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Pozvánky

OSMIČKA
pro rodinu

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

NA PLÁŽ

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové
 

kdy: čtvrtek 22. února 2018 
    od 10 do 15 hodin
kde: Beachklub Ládví  
(Praha 8 - Kobylisy, Chabařovická 1125/4)

NEJVĚTŠÍ 

PÍSKOVIŠTĚ 

V PRAZE!

Vstup: 
ZDARMA

program:
pohybový a míčový 
trénink pro nejmenší
skákací hrad
výtvarná dílna
hry a soutěže
dětská diskotéka 

Městská část Praha 8 a Beachklub Ládví

zvou rodiče s dětmi i maminky s kočárky na tradiční akci

www.praha8.cz

19:00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
24:00  UKONČENÍ PLESU

DOPROVODNÝ PROGRAM
PKF – Prague Philharmonia
Ukázky standardních tanců

Tombola  /  Občerstvení

VSTUPNÉ
250 Kč sezení  /  150 Kč stání

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v trafi ce KD Ládví23. ÚNORA 2018

VÁS ZVOU NA
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Slovo starosty Co najdete v čísle

5 ZprAvodAjství
U BD Krynická bude nový chodník

6 předstAvujeMe
Mistryně světa ze školní tělocvičny

7 Čtenáři náM píší…
… a my odpovídáme

8 rAdnice inforMuje 
Městské byty na osmičce se dočkaly 
rekonstrukce

10 fóruM ZAstupitelů
Jak by měla městská část podporovat sport 
v Praze 8?

12 průZkuM
Sonda do veřejného mínění tentokrát 
na téma bezpečí 

18 ÚZeMní roZvoj
Park Dlážděnka se dočká obnovy

21 MěníMe prAhu 8
Jakou proměnou projde Rokytka

22 ZdrAvotní A sociální péČe
Pokračují přednášky pro seniory

32 kulturA
Začíná série akcí k 100. výročí vzniku 
republiky

34 sport
Hlasujte o nejlepšího sportovce Prahy 8 
za rok 2017

37 ZábAvA
Křížovka o ceny  

Milí spoluobčané, 
asi nejdiskutovanějším tématem minulého měsíce (když pominu prezidentské volby) 
je uzavření Zenklovy ulice v úseku Palmovka – Bulovka. Když jedu metrem, 
autobusem, jdu pěšky… Všude slyším, jak občané diskutují, rozčilují se, podivují. Proč 
je ta Palmovka zase zavřená? Důvod je jednoduchý. Opravují se koleje, buduje se plyn, 
budou se zazeleňovat pásy. 

Chápu, že každé omezení je nepříjemné. Vidíme to ve všech oblastech lidského 
života. A řekl bych, že nejvíce viditelné to bylo pro všechny motoristy na dálnici D1. 
Celé léto se mnozí této komunikaci vyhýbali. A jaké bylo jejich překvapení, když ve 
školním roce zjistili, že uzavírky a omezení trvají i nadále. Úsek Palmovka – Bulovka 
plánujeme otevřít, pokud nezasáhnou nějaké neočekávané komplikace, na konci 
března. 

Na každou věc – byť i komplikovanou – můžeme však nahlížet ze dvou stran. 
A platí to i u rekonstrukce tramvajových tratí, která s sebou nutně přináší náhradní 
autobusovou dopravu. Stalo se to – a teď se dostávám jen okrajově i k druhému 
diskutovanému tématu minulého měsíce – první den prezidentských voleb.  
Stál jsem u Bílého domu a ke mně se blížila směrem od schodů Na Korábu 
asi pětadvacetiletá slečna. Tváře červené, zadýchaná, ale sršící energií. 

„Krásný den, pane starosto!“ pozdravila mě. A přestože pospíchala do 
Bílého domu na poslední školení volební komise, zastavila se na chvíli, 
aby mi nadšeně povídala, že vyrazila z Kobylis, na Bulovce se jí nechtělo 
čekat na náhradní autobusovou dopravu, a protože si řekla, že na 
Palmovku je to vlastně už jen kousek, tak se rozhodla jít pěšky až 
na úřad. „A při té příležitosti jsem úplnou náhodou objevila super 
zkratku, Korábské schody!“

Přeji vám, aby se vás tramvajová výluka dotkla, pokud možno, 
co nejméně. A když už se vás dotkne, abyste, stejně jako ta 
studentka, našli při svých cestách po Praze 8 třeba nová zákoutí, 
o kterých nemáte tušení. A že jich na osmičce máme. 

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple

14 roZhovor
Tanečnice a choreografka Dana Pala 
má své centrum na konečné dvoustovky

29 kulturA
Karlín opět ožije masopustním veselím
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PodPora Pohybu v roce 2018

rohanská bezmotorová 
komunikace získá 
již brzy novou tvář

 nměstská část Praha 8 podporuje aktivní pohyb také v roce 
2018. Jedná se samozřejmě nejen o velmi oblíbenou cyklodo-
pravu, ale i o další sporty, které potřebují stejné prostředí 
cest a stezek. 
Vedení Prahy 8 naplánovalo 
vybudování přístřešku na kola 
v blízkosti ZŠ Burešova a úpravu 
bezmotorové komunikace na 
Rohanském ostrově. Jedna 
z nejvýznamnějších pražských 
cyklotras, která vede po pravém 
břehu Vltavy severojižním 
městem s návazností na další 
regionální cyklotrasy Středočes-
kého kraje, se změní v prostor, 

kde nenajdou místo jen cyklisté, 
ale i jezdci na in-linech, běžci 
a další.

Práce na obou projektech 
začnou na jaře 2018. „Pokud si 
zvykneme jezdit do školy na kole 
už jako děti, bude nám tento 
způsob dopravy vyhovovat 
i v dospělosti. Proto jsem velmi 
rád, že v příštím roce zjednoduší-
me žákům ZŠ Burešova úschovu 

kol během vyučování vybudová-
ním přístřešku, který pojme řadu 
kol či koloběžek,“ raduje se ze 
záměru starosta MČ Praha 8 
Roman Petrus.

Projekt za 1,3 milionu korun 
bez DPH, který bude realizován 
firmou Metalsafe, s. r. o., počítá 
s oplocením a vstupem na čip, 
kterými žáci disponují, ale také 
vybudování cestičky mezi 
přístřeškem a školou. Začátek 
výstavby je plánován na březen 
a dokončení nejpozději v květnu 
2018.

V dubnu 2018 začnou také 
stavební úpravy bezmotorové 
komunikace na Rohanském 
ostrově, jejíž těleso je součástí 
protipovodňových opatření. 
Oblíbená a v systému cyklotras 
také velice důležitá komunikace je 
v současném stavu nevyhovující. 
„Na více než kilometru komunika-
ce dojde k jejímu rozšíření 
a zpevnění povrchu. Kvůli 
komfortu a bezpečnosti počítá-
me také s osazením osvětlení. 
Mám velkou radost, že nově 
budou moci tuto komunikaci 
využívat nejen cyklisté, ale i další 
sportovci, ať již in-linisté, či běžci,“ 
popisuje plány starosta Petrus.

Úpravy se budou týkat úseku 
v Karlíně a Libni, konkrétně od 
prodloužené ul. Šaldova až po 
křížení stezky s ul. Štorchova za 
podjezdem Libeňského mostu. 
Stavba za necelých 6 milionů 
korun bez DPH, kterou bude 
realizovat společnost Strabag, 
a.s., by měla být dokončena 
nejpozději v červnu 2018. (vrs) 

Pozvánka na 
zastuPitelstvo
První letošní jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 8 
se bude konat ve středu 
21. února 2018. Jednání se 
uskuteční od 14 hodin ve 
velkém zasedacím sále v tzv. 
Bílém domě, U Meteoru 6. 
Projednávat se budou opět 
nejrůznější záležitosti týkající 
se naší městské části. 

A protože je jednání 
Zastupitelstva jako vždy 
veřejné, máte jedinečnou 
možnost předložit své 
náměty či připomínky. Jste 
všichni srdečně zváni! (red)

I letos před Vánoci, tak jako již 
tradičně každý rok, se v ZŠ 
Mazurská konala vánoční sbírka 
pro kočičí útulek v bohnické 
léčebně, kterou pořádala konkrét-
ně třída 8.B. Od žáků, jejich rodičů 
i pracovníků školy se společně 
vybralo spoustu potřebných věcí, 
jako jsou granule, konzervy, 
pamlsky, hračky i dezinfekční 
prostředky, deky a další věci. 
Vše jsme již před Vánoci předali 
útulku. Děkuji všem, kteří přispěli 
do sbírky, a paní ředitelce za 
pomoc při organizaci sbírky. 

maRek HeRian, 8.B, ZŠ mazurská

ÚSPěŠNá VáNOČNí SBíRKA PRO KOČIČí ÚTULEK

z Černé kroniky

kradené auto 
i kolo 
V průběhu prosince loňského 
roku přijalo operační středisko 
městské police oznámení, že 
v ulici Krejčího v Praze 8 se dva 
muži pokoušejí odcizit 
uzamčené kolo a naložit jej do 
vozidla. Operační důstojník 
vyslal na místo autohlídku, 
která zjistila na uvedené adrese 
dva muže, kteří se snaží 
přeříznout plátkem pilky na 
železo zámek na horském kole 

stříbrné barvy. Přestože oba 
tvrdili, že kolo je jejich, nebyli 
schopni vysvětlit, proč zámek 
pilují. Navíc strážníci 
zkontrolovali i osobní vozidlo 
Citroën, do kterého se muži 
kolo snažili předtím naložit. 
To procházelo v evidenci 
odcizených vozidel jako 
hledané. Na základě této 
skutečnosti byli oba muži dle 
§ 76 odst. 2 trestního řádu 
omezeni na svobodě a případ 
byl i s podezřelými muži předán 
orgánům PČR ke konečnému 
došetření.

na silvestra 
bylo na záchytce 
veselo
Novoroční oslavy patří na 
záchytce tradičně mezi vrcholy 
celoroční práce. Nejinak tomu 
bylo i na konci loňského roku. 
O část zábavného programu 
se postaral opilec, který byl na 
záchytnou stanici na Bulovce 
dopraven den předtím. 
Pravděpodobně ne zcela 
vystřízlivělý z alkoholového 
opojení začal před svým 

propuštěním demolovat 
vybavení záchytky, a to tak, 
že jej musely přijet zpacifikovat 
hned dvě hlídky strážníků. 
S mužem – mimochodem 
profesionálním boxerem – 
si definitivně poradil jeden ze 
strážníků, který se mu postavil 
i přesto, že muž kolem sebe 
sekal vylomenou kovovou 
lištou.  Potom co byl muž 
přemožen, byli o případu 
vyrozuměni kolegové z Policie 
České republiky, jelikož jednání 
podezřelého vykazovalo znaky 
několika trestných činů.
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Vyšlapaná zkratka přes trávu přímo volá po vybudování chodníku.

dlažba místo bahna

u bd krynická bude nový chodník
 nruku na srdce, kdo z nás si ve spěchu nezkrátil cestu chůzí 

po trávě? nevzhledné vyšlapané chodníčky v trávníku jsou 
cenou za úsporu času či doběhnutý autobus. 

Své o tom vědí obyvatelé BD 
Krynická. Proto se radnice 
Prahy 8 rozhodla v roce 2018 
vybudovat zpevněný chodník 
na ploše zeleně s vyšlapanou 
pěšinou před bytovými domy 
ze strany ulice Mazurská. 

„V místě chodník evidentně 
chybí. Jsem si proto jistý, 
že dostavba všechny potěší. 
Zároveň tím dojde k zatraktivně-
ní zelené plochy kolem chodní-
ku, která je v současnosti kvůli 
vyšlapané pěšině nevzhledná. 

Počítáme rovněž s úpravou 
navazujícího chodníku, a to 
pokladem velkoformátových 
betonových dlaždic,“ komentuje 
záměry místostarosta Prahy 8 
Matěj Fichtner.

Na chodník v ulici Mazurská 
se můžeme těšit už na jaře 2018, 
s úpravami by se mělo začít 
v březnu. Průběžně probíhají 
v místě úpravy zeleně, redukce 
nevzhledných křovin a další 
údržbové práce dle požadavků 
bytových družstev. (mav)

Vzhledem k nedostatku parkovacích míst před ÚMČ Praha 
(U Meteoru – tzv. tesko domy), který vznikl v důsledku rekon-
strukce ulice Zenklova, dochází od 1. 2. 2018 ke změně přechodné 
úpravy provozu. Parkování v tomto úseku bude nyní možné 
pouze pro návštěvníky úřadu, a to maximálně na 2 hodiny.  (red)

OZNáMENí – PARKOVáNí U ÚřADUsbližování generací 

Úspěšný kadeřnický 
projekt pokračuje
V loňském roce proběhla na 
kadeřnickém učilišti Prahy 8, 
Karlínské náměstí 8/225, velmi 
úspěšná akce s názvem 
Sbližování generací. Setkala 
se s velkým ohlasem, a proto 
bude letos pokračovat. 

Mladí kadeřníci se rozhodli 
tuto akci zopakovat a zvou 
všechny obyvatele Prahy 8 
starší 50 let do své provozovny 
na Karlínské náměstí 8/225, 
kde jim studenti – kadeřníci 
1. ročníku upraví střihy, účesy 
i vousy, za minimální poplatek 
– pouze za cenu spotřebované-
ho materiálu. Pánské střihy na 
suchých vlasech, vodová nebo 
foukaná ondulace pak bude 
zcela zdarma. „Je velice 
potěšující, že s iniciativou na 
zopakování akce přišli sami 

studenti,“ neskrývá spokoje-
nost Roman Petrus, starosta 
Prahy 8. „Je vidět, že to i pro ně 
bylo zajímavé a přínosné. Akce 
kadeřnického učiliště zapadá 
do našeho širšího konceptu na 
větší propojení generací. I ten 
se rozběhl v loňském roce 
a zaznamenal velmi pozitivní 
ohlasy.“ 

Kadeřnická akce platí od 
ledna do dubna 2018. Objednat 
se můžete na telefonním čísle 
241 493 530, otevřeno je od 
8:00 do 13:00 hodin. Pro lepší 
představu, jak probíhala akce 
v loňském roce, se můžete 
podívat na www.souhair.cz, 
článek Sbližování generací. 
Těšíme se na vás i letos!

studenti sou 

Senioři si kadeřnické služby pochvalují.
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Představujeme

Fitness centrum báry a hanky Šulcových

Mistryně světa 
ze školní tělocvičny

 nna území Prahy 8 existuje klub, který už deset let vychovává pravidelně mistryně světa. 
a to takovým způsobem, že v uplynulém roce se Fitness centrum báry a hanky Šulcových, 
neboť o něm je řeč, stalo ve fitness aerobiku vůbec nejúspěšnějším klubem světa!

Bilance roku 2017 je impozantní. 
Na mistrovství světa v nizozem-
ském Leidenu získaly závodnice 
„Šulcovek“ 4 zlaté, 4 stříbrné 
a 2 bronzové medaile, z evrop-
ského šampionátu v Karlových 
Varech přivezly 4 první, 3 druhá 
a 3 třetí místa. Pokud si ale 
myslíte, že se šampionky na své 
úspěchy připravují v nějakém 
luxusním sportovním středisku, 
jste na velikém omylu. Od svého 
založení v roce 1991 totiž trénují 
ve dvou tělocvičnách v ZŠ 
Burešova! „Možná by bylo fajn 
mít nějaké prostory jen pro sebe, 
ale my jsme odbornice na 
sportovní přípravu, a velice 
špatné podnikatelky,“ říká o sobě 
a své mamince Hance se 
smíchem Barbora Šulcová, dnes 
provdaná Ptáčková, a dodává: 
„Já sama jsem v tělocvičnách 
v Burešově pod vedením mamky 
trénovala a vyrůstala, takže 
k nim mám i hodně osobní 
vztah.“

Hanka Šulcová klub založila 
s představou cvičení pro širokou 
veřejnost, později došlo 
k rozšíření pro děti. To už se 
začala rýsovat nynější speciali-
zace na dětský aerobik. A když 
v roce 1997 získala Olga Šípková 
v tomto mladém sportu titul 

mistryně světa, nastal obrovský 
boom. Už v následujícím roce 
nastoupily závodnice z Kobylis 
k prvním závodům v aerobiku 
a začala cesta až na samotný 
vrchol.

Aerobik, který se v 70. letech 
minulého století vydělil 
z gymnastických a tanečních 
disciplín, se celosvětově rychle 
rozvíjel, a v roce 1999 meziná-
rodní federace aerobiku FISAF 
rozhodla o zavedení kategorie 
fitness, tedy pro vícečlenné 
týmy. Do té doby se závodilo 
v jednotlivcích, dvojicích 
a tříčlenných týmech, což je 
dnešní sportovní aerobik. Liší se 
od sebe v předváděných prvcích 
– sportovní má předepsané 
povinné prvky, fitness nikoliv. 

A právě na fitness se „Šulcov-
ky“ zaměřují. Není to ale tak, že 
by sportovní opomíjely. Naopak! 
„Sportovní aerobik je základ, ze 
kterého se ve fitness vychází, 
závodnice se nejdřív musí naučit 
základy techniky, nejrůznější 
prvky,“ vysvětluje Bára Ptáčko-
vá, která byla oceněna jako 
nejlepší česká trenérka 
desetiletí.

Ačkoliv je konkurence mezi 
podobně zaměřenými pohybo-
vými aktivitami veliká, žádné 

speciální nábory dětí nedělají 
a ani nikoho nepřemlouvají, aby 
dal přednost jim. S cvičením 
mohou děti začít ve 4 až 6 letech. 
Chodí do baby aerobiku a trénují 
hodinu týdně. „Rozvíjíme u nich 
celkovou šikovnost, podporuje-
me všestranný rozvoj a zapojení 
pohybu do života,“ vysvětluje 
Bára Ptáčková. V 1. třídě děti 
přecházejí do after baby, trénují 
dvakrát týdně po hodině. To už 
je přípravka, ze které si později 
trenéři stahují vytipované 
závodnice do závodní skupiny. 
A kolem 8. roku věku začínají se 
závodním aerobikem, cíleně 
sportují 3x týdně a začínají 
chodit na závody. „Častější 
trénink ani u starších neděláme, 
chceme, aby holky měly i svůj 
volný čas a mohly se věnovat 
jiným aktivitám, které je baví. 
Jde nám o celkový rozvoj 
osobnosti, nechceme vychová-
vat pouhé sportovní stroje,“ 
odmítá systém každodenních, 
či dokonce dvoufázových 
tréninků Bára Ptáčková. 

Metoda intenzivních, ale méně 
častých tréninků je evidentně 
úspěšná. Ve Fitness Centru se 
připravuje celkem 200 dětí, 
z toho je 75 skutečných závodnic 
1. výkonnostní třídy. A z nich 

Českou republiku na mistrovství 
světa v kategoriích kadet 
(11–13 let), junioři (14–16) 
a dospělí (17+) pravidelně 
reprezentuje kolem padesátky 
závodnic! Posledních deset let 
jsou „Šulcovky“ pravidelně 
oceňovány jako nejlepší klub 
v ČR! To ale nespadlo z nebe. 
„Sbírali jsme zkušenosti. Učili 
jsme se na vlastních chybách, 
zkoumali, proč tohle funguje 
a tohle ne. Medaile zpočátku od 
nás získával jen sem tam někdo, 
a najednou jsme našly cestu na 
výsluní pro celý klub. V roce 
2007 jsme byli vyhlášeni jako 
skokan roku, protože jsme ze 
16. příčky pronikly až na 
4. místo domácího žebříčku. 
A od roku 2008 jsme na absolut-
ní špici,“ uzavírá hrdě Bára 
Ptáčková, dvojnásobná mistryně 
světa a trenérka desetiletí.  (vrs)

lektorský týM 
fitness centrA bhš
Bára Ptáčková-Šulcová, 
instruktorka aerobiku, hlavní 
trenérka a choreografka
Hanka Šulcová, majitelka 
a zakladatelka, instruktorka 
aerobiku, mezinárodní rozhodčí 
ve sportovním aerobiku FISAF
Bětka Budinská, trenérka 
a choreografka závodních sestav
Brenton Andreoli (AUS), 
několikanásobný mistr světa ve 
sportovním aerobiku, exkluzivní 
trenér a choreograf
Renata Michalovská,  trenérka 
a choreografka fitness týmů
Kateřina Chmelařová, 
specialistka na cvičení dětí 
předškolního věku
Veronika Kolářová,  
instruktorka aerobiku
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Čtenáři píší

Ptali Jste se na www.Praha8.cz
○  Dobrý den, bydlím kousek od 
tramvajové zastávky Vosmíko-
vých a nejbližší bankomat se 
nachází v areálu nemocnice 
Bulovka, který je bohužel špatně 
dostupný. Je to jediný bankomat 
od Kobylis po Palmovku. Prosím 
o informaci, zda je v plánu 
zařízení dalších bankomatů. 
 dlouHá 

Vážená paní Dlouhá, děkujeme 
za váš podnět. MČ Praha 8 se 
snaží zavádět na ÚMČ bezhoto-
vostní platby v podobě plateb-
ních terminálů, neboť si 
uvědomujeme, že ne každému 
občanovi vyhovuje platit 
v hotovosti. Bankomaty patří do 
gesce bank, naše městská část 
oslovila Českou spořitelnu, a. s., 
s žádostí o umístnění bankoma-
tu, ale sídlo našeho úřadu nebylo 
bankou vyhodnoceno jako 
dostatečně vhodné pro jeho 

umístnění vzhledem ke skuteč-
nosti, že bankomaty se nachází 
na Palmovce.

ing. iveta Židovská, vedoucí 
ekonomického odboru (eo)

○  Dobrý den, rád bych se optal, 
proč jsou v ulici Třeboradická 
nakresleny modré zóny, a nikoliv 
fialové. Jezdím sem často za 
špatně se pohybujicí babičkou. 
V  pracovní dny zde mohu 
parkovat za drahých 40 Kč/hod., 
to se teď bohužel týkalo i období 
mezi Vánocemi a Novým rokem. 
Parkovacích míst v ulici je velké 
množství, v pracovní dny je jich 
řada prázdných. Podle mého 
názoru by zde přechod na fialový 
režim nemusel dělat žádné 
problémy. Upozorňuji, že 
parkovací oprávnění si zde 
zařídit nemohu, jelikož bydlím 
v jiné městské části. 
 luBoŠ kalous

Vážený pane Kalousi, 
vaše babička, pokud splní 
předepsané podmínky, může 
vaším prostřednictvím požádat 
o pečovatelské oprávnění. 
K registraci pečovatelského 
oprávnění potřebujete plnou 
moc od pečované osoby (nemusí 
být ověřena), oboustrannou 
fotokopii OP pečované osoby, váš 
OP a prokázat právní vztah 
k vozidlu. Žadatelem může být 
osoba starší 80 let nebo osoba, 
která pobírá příspěvek na péči 
alespoň III. stupně. Pokud 
žadatel nesplňuje uvedené 
podmínky, předloží potvrzení od 
lékaře dokazující jeho zdravotní 
stav a nutnost zajištění péče 
(toto potvrzení se následně 
předává ke schválení na 
příslušný odbor MHMP). 
Kompletní informace jsou 
na www.parkujvklidu.cz.

micHal komenda,  
odbor dopravy (od)

○  Dobrý den, rád bych se zeptal, 
kde mají parkovat své vozy 
rezidenti v době rekonstrukce 
ulice Zenklova, když ve všech 
okolních ulicích vpravo od 
Zenklovy ulice od Bulovky 
k městskému úřadu je zákaz 
zastavení? 
Děkuji.
 Jan k.

Vážený pane Jane K.,  
doporučujeme, v případě 
splnění podmínek, požádat 
o vydání rezidenční karty pro 
možnost parkování vozidla 
v Zónách placeného stání 
v Praze 8. Další možností je 
parkovat na místech, kde to 
není zakázáno dopravním 
značením. Instalace dopravního 
značení zákaz zastavení v dané 
lokalitě je  z důvodu průjezdu 
náhradní MHD. 

mgR. ing. JaRoslav kaŠPáRek, 
vedoucí odboru dopravy (od)

Dobrý den,
nejsem si jist, zdali píšeme správně.  
Věříme, že nebude vadit, kdybychom celou 
městskou část Prahy 8 (pracovníky 
a zastupitelství) pochválili za nádhernou 
předvánoční a vánoční výzdobu této části 
(světelnou výzdobu) a taky pochválili za 
bezkonkurenčně nejhezčí vánoční strom 
v Praze (areál ZŠ Glowackého) – a co jsme těch 
vánočních stromů letos viděli! V jedno- 
duchosti je krása. Samozřejmě, je toho víc, 
co děláte pro své občany, a taky si zaslouží 

pochválit akce pro děti předškolního 
a školního věku, matky s dětmi, desítky akcí 
kulturních a jiných pro důchodce, dál pro 
sportovce, pro životní prostředí, třídění 
odpadu, bezpečnost občanů, ochranu 
životního prostředí, dopravu a mnohé další... 

Přejeme vám všem, kteří se na práci 
podílíte, soukromě i pracovně, hodně štěstí 
a zdraví, hodně úspěchů, a ať se vám práce 
daří. Držíme palce.

PetR PouR, Jan toPeRceR

Vážená redakce,
chtěla bych touto cestou poděkovat a vyjádřit 
svůj obdiv očnímu oddělení Nemocnice 
Na Bulovce, které má, podle mého názoru, 
špičkovou úroveň. Dějí se tam zázraky, 
o kterých vědí jen pacienti. A ti, kteří je konají, 
si to ani neuvědomují. Já opět vidím! Byla 
jsem na operaci šedého zákalu v levém oku, 
ještě mě čeká pravé. Je mi 92 let a obávala 
jsem se, že už mě nebudou chtít operovat. Bylo 
nás tam víc pacientů, kteří měli kolem 90 let. 
Co jsem cítila, když jsem znova začala vidět, 
se ani popsat nedá. Chci poděkovat všem 
sestrám, paní doktorce Miroslavě Žáčkové 
a jejímu týmu, panu primáři Břetislavu 
Brožkovi za laskavost a pěkný přístup k nám, 
obyčejným lidem. A samozřejmě paní MUDr. 
Miroslavě Žáčkové, která mě operovala. 
Klaním se jí. Jediné, co mi vadilo, byly čtyři 
postele v tak malém prostoru. Vážená paní 
ředitelko Andreo Vrbovská, děkuji za to, jaké 
máte Na Bulovce lidi. Buďte na ně hodná!
S úctou

Helena vanČuRová, akademická malířka

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

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

Vánoční Strom v areálu ZŠ Glowackého právem vyvolával obdiv.
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Radnice informuje

bytový Fond

Městské byty na 
osmičce se dočkaly 
rekonstrukce
Radnice osmé městské části ve 
spolupráci s Magistrátem hl. m. 
Prahy vyčlenila přibližně 
25 milionů korun na rekon-
strukci bytového fondu 
Prahy 8. Rekonstrukce bytů, 
které jsou určeny zejména pro 
seniory či učitele, probíhá od 
poloviny loňského roku. 

MČ Praha 8 spravuje po 
ukončení privatizace 1215 
bytů. Jejich stav se velice různí, 
a to především v závislosti 
na vztahu bývalých i součas-
ných nájemníků k nim. Vedení 
městské části se proto rozhodlo 
část z nich v letošním a příštím 
roce zrekonstruovat, a to i díky 
finančním prostředkům 
poskytnutým Magistrátem 
hl. města Prahy, který poskytl 
20 milionů korun. Z této dotace 
bylo v roce 2017 opraveno 
43 bytů. „Městské byty si 

pronajímají zejména senioři, 
sociálně slabší občané a lidé 
zaměstnaní v tzv. obecně 
prospěšných profesích, tedy 

například učitelé, městští 
strážníci či úředníci. Je proto 
v našem zájmu, aby bydlení 
odpovídalo jejich potřebám,“ 
říká Radomír Nepil, místosta-
rosta osmé městské části.

Jeden z opravených bytů, 
v domě s pečovatelskou 
službou, byl slavnostně předán 
v pátek 22. prosince 2017. 
„Je mou milou povinností 
předat opravené byty těm, kteří 
je nejvíce potřebují. Doufám, 
že se vám v nich bude dobře 

bydlet a vytvoříte si zde útulný 
domov,“ řekl radní hl. m. Prahy 
Radek Lacko, který spolu 
s Radomírem Nepilem předával 
byt uživateli.

Rekonstrukce převážně 
kobyliských bytů proběhla, dle 
stavu jednotlivých bytů, 
standardně v rozmezí 1–3 měsí-
ců. Cílem je spokojené bydlení 
v bezpečném prostředí 
a uspokojení všech požadavků 
a přání nejen seniorů. „Velmi 
nám záleží na tom, aby se 
v Osmičce žilo dobře také 
našim seniorům. Jsme si 
vědomi odpovědnosti, kterou 
naše společnost vůči našim 
starším spoluobčanům má, 
a proto jsem rád, že jim můžeme 
například takto, prostřednic-
tvím rekonstrukce bytů 
v domech s pečovatelskou 
službou, významně pomoci,“ 
doplňuje Nepil.

Veškeré informace ohledně 
toho, jak a kdo o městský byt 
může požádat, je možno najít 
na internetových stránkách 
naší městské části. „V současné 
době je v Praze 8 přibližně 
110 volných, převážně 
malometrážních bytů,“ dodává 
Radomír Nepil. (mav)

Čestná obČanství

významnou osobnost  
můžete navrhnout i vy

 n Před dvěma lety Praha 8 obnovila tradici udělování 
čestných občanství. Podle pravidel, přijatých zastupitel-
stvem mČ Praha 8, můžete osobnost Prahy 8 navrhnout i vy.

Čestné občanství městské části 
Praha 8 je nejvyšší čestné 
osobní vyznamenání udělované 
městskou částí. Je možno ho 
udělit fyzické osobě za života 
nebo in memoriam, která může 
být nejen občan ČR, ale i cizinec 
nebo osoba bez státní přísluš-
nosti, jež se významnou měrou 
zasloužila zejména o rozvoj 
městské části. Je možné udělení 
čestného občanství i v případě 
jiných významných zásluh –  
například o vzhled, propagaci 
či pověst města.

Návrh na udělení čestného 
občanství může podávat 
Zastupitelstvu městské části 
Praha 8 Rada městské části 
Praha 8. Občané ČR, členové 

zastupitelstva městské části, 
organizace, instituce, společnos-
ti, spolky a sdružení, vysoké 
školy, vědecké ústavy a další 
subjekty mohou předkládat 
písemný návrh pouze prostřed-
nictvím Odboru kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče 
Úřadu městské části Praha 8, 
a to až do 31. května kalendářní-
ho roku, ve kterém bude 
Zastupitelstvo městské části 
Praha 8 rozhodovat o udělení 
čestného občanství. 

Návrh na udělení čestného 
občanství musí obsahovat 
podrobné zdůvodnění zásluh 
navrhované fyzické osoby, pro 
něž by mohlo být čestné 
občanství uděleno. V případě 

žijící navrhované osoby musí 
návrh dále obsahovat její 
souhlas a v případě návrhu na 
udělení čestného občanství in 
memoriam souhlas dědiců 

navrhované osoby.  Zastupitel-
stvo městské části Praha 8 
uděluje čestné občanství jednou 
za kalendářní rok, a to na svém 
zářijovém zasedání. (red)

Jeden z rekonStruoVaných bytů předali novému uživateli 
místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (druhý zleva) a Radek Lacko, radní 
hl. m. Prahy (uprostřed).

měStSká čáSt Praha 8 si svých čestných občanů mimořádně váží. 

Foto: Vladimír Slabý
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Sportovec Prahy 8 ”
Byl jsi v minulé sezón neporažený.
Tak jsem t nominoval na Sportovce
Prahy 8 za rok 2017.

ě
ě

8 8

To by m zajímalo,
kdo je mým
konkurentem?

ě Ve ejnost v internetovém
hlasování, které bude probíhat

celý únor na webovkách Prahy 8.

řKdo a jak rozhodne,
jestli vyhraju
i tohle klání?

Medailonky všech
nominovaných jsou na

webu m stské ásti.ě č

Super!
Díky,

trenére!
Hlasovat

m že kdokoli!ů

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

umíStění šeStimíStného identifikačního čísla na lampě veřejného 
osvětlení. Foto: Daniel Sklenář

veřeJné osvětlení, elektřina, Plyn, voda

kam hlásit poruchy a havárie?

Poruchy a havárie veřejného osvětlení, plynu, 
vody a elektřiny jsou nejen nepříjemné, ale 
často i životu nebezpečné. Proto přinášíme 
informace, kam a jak je oznamovat. 

veřejné osvětlení 
I když se městská část snaží sama vyhledá-
vat nesvítící lampy veřejného osvětlení, tak 
bohužel pro rozsáhlost městské části se to 
ne všude daří. Nahlásit nefunkční lampu je 
ale velmi jednoduché. Je možno provést 
telefonicky nebo e-mailem. Každá lampa má 
své šestimístné číslo např. 808651, které je 
umístěné ve spodní části stožáru lampy. Toto 
číslo si může vyfotit nebo opsat a zavolat na 
Centrální dispečink veřejného osvětlení 
224 915 151 nebo ho zaslat na e-mail 
poruchyVO@pre.cz. Protože některé lampy 
jsou špatně přístupné nebo je vidíte pouze 
cestou autem, lze ji vyznačit i v mapě a také 
poslat na uvedenou e-emailovou adresu. 

elektřinA
Odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže 
se sami pokusíte najít místo závady. 
Nemáte-li nablízku odborníka, můžete 
využít náš stručný návod. Zkontrolujte stav 
hlavního jističe před elektroměrem, 

případně zda je v pořádku jištění jednotli-
vých obvodů v bytě a zda máte funkční 
elektroměr. Máte-li k digitální elektroměr, 
na displeji musí být zobrazena digitální čísla. 
Zkuste zjistit, zda nemá stejnou poruchu 
i sousední byt, případně sousední objekt.

Běžnou poruchu v síti a poruchu veřejné-
ho osvětlení můžete nahlásit na tel. 1236 
(vytáčí se bez předvoleb) nebo elektronicky 
prostřednictvím formuláře na www.
predistribuce.cz v sekci Kontakty – Hlášení 
poruch.

V případě hlášení havarijních situací 
(např. když hoří elektroinstalace, jiskří skříň 
s rozvody, je cítit zápach z elektrospotřebičů 
apod.), při kterých je riziko ohrožení života, 
volejte 224 919 473.

plyn
Ve vašem domě či okolí jste ucítili plyn, 
přestal se točit plynoměr a nehoří vám 
plynové spotřebiče, objevili jste poruchu na 
plynovém zařízení, to vše neprodleně hlaste 
na telefonním čísle plynové pohotovosti 
1239 (místní tarif). Toto číslo vytáčejte bez 
předvoleb, a to i když voláte z mobilního 
telefonu. Při ohlášení úniku plynu uveďte: 
jméno, adresu, telefonní spojení (nevoláte-li 

z telefonního automatu), popis místa, 
orientační body. 

Každý zásah pohotovostní výjezdové 
služby je bezplatný, byť by se jednalo jen 
o podezření úniku.

Bezpečnostní opatření: Když ucítíte plyn, 
je nutné otevřít všechna okna a dveře! 
Nikdy nerozsvěcujte, nepoužívejte zápalky, 
nekuřte a zabraňte vzniku otevřeného 
ohně! Nepoužívejte elektrické zvonky, 
netelefonujte ze zamořené místnosti!

Na vině výbuchu plynu může být i lidská 
lhostejnost. Proto je nutné věnovat 
pozornost všem signálům upozorňujícím 
na unikající plyn a nezanedbávat veškerou 
prevenci vedoucí k bezpečnému provozu 
všech plynových zařízení.

vodA
Havárie vody můžete nahlásit na zákaznic-
kou linku Pražských vodovodů a kanalizací, 
a. s., (PVK) 840 111 112 nebo 601 274 274, 
případně prostřednictvím elektronického 
formuláře na webových stránkách společ-
nosti www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody. 
Tamtéž najdete i informace o mimořádných 
haváriích vodovodních řadů velkého 
rozsahu.  (red)

Jiný způSob označení. Na obrázku je vyznačená lampa na mostě v ulici 
Povltavská nad Zenklovou, kde není bezpečné zastavit a opisovat si její číslo. 
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Fórum

ods Praha 8
Zrušme nesmysly, 
přidejme sportu

Jako člověk stále aktivně 
sportující jsem přesvědčen, že 
do podpory sportu by mohlo jít 
daleko víc prostředků. Pokud 
si totiž prohlédneme rozpočty 
naší městské části, škrtat by 
se v nich mělo opravdu hodně. 
Ušetřené prostředky pak 
okamžitě přesměrovat do 
pohybu dětí sedících u počítače. 

Nechci se v tomto sloupku 
tolik zaměřovat na skandální 
financování akciové společnosti 
Centrum Palmovka, která je za 
nicnedělání dotována částkou 
blížící se deseti milionům korun. 
O tom již bylo napsáno dost.

Podívejme se však na 
drobnější částky, které se mohou 
zrušit a občané nepoznají vůbec 
nic. Třeba taková Agenda 21, 
která je v rozpočtu jen proto, aby 
měl pan místostarosta Vilgus 
(Zelení) vůbec důvod chodit do 
„zaměstnání“. Pracovat by totiž 
bylo zbytečně silné slovo. 

Tato kapitola má v rozpočtu 
za roky 2016 a 2017 skoro 
2,5 milionu, přičemž zjištění 
o názorech lidí, které z Agen-
dy 21 vyplývají, vedení radnice 
vůbec nezajímají a k jejich 
realizaci pak například v oblasti 
modrých zón nikdy nepřistoupí. 

Strategický plán, který stál 
občany statisíce a dozvěděli jsme 
se z něj, že i Praha 8 má bránit 
rozšiřování pouští, je další 
zbytečnost. Finance ušetřené na 
podobných nesmyslech mohly 
ve skutečnosti opravdu pomoci 
– a to malým sportovcům, ať už 
hájí barvy Meteoru, Admiry, 
Slovanu Bohnice, Joudrs, Sokola 
Kobylisy, Slovanky atd., atd. 

Místo toho si má pan mís-
tostarosta a jeho přátelé s čím 
hrát. Škoda. 

toP 09 Praha 8
stotisícová 
praha 8 využije 
velkou sportovní 
halu
Ve stručnosti takto: Smysluplně, 
finančně, zejména děti a vytvá-
řet nová sportoviště. Smysluplně 
proto, aby sportovní kluby 
nemusely řešit náklady, které 
vytváří sama Praha 8 svou 
politikou. Finance rozdělovat 
férově a přednostně pro dětské 
sportovce. Osobně bych miliony 
utracené za pompézní vánoční 
výzdobu raději investoval do 
budoucnosti osmičkových dětí. 
O milionech na poradenské 
služby ani nemluvím. Upravit 
metodiku financování sportu 
tak, aby kluby mohly rozpočto-
vat svou činnost na delší období 
než jeden rok. Jako pravicový 
politik zastávám názor, že 
investovat se má hlavně do dětí. 
Dospělí si své sportovní aktivity 
zaplatí sami. 

A co nová sportoviště? Koalice 
utržená z řetězu utrácí všechny 
volné peníze nashromážděné 
předchozí koalicí, kde byla 
i TOP 09. Proč za ty obrovské 
peníze nevznikne v Praze 8 
multifunkční hala? Ne hala pro 
jeden sportovní klub, ale 
opravdu velká hala, kde by bylo 
možné provozovat celou řadu 
sportů. Dnes není problém 
postavit jednu halu pro sporty, 
jako je florbal, šerm, badminton, 
bojové sporty, gymnastika, 
košíková, volejbal atd. Další 
sporty mohou halu využít pro 
vyřešení nedostatku tréninko-
vých prostor v zimě – například 
fotbalisté nebo atleti. Hala by 
samozřejmě měla splňovat 
parametry pro závody maxima 
možných sportů na mezinárodní 
úrovni. Pak se Praha 8 může stát 
i pořadatelem celé řady sportov-
ních závodů nejen v dětských 
kategoriích. 

Také si myslíte, že Praha 8 si 
zaslouží víc? Víte, co zlepšit? 
Zavolejte nám na č.: 723 721 082. 
Najdete nás též na stránkách 
www.naseosmicka.cz.

Čssd
Čssd podporuje 
sport všech 
generací
Sport je pro většinu lidí důležitou 
součástí života a je také velmi 
důležitý pro naše zdraví. Radnice 
pod vedením ČSSD si to dobře 
uvědomuje, a proto podporuje 
celou řadu sportovních aktivit. 
Každý v Praze 8 může vidět, že 
to nejsou žádné plané řeči a že 
podporujeme skutečně všechny 
generace včetně seniorů, na které 
se často zapomíná.

 Naše podpora sportu je velmi 
rozmanitá. Budu konkrétní: 
fotbal, plážový volejbal, 
pétanque, karate, kuželky, 
dokonce i bikros. Tyto a mnohé 
další sporty mají díky podpoře 
Prahy 8 mnohem lepší podmín-
ky. Probíhá u nás řada běžec-
kých aktivit (Běháme s Osmič-
kou, Běžte do háje). A aktuálně 
máme na osmičce tři kluziště, 
čímž se může pochlubit jen naše 
městská část.

Mnoho sportovních akcí přímo 
pořádáme: například oblíbené 
turnaje na akcích Sportuje celá 
Praha 8 nebo Taťka fest. Desítky 
akcí probíhají přímo pod záštitou 
starosty Romana Petruse (ČSSD). 
Pomáháme řadě rozličných 
sportovních klubů (finančně 
i jinak) ve všech částech Prahy 8. 
Mnoho z nich i díky této podpoře 
slaví velké úspěchy, například 
softbalový klub Joudrs.

Rovněž budujeme sportovní 
infrastrukturu (např. nové 
přístřešky pro kola či tartanové 
povrchy). A skvělou zprávu mám 
pro cyklisty, protože v letošním 
roce renovujeme řadu bezmoto-
rových komunikací, na Rohan-
ském ostrově, nebo na sídlišti 
Ďáblice.

Radnice pod vedením ČSSD 
pro podporu sportu za poslední 
čtyři roky udělala mnohé. 
Ne všechno jde rychle a dokona-
le, ale stále se zlepšujeme, a i dále 
budeme zlepšovat. Zdraví 
obyvatel a jejich pohodový život 
je pro nás totiž absolutní 
prioritou.

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

Jana Solomonová
radní  
mČ Praha 8  
za ano

Ondřej Gros
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ods

Jakub Čáp
zastupitel  
mČ Praha 8 
za toP 09

Vít Céza 
zastupitel  
mČ Praha 8  
za Čssd

hnutí ano
podpora 
sportu mládeže 
i dospělých je pro 
Ano prioritou 
Sport by měl být významnou 
složkou v životě každého 
člověka a naším cílem je, aby 
sportovalo co nejvíce občanů. 
Vybudovat kladný vztah ke 
sportu, ať již profesionálnímu, 
nebo jen volnočasovému, si 
klademe za cíl již na našich 
základních školách. 

K tomu, aby mohl být sport  
provozován na nejvyšší úrovni, 
rekonstruuje městská část nejen 
venkovní sportoviště u základ-
ních škol, ale také jednotlivé 
tělocvičny. Současně probíhají 
revitalizace mnohých sportovišť, 
která jsou veřejně přístupná, 
například v parcích, jako jsou 
workoutová hřiště pro náctileté 
či sportoviště pro seniory. 

V letošním roce jsme poprvé 
na Praze 8 realizovali projekt tří 
velkých ledových kluzišť, která 
jsou k dispozici široké veřejnosti 
po dobu tří měsíců. Velice 
významnou podporu sportu 
realizujeme také pomocí 
grantového systému pro 
sportovní kluby na sport 
mládeže a dospělých. Podpora je 
to finanční, především na chod 
klubů nebo na vybavení 
sportovním náčiním. Současně 
se snažíme ke sportu na Praze 8 
přistupovat koncepčně. 
Ve spolupráci s kluby a odbor-
nou veřejností chceme v roce 
2018 vytvořit a schválit 
koncepci sportu na Praze 8, 
která nejen vyhodnotí současné 
sportovní příležitosti, ale 
především předloží řešení 
rozvoje sportu do dalších let.



osMiČkA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ÚnoR 2018  www.praha8.cz 11

kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
chybí hřiště 
pro 12+

Zeptal jsem se přátel z osmičky. 
Martin: V Praze (nejen na osmič-
ce) chybí volně přístupné plácky 
na fotbal, hokej s tenisákem, zeď 
na tenis. Máme spoustu 
dětských hřišť pro malé děti. 

Věra: Hlavně koncepčně 
a dlouhodobě udržitelně, tam 
kde sportoviště jsou, je zpřístup-
ňovat co nejširším vrstvám, 
uspokojit i zájemce o občasné 
návštěvy. Jsem spíš pro více 
menších a dostupných sporto-
višť než pro jednu megahalu. 
U komerčních zařízení (bazén 
Šutka) nabídněte dotované 
vstupné pro rodiny. 

Martina:  Teenagery teď 
strašně baví parkour, není to 
složité, pár překážek z betonu, 
zdí, mlatový plácek. Naprosto 
chybí vyžití pro 12+ a teenagery 
obecně, to jsou ti, co začínají 
kouřit a poflakují se, a pak se 
motají na dětských hřištích. 
Takže volně přístupné sportoviš-
tě, plácky, zde si mohou zahrát 
s míčem i tátové. 

David: Je potřeba podporovat 
skauting, Sokol a další spolky, 
které vedou člověka ke zdravé-
mu vztahu k pohybu. Opatrný 
bych byl s propagací výkonově 
chápaného pohybu, který vidí 
jako nejvyšší metu vrcholový 
sport. 

Jiří: Praha 8 by se měla 
zaměřit na sportoviště pro širší 
veřejnost: hrazdy, opičí dráhy, 
lana, bradla často slouží mládeži 
i rodinám s dětmi pro zdravou 
zábavu.

Petra: Více než řízený sport 
bych podpořila volnou hru dětí 
na čerstvém vzduchu, tedy 
budování a údržbu hřišť 
s prolézačkami a na míčové 
sporty.

Tomáš: Nyní je na radnici, aby 
podněty občanů realizovala.  :))

ksČm
pokračujme 
v úspěšně 
rozběhnutém 
závodě
Činnost městské části v oblasti 
péče o sport považuji v první 
řadě za efektivní a konstruktivní.  
Nelze si nevšimnout, že veliká 
pozornost je věnována zejména 
dětem a mládeži, pro které se 
neustále zlepšují podmínky 
sportovního vyžití. Již delší dobu 
je cílem  naučit naše školou 
povinné obyvatele a jejich rodiče, 
aby se nebáli využívat kola jako 
každodenní dopravní prostředek 
do školy či zaměstnání, a za tím 
účelem dochází k postupnému 
rozšiřování a instalaci podpůrné-
ho mobiliáře, například stojanů 
na kola či výstavbě krytých 
úschovných přístřešků v areá-
lech škol. Obecně vzato jsou 
osmičkové školy často cílem 
projektů na zlepšení sportovních 
podmínek, ať už máme na mysli 
novou tartanovou dráhu či nové 
vybavení do školních tělocvičen. 

Sport je ovšem fenomén 
celospolečenský, což si představi-
telé městské části dobře 
uvědomují, a proto se jej snaží 
zatraktivnit a zpřístupnit všem 
obyvatelům Osmičky, nejen 
dětem. Pro konkrétní projekty 
netřeba chodit daleko, můžeme 
uvést například instalaci dnes 
tolik populárních prvků 
„workout fitness“, které jsou 
součástí hned několika osmičko-
vých parků a umožňují sportovat 
v přírodě na čerstvém vzduchu. 
Kolorit sportovních možností 
pak dokresluje péče a údržba 
cyklostezek, které se staly velmi 
oblíbenou alternativou pro ty, 
kteří chtějí relaxovat aktivně.

Na závěr bych ještě ráda 
zmínila, že kromě těchto dílčích 
aktivit se Praha 8 snaží organizo-
vat i masovější sportovní akce 
s maximálním zapojením 
veřejnosti bez ohledu na věk 
či pohlaví, určitě si všichni 
vzpomeneme na projekt Běháme 
s Osmičkou, který se stal velmi 
populárním a je o něj stále zájem. 

Jak by měla městská část podporovat sport v Praze 8?

Tomáš Pavlů
zastupitel mČ 
Praha 8 za kdu-Čsl, 
osmička sobě

Pavlína Dunovská 
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za ksČm

Eliška Vejchodská
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za stranu zelených

Pavel Maun
člen komise pro 
sport, osmička sobě 
a nezávislí

strana 
zelených
co byste 
měli vědět 
o investicích 
prahy 8 do kluzišť

Toto téma bylo zřejmě navrženo 
tak, aby se hnutí ANO mohlo 
pochválit za zimní kluziště. 
Spousta lidí je uvítala, i já je 
nadšeně využívám. Měli byste 
však vědět, za jakou cenu 
vznikla. Náklady na koupi tří 
kluzišť činily 27 mil. Kč (!), 
přitom město Brandýs nad 
Labem umělo koupit kluziště od 
stejného dodavatele znatelně 
levněji. Dovybavení kluzišť stálo 
další 4 mil. Kč a např. helmy byly 
zakoupeny za zhruba dvojnáso-
bek maloobchodní ceny. 

Obavy vzbuzují i budoucí 
náklady. Zatím nebylo předsta-
veno, co se bude dít s kluzišti v 
létě. Bude revitalizován zničený 
trávník na koupališti Ládví? 
Budou peníze na demontáž 
a opětovnou instalaci kluzišť 
v dalších sezónách? Praha 8 nyní 
utrácí poslední zbytky peněz 
z privatizace. V horizontu 
několika málo let bude obtížné 
zaplatit běžný provoz městské 
části, natož kluziště. 

MČ Praha 8 podle mě nakupu-
je systematicky nevýhodně. Po- 
koušela jsem se prosadit kvalitní 
pravidla pro veřejné zakázky 
a upozorňovat na ty zjevně 
problematické. Od nového roku 
se této činnosti již nemohu plně 
věnovat, protože mi byla 
odebrána uvolněná pozice a byl 
mi omezen přístup k informacím. 
Stávající vedení hnutí ANO a ČSSD, 
které ovládá radu MČ Praha 8, se 
zjevně bojí kontroly své činnosti 
i pravidel podporujících skutečně 
férovou soutěž ve veřejných 
zakázkách, tak potřebných již 
několikáté volební období. 

Jednoduchá a transparentní 
pravidla se Straně zelených, 
konkrétně Daně Blahunkové, 
podařilo prosadit alespoň pro 
granty na podporu sportovních 
oddílů.  

osmiČka sobě 
a nezávislí
kolegové, 
půjdeme 
si zaběhat?
Dalo by se psát o motivaci, 
o sportovištích, o potřebě vzorů, 
které můžeme obdivovat 
a pokoušet se jim alespoň trochu 
přiblížit (není třeba dlouze 
hledat příkladné sportovní 
osobnosti na Praze 8: je jich 
u nás dostatek a mnohé znají 
i v celé republice). To vše je 
pravda. Ale chceme-li podpořit 
sport, musí Praha 8 přidat něco 
navíc - zaujmout veřejnost.

Napadlo mě to, když jsem 
v obchodním centru narazil 
na akci Pokémón. Nevěřil bych, 
kolik lidí je ochotno si pro 
legraci vzít na hlavu masku 
a bavit se. Tady zapracovala na 
marketingu něčí chytrá hlava. 
Se sportem je to obdobné.

My, co se v komisích snažíme 
spravedlivě rozdělovat peníze 
pro sport, můžeme ovlivnit 
osudy sportovních klubů 
a sdružení. Ale obtížněji 
ovlivníme myšlení lidí a míru 
jejich zápalu pro sport –  zejmé-
na těch, kdo ještě nikdy nepocíti-
li šťastný pocit prvního v cíli 
nebo výbuch radosti spoluhráčů 
z vítězného gólu. Proto se 
přimlouvám za lepší umění 
propagace. Třeba by bylo dobré 
vyhecovat zastupitelstvo k běhu 
na Bulovku a zpět. Nebo 
sportovní komisi k míčovému 
zápasu na ulici. Jak jsem mohl 
poznat kolegy v komisi, mají 
nadhled a smysl pro humor. 

A pokud jde o konkrétní činy: 
kromě nastavení grantů je třeba 
nastavit i kontrolu jejího 
využívání. Moji kolegové 
v komisi, mimochodem všichni 
zdatní sportovci, jsou v tom 
se mnou zajedno. Tento rok se 
proto chystáme obejít kluby 
a podívat se, kam plynou vaše 
peníze. Ať už narazíme na jasné 
fauly nebo jen přešlapy, 
vyřešíme je sportovně a férově, 
to mohu slíbit.
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Průzkum

Má  podle  Vás  Praha  8  jako  celek  problém  
s  bezpečnostní  oblastí?

Rozhodně  
ano
19%

Spíše  
ano
29%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
32%

Spíše  
ne
11%

Rozhodně  
ne
9%

Co  Vy  osobně  považujete  za  největší  
problém  v  oblasti  bezpečnosti  na  Praze  8?

Kapesní  
zloděje
7%

Konzumace  
drog  a  jejich  

prodej
11%

Loupežná  
přepadení

8%

Vykrádání  
nemovitostí  
(byty,  sklepy)

9%

Vykrádání  
a  kradení  

aut
12%

Pití  alkoholu  
na  veřejném  
prostranství

10%

Herny
8%

Shromažďování  
lidí  s rizikovým  

chováním
13% Vše  z výše  

uvedeného
14%

Nic  z výše  
uvedeného

1%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

7%

Co vy osobně považujete  
za největší problém v oblasti  

bezpečnosti v Praze 8?

Má podle vás Praha 8  
jako celek problém  

s bezpečnostní oblastí?

Pátá sonda do veřeJného mínění obyvatel Prahy 8

Aktuálně o bezpečí
 nČasopis osmička ve spolupráci s výzkumným projektem 

Phoenix research on-line pokračuje v unikátní každoměsíční 
sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8. každý 
měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné 
oblasti života na osmičce. 

V pořadí už páté téma měření se 
tentokrát věnuje zjišťování míry 
spokojenosti se stavem bezpečí 
v naší městské části. 
První položená otázka zjišťovala, 
zda má Praha 8 problém s bez- 
pečností. Více než třetina (32 %) 
váhá a přiklání se k odpovědi 
„nevím“, o 3 % méně odpovídají-
cích sdílí názor, že spíše ano. 
Devatenáct procent responden-
tů je přesvědčeno, že tento 
problém je skutečně zralý 
k řešení, 11 % dalších míní, že 
problém s bezpečností na 
osmičce spíše není a zbývajících 
9 % dotázaných vůbec nepova-
žuje na Praze 8 toto téma za 
nedostatek. 

Druhá otázka zkoumala míru 
vážnosti jednotlivých problémů 
„pod lupou“ v oblasti bezpečnos-
ti. Nejvíce z oslovených, 14 %, 
považuje všechny následně 

v textu zmíněné problémy za 
hodné řešení, 13 % odpovídají-
cích se přiklonilo k obavám ze 
shromažďování lidí s rizikovým 
chováním, 12 % považuje za 
zásadní problém vykrádání 
a krádeží aut, 11 % pak největší 
rizika spatřuje v hrozbě 
konzumace drog a jejich prodeji. 
Desetina dotázaných je nespo-
kojena s pitím alkoholu na 
veřejném prostranství, 9 % pak 
nejvíce trápí vykrádání bytů 
a sklepů, 8 % připojuje loupežná 
přepadení a herny, o procento 
méně respondentů přidává 
kapesní zloděje k největším 
bezpečnostním obavám. Stejně 
početná skupina oslovených 
váhá a pouhé jedno procento se 
neztotožnilo se žádnou z nabíze-
ných možností.

Třetí otázka se zajímala 
o konkrétní opatření ke zlepšení 

pocitu bezpečí občanů na 
osmičce. Celá pětina odpovídají-
cích se přiklonila ke všem 
nabízeným eventualitám, 16 % 
respondentů pak volá po častější 
přítomnosti městské policie 
v rizikových oblastech. Třetí 
nejpočetnější skupina, 13 %, by 
ocenila zamezení možnosti 
shromažďování rizikových 
skupin obyvatel. Téměř každý 
desátý oslovený se přimlouvá za 
vyšší počet městských strážníků, 
8 % se nepřiklání k žádné 
z možností. Sedm procent 
odpovídajících by kvitovalo 
vyšší zabezpečení domů 
a hlídaná parkoviště, o procento 
méně více kamer na ulici a vyšší 
prevenci v oblasti užívání 
návykových látek, 5 % více 
osvětlení v ulicích. Jen 3 % 
účastníků výzkumu se nenašla 
v žádné z variant.

Předposlední dotaz se věnoval 
zjištění lokality, kde se odpovída-
jící výzkumu cítí v rámci Prahy 8 
nejméně bezpečně. Za nejriziko-
vější oblasti byly vybrány 
pozemní komunikace – přecho-

dy, silnice a křižovatky, a to hned 
18 % dotázaných, 15 % připojilo 
zastávky MHD. O procento méně 
respondentů vnímá za nejméně 
bezpečné lokality blíže k centru 
Prahy, 12 % neví, 11 % pak za 
rizikové označuje okolí nákup-
ních center, menších obchodů 
a jejich parkoviště, 9 % pak rizika 
spojuje s okolím neobydlených 
oblastí (kancelářská centra, 
výrobny). Osm % označuje za 
nebezpečnější oblasti spíše dál 
od centra Prahy, zejména 
sídliště, 7 % pak přidává parky 
a 6 % dětská hřiště.

Závěrečná otázka zjišťovala 
u veřejnosti, jak hodnotí práci 
městských strážníků v Praze 8. 
Nejčetnější odpovědí, 29 % 
dotázaných, byla spíše skepse, 
kdy dle nich městská policie na 
osmičce své povinnosti spíše 
neplní. Jen o procento méně 
oslovených, 28 %, však hodnotí 
práci městské policie spíše 
pozitivně, jen s určitými 
výtkami, 22 % je nespokojeno, 
kdy dle nich v ničem nepomáha-
jí. Dvanáct procent hodnotí 
městskou policii pozitivně 
a jejich práci označuje za 
výbornou a zbývajících 9 % se 
nepřiklonilo k žádné z eventua-
lit a zůstalo u varianty „nevím“.

 (red)
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Vyberte,  prosím,  lokalitu,  kde  se  na  
Praze  8  cítíte  nejméně  bezpeční

Zastávky  
MHD
15%

Parky
7%

Pozemní  
komunikace  
(silnice,  
přechody,  
křižovatky  

atd.)
18%

Okolí  
nákupních  
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menších  
obchodů  a  

jejich  
parkoviště

11%

V okolí  
neobydlených  

oblastí  
(kancelářská  

centra,  výrobny  
apod.)
9%

Dětská  
hřiště
6%

Celkově  
blíže  k  
centru  
Prahy
14%

Celkově  
spíše  dál  od  
centra  Prahy  
(sídliště)

8% Nevím,  
neumím  
odpovědět

12%

Co  by  Vám  osobně  pomohlo,  abyste  se  
na  Praze  8  cítili  bezpečněji?

Vyšší  počet  
městských  
strážníků

9%

Častější  
přítomnost  
městské  
policie  

v rizikových  
oblastech

16%

Hlídaná  
parkoviště

7%

Více  
kamer  na  

ulici
6%

Vyšší  
zabezpečení  

domů
7%

Více  
osvětlení  
v ulicích

5%

Vyšší  prevence  
v oblasti  užívání  
návykových  

látek
6%

Zamezení  
možnosti  

shromažďování  
rizikových  skupin  

obyvatel
13%

Vše  z výše  
uvedeného

20%

Nic  z výše  
uvedeného

3%
Nevím,  
neumím  
odpovědět

8%

  Jak  Vy  osobně  hodnotíte  práci  
městských  strážníků  na  Praze  8?

Rozhodně  
pozitivně,  
odvádějí  
výbornou  
práci
12%

Spíše  
pozitivně,  ale  
výtky  určitě  

mám
28%

Nevím,  
neumím  
odpovědět

9%

Spíše  negativně,  
své  povinnosti  

podle  mého  spíše  
neplní
29%

Rozhodně  
negativně,  
podle  mého  

názoru  
v ničem  

nepomáhají
22%

18-‐24 10,7% <ZŠ 0,8% muž 49,0%
25-‐34 18,4% ZŠ 18,2% žena 51,0%
35-‐44 18,4% OU 34,8%
45-‐54 15,7% SŠ 7,2%
55+ 36,8% SOŠ 25,7%

VŠ 13,2%

MČ Praha 8

18-24
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25-34
18%

35-44
18%

45-54
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55+
37%

<ZŠ
1%
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18% OU

35%

SŠ
7%SOŠ
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VŠ
13%

muž
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51%

pohlaví

věk

vzdělání

527 respondentů   |   CAWI

sběr: 27.12.2017-7.1.2018

Co by vám osobně pomohlo,  
abyste se v Praze 8  

cítili bezpečněji?

Vyberte, prosím, lokalitu,  
kde se v Praze 8 cítíte  

nejméně bezpeční

Jak vy osobně hodnotíte  
práci městských strážníků  

v Praze 8?
MČ praha 8
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Rozhovor

taneČnice a cHoReogRafka dana Pala:

na konečné 
dvoustovky mám  
stále své centrum

 ndana Pala je zajímavou osobností současného tance v Če-
chách a ve Španělsku. na konci loňského roku představila 
v salesiánském divadle v Praze svoji nejnovější inscenaci 
la mar, kterou specializovaný taneční magazín označil za 
jeden ze silných tanečních zážitků roku 2017.    

Jak jste se dostala k modernímu 
tanci?
„Tancuji odmalička. Pořád jsem 
improvizovala, když hrála 
hudba. Dnes bych řekla, že jsem 
se už tehdy vyjadřovala 
pohybem. Maminka mě 
přihlásila snad na všechny 
kroužky, které existovaly, a to 
včetně krasobruslení. Odtud byl 
už jen krůček k baletu, který 
jsem dělala od 1. třídy, chodila 
jsem nejdřív do ZŠ Dolákova, 
pak na ZŠ Bohumila Hrabala. 
S holkama ze třídy jsme dělaly 
baletní představení, ke kterým 
jsem psala scénáře a stříhala 
hudbu na stařičkém kazeťáku.“

Proč jste ale nezůstala u klasické-
ho baletu?
„Na balet nemám fyzické ani 
psychické předpoklady, ráda 
experimentuji, a to klasický 
balet neumožňuje. Takže jsem 
po Taneční konzervatoři, kam 
mě přijali ve čtvrté třídě, na 
HAMU vystudovala choreografii 
a rok jsem strávila na stáži 
v Barceloně. Naučila jsem se tam 
španělsky a  postavila se na 
vlastní nohy.“

Vyrůstala jste v Praze 8, jste 
patriotka? 
„Maminka je superpatriot, bydlí 
na sídlišti v Bohnicích, a tam je 

dodnes i moje centrum. A pořád 
se sem ráda vracím. Nedovedu 
si představit, že bych se neměla 
ze světa kam vrátit. Čili když 
jsem v Praze, tak bydlím stále 
na stejném místě na konečné 
autobusu 200. Zaplavat si 
chodím do bazénu Na Šutce, kde 
je skvělá relaxační zóna a super 
výhled na celou Prahu, zaběhat 
si chodím zase dolů kolem 
Vltavy… Ale jinak mám ráda 
všechna místa, kde žiju. Jsou to 
převážně ostrovy, v zimě 
Kanárské, nebo Baleáry 
s Mallorkou a Menorkou 
a miluju taky Barcelonu, kde to 
všechno začalo… Jsem jako ten 
pták, co odlétá do teplých 
krajin. Kanáry se svým 
vulkanickým povrchem mě 
přímo nabíjejí energií a vždycky 
tam přes zimu něco zajímavého 
vymyslím.“

Usadit se třeba na Kanárských 
ostrovech vás neláká? 
„Příroda tam je nádherná, ale 
na mě je trošku pustá a málo 
zelená. Spousta hudebníků na 
španělské ostrovy jezdí stejně 
jako já čerpat inspiraci. 
Potkávám se tam třeba s panem 
Nohavicou, Markem Strace-
ným… Ale na celoroční žití si 
Kanáry nedovedu představit. 
To už spíš Baleáry, i když jsou 
sezónní, ale jsou blíž k pevnině 
a je tam více kulturních 
i dalších možností.“ 

Šutka, Vltava, Kanáry… Jaký máte 
vztah k vodě?
„Nebyla jsem žádný velký 
milovník vody. Ale když jsem 
začala bydlet u moře, začalo se 
to měnit. Na Mallorce jsem 
bydlela skoro dva roky v kuse, 
na pevninu se odtud dostanete 
jedině lodí nebo letadlem přes 
moře. Moře všude kolem musíte 
přijmout a respektovat. Kdyby 
bylo kolem Prahy, taky by bylo 
najednou součástí vašeho života. 
Mám k vodě velký respekt.  
A čím víc jsem u moře, a hlavně 
u Atlantického oceánu, tím je 
ten respekt větší.“

Vzala jste si někdy loď…?
„Mám strašně ráda lodě, přála 
bych si jednou nějakou mít, 
třeba maličkou… Chtěla bych 
umět loď řídit, to by mě bavilo…“

V Troji běháte kolem kanálu pro 
vodní slalom, tam jsou také lodě. 
Ale to asi není váš sen?
„Není. Obdivuji kajakáře, jak se 
každý den perou s tou studenou 
vodou. To si hned říkám – taky 
musíš makat! Nejraději bych 
plachetnici, stačila by menší, tak 
osmimetrová…  Ovládat 
plachetnici je zážitek.“

Máte takový?
„Na podzim 2016 se mi podařilo 
s kamarády na malé, ani ne 
osmimetrové plachetnici 
přeplout z Gran Canaria na 
Fuerteventuru. V posádce jsme 
byli tři a přes ten kousek 
Atlantiku, asi 50 námořních mil, 
jsme jeli celou noc. Byl to 
neuvěřitelný zážitek – všude 
kolem voda, úplně jiná tma než 
na pevnině, mnohem víc hvězd 
na nebi, a někde v dálce tušíte 
další ostrov. Chvilku jsem se 
bála, ale nakonec to byl nádher-
ný adrenalin. A právě z takových 
zážitků čerpám nápady a inspi-
raci pro svoje představení.“

Už je mi jasné, proč se vaše 
nejnovější taneční inscenace, 
kterou jste představila na sklonku 
roku v Salesiánském divadle, 
jmenuje La Mar, tedy Moře.
„Vlastně to není doslova Moře, 
název je španělská slovní hříčka. 
El Mar znamená ve španělštině 
moře a je rodu mužského. „La“ je 
člen ženského rodu a „La Mar“ 
by doslovně česky znamenalo 
Mořa. Spojení žena-muž je tak 
obsaženo už v názvu.“

Proč jste k premiéře La Mar zvolili 
zrovna Salesiánské divadlo 
v Kobylisích?
„Inscenace se odehrává nejen na 
jevišti, ale i ve foyer a dalších 
prostorách Salesiánského 
divadla. A jelikož nejsou 
prostory tohoto divadla 
všeobecně známé, chtěli jsme je 
divákům tímto způsobem více 
přiblížit a trochu ho oživit od 
dětských vystoupení a přehlí-
dek. Zaslouží si to.“

Jak byste La Mar stručně 
charakterizovala?
„Opravdu stručně? Taneční duet 
pro dva cizince o věčném 
hledání lásky na motivy Hanse 
Christiana Andersena.“

Dobře. A maličko podrobněji?dana pala na Trojském mostě. Foto: Andrea Barcalová
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dAnA pAlA  (* 1987) 
Choreografka a tanečnice, vl. 
jménem Dana Palátová, vystu-
dovala Taneční konzervatoř hl. 
m. Prahy a magisterský stupeň 
na HAMU v Praze, obor choreo-
grafie. Získala roční stáž na In-
stitut del Teatro v Barceloně 
a působila jako choreografka, 
lektorka pohybových worksho-
pů, improvizace a pohybu pro 
herce a děti na Mallorce. Kro-
mě vlastní tvorby, kterou tvoří 
pod značkou Dana Pala Creati-
vity, se intenzivně věnuje vývo-
ji nového pohybového systému 
pro dospělé a děti. Je držitel-
kou ceny Taneční asociace Ba-
leárských ostrovů ACDIB za 
nejlepší internacionální taneč-
ní projekt o tanci a architektu-
ře v Palma de Mallorca (duben 
2015). Za svůj největší úspěch 
považuje odvahu vydat se na 
cesty a vystoupit ze své kom-
fortní zóny.  Slovo, které ji vysti-
huje: Kreativita. Oblíbený sport: 
Kolo a všechny outdoorové.  
Záliba: Lodě a science fiction.  
Motto: Per aspera ad astra  
(Přes překážky ke hvězdám).

„Jde o notoricky známý příběh 
němé mořské panny, která 
opouští svůj podmořský svět, 
aby poznala život na souši. 
Ovšem Andersenova pohádka 
slouží jen jako výchozí námět 
choreografie pro dva tanečníky, 
muže a ženu. Abychom podtrhli 
rozdílnost dvou světů a odliš-
nost každé lidské bytosti, 
obsadili jsme do inscenace 
italského tanečníka Enrico 
Paglialunga jako protiklad české 
tanečnici, kterou představuji já.“ 

Jak vnímáte pohádku Malá 
mořská víla? 
 „To není jen pohádka pro děti, 
ale tragický příběh, který je 
nadčasový a dospělý člověk 
21. století může být překvapený 
jeho aktuálností a naléhavostí. 
Ale v mé inscenaci je závěr jiný 
než u Andersena. Prvotní motiv 
víly je dostat toho chlapa pod 
hladinu. Jenže když vidí, že by se 
utopil, zželí se jí ho, pomůže mu 
a sama se tak dostane do 
problému. Jde s ním na pevninu, 
poznávat opravdický princův 
svět. Ale protože pochází 
odjinud, nemůže se s prostředím 
sžít. Můj princ je trošku 
hamoun, který Malou mořskou 
vílu sice miluje, ale takovým 
způsobem, že ji chce sobecky 
vlastnit a chránit ji tak, že jí 
nedá ani kousek svobody. Chce ji 
spoutat do sítě a je přesvědčen, 
že toto je pro ni nejlepší. Jenže 
ona tak žít nemůže, potřebuje 
mít volnost a svobodu, proto 
se jako pěna vrací do moře.“ 

Takže princ nakonec chce udělat 
totéž, co chtěla původně víla - 
stáhnout toho druhého k sobě do 
svého prostředí, kde ho bude 
ovládat a bude mít nad ním 
navrch.

„Ano, kolečko se uzavře. Je to 
paradox, že ten, kdo někoho 
zachrání, na to nakonec může 
doplatit. Ale o tom je i běžný 
život. Abyste se mohl trvale 
přesadit někam jinam, musíte 
se něčeho vzdát. Když se ničeho 
nechcete vzdát, přesazení se 
nikdy nezdaří. Já pracuji 
s motivem vztahu mezi mužem 
a ženou, a snažím se to zobecnit 
a aplikovat na to, co se v součas-
nosti děje.“

Přechod do jiného prostředí 
s jinými zvyklostmi je dnes téma 
opravdu velice aktuální…
„Proto jsem nechtěla jen 
převyprávět známou pohádku, 
kde nějaký vztahový rámec je, 
ale dát jí výrazný přesah do 
dneška. Že přesazení do 
odlišného kulturního prostředí 
je velmi obtížné a někdy 
i nereálné. Můj přítel je Katalá-
nec a tohle téma neustále 
řešíme. I proto jsem do předsta-
vení obsadila tanečníka z jiného 
prostředí, aby to bylo 
opravdové.“

Mělo s tou rozdílností světů 
souvislost i zkoušení na různých 
místech?
„Zkoušení jsme rozdělili 
na několik bloků v Berlíně 
a v Praze, abychom si s Enricem 
uvědomili rozdílnost mezi námi, 
ale současně i to, co nás spojuje, 
a hledali cesty k pochopení 
a soužití. Abychom na vlastní 
kůži zakusili pocity hlavní 

hrdinky, která zažívá zároveň 
radost z objevování nového 
i vykořeněnost a opuštěnost, 
vytržení z kontextu.“ 

Jak jste se s Enricem dorozumíva-
li? Tancem?
„Ale ne… Běžně jsme spolu 
mluvili anglicky, Enrico umí ještě 
trošku španělsky, já mluvím 
španělsky jak česky. Nicméně na 
tanec nakonec ve finále stejně 
došlo, protože to je náš společný 
vyjadřovací prostředek.“

Kdo všechno se na inscenaci 
podílel? 
„Choreografie je společným 
dílem nás obou tanečníků, tedy 
mě a Enrica. Hudbu zkompono-
val Jiří Lukeš, pracoval s auten-
tickými zvuky z cest, které jsem 
sama zaznamenala. Mimocho-
dem – Jirka je také spojen 
s Prahou 8, působí jako pedagog 
v ZUŠ Taussigova, učí děti 
na akordeon. V La Mar jsou 
hudební motivy španělského 
kytaristy José Bolañose. 
Scénograf Michal „Hor“ Horáček 
uplatnil metaforu sítě a vody 
v nádobách, hodně pracuje se 
světly. Kostýmy vymyslela 
vietnamská absolventka DAMU 
Nguyen Špetlíková. Já mám 
krásný kostým se žábrami, který 
se postupně transformuje do 
klasické pánské košile, což opět 
dokresluje snahu Malé mořské 
víly se přizpůsobit princovu 
světu.“

Takže i realizace je vskutku 
mezinárodní. A co diváci – lze 
porovnat obecenstvo v Praze 
a třeba v Barceloně?
„V Česku je populární především 
klasický balet. I když se vnímání 
současného tance lepší, tak je 
pořád na druhém místě. 
Ve Španělsku táhne víc moder-
na, je zde dlouhá tradice 
flamenka – folkloru. Berlín je 
velice uvolněný, na současný 
tanec se tam chodí stejně jako 
u nás do kina.“

Dá se moderním tancem uživit?
„Toť otázka, mám pocit, že 
vždycky do toho vložím víc 
prostředků, než potom získám. 
S La Mar mi hodně pomohl grant 
Prahy 8, za což musím opravdu 
poděkovat. Bez této finanční 
pomoci by inscenace nevznikla.“

Co vás tedy živí?
„Ideálem by bylo věnovat se 
tvorbě a mít vlastní taneční 
školu, kde bych předávala 
zkušenosti a znalosti současné-
ho tance dětem i dosplělým 

a mohla bych tam zvát učit i své 
kolegy. To je dnes bohužel 
nereálné, takže ještě učím 
kompenzační techniky, pilates, 
jógu. K tomuto oboru jsem se 
dostala skrz mou složitou 
rekonstrukci křížových vazů 
a téměř dva roky trvající taneční 
pauzu. Také dělám průvodkyni 
českým turistům ve Španělsku. 
Abych se uživila, musím toho 
zvládnout hodně.“

Jak byste charakterizovala svůj 
taneční nebo obecněji tvůrčí 
projev?
„Mou nejoblíbenější taneční 
technikou je kontakt se zemí – 
floor work. Z tohoto spojení vše 
začíná. Vycházím z poznání 
vlastní anatomie, přirozeného 
pohybu těla, her a improvizace, 
díky baletní průpravě mám 
v sobě disciplínu a věnuji se také 
práci s dechem. Tanec považuji 
za svůj projev. Dnes pracuji 
zejména s prostorem a architek-
turou, specializuji se na taneční 
a hudební projekty pro netradič-
ní prostory a soudobou architek-
turu. Výsledkem této tvůrčí 
činnosti je inscenace La Mar, 
nebo úspěšné představení 
Materia, které jsem vytvořila 
speciálně pro věž a kryptu 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
v Praze na Vinohradech.“

vladimíR slaBý

Přesazení do odlišného 
kulturního prostředí 
je někdy nereálné.

Scéna z inScenace La Mar v Salesiánském divadle. 

Foto: Andrea Barcalová
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Doprava

uzavírka ulice zenklova

jak je dopravně propojená 
palmovka s bulovkou

 nv současné době probíhá ia. etapa spočívající v uzavírce 
ulice zenklova. kvůli velice častým dotazům uvádíme některé 
základní informace včetně toho, jak se dostat z Palmovky 
na bulovku (nebo zpět) a na úřad mČ Praha 8.
Práce v této etapě probíhají ve 
třech úsecích zároveň. Pokračuje 
rekonstrukce mostu přes 
Rokytku (stavba TSK), probíhají 
rekonstrukce vodovodů 
a kanalizací (stavby PVS), 
návazně bude provedena 
rekonstrukce tramvajové trati 
(stavba DPP), poté rekonstrukce 
vozovek a chodníků (stavba 
TSK). Uvedené akce jsou 
povoleny a koordinovány 
odborem dopravních agend 
MHMP. 

„Všichni organizátoři této 
zásadní rekonstrukce, ať již je 
to Dopravní podnik, Technická 
správa komunikací či Pražské 
vodovody a kanalizace, vědí, že se 
jedná o vysoce problematickou 
operaci pro občany,“ říká starosta 
Prahy 8 Roman Petrus a dodává: 

„I naše městská část celou 
dobu příprav i nyní upozorňuje 
na vše, kde by se dalo občanům 
ulevit v jejich ztíženém pohybu 
po Praze 8. Přesto i za městskou 
část musím říci, že jsem rád, že 
se k rekonstrukci přistoupilo. 
Dává to naději na nové koleje pro 
MHD, které tento úsek velmi 
potřebuje, a také zásadní úpravu 
celé silnice a chodníků. Zkusme 
doufat v to pozitivní.“  

S ohledem na složitost území 
nelze vyloučit nepředvídané 
technické problémy, které do již 
tak velmi napjatého předpoklá-
daného postupu prací mohou 
vnést případné změny. Dílčí 
termíny a změny organizace 
dopravy budou postupně 
upřesňovány jak z hlediska 
časové platnosti, tak z hlediska 

konkrétního detailního návrhu 
na stránkách www.praha8.cz.

Individuální automobilová 
doprava (IAD) je pomocí 
informačních tabulí odkláněna 
na vyznačené objízdné trasy. 
Objízdná trasa je ve směru 
z centra vedena ulicemi 
Sokolovská, Vysočanská, resp. 
ulicemi K Žižkovu, Freyova, 
Vysočanská směrem k dálnici 
D8 nebo dále Střelničnou ulicí 
do Kobylis. Některá vozidla 
mohou využívat i Proseckou 
ulici. Objízdná trasa ve směru od 
dálnice D8 do Vysočan je vedena 
Vysočanskou ulicí a vozidla 
jedoucí do Libně pak ulicemi 
V Holešovičkách a Povltavská. 
Vozidla, která přijedou ve směru 
od Kobylis a nepoužijí objízdnou 
trasu, jsou vedena ulicí Františ-
ka Kadlece na Proseckou ulici. 
Na uzavírku Zenklovy ulice 
upozorňuje také zařízení pro 
provozní informace (ZPI). 

Náhradní autobusová 
doprava pro obsluhu uzavře-
ných částí Zenklovy ulice 
a přilehlého okolí je zajištěna, 
jedná se o okružní trasu 
s počátkem i koncem na auto-
busovém terminálu Palmovka. 

V ulici Františka Kadlece je 
zřízena provizorní autobusová 
zastávka U Kříže, v ulici 
Vosmíkových provizorní 
autobusová zastávka Vosmíko-
vých, v ulici Chlumčanského 
provizorní autobusová zastávka 
Bulovka, kde je možný přestup 
na navazující linky tramvaje 
(provoz tramvají je umožněn 
umístěním výhybky Californien 
do Zenklovy ulice za křižovatku 
s ulicí Bulovka), v ulici Primá-
torská je zřízena provizorní 
autobusová zastávka Vosmíko-
vých a v ulici Kandertova 
provizorní autobusová zastávka 
U Kříže. (red)
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jAk nA ÚřAd?
K úřadu městské části 
Praha 8 lze dojít pěšky 
ze zastávky Palmovka nebo 
z provizorní autobusové 
zastávky U Kříže 
v Kandertově ulici. 
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Palmovka

Palmovka

Palmovka Balabenka

Bulo

Bulovka

Vosmíkových

U Kříže

Vosmíkových

Kundratka

Palmovka

Bulovka (tram)

PalmovkaSchéma náhradní autobusové dopravy
1a etapa, 3.1. - 25.3.2018

schéMA náhrAdní Autobusové doprAvy
1a. etapa: 3. ledna – 25. března 2018
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Životní prostředí

rekonstrukce 

park dlážděnka 
se dočká obnovy
Park Dlážděnka v Kobylisích se 
dočká revitalizace. Memoran-
dum o společném postupu 
podepsali správci pozemků 
městská část Praha 8 a Česká 
správa sociálního zabezpečení. 
Revitalizace započne již v roce 

2018. Vzhledem k tomu, že se 
park nenachází pouze na 
pozemku, který je svěřen do 
správy městské části Praha 8 
hlavním městem Prahou, ale 
také na pozemku České správy 
sociálního zabezpečení, 

uzavřely tyto organizace 
memorandum o společném 
postupu a spolupráci při 
revitalizaci parku.

Stav parku Dlážděnka 
a zejména jejího bezprostřední-
ho okolí se v minulosti stále 
zhoršoval. Její současný stav ani 
zdaleka nenaplňuje potenciál, 
který tato veřejná plocha má. 
„Proto se vedení městské části 
Praha 8 rozhodlo o obnovu 
parku. Chceme zde vybudovat 
krásné místo s piknikovou 
loukou, vyhlídkou, květinami, 
stromy a víceúčelovým hřištěm 

jako úhelným kamenem tohoto 
území,“ popisuje plány zastupitel 
a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza.

První část revitalizace parku 
by měla začít již v roce 2018. 
„Zahájení druhé etapy revitaliza-
ce bude záviset na výsledcích 
jednání se soukromými 
vlastníky. Doufáme, že všechny 
formality dotáhneme v příštím 
roce,“ doplňuje starosta Roman 
Petrus. Městská část Praha 8 má 
na první etapu vyčleněno ze 
svého rozpočtu 10 milionů 
korun. (býv)

Pozvánka
Únor v botanické zahradě 
botanická zahrada hl. m. 
Prahy v troji ani v únoru 
nespí. na veřejnost kromě 
stálých expozic čeká i několik 
mimořádných akcí. 

dŽunGle, která nespí 
| 12. 1. – 24. 3. | únor – pátky 
a soboty od 18 h., březen – 
pátky a soboty od 19 h. | 
skleník Fata morgana. 
Navštívit tropický deštný 
prales v noci, to se podaří 
opravdu jen málokomu. 
Ve skleníku Fata Morgana tuto 
možnost máte. Přijďte se projít 
džunglí, která nespí. Rezervace 

nutná přes formulář na webu 
www.botanicka.cz

přednáškový cyklus
| od 1. 2. | vždy ve čtvrtek od 
17:30 h. | rostlinné bistro 
botanická na talíři.  
1. 2. Jan Ponert – Za orchidejemi 
ekvádorských hor; 8. 2. Jaroslav 
Škopek – Barevné klenoty naší 
ptačí říše; 15. 2. Tomáš Vencálek 
– Arboreta a botanické zahrady 
jihovýchodního Polska; 
22. 2. Romana a Vlastik Rybkovi 
– Květena vietnamského 
národního parku Bidoup – 
Nui Ba. Vstupné: 50 Kč

vAlentýnský  
veČer v botAnické
| 14. 2. | 18.00 |  
Fata morgana. 
Překvapte milovanou osobu 
netradiční oslavou a vezměte 
ji do botanické zahrady. Dozvíte 
se zajímavosti z milostného 
života rostlin, vychutnáte 
si sklenku vína z naší vinice, 
dáma dostane květinu a bude 
vás čekat také seznámení 
s parfémem Fata Morgana 
No. 1. Cena: 600 Kč/pár. 
Rezervace nutná na e-mailu: 
eva.novozamska@botanicka.cz

upozornění: Skleník Fata 
Morgana bude ve dnech 26. 2. 
až 1. 3. 2018 uzavřen!

Pozvánka
Za sovím 
houkáním 
Na velice zajímavou a netra-
diční vycházku se můžete 
vydat 8. března do Čimického 
háje. Jedná se o podvečerní 
putování za sovami v období 
jejich námluv. Sraz pro 
zájemce je v 17:30 u vstupu 
do lesa u Pomníku osvoboze-
ní Rudou armádou. 

Pro zájemce je nutná 
předchozí registrace na tel. 
778 716 582 nebo na e-mailu: 
swolova@lesy-praha.cz.

Vycházku pořádají Lesy hl. 
m. Prahy.  (sw)
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letecký pohled na území, kde developer plánuje stavět, a návrh zástavby zakreslený do mapy. Zdroj: Portál hlavního města Prahy, www.praha.eu

kauza cPi

praha 8 nadále bojuje proti výstavbě 
mrakodrapů na sídlišti Ďáblice

 nvedení městské části nadále aktivně bojuje proti 
mrakodrapům v ládví, které chce postavit společnost 
cPi. „sídliště Ďáblice musíme udržet v dnešní podobě. 
zatímco developer připravuje výstavbu vysokopodlaž-
ních bytových domů, městská část Praha 8 podniká 
všechny dostupné právní kroky, aby zahuštění sídliště 
zabránila,“ říká starosta roman Petrus.
Součástí této strategie je snaha 
městské části maximálně 
transparentně informovat 
všechny občany o krocích, které 
podniká. Všechny novinky 
najdete na webu Prahy 8, 
radnice komunikuje s bytovými 

družstvy a SVJ i občany. 
Součástí této komunikace je 
i následující přehled kroků, 
které městská část do této 
chvíle učinila. V případě zájmu 
o nejnovější informace do vaší 
mailové schránky či v případě 
jakýchkoli dotazů a podnětů 
se neváhejte obrátit na e-mail  
vit.ceza@praha8.cz.

„Můžeme slíbit, že učiníme 
vše pro zachování unikátního 
charakteru sídliště Ďáblice 
a pro jeho pozitivní rozvoj 
v oblastech veřejných prostran-
ství a občanské vybavenosti. 
Zároveň slibujeme maximální 
spolupráci,“ dodává zastupitel 
a předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza, který bude 
v následujících měsících 
koordinovat spolupráci 
a komunikaci s občany ohledně 
této kauzy. Zástupce starosty 
Radomír Nepil k situaci sděluje: 

„Jsem rád, že se mi podařilo 
prosadit negativní stanovisko 
k výstavbě i na magistrátu. 
Vedení naší městské části 
i vedení hlavního města Prahy 
jsou tak tvrdě proti této 
výstavbě.“

přehled všech dosavadních 
kroků radnice, jak předejít 
zahuštění sídliště Ďáblice 
vysokopodlažní zástavbou:
•	 Hned na počátku celé kauzy 

se vedení městské části 
Praha 8 sešlo s developerem 
a přemluvilo ho, aby své 
záměry představil na 
veřejném slyšení občanům. 
Vedení městské části chtělo 
rozšířit povědomí o nebezpečí 
výstavby a předejít tomu, aby 
developer postupoval 
a připravoval se tajně.

•	 To se ukázalo jako správný 
předpoklad. Poté, co veřejné 
slyšení dopadlo fiaskem, 
navrhlo vedení městské části 
developerovi, aby uskutečnil 
jeho pokračování. Developer 
ho na poslední chvíli zrušil 
a od té doby jakékoli další 
diskuse s veřejností odmítá.

•	 Zastupitelstvo napříč celým 

politickým spektrem prosadi-
lo usnesení proti této 
výstavbě. 

•	 Starosta Roman Petrus 
a zástupce starosty Radomír 
Nepil požádali hl. m. Prahu 
o svěření všech pozemků, 
které sousedí s předmětnými 
pozemky developera za 
účelem výrazně ztížit 
přípravu realizace stavby. 

•	 Zástupce starosty Radomír 
Nepil prosadil obdobné 
usnesení proti zástavbě také 
v hl. m. Praze. 

•	 Starosta Roman Petrus vydal 
přesný návod, jak postupovat, 
pokud jde o reagování na 
územní studii týkající se 
přípravy jednoho z bytových 
domů. 

•	 Starosta Roman Petrus 
a zástupce starosty Radomír 
Nepil nabídli developerovi 
přímý odkup budovy 
nacházející se u křižovatky 
Tanvaldská/Střelničná.

•	 Starosta Roman Petrus zadal 
zpracování územní studie 
s regulačními prvky, jejímž 
cílem je regulovat a zamezit 
takovýmto megalomanským 
stavbám. Bohužel je zpraco-
vání této studie časově velmi 
náročné a nemá odkladný 
účinek. Vzhledem k tomu, 
že nebyla takováto regulační 
studie zpracována předchozí-
mi vládami, zabere její 
příprava a prosazení ještě 

dlouhou dobu. Do budoucna 
však může výrazně pomoci 
nejen v tomto případě, ale 
i v případech dalších staveb. 
Na zpracování studie se podílí 
arch. Ondřej Tuček, vnuk 
arch. Tučka projektujícího 
sídliště Ďáblice, spolu 
s architektkou městské části 
Ivetou Zikmundovou 
a zástupci hl. m. Prahy. 

•	 Městská část vybrala elitní 
právní kancelář Císař, Češka, 
Smutný, jež se specializuje na 
tyto typy kauz. Uvedená 

advokátní kancelář nově 
zastupuje městskou část 
v boji proti zástavbě. 

•	 Vedení městské části 
vstoupilo do kontaktu s SVJ 
s bytovými družstvy na 
sídlišti Ďáblice a komunikuje 
s nimi, aby mělo co nejsilnější 
mandát pro jednání s develo-
pery. Témata se týkají 
výstavby vysokopodlažních 
domů, druhý výstavby 
supermarketu v budově 
bývalého kina na Ládví. (vrs)

info
Pokud máte zájem 
o nejaktuálnější informace 
k této kauze ve vaší e-mailové 
schránce, přihlaste se k odběru 
na e-mailu předsedy komise 
pro životní prostředí Víta 
Cézy: vit.ceza@praha8.cz
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 PŘEDSTAVUJE 
ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTORU 
PALMOVKY 

Sousedské setkání
25. 1. 2018 od 18 hodin, kavárna Divadla pod Palmovkou

Přijďte se podívat na prezentaci záměru a dejte nám podněty k úpravě 
předprostoru Centra Nová Palmovka. 

Výstava úprav veřejného prostoru 
oblasti Palmovka 
25. 1. až 19. 2. 2018, prostranství u stranice metra Palmovka 
před Komerční bankou

Autoři návrhu a zástupci MČ Praha 8 Vás provedou výstavou a zodpoví Vaše otázky
25. 1. a 15. 2. 2018 kdykoliv v čase od 15.00 do 19.00 hodin.

OKOMENTUJTE NÁVRH ÚPRAV
Pošlete nám svůj komentář k návrhu úprav přes web www.palmovkated.cz, na 
kterém je možné se s návrhy rovněž seznámit. Tato konzultace probíhá od 25. 1. 
do 18. 2. 2018.  

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

zaPoJte se

palmovka teď: seznamte 
se s úpravami vašeho 
veřejného prostoru

 nv roce 2018 čekají Palmovku dlouho vyhlížené změny. 
městská část Praha 8 plánuje úpravu veřejného prostran-
ství v okolí stanice metra při křížení ulic zenklova a na žert-
vách a další vylepšení. budou zde nová místa k sezení, 
kavárna ve veřejném prostoru, a dokonce infocentrum 
s rozhlednou. zároveň se bude připravovat návrh úpravy 
parku a předprostoru centra nová Palmovka. veřejnost se 
má v těchto týdnech možnost seznámit s návrhy úprav 
a zapojit se do diskuse o podobě těchto míst. 

„Cílem opatření bude usnadnit 
orientaci, zlepšit pohyb pro pěší 
a zároveň místním obyvatelům 
i projíždějícím Pražanům 
zpříjemnit pobyt v tomto 
místě,“ vysvětluje záměr 
místostarosta městské části 
Petr Vilgus, který má projekt na 
starosti. Plánované Infocent-

rum by se mělo stát hlavním 
zdrojem informací o rozvoji 
místa a zároveň sloužit jako 
vyvýšená platforma, ze které 
bude možné rozvoj Palmovky 
sledovat. 

Současně s návrhem úprav 
této křižovatky bude vznikat 
i návrh nového veřejného 

prostoru podél východní hrany 
dokončovaného Centra Nová 
Palmovka. Místostarosta 
Radomír Nepil k tomu dodává: 
„V rámci chystaných akcí 
bychom chtěli veřejnost 
seznámit i s tím, k jaké dohodě 
dospěla MČ Praha 8 a Magistrát 
v otázce využití Centra Nová 
Palmovka. Na dokončení centra 
teď intenzivně pracujeme.“

ZveMe nA výstAvu 
Městská část připravila několik 
akcí, na kterých veřejnost 
s chystanými změnami 
seznámí, a umožní tak obča-
nům se k nim vyjádřit. „Zajímá 
nás názor veřejnosti a jejich 
potřeby z hlediska 
bezpečnosti, 
mobility a dalších 
požadavků na 
kvalitní veřejný 
prostor, proto se 
občané budou mít 
možnost s návrhem seznámit 
a dát nám k němu zpětnou 
vazbu,“ uvedl místostarosta 
městské části Petr Vilgus. 

Obyvatelé Prahy 8 si 
navrhované změny mohou 
prohlédnout na výstavě 
v prostoru před budovou 
Komerční banky u stanice 
metra Palmovka. Velkoformáto-
vé panely zde budou od 25. 
ledna do 19. února 2018. Během 
výstavy proběhne dvakrát 
setkání s autory návrhu 
z kanceláře UNIT architekti. 
První setkání se uskuteční 
v první den výstavy, tedy 
25. ledna a další pak 15. února. 
V oba dny provedou zájemce 
autoři návrhu výstavou 
a zodpoví dotazy kdykoliv mezi 
15. a 19. hodinou. 

kde nAjít inforMAce
Své případné komentáře 
k záměru úprav veřejného 
prostoru mohou obyvatelé 
zasílat prostřednictvím 
formuláře na internetové 
stránce www.palmovkated.cz, 
kde je možné se s konceptem 
návrhu rovněž seznámit. Tato 
písemná konzultace návrhu 

probíhá od 25. ledna do 
18. února 2018. Všechny došlé 
komentáře budou zpracovány 
pracovní skupinou složenou 
ze zástupců autorského týmu 
a zástupců městské části.  
Vaše komentáře s vyjádřením, 
do jaké míry mohly být do 
návrhu zapracovány, pak  
budou zveřejněny na webu. 

Online platforma www.
palmovkated.cz symbolicky 
otevírá novou etapu na cestě 
ke kultivaci oblasti Palmovka. 
V budoucnu na těchto webo-
vých stránkách obyvatelé 
Prahy 8 naleznou veškeré 
informace o chystaném rozvoji, 
přehled plánovaných investič-
ních záměrů soukromých 
i veřejných investorů, ale 
i seznam akcí a dalších 
možností, jak se do rozvoje 
Palmovky přímo zapojit. 

roZvojové dokuMenty 
pro ÚZeMí pAlMovky
V roce 2016 zadala MČ Praha 8 
přípravu Analytické studie 
oblasti Palmovka kanceláři 
UNIT architekti. Tato studie 

popisuje hlavní problémy, 
ale i hodnoty 

a příležitosti této 
lokality a stanovu-
je deset témat pro 
její další rozvoj. 

Veřejnost se mohla 
s hlavními výstupy této 

studie seznámit na výstavě 
„Palmovka, kdy, když ne teď“, 
která se konala u stanice metra 
v červnu loňského roku. 

V dalším kroku byl z iniciati-
vy městské části připraven 
firmou ONplan návrh instituci-
onálního rámce revitalizace 
oblasti Palmovka. Ten byl 
projednán s hlavními aktéry 
plánování Prahy a vzat na 
vědomí Radou hlavního města 
Praha usnesením z 5. září 2017. 
Dle usnesení Rady by měl 
Magistrát jmenovat koordiná-
tora revitalizace oblasti 
Palmovka. 

V dalším kroku nechala 
městská část vypracovat návrh 
opatření, která by měla 
zkvalitnit veřejný prostor. 
Studie „Intervence Palmovka“ 
identifikuje téměř 50 rychlých 
i dlouhodobých opatření. Tento 
zásobník projektů byl schválen 
Radou městské části Praha 8 
v listopadu 2017. Záměry úprav 
veřejných prostranství 
prezentované v těchto týdnech 
jsou prvními projekty z této 
sady. 

PetR návRat, onplan lab

Měníme Prahu 8
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V rámci projektu nabízíme občanům možnost třídit 
biomateriál z domácností. Komunitní kompostování je 
spontánní aktivita lidí, kteří mají zájem využít kompostovatel-
ný biomateriál z vlastní domácnosti pro výrobu kompostu. 
V komunitě je zvolena pověřená osoba, která dohlíží na čisto-
tu materiálu a kvalitu kompostu. Výsledný kompost komunita 
používá dle svých potřeb. Tato forma kompostování je 
vhodná zejména pro ty, kteří nemají možnost si umístit kom-
postér do uzavřeného vnitrobloku nebo na svoji zahradu.  

JAK SE MŮŽETE DO PROJEKTU ZAPOJIT?
Do konce února 2018 se mohou zájemci hlásit na email 
kompostovani@praha8.cz. V březnu se uskuteční seminář  
a vytipují se lokality pro kompostéry. Cílem pilotního 
projektu je umístit pět komunitních kompostérů na území 
MČ Prahy 8, o které budou vyškolení zájemci pečovat. 
Během jara se uskuteční instalace kompostérů včetně 
proškolení, jak kompostovat. Městská část Praha 8 poskyt-
ne uzamykatelné a zateplené kompostéry SIVA, které 
jsou uzpůsobeny pro stání na veřejném prostranství 
a určené pro celoroční kompostovaní biomateriálu z do-
mácností, nikoliv ze zahrad. Klíč od kompostéru obdrží 
každý, kdo se do kompostování chce zapojit. Kapacita kom-
postéru vystačí zhruba pro 10 až 15 domácností. Kompo-
stováním docílíte snížení směsného komunálního odpadu 
až o 40 % a získáte cenný materiál, který můžete použít na 
kultivaci předzahrádek nebo pro své balkónové a pokojové 
rostliny. Bližší informace na www.praha8.cz/ma21.

PRAHA 8 ZAHÁJILA PILOTNÍ PROJEKT 
KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ 

ZÍSKÁTE KVALITNÍ HNOJIVO PRO ROSTLINY

PODPOŘÍTE SOUSEDSKÉ VZTAHY

ZLEPŠÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROJEKT JE REALIZOVÁN POD ZÁŠTITOU RADNÍ MČ PRAHA 8 HANY MATOUŠOVÉ.

V rámci projektu nabízíme občanům možnost třídit 
biomateriál z domácností

ZAPOJTE SE!

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Oddělení komunikace

Vážení,  
jménem náměstkyně hl. m. Prahy  

Petry Kolínské vás zveme na

setkání A diskusi s obČAny  
k budoucnosti sídliště Ďáblice.

Tématem budou aktuální stavební záměry  
a příprava nového územního plánu Prahy.

akce se uskuteČní v Pondělí  
5. února 2018 v 18.00 hodin

v kulturním domě ládví
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 – Kobylisy.

Setkání se zúčastní: 
• náměstkyně hl. m. Prahy Petra Kolínská 
• zástupci Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
• zástupci Institutu plánování a rozvoje

VÍT HOfMAN, Mediacentrum MHMP
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy 
Tel.: 778 737 868, 236 002 080 
fax: 236 007 096 
E-mail: vit.hofman@praha.eu 
E-mail: mediacentrum@praha.eu
facebook: www.facebook.com/prahaeu
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

měníme Prahu 8

proměna rokytky
Městská část Praha 8 v říjnu 
2017 uvedla zpracování Studie 
proveditelnosti revitalizace toku 
Rokytky. řešeným úsekem je 
koryto Rokytky od křížení 
s ulicí Čuprova po protipovod-
ňový uzávěr se zvláštním 
zřetelem na úsek Elsnicova 
náměstí, pro které je navržena 
revitalizace včetně odstranění 
zakrytí koryta vodního toku. 
„Studie proveditelnosti je 
součástí plánované proměny 
území Palmovky v rámci 
projektu Palmovka 2030,“ říká 
zástupce starosty MČ Praha 8 
Petr Vilgus a pokračuje: „chceme 
vytvořit příjemné prostředí 
v okolí Rokytky pro odpočinek, 
cyklisty i pěší.“ O projektu 
Palmovka 2030 se více informa-
cí dozvíte na www.praha8.cz/
Palmovka-2030.

Během prosince minulého 
roku zpracovatelé studie 
uskutečnili v okolí Rokytky 
dotazníkové šetření, ze kterého 
vyplynuly potřeby občanů, kteří 
území využívají ať ke sportu, 

nebo k odpočinku. Více laviček, 
možnost sejít k vodě, větší 
čistota v okolí, kavárna u řeky, 
více míst pro přecházení přes 
vodu a další podněty, to vše jsou 
cenné informace pro zpracování 
studie revitalizace Rokytky. 
Studie bude mít dvě části, 
analytickou a návrhovou. 
Analýza území je uveřejněna 
na odkazu www.praha8.cz/
Projekty-a-studie. Návrhová 
část bude zpracována po 
veřejné debatě, protože bude 
obsahovat návrhy proměny 
Rokytky a k nim se budete mít 
možnost vyjádřit před dokonče-
ním studie.

Na přelomu února a března 
tak pozveme občany bydlící 
v okolí Rokytky k veřejnému 
projednání návrhu opatření ke 
změně okolí Rokytky. Pokud 
máte zájem o zaslání pozvánky 
na projednání, napište na e-mail: 
iva.hajkova@praha8.cz. 

iva HáJková,
koordinátorka ma21
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Sociální a zdravotní péče

mezi Seniory je o přednášky veliký zájem. 
Foto: Zdeněk Šír

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

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

PROGRAM NA únor
 ` 1. 2. čtvrtek od 13:00 hod. 
` BABINEC – TOMBOLA. Vede I. Hubená.

 ` 6. 2. úterý od 13.00 hod.  
` CVIČENí PAMěTI. Vede Iva Hubená.

 ` 8. 2. čtvrtek od 13,00 do 14,00 hod. 
` JóGA PRO SENIORy. Vede p. Müllerová.

 ` 13. 2.  úterý od 13.00 hod.  
` VýTVARNá DíLNA – SMALTOVáNí. 
Vede p. Boušová

 ` 22. 2. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. 
` JóGA PRO SENIORy. Vede p. Müllerová.

 ` 27. 2.  úterý od 13.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – KORáLKy.  
Vede p. Boušová.

 `středa 7., 14., 21. a 28.2. od 13.00 hod. 
` NORDIC WALKING – VyCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz v 13.00 hod. v Gerocen-
tru. Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 `  Úterý 6., 13., 20. a 27. 2. od 14.00 hod. 
` BOWLING. Herna v Dolních 
Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou (spojení: autobus č. 162, stanice 
Osická, metro Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové.

 ` 6. 3. úterý od 13.00 hod. 
` CVIČENí PAMěTI. Vede Iva Hubená.

placená inzerce

GARÁŽOVÁNÍ
osobních a dodávkových
automobilů i motocyklů

v Lodžské 807/22
 v Praze 8 – Bohnicích  

(vedle staré prodejny Billa)

Automobil od 1150 Kč
Motocykl 570 Kč

Ceny jsou bez DPH 
Na částky je vydáván daňový doklad 

283  852  829
 777  255  267☎

Nabízíme vám bezpečné garážování osobních 
i dodávkových automobilů a motocyklů. 

Vozidla jsou nepřetržitě hlídána ostrahou 
i elektronicky. Vjezd na čipové karty. V objektu 

je autovysavač, pneuservis a lehký servis.

taJemství Šlechtických rodů 

pokračuje cyklus 
přednášek pro seniory

 n i v letošním roce pokračují dva oblíbené cykly přednášek pro seniory, které 
připravuje mČ Praha 8. První se věnuje starým šlechtickým rodům a je spojena 
s tematicky zaměřeným výletem, na přednášky druhého cyklu Praha neznámá 
navazuje vycházka po Praze.

V tomto čísle vám přiblížíme cyklus 
Tajemství šlechtických rodů. 

Každý z nás má nějakou představu o tom, 
co a kdo je šlechta. Tato představa se utváří 
prostřednictvím pohádek, se kterými se 
setkáváme už od dětství, literatury i filmů 
a také naším povědomím o dějinách. 
Opravdová historie je většinou odlišná, ale 
často stejně zajímavá, nebo ještě spletitější 
než smyšlené příběhy. 

Šlechtické rody se během dlouhých 
staletí svým působením na panovnickém 
dvoře, v diplomacii, armádě i státní správě 
nesmazatelně zapsaly do české historie. 
I když se to tak nemusí na první pohled 
zdát, stále to není kapitola dějin, která by 
byla definitivně uzavřená. Mnohé události 
týkající se šlechty, jako jsou osudy hradů 
a zámků, restituce a nekonečné soudy, jsou 
dodnes aktuální.

Cyklus Tajemství šlechtických rodů se 
snaží představit nejen jednotlivé šlechtické 
rody jako celky, ale vyzdvihnout a poodha-
lit osudy výrazných osobností každého 
z rodů. Některé z přednášek se věnují 
rodům a příběhům obecně známým 
(Schwarzenbergové, Rohanové, František 
Ferdinand d’Este a Žofie Chotková). Další 
představily, a budou i nadále představovat, 
téměř zapomenuté rodiny a osobnosti 
(Dalbergové, Bironové, vévoda Zákupský). 
Část setkání se však uskutečnila i nad 
obecnějšími tématy – jak vypadala výchova 

dětí ve šlechtických rodinách a čím se lišila 
vzdělávání ostatních obyvatel, nebo jak 
šlechta ovlivnila českou kulturu v době 
baroka prostřednictvím divadel, která 
jednotlivé rody budovaly na svých sídlech. 

Přednášky jsou provázány také s výlety, 
díky kterým je možné stopy šlechtických 
rodů a osobností, s jejichž osudy se 
posluchači seznámí, sledovat přímo 
na místech, která pro ně byla domovem.  
Pokud chceme takovéto památky zachovat 
a chránit jako kulturní dědictví, musíme 
znát jejich minulost a měli bychom se 
snažit porozumět lidem, kteří v nich žili.

ZuZana dRnková vaŠáková

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb 
Praha 8

přijme na plný úvazek

VŠEOBECNOU SESTRU

ZDRAVOTNÍ SESTRU  
(učitelku MŠ)

PRACOVNICI PŘÍMÉ PÉČE

Místo pracoviště: Praha 8

Smlouva na dobu neurčitou, plat dle státních 
platových tabulek, 5 týdnů dovolené, příspěvek 

na stravování a penzijní připojištění, práce 
v příjemném kolektivu.

Kontaktní osoba:
A. Dudková, tel.: 283 840 127

E-mail: alena.dudkova@ouss8.cz

Nástup možný ihned.

Více informací na www.ouss8.cz

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb 
Praha 8

přijme na plný úvazek

KOORDINÁTORKU 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
A DENNÍHO STACIONÁŘE

Místo pracoviště: Praha 8

Práce v příjemném kolektivu, plat dle státních 
platových tabulek, 5 týdnů dovolené, příspěvek 

na stravování a penzijní připojištění, stabilní 
zaměstnání s pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Požadujeme:
Minimálně vyšší odborné vzdělání sociálního směru.

Kontaktní osoba:
A. Dudková, tel.: 283 840 127

E-mail: alena.dudkova@ouss8.cz

Nástup od 1. 4. 2018

Více informací na www.ouss8.cz
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kRistýna PRaŽáková, lektorka cvičení pro seniory: 
správný pohyb kompenzuje špatné životní stereotypy
Ti starší a zkušenější z nás si mohou 
v CAPech, v Centru RoSa nebo v RC Čimice 
pod odborným vedením protáhnout tělo 
při cvičení pro seniory. Po jednom takovém 
protažení jsme vyzpovídali Kristýnu 
Pražákovou, která jako certifikovaná 
lektorka zdravotního cvičení tyto populár-
ní lekce vede.

O čem je cvičení pro seniory?
„Cvičení je založené na cvicích vycházejí-
cích z přirozené biomechaniky těla. Jde 
o cviky, které se používají hlavně ve 
fyzioterapii. V lekcích se snažím správným 
pohybem kompenzovat běžné, ale často 
špatné životní stereotypy.“

Co si pod tím máme představit?
„Špatné postavení nohou, prohnutí 
v bedrech, vtočená ramena dopředu – z běž-
ných denních činností vidíme, že většinou 
vše děláme s rukama vpřed –, lopatky od 
sebe, předsunutá brada atd. Na to se snažím 
cvičence upozornit a vhodnými cviky toto, 
a nejen to, kompenzovat. Zároveň dávám 
i tipy jak lépe provádět běžné činnosti, aby 
tělo nebolelo a lépe nám pracovalo.“

Jak cvičení probíhají?
„Cvičení jsou hodně protahovací a posilová-

ní je zaměřeno na hluboké svaly břišní, 
svaly kolem páteře a svaly pánevního dna. 
Používáme posilovací gumy, takzvané 
expandéry, balanční pomůcky, overbally, 
a hodně cvičíme v leže na podložkách.“ 

Jsou pro cvičence nějaká zdravotní omezení?
„Zdravotní omezení nejsou. Pokud nemá 
zájemce od lékaře nakázané jen individuál-
ní rehabilitace, tak určitě v hodině najdeme 
možnou variaci konkrétního cviku.“

Jaký je mezi seniory o cvičení zájem?
„Zájem je veliký a to mě moc těší. Obzvlášť, 
když si chválí, jak moc jim to pomáhá a co 
vše zase můžou podnikat. Zároveň při 
společném cvičení vznikají nová přátelství, 

a co vím, senioři chodí spolu i do divadel, 
na přednášky a jezdí na výlety, které 
organizuje Praha 8. Myslím, že je to 
po všech stranách prospěšná činnost.“

Kde cvičíte?
„Cvičení se seniory na Praze 8 vedu druhým 
rokem. Hodiny probíhají v Centru RoSa, 
dále spolupracuji s OÚSS Praha 8, konkrét-
ně cvičíme v CAP na Ládví a na Krakově, 
a v RC Čimice pro zájemce z Osmičky pro 
rodinu. Dále vedu soukromé lekce, lekce 
jógy a cvičení pro bolavá záda.“

Jak jste se ke cvičení se seniory dostala?
„Je mi 33 a mám dvě děti. Pět let jsem 
pracovala v kanceláři, ale během mateřské 
jsem přemýšlela, co dál. Věděla jsem, že se 
vracet na 9 hodin do práce nemůžu. Tak 
jsem se vrhla na to, co mě nejvíc bavilo, 
a ještě na rodičovské jsem se začala učit. 
První certifikát mám z pilates, následovaly 
rekvalifikační kurz od MŠMT lektor fitness 
– osobní trenér, kurz cvičení se seniory, 
kyneziotaping, klasická jóga, kurzy Návod 
na tělo (strukturální integrace). A stále 
nekončím! Učím se od fyzioterapeutů, a až 
mi děti odrostou, vrhnu se snad na studia.“

vladimíR slaBý

Vizualizace ukazuJí, jak bude vypadat zrevitalizovaná zahrada Gerontologického centra.

lektorka kateřina pražákoVá (vpravo) 
při cvičení pro seniory v Centru RoSa.

gerontologické centrum

Zahrada projde revitalizací
 nv gerontologickém centru 

v kobylisích dojde v letošním 
roce k jednomu významnému 
vylepšení – z prostředků 
mČ Prahy 8 bude zrevitalizo-
vána přilehlá zahrada.

Gerontologické centrum, jehož 
cílem je poskytování zdravot-
ních a sociálních služeb 
především seniorům Prahy 8, 
nabízí širokou paletu služeb 
od ambulance, osobní asistence 
přes denní stacionář až po 

46 lůžek odborného geriatrické-
ho léčebného ústavu. Pro klienty 
centra je leckdy součástí léčby, 
rekonvalescence nebo prostě 
pobytu možnost trávit čas na 
čerstvém vzduchu v přilehlé 
zahradě. A právě ta projde 
v letošním roce výraznou 
proměnou. „Každý z nás je rád, 
pokud svůj volný čas může 
trávit venku v přírodě. Chceme 
to dopřát také našim seniorům, 
klientům Gerontologického 
centra. Proto v příštím roce 

zrevitalizujeme přilehlou 
zahradu. Klienti a jejich blízcí, 
ale také personál centra se 
mohou těšit na obnovu zeleně 
v areálu, chodníku i pěšinek. 
Pro aktivní trávení volného času 
nainstalujeme lavičky se stolky, 
venkovním scrabble a posilovací 
stroje,“ vyjmenovává místosta-
rosta Prahy 8 Radomír Nepil. 
Městská část počítá s náklady 
cca 5,5 milionu korun bez DPH.

Gerontologické centrum 
v Praze 8 – Kobylisích, které 

vzniklo v roce 1992, je příspěv-
kovou organizací městské části. 
Díky spolupráci s Českou 
alzheimerovskou společností se 
centrum zabývá také podporou 
pacientů postižených demencí 
a jejich rodinných příslušníků 
a společně s partnerem obecně 
prospěšnou společností GEMA 
rovněž  podporou a rozvojem 
zdraví ve vyšším věku. Více 
na www.gerontocentrum.cz.

maRcela voŽenílková
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

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

  ` 9:30–12:00 ` nordic walking pro 
méně zdatné (vede H. Šandová  
a J. řezníčková)

  ` 9:30–10:30 ` cvičení na židlích  
(vede M. Halíková)

  ` 10:00–10:50 ` FJ zábavným způso- 
bem (vede Ing. K. Krpejš)

  ` 10:45–11:45 ` zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)

  ` 11:00–11:50 ` FJ pro mírně a středně 
pokr. (vede JUDr. M. Pudil) – od 8. 1.

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

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis – cvičí 
se v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vede O. Šínová)

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

  ` 13:00–16:00 ` Přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` Právní poradenství –  
pro objednané – 12. 2. a 26. 2.

Úterý
  ` 8:00–14:00 ` sociální poradenství
  ` 8:00–9:00 ` Čchi-kung pro pokročilé 
(vede M. Vilímová) 

  ` 8:00–9:30 ` Přístup na internet 
  ` 9:00–10:00 ` Čchi-kung pro 
začátečníky (vede M. Vilímová) 

  ` 8:00–8:50 ` aJ začátečníci –  
Follow me 1 – konverzační metoda  
(vede ing. Prokop Vondráček) 

  ` 9:00–9:50 ` aJ mírně pokr. 1 – angl. 
pro jaz. školy i. + písně s kytarou  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

  ` 9:30–11:00 ` dramaticko-recitační 
kroužek (vede Z. Poková) 

  ` 10:00–10:50 ` aJ stř. pokr. – angl. 

pro jaz. školy ii + písně s kytarou 
(vede Ing. Prokop Vondráček)

  ` 10:00–11:30 ` nJ – mírně pokročilí  
(vede Ing. J. Bartoš) od 9. 1. 

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc 
– připomenutí toho, co jsme 
zapomněli (vede Ing. V. Pázler) –  
9. 1., 23. 1. 

  ` 11:15–12:00 ` Přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aJ mírně pokročilí 2 
– angličtina pro jazykové školy i. + 
písně s kytarou  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

  ` 12:30–13:30 ` Školička Pc – pro zač. 
(vede D. Formanová) – od 16. 1.

  ` 13:30–14:30 ` Přístup na internet 
  ` 13:00–14:30 ` nJ konverzace 
pro pokr. (vede L. Ulč) – od 9. 1. 

  ` 13:30–15:00 ` esperanto – mírně 
pokročilí (vede Dr. Ing. Petr Chrdle) 
– od 9. 1.

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

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

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

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

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

  ` 11:00–11:50 ` nJ – pokročilí  
(vede JUDr. M. Pudil) – od 10. 1. 

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

  ` 11:30–14:00 ` stolní tenis –  
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede H. Špatenková)

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 
  ` 13:00–14:00 ` Přístup na internet

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

  ` 14:30–16:30 ` Školička Pc 
pro začátečníky  
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

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

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

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

  ` 10:00–12:00 ` Půjčování knih –  
v klubovně v příz. (vede M. Kloudová)

  ` 10:00–10:50 ` aJ – konverzace 
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová) 

  ` 11:00–11:50 ` aJ – stř. pokročilí  
(vede Ing. M. Kolářová) 

  ` 11:00–11:50 ` aJ stř. pokročilí –  
bible stories + písně s kytarou.  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

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

  ` 11:00–11:50 ` aJ – stř. pokročilí  
(vede Ing. H. Soukupová)

  ` 15:30–18:00 ` Školička Pc a interne-
tu – mírně pokr. (vede P. Smitková) 

pátek
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–10:00 ` aJ konverzace – 
konverzace pro pokročilé  
(vede Mgr. H. Vašíčková) 

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

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

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis – cvičí 
se v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1  
(vede M. Šimonová)

speciální: 
  ` pravidelně každý týden (s ohledem 
na aktuální předpověď počasí) 
pořádáme pod vedením RNDr. 
M. Štulce turistické výlety 
za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech. Aktuální 
informace v kanceláři CAP.

  ` kroužek společenských tanců 
přijme nové členy – pánové, hlaste 
se v kanceláři.

  ` 1. 2. od 13:00 ` Přednáška: cesta 
duše a strach – přednáší R. Svobodová

  ` 2. 2. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
– rezervace nutná v CAP, vede 
D. Hůrková – Duhový tandem

  ` 5. 2. od 8:00 ` kratochvilné 
vystřihovánky – vede J. Chybová

  ` 5. 2. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. v klubovně v příz.

  ` 5. 2. od 14:00 ` svatojakubská pouť 
z cádizu do compostely – přednáší 
Ing. V. Mareš

  ` 6. 2. od 10:00 ` Papírová krajka 
– vede D. Zemanová

  ` 8. 2. od 14:00 ` zdravé, nezdravé 
a šizené potraviny – přednáší RNDr. 
Eva Vykusová

  ` 9. 2. od 10:00 ` dílnička – vede Jana 
Vávrová

  ` 12. 2. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. v klubovně v příz.

  ` 12. 2. od 14:00 ` komentované 
projekce ekofilmů iii.: Konec sněhu, 
Pohyby – s RNDr. M. Štulcem

  ` 13. 2. od 9:00 ` Paličkování – vede 
D. Zemanová

  ` 13. 2. od 9:00 ` Peru: včera a dnes 
– přednáší Mgr. E. Farfánová

  ` 15. 2. od 13:00 ` trénink paměti 
s Bc. Anetou Novotnou

  ` 16. 2. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
– rezervace nutná kanceláři v CAP! 
Vede D. Hůrková – Duhový tandem

  ` 19. 2. od 14:00 ` Pět dnů v lužických 
horách – přednáší Mgr. K. Pinkas

  ` 20. 2. od 10:00 ` kroužek šikovných 
rukou – s Mgr. M. Neckářovou

  ` 20. 2. od 13:30 ` toulky přírodou iv. 
– přednáší J. Mrázek

  ` 22. 2. od 13:30 ` České dějiny: První 
Přemyslovci – přednáší PhDr. 
A. Karkulová

  ` 22. 2. od 14:00 ` beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou

  ` 23. 2. od 8:30 ` Patchwork – vede 
S. Kyselová

  ` 26. 2. od 14:00 ` komentované 
projekce ekofilmů iv.: Megeti –
ztracená vlčice – RNDr. M. Štulcem

  ` 27. 2. od 16:30  ̀Potichounku – hudeb- 
ní podvečer s Bc. Ondřejem Tichým

  ` 28. 2. od 13:30 ` Procházka po Praze 
s průvodkyní Judr. h. barešovou 
– přihlášení předem nutné, tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova

centrum  
aktivizaČních 
Programů

caP burešova

Program

únor 

2018

Městská část Praha 8 vás zve na

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

2., 9., 16., 23.2.
rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz, tel.: 222 805 136
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

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

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY V ÚNORU: Každý pátek 
od 10:00 a od 11:15

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Máte zájem 
inzerovat v našem 

měsíčníku?  
Chcete oslovit 

64 200 domácností?

Kontaktujte nás:
Hana Wichová

hana.wichova@praha8.cz
tel.: 222 805 162
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

pondělí
  ` 8:00–10:00 ` Přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

  ` 8:15–9:15 ` aJ – pro mírně pokročilé 
(vedou Mgr. M. Rexová a H. Pexová)

  ` 9:30–10:30 ` trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková)

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

  ` 9:15–10:15 ` Školička Pc  
a internetu pro začátečníky  
(vede O. Měchura)

  ` 10:30–11:30 ` Jóga (vede J. Borská)
  ` 10:30–11:30 ` Školička Pc 
a internetu pro mírně pokročilé  
(vede B. Zmeškalová)

  ` 11:00–11:50 ` ŠJ – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková)

  ` 11:30–15:00 ` Přístup na internet
  ` 11:45–12:30 ` Čchi-kung  
(vede M. Dobrovská)

  ` 12:45–15:15 ` stolní tenis  
(vede Z. Dvořáková)

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

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

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

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

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

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

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

  ` 13:00–14:30 ` Přístup na internet 
– liché týdny: 13. 2. a 27. 2. 

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

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

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

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

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) 
– liché týdny: 13. 2. a 27. 2. 

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

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokr. (vede Ing. V. Košťál) 
– liché týdny: 14. 2. a 28. 2.

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 7. 2. a 21. 2.

  ` 9:15–10:15 ` tai-chi – i. skupina, 
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc 
a internetu pro zač. (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 14. 2. a 28. 2.

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

  ` 10:30–11:30 ` zdravotní cvičení 
– v KD Krakov (vede L. Němcová)

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

  ` 11:00–12:00 ` FJ – konverzace  
(vede M. Randyšová)

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

  ` 13:30–15:00 ` bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a L. Němco-
vá) – liché týdny: 14. 2. a 28. 2.

Čtvrtek
  ` 8:10–9:10 ` Čchi-kung  
(vede J. Vilímová)

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

  ` 9:30–11:00 ` všestranné zdravotní 
cvičení a terapie tancem  
(vede J. Matějková) 

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

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

  ` 12:40–13:40 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

  ` 13:45–14:45 ` tai-chi – ii. skupina, 
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)

  ` 13:50–14:45 ` aJ – pro pokročilé 
(vede E. Parma)

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

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

  ` 8:30–9:20` interlingua – mezi- 
národní jazyk (vede O. Měchura) 

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) –  
sudé týdny: 9. 2. a 23. 2. 

  ` 9:30–10:30 ` orientální tance  
(vede H. Kurková)

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) –  
sudé týdny: 9. 2. a 23. 2. 

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

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

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

  ` Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na čísle 

283 024 118. dále je nutné se vždy 
přihlásit na všechny dílničky 
a přednášky. Děkujeme za 
pochopení.

speciální: 
  ` 1. 2. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná) 

  ` 7. 2. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková) 

  ` 8. 2. od 10:00 ` Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  ` 8. 2. od 8:30 ` vystřihovánky 
(vede J. Chybová) 

  ` 9. 2. od 10:00 ` výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky (vede A. Gaislerová) 

  ` 12. 2. od 13:30 ` Přednáška –  
Proč jsem tu ještě potřebný 
(přednáší Ing. Z. Svoboda)

  ` 13. 2. od 10:30 ` Paličkování – 
koná se opět na mazurské v caPu 
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

  ` 15. 2. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

  ` 16. 2. od 12:00 ` Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý 
den bude krásný (vede L. Francírková)

  ` 19. 2. od 13:30 ` toulky 
krajinou vi. (přednáší J. Mrázek)

  ` 21. 2. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková) 

  ` 22. 2. od 10:00 ` výtvarná 
dílnička (vede L. Němcová) 

  ` 26. 2. od 13:30 ` kosmetická 
přednáška – Jak pečovat o pleť 
v zimním období  
(přednáší D. Grünová)

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

centrum  
aktivizaČních  
Programů

caP mazurská

Program

únor 
2018

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

6. 2. OD 15:00
Lichtensteinové ve 20. století: suverénní knížata 
ve víru evropské politiky

8. 2 OD 15:00
Skrytý život 
v pražských pasážích

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

KDE: Kulturní dům Ládví (Praha 8, Burešova 1661/2)Městská část Praha 8 vás zve na



26 osMiČkA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ÚnoR 2018  www.praha8.cz

Pozvánky

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

EVA HRUŠKOVÁ 

  a JAN PŘEUČIL

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

– velký sál

rezervace míst
u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@
praha8.cz

pořad písniček a vyprávění 
Život je jen náhoda

kdy: středa 28. února od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

ZLATÁ ÉRA 
 SEMAFORU

Semaforské hity 60. let 
k tanci a poslechu
Magda Křížková 
a Pavel Skalický

kdy: středa 
14. února 
od 15:00

kde: Kulturní dům Ládví– velký sál 

Vstup: ZDARMA

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Akce se koná pod 

záštitou radní Jany 
Solomonové

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

Ě

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

EVA HRUŠKOVÁ 

  a JAN PŘEUČIL

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

– velký sál (1. patro)

pořad písniček a vyprávění 
Život je jen náhoda

kdy: středa 21. února od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov 

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

ZLATÁ ÉRA 
 SEMAFORU

Semaforské hity 60. let 
k tanci a poslechu
Magda Křížková 
a Pavel Skalický

kdy: středa 
7. února 
od 15:00

kde: Kulturní dům Krakov

velký sál (1. patro)

Vstup: ZDARMA

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Akce se koná pod 

záštitou radní Jany 
Solomonové

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

Zápis dětí k povinné školní docházce 
do 1. ročníků základních škol městské 
části praha 8 pro školní rok 2018/2019

 nv souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republi-
ky a na občany jiného členského státu evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. dále se povinná 
školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po 
dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen 
v souladu s § 36 odst. 4 
školského zákona přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v době od 1. dub-
na do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit 
povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je 
stanovena § 36 odst. 3 školského 
zákona a začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne šestého roku věku 
v době od září do konce června 
příslušného školního roku, může 
být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně 

tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období od 
září do konce prosince k plnění 
povinné školní docházky podle 
věty druhé je také doporučující 
vyjádření školského poraden-
ského zařízení, podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června doporu-
čující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2018/2019 
budou zapsány do 1. ročníků 
základních škol děti, které 
dosáhnou šestého roku věku 
do 31. 8. 2018, a děti s odkladem 
školní docházky. 

Zákonný zástupce dítěte 
předloží při zápisu svůj platný 
občanský průkaz a rodný list 
dítěte. 

Žák plní povinnou školní 
docházku v základní škole 
zřízené obcí se sídlem ve 
školském obvodu v souladu 
s § 178 odst. 2 školského 
zákona, v němž má žák místo 
trvalého pobytu, v případě 
cizince místo pobytu žáka (dále 
jen „spádová škola“), pokud 
zákonný zástupce nezvolí pro 
žáka jinou než spádovou školu. 
Školské obvody základních škol 
zřízených městskými částmi 
jsou stanoveny v obecně 
závazné vyhlášce č. 17/2016 Sb. 
hl. m. Prahy, o školských 
obvodech základních škol, 

viz stránky www.praha8.cz – 
odkaz Občan – Školství – Školy 
zřízené MČ – Základní školy 
– Související dokumenty 
a informace – OZV hl. m. Prahy 
č. 17/2016 Sb., o školských 
obvodech základních škol. 

Při rozhodování o přijetí dětí 
do 1. ročníků základních škol 
postupují ředitelé podle 
stanovených a na 
internetových stránkách 
základních škol zveřejněných 
kritérií. 

ředitelé spádových škol jsou 
povinni přednostně přijmout 
žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu.

mgR. PetR svoBoda,  
vedoucí odboru školství

termíny dnů otevřených dveří a termíny záPisů dětí v Praze 8
 `Zš a Mš, lyčkovo náměstí 6 

Škola nanečisto: 
20. února – 27. března  
v úterý ve 14:00–14:45 hod. 
šestidílný přípravný kurz 
pro předškoláky 
zápis do 1. ročníku a do 
přípravného ročníku –  
termíny pouze pro spádové děti: 
10. a 11. dubna ve 14:00–18:00 hod. 
termín pro spádové děti, které 
se nemohly dostavit v řádném 
termínu, a pro nespádové děti 
na případná volná místa: 
24. dubna ve 14:00–18:00 hod.

 `Zš a Mš petra strozziho, 
Za invalidovnou 3 
dny otevřených dveří 
v bilingvinních třídách: 
každou první středu v měsíci,  
v 8:00–8:45 hod. 
den otevřených dveří v běžných 
třídách: 7. února v 8:00–8:45 hod. 
Projekt Hrajeme si na školu 
5. a 19. března ve 14:00–15:00 hod. 
zápis: 4. a 5. dubna  
ve 14:00–17:00 hod.

 `Základní škola, palmovka 8 
dny otevřených dveří: 
1. a 15. března v 8:00–17:00 hod. 
zápis: 3. a 4. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

 `Základní škola bohumila 
hrabala, Zenklova 52 
V budově Zenklova 52 
den ukázek výuky: 
21. března v 8:00–10:45 hod. 
konzultace pro rodiče:  
21. března v 17:00 hod. 
zápis: 10. a 11. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

 `Zš a Mš, u školské zahrady 4 
den otevřených dveří: 
15. března v 8:00–16:00 hod. 
zápis pro spádové děti: 
4. dubna ve 13:00–17:30 hod. 
zápis pro nespádové děti:  
11. dubna ve 14:00–17:00 hod.

 `Zš a Mš na slovance, 
bedřichovská 1 
den otevřených dveří: 
13. března v 10:00–16:00 hod. 
setkání s vedením školy:  
ve 12:00, 14:00 a 15:00 hod. 
zápis pro spádové děti: 
4. dubna ve 14:00–18:00 hod. 
zápis pro nespádové děti: 
11. dubna ve 14:00–17:00 hod.

 `Základní škola, burešova 14 
dny otevřených dveří: 
19.–21. března v 8:00–16:00 hod. 
informační schůzka pro rodiče 
ve sborovně:  

21. března v 18:00 hod. 
zápis: 4. a 5. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

 `Základní škola, Žernosecká 3 
dny otevřených dveří: 
28. února a 21. března  
v 15:00–17:00 hod. 
zápis pro spádové děti: 
10. dubna ve 14:00–17:00 hod. 
zápis pro nespádové děti: 
11. dubna ve 14:00–17:00 hod.

 `Základní škola, 
hovorčovická  11 
den otevřených dveří: 
20. března v 8:00–16:00 hod. 
zápis pro spádové děti: 
10. dubna ve 14:00–18:00 hod. 
zápis pro nespádové děti: 
25. dubna ve 14:00–17:00 hod.

 `Základní škola, na šutce 28 
den otevřených dveří: 
sobota 24. března v 9:00–
13:00 hod. 
zápis: 9. dubna ve 14:00–
18:00 hod. 
a 10. dubna ve 14:00–17:00 hod.

 `Zš a Mš Ústavní, hlivická 1 
den otevřených dveří: 
27. března 9:00–10:15 hod. 
prohlídka školy s možností 

návštěvy vyučování v 1. třídách,  
10:30 hod. setkání vedení 
školy s rodiči, 14:00–16:00 hod. 
prohlídka školy, 16:00 hod. 
setkání vedení školy s rodiči. 
zápis: 10. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

 `Zš a Mš, dolákova 1 
okénko do výuky: 
6. dubna v 8:00–10:00 hod. 
zápis: 12. dubna  
ve 14:00–18:00 hod.

 `Základní škola Mazurská, 
svídnická 1a 
den otevřených dveří: 
20. března ve 14:00–17:30 hod. 
zápis: 4. dubna  
ve 14:00–17:30 hod. 
a 5. dubna ve 14:00–16:00 hod.

 `Základní škola, Glowackého 6 
den otevřených dveří: 
13. března v 8:00–17:00 hod. 
zápis: 9. dubna ve 14:00–
18:00 hod. 
a 16. dubna ve 14:00–17:00 hod.

 `Základní škola, libčická 10 
den otevřených dveří: 
15. března ve 8:00–12:00 hod. 
zápis: 24. a 25. dubna  
14:00–18:00 hod.

Školství a mládež
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Školství a mládež

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

KrabíkĎáblík

Karlík

Taussigova 1, Praha 8

Osmička pro rodinu
pro vás připravila

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

3.2.

19.2.

20.2.
21.2.

23.2.

23.2.

26.2.

26.2.
Otevírací doba:

Kontakty:

dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou
Jóga

Jumping pro ženy

Hudebka pro nejmenší
Montessori herna
Předškolní příprava
Pilates

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Cvičení dětí
Jumping pro děti
Jumping pro ženy

Výtvarné tvoření s Ivetou
Pilates

Hudební ateliér - flétna
Angličtina
Cvičení dětí
Vracíme se do formy

Dětská herna s angličtinou
Jumping pro děti

Let do vesmíru
- Mobilní planetárium

Seminář z oboru logopedie

Maškarní rej
Mini výživové poradenství

S kočárky za poznáním
- Ďáblický háj

KRAV MAGA pro děti

Mimózování

Pletení šály
po–čt

pá

tel.:
e-mail:

9:00–10:00

(s možností hlídání dětí

od 1 roku) 10:00–11:00

(s možností

hlídání dětí) 11:00–12:00

9:00–9:45

10:30–11:30

15:00–16:00

19:00–20:00

10:00–11:00

1,5–3 roky 16:30–17:30

17:30–18:30

18:30–19:30

9:00–10:00

(s možností hlídání

dětí od 1 roku) 10:00–11:00

13:00–14:00

(hlídání dětí) 15:30–16:30

16:30–17:30

17:30–17:30

9:30–10:30

10:30–11:30

10:00–11:30

(Logopedická diagnostika a terapie)

18:00–19:00

15:00–16:30

17:00–19:00

9:15–11:45

od 6 do 10 let, 15:30–17:00

15:30–16:30

18:00–20:00

9:00–17:00

9:00–13:00

281 863 104

Jednorázové akce:

Úterý

Čtvrtek

Kontakty:

Středa

7.2.
20. 2.
23.2.

26.2.
Otevírací doba:

krabik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi

Montessori

tel.:
e-mail:

9 30 10 30

9 30 10 30

283 090 431

: :

: :

: :

: :

: :

–

9 30–10 15

–

9:00–12:00

10:00–11:00

9:15–11:45

10:00–11:30

9 00–13 00

11 00–13 00

Dětská herna s angličtinou

Dětský bazar
Mimózování

S kočárky za poznáním
- Ďáblický háj

Maškarní rej

po–st, pá
čt

Jednorázové akce

Pohybovky s Ájou

Výtvarka s Ájou

Cvičení s Jitkou

Seminář z oboru logopedie

Mimózování

po–pá

–

10 00–11 00

8 00–9 00

10:00–11:00

10:00–11:00

9 00–13 00

: :

: :

: :

: :

10 00 11 00

724 623 435tel.:
e-mail:

Pondělí

Středa

Pátek

Otevírací doba:

karlik

26.2.

27.2.

Kontakty:
@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce:

RODINNÉ CENTRUM OSMI KA
Lib ická ulice 333, Praha 8 – imice

Č
č Č

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Karlínské nám stí 7, Praha 8ě

Pondělí

Úterý

Středa

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení
Ping-pong
Otevřený klub pro děti a mládež

Hravé poznávání přírody

Aby záda nebolela
Jóga pro začátečníky

Otevřený klub pro seniory

Ping-pong

Cvičení dětí od 1,5 3 roky
Zpátky do formy

Hudebka pro nejmenší
Aby záda nebolela

Ping-pong

Digitální svět pro seniory

Playful yoga and games in English
for children
English conversation for adults

Pilates

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 13:00

16:30 17:30

18:00 19:00

19:00 20:00

10:00 12:00

12:00 16:00

18:00 19:00

9:00 9:40

9:30 10:30

12:00 14:00

15:00 16:30

16:30 17:30

17:45 18:45

19:00 20:00

–

–

–

13:00–17:30

15:00–16:30

16:00–17:30

–

17:30–19:00

–

–

–

–

14:30–16:30

–

–

–

–

10:30–12:00

–

13:00–15:00

–

–

–

–

Lego a jiné stavebnice
Archeologie pro děti

Němčina pro začátečníky

Deskové hry

Němčina pro začátečníky

Karetní klub pro seniory

Čtvrtek

Pátek

20.2.

23.2.

24.2.

24.2.
26.2.

Otevírací doba

Kontakty:
rc@osmickaprorodinu.cz

Balanční cvičení pro seniory

Ping-pong
Otevřený klub pro děti a mládež

Kurz předškolní přípravy
Pravidelné doučování

Jugger

Jemná jóga

Tanečky pro děti od 3,5 let

Latino dance

9:00 10:00 a 10:00 11:00

12:00 14:00

dle domluvy

17:30 19:00

11:00 12:00

15:30 16:30

16:30 17:30

– –

10:00–12:00

–

13:00–17:30

15:00–16:00

16:00–17:30

–

19:00–20:30

–

14:00–16:00

15:00–16:00

–

–

- výroba dekorací

z břečťanu a psího vína 10:00–11:00

pro děti

od 11–15 let 17:30–19:00 (150 Kč)

10:00–11:00

14:00–16:00

18:00–19:30

9:00–20:00 10:00–19:30

9:00–19:00 9:00–16:00

11:00–17:30

606 035 260

Otevřený klub pro seniory

Deskové hry

Joga pro pokročilé

Lego a jiné stavebnice
Tvoření v RC

Klub seniorů

KRAV MAGA

Beseda s Bedřichem Ludvíkem

Modelářská dílna
Seminář z oboru logopedie

po út
st čt
pá

tel.:
e-mail:

Jednorázové akce

Máte pro nás nějaké náměty, dotazy, připomínky
nebo potřebujete více informací? Napište mi
e-mail: katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
nebo tel.: 601 089 379

Sokolovská 121, Praha 8

Mapa
Mapa
Klub

klub pro mladší (6 12 let),

od 13 00 do 18 00

606 634 847

po, út

s č

tel.:

–

–

–

- výroba hlavolamů

: :

: :

út 15:30 16:30

t, t klub pro starší (10 15 let),

od 13 00 do 18 00

V a
Pravidelné doučování zdarma

Beseda s pracovníky klubu
Příměstský tábor

Kovodílna

e-mail:

ýtvark s Maruškou

Otevírací doba klubu Mapa:

Kontakty:

Čt 8.2.
12.2.–16.2.
Čt 22.2.

mapa@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce

Odpovědný přístup k přírodě

17:00–18:00

V Osmi ce pro rodinu se snažíme

chovat ekologicky a šetrn k p írod

Náš postoj vyjad ujeme i skrze

každodenní innosti, nap íklad

ve všech klubech i v rodinném centru

t ídíme odpad a naší nabídkou aktivit

podporujeme odpov dný p ístup

k ochran životního prost edí. Chceme

vést d ti i dosp lé k pozitivnímu vztahu

k p írod , a proto jsme pro vás v nad

cházejících m sících p ipravili n kolik

tematických seminá a workshop .

D ti si u nás s rodi i mohou vyrobit

milou figurku Trávoše,

č

č

č

ě ř ě.

ř

ř

ř

ě ř

ě ř

ě ě

ř ě -

ě ř ě

řů ů

ě

s profesionální zahradnicí se budeme

v novat sázení zajímavé pokojové

rostliny mimózy a dekorovat kv tiná e

semínkovou mozaikou. Na ja e bu

deme pokra ovat velikono ním

zdobením kv tiná e s osením

a výrobou jarního kvetoucího truhlíku.

V klubu Mapa každý rok s našimi

klienty p stujeme na zahrad bylinky,

zeleninu a ovoce. Letos dokonce

budeme stav t nový skleník, abychom

se mohli s d t i ekologickým

aktivitám v novat soustavn .

ě

ě

ř -

ě

ě ě

ě

ě m

ě ě

č

č č

č

9:00-12:00

kulturní dům

krakov
středa

Ředitelka Mgr. Kateřina Halfarová
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JUMPING�
Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

www.osmickaprorodinu.cz

jarní příměstský
tábor

V Mapě i letos pořádáme jarní

příměstské tábory a stále máme volná

místa. Téma je tentokrát Dobrodruž-

ství v Jumanji. Děti se mohou těšit na

návštěvu neonového minigolfu,

Národního muzea, laser game a čeká

je i animační program, při kterém

budou tvořit z FIMO hmoty. Dále

program obsahuje výtvarné i sportovní

aktivity a mnoho her.

Tábor bude v termínu jarních prázdnin

12.–16. 2. 2018 a je určen všem dětem

na prvním stupni ZŠ, včetně příprav-

ných tříd. Cena je pouze 100 Kč za dítě

a zahrnuje péči zkušených vedoucích,

vstupy do institucí a veškerý materiál.

Pro přihlášky a více informací pište na

.e-mail: mapa@osmickaprorodinu.cz

Dobrodružství v Jumanji

Rodinné centrum Osmička
v Čimicích

Každou středu po obědě rádi přivítáme

v karetním klubu všechny seniory, kteří

si chtějí zahrát například kanastu nebo

bridž. Není potřeba znát všechna

pravidla, klub je určený i úplným

začátečníkům, kteří mají chuť se

nějakou hru naučit.

Dále jsme mysleli i na všechny děti,

které si rády hrají s legem. Nadšeným

stavitelům od tří let nabízíme širokou

paletu stavebnic, se kterými si mohou

přijít pohrát každé pondělí a pátek.

K dispozici máme vše od lego Duplo

po lego Technics, takže se mohou

zapojit velcí i malí.

Do pátečního programu jsme zařadili

kurz Tvoření, kde mohou děti ve věku

7–12 let uplatnit své výtvarné vlohy.

Z každé hodiny si děti domů odnesou

vlastní výrobek a spoustu pěkných

zážitků.

Viditelné i skryté stopy minulosti

odhalí mladým zájemcům ve věku

9–15 let kroužek archeologie, který

bude probíhat každé pondělí. Kroužek

je určený pro všechny děti, které se

chtějí hravou formou dozvědět něco

o historii.

Pevně doufáme, že vás naše novinky

osloví, a těšíme se na viděnou.

S radostí p inášíme dobrou zprávu

všem, kdo si jako novoro ní p edsevzetí

vyty ili za adit do svého životního stylu

více pohybu. Program D tského klubu

áblík jsme obohatili o nový sportovní

kurz cvi ení na trampolínách – tzv.

Jumping. Od druhého pololetí si k nám

mohou p ijít zaskákat d ti, maminky

I další zájemci. Skákání na malých

trampolínách není jen zábava,

ale i efektivní prost edek k posilování

sval a zlepšení celkové kondice.

Zkušená lektorka Katka p izp sobuje

náro nost a formu cvi ení cílové

ř

ř

ř

ě

Ď

ř ě

ř

ů

ř ů

č

č

č

č č

Novinka v Ďáblíku – Jumping

Rozšiřuje od února svůj program o další pravidelné akce

skupin . U d tí klade p edevším d raz

na hravost a p irozenost pohybu,

u dosp lých dbá na správné držení

t la, aby bylo cvi ení šetrné ke

kloub m a aby si každý z hodiny

odnášel radost a uvoln ní.

Lekce pro d ti probíhají každou st edu

od 17:30 do 18:30 a pátek od 10:30 do

11:30. K lekcím jumpingu pro

maminky, které se konají v pond lí od

11 do 12 hodin, nabízíme možnost

hlídání d tí od jednoho roku. Všichni

ostatní zájemci si mohou p ijít zaskákat

každou st edu od 18:30 do 19:30.

ě ě ř ů

ř

ě

ě

ů

ě

ě ř

ě

ě

ř

ř

č

Krav Maga - sebeobrana pro děti

Ředitelka Osmičky pro rodinu
Mgr. Kateřina Halfarová

Osmi ka pro rodinu ve spolupráci

s Krav Magou v únoru po ádá zdvojený

seminá pro d ti na prvním i druhém

stupni základních škol, který se bude

v novat r zným formám sebeobrany

v teorii i praxi.

Ú astníci se na seminá i dozví, jaká

rizika na n mohou íhat v m stském

prost edí, zvláš pokud chodí sami bez

doprovodu dosp lého. D ti se nau í,

jak v as rozpoznat nebezpe né situace

a jak se jim vyhnout. Také získají návod

na ú innou sebeobranu pro p ípad, že

by se p eci jen ocitly v p ímém

ohrožení. Seminá pro starší d ti v RC

Osmi ka bude v p ípad zájmu

č

č

č

č

č č

č

č

ř

ř ě

ě ů

ř

ě ě

ř ť

ě ě

ř

ř ř

ř ě

ř ě

dopln n o nácvik obrany cvi ným

pep ovým sprejem. Zkušení lekto i

d tem také poradí, jak lze

jednoduchou a nenásilnou formou

zvládat b žné konfliktní situace

s vrstevníky nebo se staršími

spolužáky. P ihlašovat se m žete

klasicky: p es kontakty klubu áblík

nebo RC Osmi ka. Na všechny

zájemce se moc t šíme!

ě

ř ř

ě

ě

ř ů

ř Ď

ě

č

č

DK áblík 23. 2.
RC Osmi ka 23. 2.

Ď
č

15:30–1 :00 pro d ti 6 až 10 let
17:30 19:00 pro d ti 11 až 15 let

7 ě
– ě

CENA pouze
/

týden
100kč
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Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v roce 2017 na

Vítání
občánků
Prahy 8
19. a 20. března 2018

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. února 2018 
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 dítěte.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Doprovodný kulturní program 
na kluzištích – únor 2018
HŘIŠTĚ U ZŠ GLOWACKÉHO  
(Praha 8- Bohnice, Glowackého 555/6)

Kontakt: p. Malý, tel.: 607 990 831, 
email: lubbomirmaly@seznam.cz   

sobota 3. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky       
neděle 4. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka             
sobota 10. 2. - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 11. 2. - 14:30 – 16:00 – diskotéka      
                          16:00 – DĚTI RÁJE PRAHA 

• Show s hity z nejpopulárnějšího muzikálu. 
Exkluzivní návrat do „OSMDESÁTEK“.   
Zpívají hvězdy muzikálu Děti ráje uváděného 
premiérově v Praze.
          
sobota 17. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 18. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka
sobota 24. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 25. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka

 

KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ   
(Praha 8- Kobylisy, Štíbrova 1776/17)

Kontakt: p. Segmüller, tel.: 775 291 111, 
email: koupalisteladvi@anelis.cz   

sobota 3. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka  
neděle 4. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 10. 2. - 14:30 – 16:00 – diskotéka 
neděle 11. 2.  - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 17. 2. - 14:30 – 16:00  – diskotéka 
                          16:00 – DĚTI RÁJE PRAHA 

• Show s hity z nejpopulárnějšího muzikálu. 
Exkluzivní návrat do „OSMDESÁTEK“.   
Zpívají hvězdy muzikálu Děti ráje uváděného 
premiérově v Praze.

neděle 18. 2.  - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 24. 2.  - 14:30 – 16:00 – diskotéka
neděle 25. 2.  - 14:30 – 16:00 – diskohrátky

KASÁRNA KARLÍN   
(Praha 8- Karlín, Prvního pluku 20/2)

Kontakt: p. Kučera, tel.: 735 260 397, 
email: sport@kasarnakarlin.cz     

sobota 3. 2.     - 14:30 – 16:00 – diskohrátky     
neděle 4. 2.     - 14:30 – 16:00 – diskotéka                
sobota 10. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 11. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka     
sobota 17. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 18. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka
                             16:00 – DĚTI RÁJE PRAHA 

• Show s hity z nejpopulárnějšího muzikálu. 
Exkluzivní návrat do „OSMDESÁTEK“.   
Zpívají hvězdy muzikálu Děti ráje uváděného 
premiérově v Praze.

sobota 24. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 25. 2.   - 14:30 – 16:00 – diskotéka

 

Městská část Praha 8, pod záštitou 
místostarosty Radomíra Nepila, 
si pro vás na letošní zimu připravila

Pozvánky
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Kultura

karlínSký maSopuSt je už tradičně pestrobarevnou pastvou pro oči, ale na své si přijdou i vyznavači hudby a další zábavy. Foto: Vladimír Slabý

tradice

karlín opět ožije 
masopustním veselím

 nv sobotu 3. února 2018 ožije karlínské náměstí již popat-
nácté masopustním veselím. velkolepý průvod s koňským 
povozem, bohatý pódiový program, nespočet aktivit pro děti, 
masopustní speciality a mnoho dalšího připravila městská 
část Praha 8 ve spolupráci s karlínským spektrem.

„Začínáme ve 13 hodin v Kaizlo-
vých sadech před Invalidovnou, 
kde nejdříve symbolicky 
masopust zahájíme a poté se 
slavnostní průvod vydá ulicí 
Křižíkovou směrem na Karlínské 
náměstí,“ říká radní pro kulturu 
Jana Solomonová, pod jejíž 
záštitou se akce koná. Součástí 
slavnostního průvodu budou 
nejen tradiční masky a postavy, 
ale i koňský povoz s kapelou, 

která se bude po celou dobu 
starat o rozjařenou náladu. 
„Do masopustního reje masek se 
může zapojit kdokoli, není nic 
jednoduššího – přijďte v klobou-
ku, masce, kostýmu,“ zve radní 
Jana Solomonová. Průvod dorazí 
na Karlínské náměstí kolem 
14. hodiny, a poté bude na velkém 
pódiu zahájen nabitý program, 
který potrvá až do večera 
a vyvrcholí ohňovou show.

A na co se můžete těšit? 
Na venkovním pódiu se o vaši 
náladu postarají Mixle v Piksle, 
Laura a její tygři a taky Vypsaná 
fiXa. Náměstí bude plné jídla 
a pití, tradičních řemesel, jako 
je kovář, caletník, perníkářka, 
mlynář, sýrař, odlévač figurek 
a kulí, nebo řezník (bude 
čerstvý ovar a jitrničky). Zábava 
čeká i na děti v podobě projíž-
děk na povozu, výtvarných 
dílen a různých soutěží. V teple 
Karlínského Spektra se můžou 
těšit na pohádky či kouzelníka, 
na dvoře bude k dispozici 
i ledová plocha. Vstup na 
masopust je zdarma. (vrs)

proGrAM kArlínského MAsopustu 2018:

Kaizlovy sady
•	 13:00 Lidové tance
•	 13:10 Long Vehicle Cirkus –  

tanečníci na chůdách
•	 13:20 The Rebel Pipers –  

skotští dudáci
•	 13:30 Zahájení průvodu směr 

Křižíkova – Karlínské náměstí

Karlínské náměstí
•	 14:05 The Rebel Pipers
•	 14:20 Mixle v Piksle
•	 15:00 Taneční vystoupení 
•	 15:10 Long Vehicle Cirkus
•	 15:50 Laura a její tygři 
•	 16:40 Taneční vystoupení 
•	 17:20 Vypsaná fiXa

•	 18:20 Vyhlášení tomboly LORM
•	 18:30 Fireshow 

Program pro děti  
v Karlínském Spektru
•	 14:30 Pohádka pošťácká
•	 15:00 Zimní příhody včelích 

medvídků
•	 15:30 Pohádka pošťácká
•	 16:00 Bratři v tricku – Malíři
•	 16:30 Kouzelník Honza
•	 14:00–17:00 Dílničky a soutěže 

pro děti ve Spektru

Program pro děti venku
Kaizlovy sady
•	 12:45–13:30 Dílničky 

Karlínské náměstí
•	 14:00–17:00 Soutěže 
•	 14:00–17:00 Projížďky koňským 

povozem 
•	 15:00 a 16:00 Komentovaná 

prohlídka kostela sv. Cyrila 
a Metoděje

•	 Po celou dobu k dispozici ledová 
plocha, Bibliobus atd.

•	 V rámci spolupráce s LORMem 
– Společností pro hluchoslepé, z. s., 
si můžete vyzkoušet, jaké to je, 
současně nevidět a neslyšet. Pokud 
během akce přispějete na takto 
znevýhodněné spoluobčany, můžete 
se zúčastnit slosování o pěkné ceny.
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100 let vzniku Československa

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

pá: 8.00–15.00
so, ne, svátky: zavřeno

vstup zdarma

vás srdečně zvou na výstavu

Městská část 
Praha 8

PRVNÍ 
SVĚTOVÁ 
VÁLKA 

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

16. 1. – 1. 3. 2018

www.atelierpaul.cz
www.praha8.cz

OBJEKTIVEM JINDŘICHA ZELENKY

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ
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ve spolupráci s panem Josefem Ptáčkem  
vás srdečně zvou  
na výstavu reprodukcí ilustrací

100. výročí vzniku
naší republiky  

Ak. mal. Zdeňka Buriana

Bílá galerie 
tzv. Bílý dům
U Meteoru 6 
Praha 8 – Libeň

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

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

17. 1. – 1. 3. 2018

Městská část 
Praha 8 

v ilustracích

malíře ztraceného času

zdeněk burian v bílé galerii

Malíř ztraceného času
Letošní stoleté výročí vzniku 
republiky si již začátkem roku 
připomínáme výstavou 
reprodukcí ilustrací Zdeňka 
Buriana, která vznikla ve 
spolupráci s panem Josefem 
Ptáčkem a Památníkem 
národního písemnictví. 

Tvorba malíře, který proslul 
zejména svými paleontologický-
mi rekonstrukcemi prehistoric-
kých zvířat a rostlin a ilustrace-
mi dobrodružných knih, 
obsahuje přes více než 15 000 děl 
určených k reprodukci (jedná se 
o ilustrace a obálky pro knihy 
i časopisy). V tomto rozsáhlém 
díle jsou zastoupeny i ilustrace, 
které se vztahují k době bojů za 
svobodu našeho národa během 
první světové války.

Velká část ilustrací s touto 
tematikou pochází z 30. let 
20. století, kdy Zdeněk Burian 
spolupracoval s nakladatelstvím 
Josefa Richarda Vilímka, 
největší osobností nakladatel-
ského průmyslu první republiky. 

Ilustrace knih Adolfa Zemana, 
Jana Závladského, Jaroslava 
Arnošta Trpáka spolu s ilustra-
cemi k dětskému časopisu Malý 
čtenář nás přenášejí do doby 
dějinných událostí, které 
vyvrcholily vznikem Českoslo-
venské republiky. Zdeněk Burian 
jim vtiskl nezapomenutelný 
výtvarný ráz založený na 
dokonalé technické virtuozitě, 
která ve spojení s pestrostí 
technických přístupů a autoro-
vou imaginací v sobě zakódovala 
poselství o humanismu, 
hrdinném boji, vítězství, 
ale i mementu mori.

Výstavou, která probíhá v Bílé 
galerii v prostorách tzv. Bílého 
domu do 1. března 2018, se na 
chvíli noříme prostřednictvím 
ilustrací velkého mága výtvarné-
ho umění do světa, který, na 
rozdíl od dobrodružných knih, 
byl součástí naší historie, velmi 
reálný, avšak plný hrdinů 
a velkých příběhů, které je nutné 
uchovávat a připomínat.  (pat)

výstava v libeňském zámku

válečný fotograf
Letopočty končící na číslo 18 
sehrály v naší historii vždy 
mimořádně důležitou roli. 
V rámci chystaných oslav je 
proto třeba připomenout 100 let 
obnovení české státnosti 
i uplynutí 100 let od konce 
1. světové války. Výstava První 
světová válka objektivem 
Jindřicha Zelenky v prostorách 
Libeňského zámku je sestavená 
z množství originálních fotogra-
fií, uchovávaných v Archivu 
ateliéru Paul, který je kulturní 
památkou. Výběr fotografií 
z válečného alba fotografa 
Jindřicha Zelenky představí 
jednotlivce, pěšáka, který 
s fotoaparátem v ruce prošel ve 
válce polními letišti i leženími 
v poli přes Maďarsko, Rakousko, 
Rumunsko až do Itálie, k Piavě. 

Zachované album a volné 
fotografie, dokumentující čtyři 
strastiplná válečná léta, spolu se 
svazkem dojemných dopisů 
a vzkazů popisují jeho fotografic-
kou činnost ve frontových 

podmínkách. Zelenka dokumen-
toval vlakové přesuny, lazarety, 
města, letiště plná porouchaných 
strojů, ale i chvíle odpočinku, 
atmosféru válečných vánočních 
svátků. Také zhotovoval portréty 
nadřízených i prostých vojáků; 
kdo by totiž nechtěl mít svoji 
podobenku, když život byl ve 
válce tak vratký...

Profesionální fotograf 
Jindřich Zelenka (1887–1959) 
byl jednou z pozoruhodných 
osobností české fotografie první 
poloviny 20. století. Vyučil se 
a pracoval u Rudolfa Brunnera-
-Dvořáka, který byl „moment-
ním“ fotografem arcivévody 
Františka Ferdinanda d'Este. 
V roce 1914 si otevřel vlastní 
ateliér v Nuslích, ale již 1. srpna 
1914 byl odvelen na válečnou 
frontu a vrátil se koncem roku 
1918.  Po válce založil nový 
ateliér v Karlíně, Královská 22, 
pod názvem Foto IDEAL Karlín.

maRcela stRánská
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grabova vila

unikátní 
výstava hraček

 nv letošním roce si připomínáme významné národní výročí 
– 100 let od vzniku Československé republiky. k této výjimeč-
né příležitosti si vás dovolujeme pozvat na unikátní výstavu 
prvorepublikových hraček v reprezentačních sálech libeňské 
grabovy vily.

Nová výstava představuje 
nejrůznější typy plechových 
mechanických hraček z dvacá-
tých a třicátých let minulého 
století poháněných hodinovým 
strojkem na klíček, parním 
strojem nebo elektromotorem. 
Vedle technických hraček pro 
kluky a tatínky nebudou chybět 
ani hračky určené malým 
hospodyňkám, které jistě potěší 
také maminky – jako jsou 
panenky, pokojíčky, nádobíčko, 
obchůdky, šicí strojky, kočárky 
a jiné. Většina těchto hraček je 
i dnes stále funkční, jako 
například koupelnička s porcelá-
novými panenkami opatřená 

nádržkami na vodu nebo 
plechový sporáček na lihový 
kahánek.

Výstava si klade za cíl zdoku-
mentovat velmi kvalitní dobovou 
produkci hraček tehdy známých 
československých firem, které 
obstály i v silné konkurenci 
světově proslulých výrobců 
MÄRKLIN a BING. Mezi 
vystavenými exponáty je zastou-
pena první kovová stavebnice 
vyrobená v Československu pod 
názvem INVENTOR – předchůd-
ce legendární stavebnice 
MERKUR – nebo dnes téměř 
neznámé stavebnice EDISON 
a ARCHIMEDES, dětské modely 

parních strojů, plechových 
automobilů, lodí, letadel 
i tramvají. V expozici nechybí ani 
historické soupravy plechových 
vláčků německé a českosloven-
ské výroby inspirované skuteč-
nou parostrojní železnicí a první 
železniční hračky HUSCH 
vyráběné v Československu 
firmou Heller & Schiller. 

Za pozornost stojí také soubor 
československých parních strojů 
LASTRA, funkční lokomobily na 
parní pohon, pohyblivé tancující 
postavičky na klíček od německé 
firmy SCHUCO, žertovné 
mechanické hračky LEHMANN 
nebo dětské promítačky (Laterna 
Magica) s kolekcí obrázkových 
pohádek. Zajímavostí výstavy je 
nejstarší československý 
kinematograf k promítání 
prvních filmů. Expozici doplňují 
vojenské hračky vyrobené 
v Československu, Německu, 
Francii a USA, jako jsou tanky, 
bitevní lodě, ponorky, válečná 
letadla, polní děla, protiletadlová 
obrana, vojáčci a jiná vojenská 
technika. Na výstavě tak budou 
zastoupeny hračky vyrobené 
zbrojovkou STELLA Krnsko 
i brněnskou ZBROJOVKOU. 

Mezi unikáty bezesporu patří 
první pryžové hračky, které byly 
v předválečném Československu 
spojené s proslulou značkou 
zlínských obuvnických závodů 
BAŤA, největšího světového 
výrobce nerozbitných gumových 
hraček. Zvláště hodnotná je 
největší sbírka „nezranitelné 
armády“ gumových vojáčků 
u nás. Návštěvníkům výstavy 
se tak otevírá velký svět 
technických a mechanických 
hraček, které zaplnily výlohy 
hračkářských obchodů před více 
než osmdesáti lety. Vystavené 
exponáty pocházejí ze sbírkové-
ho fondu Muzea technických 
hraček Velvary a soukromých 
sbírek.

mgR. miRoslav smaHa,  
autor výstavy

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

HRAČKY V ČASECH
1. REPUBLIKY ZE SBÍREK MUZEA 

TECHNICKÝCH HRAČEK

Grabova vila 
Na Košince 1
Praha 8 

16. 2. – 30. 4. 2018
 denně 10.00 – 16.00 hodin

HRAČKY V ČASECHHRAČKY V ČASECHHRAČKY V ČASECH

Vstup na výstavu ZDARMA
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové www.praha8.cz/vystavahracek

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Grabova vilaGrabova vilaGrabova vilaGrabova vila
Na Košince 1Na Košince 1Na Košince 1Na Košince 1
Praha 8 Praha 8 

 denně 10.00 – 16.0010.00 – 16.00

koMentovAné 
prohlídky výstAvy 
Pátek 9. 3. a 6. 4. 14:00 hod.

Neděle 25. 3. a 22. 4. 14:00 hod.

Nutná rezervace předem u Pavly 

Tomšíkové, tel.: 222 805 122,  

pavla.tomsikova@praha8.cz
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Sport

zlaté, stříbrné a bronzové sošky bohyně vítězství Niké už čekají na své držitele.

noMinAnti nA titul sportovec prAhy 8 ZA rok 2017
Žákyně
Štěpánka Kmoníčková, SK Kometa 
Praha, volejbal
Marie Anna Husková, ZŠ Burešova, 
skiboby
Nela Janáčková, SK Joudrs Praha 
softbal
Veronika Benáčková, TC Eso Praha, 
tenis
Markéta Ešnerová, TJ SOKOL 
Kobylisy II, házená
Kateřina Hartmanová, TJ DUKLA 
Praha, moderní pětiboj
Amálie Ebertová, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Klára Selicharová, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Nikola Havlínová, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Nikol Ullrichová, 2006 , Fitness 
Centrum B. a H. Šulcové, aerobik
Natálie Quittnerová, Fitness 
Centrum B. a H. Šulcové, aerobik
Tereza Pinkavová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Nikol Šmídová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Michaela Maříková, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Klára Vávrová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Karolína Dvořáková, Fitness 
Centrum B. a H. Šulcové, aerobik
Barbora Bártů, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Veronika Šmídová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Pavlína Pojkarová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Denisa Kottová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Klára Machová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik

Andrea Šimáčková, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Natálie Capůrková, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Valerie Kovaříková, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Nela Haasová, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik
Barbora Jančíková, Fitness Centrum 
B. a H. Šulcové, aerobik

Žáci
Martin Stöckbauer, SK Kometa 
Praha, volejbal
Tadeáš Kalčev, SK Joudrs, softbal
Marek Novotný, TJ SOKOL Praha 
Libeň, všestrannost
Martin Kalhous, TJ SK Ďáblice, fotbal
Ondřej Kalhous, TJ SK Ďáblice, fotbal
Tomáš Pilný, Modrá hvězda Praha, 
orientační potápění
Václav Kůrka, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal

juniorky
Adéla Strnadová, SK Kometa Praha, 
volejbal
Julie Coufalová, SK Joudrs Praha, 
softbal
Petra Janečková, TJ SOKOL Kobylisy 
II., házená
Barbora Hartmanová, TJ DUKLA 
Praha, moderní pětiboj
Tereza Kotlasová, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal 
Daniela Resová, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Petra Šimonovská, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Veronika Šritterová, Beachklub 
Ládví, plážový volejbal 
Tereza Karbanová, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik 

Agáta Nováková, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik
Michaela Novotná, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik
Barbora Svobodová, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik
Denisa Baraníková, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik
Viktorie Prokopová, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik 

junioři
Kryštof Vrána, 2001, AC Praha 1890, 
atletika
Andrew Paulson, TK Sparta Praha, 
Praha 7, tenis 
Richard Kloubský, TJ SOKOL Praha 
Libeň, všestrannost 
Ondřej Piekarz, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Tadeáš Trousil, 2001, Beachklub 
Ládví, plážový volejbal
Jan Březina, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal

Ženy
Eva Rendlová, SK Joudrs Praha, 
softbal
Kateřina Sekerová, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik
Olga Bondar, atletika
Marie Horňáková, SK Kometa Praha, 
volejbal sedících
Eva Stránská, Fitness Svět pod 
Palmovkou, všestrannost

MuŽi
Jan Pulkráb, Fitness Svět pod 
Palmovkou, ricochet
Dag Hoke, RFS Praha, bojový sport 
MuayThai, fotbal, BMX
Kamil Káninský, RFS Praha, bojový 
sport MuayThai, fotbal

Martin Hýbner, SK Kometa Praha, 
volejbal sedících 
Pavel Češka, atletika
Rudolf Červinka, Sportisimo hvězdy, 
atletika
Jan Skružný, Modrá hvězda Praha, 
orientační potápění
Viktor Šinágl, PSK Olymp Praha, 
atletika 

trenér
Ondřej Ságner, Fitness Svět 
pod Palmovkou, fitness
Lukáš Kubát, RFS Praha, bojový 
sport MuayThai
Jonáš Jirků, TC ESO Praha, tenis 
Josef Kubišta, SOKOL Libeň, 
všestrannost
Anna Hartmanová, TJ Dukla Praha, 
moderní pětiboj
Jaroslav Malčík, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Rostislav Vorálek, Beachklub Ládví, 
plážový volejbal
Kristýna Kůtová, SK Kometa Praha, 
volejbal
Alžběta Budinská, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik
Bára Ptáčková, Fitness center 
B. a H. Šulcové, aerobik
Martin Gaňo, RFS Praha, bojový 
sport MuayThai 

leGendA
František Zouhar, AC Praha 1890, 
atletika
Jan Švadlenka, SK Slavia Praha, 
fotbal 
Josef Vojta, AC Sparta Praha, 
FK METEOR Praha VIII, fotbal

Medailonky všech nominovaných 
sportovců najdete na www.praha8.cz

sPortovec Prahy 8 roku 2017

o nejlepších rozhodnete vy!
Anketa o nejlepší sportovce 
Prahy 8 jde do finále! Po celý 
únor bude na webových 
stránkách www.praha8.cz 
spuštěno hlasování, ve kterém 
budete moci už podruhé vybírat 
nejlepší sportovce naší městské 
části za uplynulý rok.

Ve 2. ročníku ankety je 
opravdu z čeho vybírat, vždyť 
soutěžních kategorií je celkem 
osm: žáci, žákyně, junioři, 
juniorky, ženy, muži, trenéři 
a legendy. „Množství zaslaných 
nominací svědčí o tom, že 
sportovci a jejich příznivci vzali 
anketu za svou, a to nás velice 
těší,“ říká radní pro sport Jana 
Solomonová. 

Nejlepším třem sportovcům 
z každé kategorie (pouze 
legenda bude jedna) budou 
ocenění předána na slavnost-

ním vyhlášení výsledků 
15. března 2018, na kterém 
bude přítomen i patron ankety 
Ján Mahor, házenkářský trenér 
a historicky první držitel titulu 
Sportovní legenda Prahy 8.

Mezi nominanty najdete 
světové či evropské šampiony, 
mistry republiky, vítěze 
významných soutěží, ale 
i sportovce, kteří nějakým 
mimořádným způsobem 
překonali sami sebe. Mezi 
legendami pak ty, kteří zanecha-
li výraznou stopu v historii 
českého, resp. československé-
ho sportu a jsou nedílně spojeni 
s Prahou 8. Ve výběru vám 
pomohou krátké medailonky, 
které najdete na našem webu 
a ve kterých jsou vyjmenovány 
úspěchy nominovaných 
sportovců. (vrs)
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píSničky z muzikálu Pomáda zaujaly i velmi mladé publikum na 
bruslích. Foto: Vladimír Slabý

uPozornění
nová otevírací doba kluzišť
Kluziště Glowackého, Ládví 
a Karlín mají v únoru 
upravenou otevírací dobu. 
Zcela jiná je pak po dobu 
jarních prázdnin.

Pondělí: dopoledne zavřeno, 
13–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21 komerční pronájem 
(Karlín do 20:30)
Úterý: 10–12 školy,  
13–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21 komerční pronájem 
(Karlín 13–21 pro veřejnost)
Středa: 10–12 školy,  
13–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21 komerční pronájem 
(Karlín do 20:30)
Čtvrtek: 10–12 školy,  
13–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21 komerční pronájem 
(Karlín 13–20:30 pro veřejnost)
Pátek: 10–12 školy,  
13–21 bruslení pro veřejnost 
(Karlín 19–20:30 komerční 
pronájem)
Sobota, Glowackého a Ládví: 
9–12 bruslení pro veřejnost, 

12–13 veřejný hokej pro děti, 
13–21 bruslení pro veřejnost
Sobota, Karlín:  
9–21 bruslení pro veřejnost
Neděle, Glowackého:  
9–12 bruslení pro veřejnost, 
12–13 veřejný hokej pro děti, 
13–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21 komerční pronájem 
Neděle, Ládví:  
9–12 bruslení pro veřejnost, 
12–13 veřejný hokej pro děti, 
13–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21 komerční pronájem
Neděle, Karlín:  
9–19 bruslení pro veřejnost,  
19–20:30 komerční pronájem 

Jarní prázdniny (12.–16. 2.):
Glowackého + Ládví:
Pondělí 12. 2. – čtvrtek 15. 2.: 
10–19 bruslení pro veřejnost, 
19–21:00 komerční pronájem
Pátek 16. 2.:  
10–21 bruslení pro veřejnost 
Karlín: beze změny oproti 
pracovnímu týdnu. 

Ve dvou tělocvičnách ZŠ Na Šutce se v sobotu 6. ledna odehrál 
další ročník žákovského turnaje v barevném minivolejbalu. 
Ve třech kategoriích – žluté (1.–2. třída), oranžové (3. třída) 
a červené (4. třída) se představilo celkem 110 hráčů a hráček 
ve 24 týmech. Patronát měla radní pro sport Jana Solomonová, 
spolu s ní fandili zástupce Českého volejbalového svazu pan 
Svoboda, ředitel ZŠ Na Šutce Zbyněk Drozda a jeho zástupkyně 
Dana Čihařová a samozřejmě řada rodičů soutěžících. Ti všichni 
sledovali nadšení a úsilí malých volejbalistů a volejbalistek 
v týmech s velmi originálními názvy – žlutou kategorii vyhráli 
Rychlí chrliči před Ohnivou kostrou, v červené dominovaly pro 
změnu Drsné kostry před týmem, který si říkal Mimoni, 
oranžovou kategorii ovládla Volejbalová Kometa před Čili 
omáčkou. Radní Jana Solomonová, která na závěr předala 
medaile, diplomy a další ceny, neskrývala po turnaji spokoje-
nost: „Když vidím nadšení a množství malých volejbalistů, tak 
věřím, že o budoucnost tohoto sportu je u nás postaráno. Velké 
poděkování proto patří všem, kdo se podílí nejen na organizová-
ní takovýchto turnajů, ale hlavně na dlouhodobé výchově 
volejbalového potěru.“ (vrs)

Prvního Vánočního turnaje v basketbalu MČ Praha 8, který se 
konal na 22.–23. prosince 2017 v tělocvičně ZŠ Na Slovance, se 
zúčastnilo 18 týmů minižaček ve čtyřech kategoriích.
„Naše městská část podporuje sport jako součást všeobecného 
vzdělávání. Věřím, že je to jedna z důležitých součástí našeho 
života. Čím dříve se sportem začneme, tím bude náš život 
zdravější a kvalitnější. Jsem proto rád, že další sportovní 
aktivitou je i basketbalový turnaj minižaček, kterého se v jeho 
v prvním ročníku zúčastnilo skvělých 18 týmů,“ raduje se 
z úspěchu místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner.

Kategorii ročníku 2005 vyhrál tým hráček ZŠ Na Slovance, 
kategorii 2006 vyhrál tým ZŠ Hovorčovická, kategorii 2007 
vyhrál tým ZŠ Glowacká a nejmladší kategorii vyhrál tým 
ZŠ Libčická. 

Ceny předali místostarosta osmé městské části Matěj Fichtner 
s Denisou Harapesovou, kapitánkou extraligového týmu žen 
Slovanky a mistryní světa v basketbalu 3–3 Katkou Novotnou. 
„Gratuluji všem dívkám za úsilí, se kterým do turnaje šly,“ dodává 
Fichtner. Video z Vánočního turnaje je ke zhlédnutí na stránkách 
www.vimeo.com. (mav)

BAREVNý VOLEJBAL NA ŠUTCE VáNOČNí TURNAJ MINIŽAČEK 

kluziŠtě zažila JedineČné show

bruslení při 
hitech z pomády
Unikátní show zažili 13., 14. a 21. ledna návštěvníci „osmičkových“ 
ledových ploch na Ládví, Glowackého a v Karlíně. Při příležitosti 
40. výročí rokenrolového muzikálu Pomáda zněly na kluzišti české 
verze největších hitů Pomáda, Letní láska, Náš auťák, Šejkuj, Jsme 
parta správná, Sandy a další. Výjimečnost byla podtržena tím, 
že je zazpívaly hvězdy původního pražského nastudování.
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Historie

Jak se Po roce 1918 měnila samostatná Praha 

tady jsme doma
 nkdyž se před sto lety rodilo samostatné Československo, 

zasáhla tato výrazná změna rovněž Prahu. v roce 1918 sice 
reprezentovala novou republiku, ovšem v evropském 
měřítku měla pověst málo významného provinčního města. 
nevyhnutelný byl tedy zásadní přerod. 

Proč? V metropoli, ve kterou se 
Praha takřka přes noc proměni-
la, vznikaly centrální úřady 
a ministerstva, rozmanité státní 
i soukromé instituce s celostátní 
působností. Do Prahy se z Vídně 
stěhovala generální ředitelství 
tuzemských firem. Chtěli se zde 
usídlit cizí diplomaté…

Prvním velkým krokem na 
cestě k přeměně ve středoevrop-
skou metropoli se stalo vytvoře-
ní Velké Prahy. Umožnil to zákon 
vydaný v roce 1920, podle 
kterého se „sousední obce 
a osady slučují s Prahou“. 
V platnost vstoupil 1. 1. 1922. 
Podle něj bylo s dosavadním 
městem Prahou (Praha I–VIII) 
v jediný správní celek spojeno 
37 předměstských obcí. Některé 
z nich dosud měly charakter 
města. K dosavadním osmi 
pražským čtvrtím tak přibylo 

jedenáct. Tvořily je připojené 
obce. Jejich dosavadní samostat-
nost totiž často brzdila další 
rozvoj metropole.

Historik PhDr. Oldřich Tůma, 
ředitel Ústavu soudobých dějin 
AV ČR, upřesňuje: „Po jejich 
připojení bylo celé městské 
plánování a úvahy o dalším 
vývoji, včetně například 
dopravy, daleko jednodušší 
a efektivnější.“

O něco podobného předtím 
vedení Prahy usilovalo předlou-
hých 70 let. Mnohdy však místní 
samosprávy nechtěly ztratit 
svoji nezávislost. Připojení 
okolních obcí však nebylo 
procházkou voňavým růžovým 
sadem. Objevila se řada 
problémů, např. zmatek 
v adresách, když názvy ulic 
v nově připojených obcích 
bývaly mnohdy totožné.

Od 1. 1. 1922 tak platil 
oficiální název Hlavní město 
Praha. Československá metropo-
le měla svého primátora.

poČet obyvAtel 
se velice lišil 
Katastrální rozloha Velké Prahy 
činila 17 164 hektarů, což 
odpovídalo mj. Amsterodamu. 
Na tomto území žilo v roce 1921 
oficiálně 676 657 obyvatel. Tím 
se Praha dostala na 11. místo 
mezi evropskými velkoměsty. 
Jednotlivé části se však lišily, 
pokud jde o množství občanů. 
Například na Vinohradech žilo 
83 000 lidí a v Karlíně (někdej-
ším nejstarším pražském 
předměstí) více než 20 000 
obyvatel. Naopak méně než 
5000 občanů měly některé nově 
přidružené obce jako Kobylisy, 
Bohnice, Prosek, Střížkov či 
Troja.

Právě před 95 lety – začátkem 
roku 1923 – byla Velká Praha 
rozdělena na 13 správních 
a volebních obvodů. Do Prahy 
VIII náležely v letech 1923–1947 

části Libeň, Střížkov, Kobylisy, 
Troja a Bohnice. Samostatný 
Karlín tvořil část X. V prosinci 
roku 1930 ve městě nad Vltavou 
žilo 848 768 Pražanů. Před 
80 lety to bylo již 962 200 
obyvatel!

Život je ZMěnA
Jistěže se měnil charakter 
jednotlivých městských částí 
a tak i osudy jejich obyvatel. 
Například poklidná romantická 
Libeň, kde dominovaly vinice 
a zalesněné kopce, se velice 
rychle změnila v rušnou průmys-
lovou čtvrť s dýmajícími komíny. 

Od 14. 11. 1947 do roku 1949 
tvořila městský obvod Praha 
VIII – Libeň tato území: 
Bohnice, Kobylisy, Libeň, 
Střížkov a Troja. Karlín se 
v té době stále prezentoval 
jako Praha X. Od 1. 4. 1949 
se metropole dočkala nového 
uspořádání. V něm městská část 
Karlín a část území Nového 
Města nesly pojmenování 
Praha 3. Tehdejší obvod Praha 8 
sestával z Bohnic, Kobylis, 
Střížkova, Libně, Troje a části 
území Karlína. Roku 1960 došlo 
k dalšímu rozdělení metropole: 
„Moudré hlavy“ vytvořily od 
11. 7. 1960 deset obvodů. Osmý 
z nich se skládal z větší části 
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stalo se (neJen) v Praze 8...
1. 2. 1990 ` Mimořádné 
plenární zasedání Národního 
výboru Prahy. Na základě 
politických dohod z 207 
poslanců NVP bylo 45 odvoláno 
a 33 rezignovalo na mandát. 
Nově přišlo 78 poslanců, z toho 
57 za Občanské fórum. Novým 
primátorem se stal Jaroslav 
Kořán.

4.–7. 2. 1993 ` Uskutečnilo se 
rozdělení československé měny 
na dvě národní měny. Na území 
ČR začala 8. 2. 1993 platit 
koruna česká (Kč).

5. 2. 1919 ` Pražská 
peněžní burza se dočkala 
znovuotevření.

7. 2. 1926 ` V Praze – Strašni-
cích uvedli do provozu vysílač  
Československého rozhlasu 
o výkonu 5 kW.

11. 2. 1993 ` Kostel sv. Václava 

v Bohnicích byl znovu 
vysvěcen.

12. 2. 1938 ` Ve Stavovském  
divadle měla premiéru protivá-
lečná hra K. Čapka Matka.

14. 2. 1945 ` Při anglo-americ-
kém náletu na Prahu byl váž-
ně poškozen komplex budov 
Emauzského kláštera a Palacké-
ho most. Bombardování ukonči-
lo život šestnáctileté dcery  
Josefa Lady Evy.

15.–23. 2. 1947 ` Na pražské 
Štvanici se uskutečnilo mistrov-
ství světa v ledním hokeji. Čes-
koslovenští reprezentanti zde 
poprvé získali zlaté medaile.

21. 2. 1991 ` Schválena vyhláš-
ka o novém znaku a praporu 
hlavního města Prahy.

22. 2. 1973 ` Provoz zahájil 
dvojúrovňový most přes Nu-
selské údolí (délka 485 m, šíř-

ka 26 m). Stavěl se v období let 
1965–1973. (Tubusem cca 40 m 
nad údolím vede trasa C metra.)

23. 2. 1943 ` K. H. Frank 
projevem v pražské Lucerně 
zahájil tzv. totální mobilizaci 
v českých zemích. Cílem bylo 
všestranné zvýšení pracovního 
úsilí českého národa ve 
prospěch válečného průmyslu 
Německa a jeho vítězství ve 
válce.

23. 2. 1998 ` Pražané nachystali 
triumfální přivítání českým 
hokejistům, kteří vyhráli 
olympijský turnaj v japonském 
Naganu.

24. 2. 1928 ` Z podnětu bratří 
Václava a Miloše Havlových 
začala výstavba Barrandova. 
Postupně vznikly mj. vilová 
čtvrť a filmové ateliéry.

25. 2. 1919 ` Vydán zákon 
o kolkování rakouských 
bankovek a soupisu majetku. 

Tak československá vláda 
začala měnovou reformu, aby 
tuzemskou měnu oddělila 
od bývalé rakouské.

25. 2. 1948 ` Prezident Eduard 
Beneš přijal demisi ministrů 
tří politických stran – národně 
socialistické, lidové a slovenské 
Demokratické strany. Podepsal 
jmenování nové vlády složené 
podle požadavků KSČ.

25. 2. 1969 ` Na Václavském 
náměstí se na protest proti tzv. 
normalizačnímu procesu upálil 
devatenáctiletý student Jan 
Zajíc.

26. 2. 1933 ` V paláci Lucerna 
a v Národním domě na 
Smíchově a na Vinohradech 
se konaly velké manifestace 
proti fašismu.

28. 2. 1978 ` Kobyliská 
střelnice byla usnesením vlády 
prohlášena za národní kulturní 
památku.

Libně a Troje, z Kobylis, Bohnic, 
Čimic, Střížkova a Karlína. 

Výraznou proměnou prošly 
kdysi menší obce na severu 
Prahy: V roce 1968 začala na 
rozloze 100 ha výstavba sídliště 
Ďáblice. Komplex panelových 
domů vytvořil v období let 
1972–1980 sídliště Bohnice. 
Spolu s moderními sídlišti 
Ďáblice, Prosek, Kobylisy 
a Čimice tvořilo oblíbenou 
oblast Severního Města. 

Městská část Praha 8 byla 
ustanovena s účinností 
od 24. 11. 1990 jako jedna 
z 56 (poté 57) samosprávných 
městských částí. Dnes náleží 
mezi největší obvody metropo-
le. Tento domov více než 
100 000 obyvatel zahrnuje 
devět katastrálních území: Patří 
sem celý Karlín, dále Bohnice, 
Čimice a Kobylisy (včetně 
sídliště Ďáblice). Zbývající čtvrti 
zasahují z větší či menší části 
i do okolních městských obvodů 
– Libeň, Troja, Střížkov, Žižkov 
a Nové Město. Současný správní 
obvod Praha 8 rovněž zahrnuje 
samostatné městské části 
Ďáblice, Dolní Chabry 
a Březiněves.

Rozmanité územní změny 
však nebrání v hlavním 
poznání: Všude žili, a bez ohledu 
na mizející čas zas žijí lidé 
prožívající dny všední i sváteční 
a s nimi radosti, občas i dočasná 
zklamání.

 
milan koukal

historie je pouČná…
Připomínáme první písemné 
záznamy o jednotlivých částech 
Prahy 8.

BOHNICE: Prvním historickým 
datem je 30. květen 1158, kdy zde 
pražský biskup Daniel vysvětil 
románský kostel sv. Petra.

ČIMICE: Podle první zmínky z roku 
1334 byly majetkem pražského 
probošta.

KARLÍN: První zmínka pochází z10. 
století. Ve 13. století toto území 
vlastnil král Přemysl Otakar I. 

KOBYLISY: Nejstarší písemný 
záznam se datuje k roku 1297. Až do 
husitských válek byly díky Václavu 
II. od roku 1305 církevním majetkem. 

LIBEŇ: Roku 1039 se zde rozložilo 
vojsko knížete Břetislava I., jenž se 
vracel z vítězné výpravy do Polska. 
Přinášel ostatky svatého Vojtěcha.

STŘÍŽKOV: První zprávy zroku 1227 
zmiňují Střížkův dvůr. 

TROJA: Původně se obec jmenovala 
Zadní Ovenec a vlastnil ji klášter 
premonstrátů v Teplé. První písemný 
záznam je z roku 1197. Kolem roku 
1630 osadu získal František hrabě ze 
Šternberka. Jeho syn Václav Baltazar 
nechal postavit barokní zámek 
a pojmenoval ho podle antické Troje. 
Časem toto pojmenování dostala 
i přilehlá ves.
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 Vážení spoluobčané,  
v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, 
kontaktujte na tel.: 222 805 170, 601 306 107 nebo na e-mail:  
osmicka@praha8.cz.

 Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do dvou měsíců věku 
v době uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí do šesti 
měsíců věku v době vydání. Ostatní pouze pokud je volné místo.

Společenská rubrika

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Nabídka volných 

pracovních míst 
na ÚMČ Praha 8

Nabízíme stabilní a smysluplné  
zaměstnání s řadou  
nadstandardních benefitů.

Hledáme nové kolegy 
na řadu volných pozic.

Nabídku volných míst naleznete na našich webových stránkách: 
www.praha8.cz

vZpoMínáMe
prosinec 2017
Dne 12. 12. nás navždy opustila naše milovaná babička 
a prababička paní Marie Žáčková z Prahy 8 – Čimic. Zemřela ve 
věku 97 let v klidném spánku. Klid její duši přejí Lidka s rodinou.

leden 2018
Všechno nejlepší, hlavně 
zdraví, mamince paní 
Františce Janečkové, 
k 80. narozeninám přeje 
syn Václav s rodinou 
a pravnoučátka a dcera Anna 
s rodinou. 

Dne 12. 1. oslavil pan Jaromír 
Šída krásné 93. narozeniny. 
Gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti.

únor 2018
Dne 4. 2. slaví své 85. 
narozeniny naše maminka, 
babička, prababička a sestra 
paní milada rachová. Hodně 
zdraví a štěstí přeje rodina.

Dne 27. 2. oslavuje 70. naro-
zeniny naše maminka, 
babička a manželka Ing. arch. 
eliška kolářová z Kobylis. 
Gratuluje jí milující manžel, 
děti a vnoučátka. 

dalŠí Jubilanti: 

leden 2018
ilberg vladimír ing., 91 let
langrová mariana, 98 let
Šilhavá alexandra, 75 let

únor 2018
brindová růžena, 93 let
tuščáková zuzana ing., 70 let

Červen 2017
Katolická Izabela
Kolátek Lukáš
Souček Matyáš

Červenec 2017
Chlumová Eva

srpen 2017
Brádlerová Emílie
Izák Tobiáš
Ševčíková Anna
Vágnerová Anna Marie
Vítek Jan Štěpán

září 2017
Fulmeková Eliška
Hošek Ondřej
� Krejčí František

Vacek Ondřej
� Žák Adam

říjen 2017
Bartoňová Viktorie
Hamříková Adéla
Knoppová Sára Elin
Tesárek Jakub

listopad 2017
� Jelínková Terezie

Machová Natálie
� Nechvátal Josef 

Zatloukalová Šárka

Prosinec 2017
Bařina Edmund David
� Boháč Otakar 

� Caudr Maxmilián

Čapek Leon
� Kvaková Kamila 

Kyjonka Vojtěch
Šigutová Nela
� Varyšová Sofie

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

nově narozené děti

v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 180, e-mail: osmicka@praha8.cz

Jubilea
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoku (DIAGonální)

Zábava

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Srdce praská velikášstvím, nikoli velikostí.“

výherci, kteří získali vstupenky do kina atlas:
Jan Manastersky, Bohnice
Jaroslava Koudelková, Střížkov
Barbora Petrtýlová, Kobylisy

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 12. února 2018 na adresu:
 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

„tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že...“ 
(dokončení  v tajence).

Jiří menzel (23. únor 1938), český režisér,  
herec a spisovatel. 80. narozeniny.

vylosovaní výherci
získají knihu

úsměvy i vrásky 
standy Procházky

od Milana Koukala
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Pozvánky

ÚNOR 20
18 Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Změna programu vyhrazena.

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

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

14/2  st 
19:00  

17/2   so 
19:00

24/2  so 
15:00

HVĚZDNÝ VEČER. Jan Cimický je známý 
především jako psychiatr. Méně už se o něm ví, že je také prozaikem, 
básníkem, překladatelem, dramaturgem a scenáristou. Přijďte prožít 
večer v jeho přítomnosti. Dotazy z publika vítány. Vstupné 150 
Kč/studenti a senioři 70 Kč.

Jiří Just: PŘÍBĚH COCO CHANEL. 
Příběh královny módy, která se stala legendou. Její úspěch však také 
znamenal život bez lásky, což vzpomínající hrdinka komentuje  
s břitkým, až cynickým humorem. Hrají: Michaela Dolinová,  
Libuše Švormová, Jan Čenský, Lumír Olšovský/Filip Sychra. 
Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 120 Kč.

HOUSLE ČTYŘ STALETÍ. 
Jaroslav Svěcený v Divadelní bonboniéře pro seniory. 
Vstupné 70 Kč.

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

POHÁDKO, Z PYTLE VEN! 
Improvizační pohádkové představení, ve 
kterém je publikum interaktivně zapojeno 
do příběhu. Hraje Lukáš Bouzek (Loutky bez 
hranic). Od 4 let.

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA.  
Muzikálová pohádka s bohatou výpravou  
a mnoha písničkami. Malá Hermínka  
se ocitne ve Strašidelném zámku. Najde  
v něm nejen domov, ale setkání se strašidly 
přinese do jejího života i radost a naději. 
Hraje Metropolitní divadlo Praha. Od 4 let.

8/2  čt 
9:00; 10:30; 
14:00

3/2  so 
10:30

9/2   pá 
9:00; 10:30

10/2  so 
10:30

22/2  čt 
9:00; 10:30

23/2  pá 
9:00; 10:30

24/2   so 
10:30

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

PRALESNÍ POHÁDKY. 
Loutková pohádka plná zvířátek, 
která se vydají za dobrodružstvím. 
Hraje Divadlo Tondy Novotného. Od 3 let.

PRALESNÍ POHÁDKY

PRALESNÍ POHÁDKY

4/2  ne 
10:00

11/2  ne 
10:00

18/2  ne 
10:00

25/2  ne 
10:00

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

POPELKA - premiéra. 
Popelka, sestry, zlá macecha, princ… 

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Pohádka o hodné  
Marušce, která najde na své strastiplné cestě v lese 
nečekané přátele a pomocníky. 

POPELKA

LOUPEŽNÍK RUMCAJS. 
Příběhy chytrého a sympatického loupežníka 
na motivy Václava Čtvrtka.

oÚss tAussiGovA 1172/1, 
1. pAtro, Č. 21, kobylisy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

 ` 5. 2. pondělí  od 13:00 hod. 
` VOLNá HERNA – hrajeme 
společenské hry dle výběru.  
od 15:00 ` CVIČíME, ABy ZáDA 
NEBOLELA. (Seniorfitnes, 
I. Osvaldová.) 

 ` 7. 2. středa od 13:00 hod. 
` ZPíVáME A HRAJEME NA 
LIDOVOU NOTU. Kdo rádi zpíváte 
nebo hrajete na nějaký hudební 
nástroj, přijďte mezi nás.

 ` 12. 2. pondělí  od 13:00 hod. 
` Z ARCHíVU. Po stopách herce 
Václava Vosky – část 2. od 15 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH s Irenkou.

 ` 14. 2. středa  od 13:00 hod. 
` HRAJEME SPOLEČENSKé HRy. 
Přijďte se pobavit.

 ` 19. 2. pondělí  od 13:00 hod. 
` STOP ZAPOMíNáNí – paměťová 
cvičení. od 15 hod. ` CVIČíME, ABy 
ZáDA NEBOLELA. (Seniorfitnes, 
I. Osvaldová.)

 ` 21. 2. středa  od 13:00 hod. 
` Srdečně vás zveme na pravidelné 
setkání ZPíVáME SI PRO RADOST.

 ` 26. 2. pondělí  od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINGO. Přijďte 
se pobavit. Bingo je oblíbená 
společenská hra. Pravidla jsou 
jednoduchá. od 15 hod. ` CVIČENí 
NA ŽIDLíCH s Irenkou.

 ` 28. 2. středa  od 13:00 hod. 

` MEZIGENERAČNí SETKáNí 
s dětmi z MŠ v rámci projektu MEZI 
– NáMI.  

 ` kdo Má ZájeM seZnáMit se 
s poČítAČeM, naučit se vyhledá-
vat potřebné nebo zajímavé věci 
na internetu, anebo komuniko-
vat i s ostatními pomocí e-mailu, 
přijďte, poradíme a pomůžeme vám 
i při „prvních krůčcích“. K počíta-
či, internetu a zápůjčce knih z naší 
knihovny je volný přístup po celou 
provozní dobu klubu. informace 
– vedoucí klubu: D. Luczy – mobil 
tel.: 732 710 656, e-mail: klubtaussi-
gova@seznam.cz

dps burešovA 1151/12 
kobylisy
Provozní doba klubu:  
pondělí a středa 13:00–16:00 hod.

 ` 5. 2. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

 ` 7. 2. od 14:00 hod. 
` POZNáŠ Mě ZAMLADA?

 ` 12. 2. od 14:00 hod. 
` HRAJEME DESKOVé HRy.

 ` 14. 2. od 14:00 hod. 
` ČETBA NA POKRAČOVáNí 
z knihy Ivanky Deváté.

 ` 19. 2. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

 ` 21. 2. od 14:00 hod. 
` RECITACE VE STíNU LíPy –  
A. Kubeš. od 15:00 hod. 

` HUDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty – Bandem.

 ` 26. 2. od 14:00 hod. 
` ZDRAVOTNí CVIČENí  
(karpální tunely).

 ` 28. 2. od 14:00 hod. – KLUBOVá 
VyCHáZKA DO LáDVí, v případě 
nepřízně počasí hrajeme BINGO.

 ` Úterky od 14:00 do 17:00 hod. 
` probíhá TANEČNí TERAPIE.

 ` Čtvrtky od 10:00 do 11:00 hod. 
` PůJČOVáNí KNIH z knihovny.

příZeMí dps 
křiŽíkovA 50, kArlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 1. 2. od 14:00 hod.  
` PřEDNáŠKA POLICIE ČR 
na téma bezpečnost a bezpečí.

 ` 6. 2. od 15:00 hod. 
` POVíDáNí SE ZNáMýM 
ByLINKářEM.

 ` 8. 2. od 13:00 hod. 
` NáVŠTěVA VýSTAVy z díla  
Josefa Lady v Tančícím domě  
– sraz na Florenci před Billou.

 ` 13. 2. od 15:00 hod. 
` FLMOVý KLUB Mgr. Neckářové: 
historické drama Becket.

 ` 15. 2. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI  
s Mgr. Neckářovou.

 ` 20. 2. od 15:00 hod. 
` VýTVARNá DíLNIČKA –  
háčkujeme si parádu.

 ` 22. 2. od 14:00 hod.  
` BABINEC – posezení a vyprávění 
u kávy a čaje.

 ` 27. 2. od 15:00 hod. 
` HRAJEME SPOLEČENSKé HRy.

 ` po celou provoZní dobu 
je v klubu volný přístup na inter-
net a vždy v úterý od 17:00 do 18:00 
hodin je pro vás přítomen lektor 
Adam Novák.

dps bulovkA 1462/10, 
libeň
Provozní doba klubu:  
pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 1. 2. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH  
(Seniorfitnes, z. s.).

 ` 5. 2. od 14:00 hod. 
` ZA KOUZLEM SKANDINáVSKé-
HO SEVERU – II. část přednášky  
ing. Burdycha z cyklu Skandinavie 
slovem i obrazem.

 ` 12. 2. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI s p. Šoutovou.

 ` 15. 2. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH  
(Seniorfitnes z.s.), od 14:00 hod. 
` PřEDNáŠKA POLICIE ČR  
o bezpečnosti a bezpečí. 

 ` 19. 2. od 14:00 hod. 
` RELAXACE JAKO CESTA 
K ROVNOVáZE (přednáška 
a praktický nácvik. Amélie, z. s.).

 ` 26. 2. od 13:30 hod. 
` SETKáNí MEZI – NáMI  
s dětmi z MŠ Pobřežní.

Programy KLubů seniorů
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FILMOVÝ KLUB V DIVADLE ZA PLOTEM

VSTUP ZDARMA
Divadlo Za plotem - Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ústavní 249, BOX 49, 181 02 Praha 8, Česká republika

Tel.: +420 284 016 515, +420 734 785 010

E-mail: pavel.rada@bohnice.cz

www.divadlo.bohnice.cz

7. 2.  19:00
VŠECHNO BUDE FAJN
KLUB V.KOLONA

14. 2.  19:00
HLAVNÍ SÁL DIVADLA ZA PLOTEM

MILADA

21. 2.  19:00
KLUB V.KOLONA

MŮJ ŽIVOT CUKETKY

28. 2.  19:00
HLAVNÍ SÁL DIVADLA ZA PLOTEM

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

92x130-leden-2018.indd   1 9.1.2018   13:49:11

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ÚNOR

ST 19.0014 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

PO19 PANÍ BOVARYOVÁ

ČT

SO

PÁ

19.00

19.00

19.00

19.00
15

17

16
NORA

DON JUAN

EDITH A MARLENE

SO

ÚT

19.00

19.00

10

13

FUK!

NĚCO ZA NĚCO

PO 18.0012 Vernisáž Iva Dankoviče

ÚT 10.0020 NĚCO ZA NĚCO

ÚT 19.3013 TRIPTYCHON_DI_VOCE

PÁ 19.3016 JAK SBALIT ŽENU 2.0

Cabaret Calembour,
host divadla

ČT

PO

PÁ

10.00

19.00

19.00
01

05

02
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

NĚCO ZA NĚCO

EDITH A MARLENE

ST 19.0007 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

ÚT 19.0006 DON JUAN

PÁ 19.0009 MOCNÁ AFRODÍTÉ

PÁ 19.3002 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

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

SO 19.3003 DVA UBOHÝ RUMUNI, 
CO MLUVĚJ POLSKY

ČT 19.3008 KVIDOULE 3 + KK
Jarní předplatné B

Podzimní předplatné A + C

Derniéra

Cabaret Calembour,
host divadla

ČT 19.0022 KRÁLOVA ŘEČ

PO 19.0026 NĚCO ZA NĚCO

PÁ

SO

19.00

19.00
23
24

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
LASKAVÉ BOHYNĚ

ÚT 19.0027 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ÚT 19.3020 DOTĚRNOSTI

ČT 19.3022 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

ST 19.3028 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

ÚT 10.0027 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

Jarní předplatné C
Anglické titulky

Premiéra

Veřejná
generálka

REZERVACE: www.divadlokh.cz

DIVADLO 
KARLA 
HACKERA, 
Klapkova 26, 
Praha 8

 
17/2 
2018 

v 19:00

Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč

Osudové 
lásky ženy, 

která se 
stala 

legendou

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8REZERVACE: www.divadlokh.cz

 
14/2 

2018 
v 19:00

Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč

HVEZDNÝ 
VECER 

Jan Cimický
DIVADLO 

KARLA HACKERA, 
Klapkova 26, Praha 8

Setkání s psychiatrem, prozaikem, básníkem, 
překladatelem, dramaturgem a scenáristou.

14/2 
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Servis

dotazník
pro obyvatele městské části Prahy 8, kteří využívají služby sběrného dvora ve voctářově ulici,  
jehož vlastníkem je hlavní město Praha.

1. ve sběrném dvoře se prokazuji (nevztahuje se 
na odložení elektrozařízení):
❑ občanským průkazem – mám trvalé bydliště na území 
městské části Praha 8 
❑ průkazem k dlouhodobému pobytu na území městské 
části Praha 8 

2. sběrný dvůr  
❑ využívám 
❑ nevyužívám, protože …………………………………..................................... 

..……………….....................................................................................................…….    

3. s provozem sběrného dvora:   
❑ jsem spokojen,     
❑ nejsem spokojen, protože ...............................................................

..……………….....................................................................................................…….

4. Provozní doba sběrného dvora: 
❑ vyhovuje mi
❑ nevyhovuje, protože ……………....................................………………….….

.……………….....................................................................................................…….. 

5. do sběrného dvora odkládám:     
❑ objemný odpad (koberce, nábytek, linolea)
❑ nebezpečné odpady
❑ výrobky podléhající zpětnému odběru elektrozařízení

(elektroodpad)
❑ bioodpad (tráva, listí, větve apod. ze zahrad)
❑ dřevo
❑ stavební suť do 1m3/rok
❑ stavební suť nad 1m3/rok
❑ jiné – uveďte druh odpadu …………..........................……...……………..

..……………….....................................................................................................…….

6. do sběrného dvora jsem v letošním roce odnesl 
(odvezl): 
................................................………………………………….......................................…

v množství ....................................................................................................

7. víte, které výrobky podléhají zpětnému odběru 
elektrozařízení (elektroodpad)?
❑ Ne,    
❑ Ano, výrobky můžeme odevzdat v ...........................................

..……………….....................................................................................................…….

8. nebezpečné odpady vznikající z provozu domácnosti 
třídím a odkládám je: ............................................................................

..……………….....................................................................................................…….

9. Prošlé léky odevzdávám:
❑  v lékárně
❑  vyhazuji do popelnice u domu
❑  jiné ……………………………………………....................................................………….

.……………….....................................................................................................…….

10.  vánoční stromek odkládám:  
❑ k popelnici    
❑ vozím do sběrného dvora   

11.  Jedlý olej z domácností:
❑ vozím v PET láhvi do sběrného dvora
❑ vyhazuji v PET láhvi do černého kontejneru před

domem
❑ jiný způsob

12. kompostování:
❑ mám zahradu, kde kompostuji 
❑ mám kompostér u domu a kompostuji
❑ mám nádobu na BIO
❑ odkládám BIO do velkoobjemného kontejneru na BIO

přistavovaného MČ P8
❑ požádal jsem o zapůjčení kompostéru na stránce

www.odpadovecentrum.cz
❑ odkládám BIO ve sběrném dvoře Voctářova
❑ nemám žádné BIO
❑ jiný způsob

13. doplňující informace, postřehy a podněty z provozu 
sběrného dvora voctářova:

..……………….....................................................................................................…….

..……………….....................................................................................................…….

..……………….....................................................................................................…….

Vyplněný dotazník zašlete prosím nejpozději do 
28. února 2018 elektronicky na adresu eva.simkova@
praha8.cz. Můžete ho také odevzdat v informační 
kanceláři v tzv. Bílém domě nebo zaslat písemně na 
adresu: Odbor životního prostředí, Úřad městské části 
Praha 8, Na Košince 1, 180 48 Praha 8. Na obálku napište 
heslo Dotazník. 
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velkoobJemové konteJnery

Lokalita Území Datum Čas

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 1. 2. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 2. 2. 13,00–17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 3. 2. 08,00–12,00

Braunerova x Konšelská Libeň 5. 2. 13,00–17,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 6. 2. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 7. 2. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 7. 2. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála Troja 8. 2. 13,00–17,00

Křivenická x Čimická Čimice 9. 2. 13,00–17,00

Lindavská Bohnice 10. 2. 08,00–12,00

Hlivická Bohnice 10. 2. 09,00–13,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 12. 2. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 13. 2. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 13. 2. 14,00–18,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 14. 2. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 15. 2. 13,00–17,00

odPadové hosPodářství

není odpad jako odpad
 nvánoce a začátek roku 2018 jsou za námi a nás již teď 

čekají každodenní povinnosti (starosti a radosti) běžného 
života. v konzumním způsobu života se musíme vypořádat 
mimo jiné i s odkládáním různých druhů odpadů, které 
z naší činnosti vznikají. a kam s nimi?  

Fyzické osoby mají povinnosti 
stanovené obecně závaznou 
vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního 
města Prahy a systém nakládání 
se stavebním odpadem (vyhláš-
ka o odpadech), ve znění 
vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. 
Prahy. Hlavní město Praha 
financuje komplexní systém 
nakládání s komunálními 
odpady, kterými jsou papír, plast, 
bílé a barevné sklo, nápojové 
kartony, kovy. Tyto komodity 
jsou v separačních stáních volně 
obyvatelům přístupné. Nebez-
pečné složky komunálního 
odpadu, objemné odpady, jedlé 
oleje a tuky, bioodpad, stavební 
suť, pneumatiky, vysloužilé 
elektrozařízení lze odložit ve 
sběrných dvorech hl. m. Prahy. 
Více informací ohledně harmo-
nogramů svozu, otevíracích dob 
a možnosti umístění různých 
druhů odpadů lze nalézt na 
webu Magistrátu hl. m. Prahy 
www.portalzp.praha.eu. 

Skladba směsného komunál-
ního odpadu z domácností se 

s postupem času mění – a je 
třeba říci, že k lepšímu. Stále 
více obyvatel třídí jednotlivé 
složky komunálního odpadu. 
Poděkování patří Odboru 
ochrany prostředí, 
oddělení odpadů, 
Magistrátu hlavního 
města Prahy, který 
finančně podpořil 
projekt pro 
obyvatele Karlína. 
Každý vlastník 
nemovitosti 
v Karlíně má 
možnost vstoupit 
do tohoto projektu, 
kterým je umístění 
sběrných nádob o objemu 
120 nebo 240 litrů na komodity 
papír, sklo, plast. Nájemce tak 
má možnost vytřídit jednotlivé 
složky přímo v domovním 
vybavení. Vlastník nemovitosti 
pouze hradí tzv. nadstandardní 
službu, kterou je zanáška 
sběrných nádob a zamykání 
domu. Více informací o projektu 
vám sdělí Eva Šimková, e-mail:  
eva.simkova@praha8.cz. 

Na území městské části 
Praha 8 je celkem 283 separač-
ních stanovišť určených pouze 
pro obyvatele hl. m. Prahy. 

Do těchto separačních nádob 
nesmí odkládat odpady žádný 
původce odpadů (živnostník). 
Pokud zneužívá původce 
odpadů tyto separační nádoby, 
může mu být orgánem životní-
ho prostředí uložena pokuta až 
do výše 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 
zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). 
V podzimních měsících 

řešilo oddělení 
rozvoje odboru 
životního prostředí 
časté stížnosti 
právě na přeplně-
nost těchto 
barevných 

kontejnerů 
a nepořádek kolem 

nich. 
Z praktické zkušenos-

ti lze konstatovat, že jsou 
tři důvody, proč dochází k pře- 
plňování separačních nádob:
1. Obyvatelé více třídí jednotlivé 
složky (papír, plast, nápojové 
kartony, sklo, kovy) nebo je vyšší 
přírůstek obyvatel (nová 
zástavba);
2. separační nádoby protiprávně 
zneužívají původci odpadů 
(živnostníci);
3. svozová společnost IPODEC 
– Čisté město, a. s., vynechala 
svoz jednotlivých komodit.

Aby mohla být sjednána 
náprava, je nutné nejprve zjistit 

příčinu přeplňovaných sběrných 
nádob a 14 dní dané separační 
stání monitorovat a fotit. Kdy 
má být svoz realizován, zjistíte 
na štítcích, které jsou nalepeny 
na přední straně kontejneru pod 
víkem. Vysvětlení, co štítky 
obsahují, najdete výše na této 
stránce.  (eši)

Lokalita Území Datum Čas

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 16. 2. 13,00–17,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 16. 2. 14,00–18,00

U Pekařky Libeň 17. 2. 08,00–12,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 19. 2. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 20. 2. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 20. 2. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 21. 2. 13,00–17,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 21. 2. 14,00–18,00

Drahorádova Střížkov 22. 2. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 23. 2. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 24. 2. 08,00–12,00

Křivenická x Čimická Čimice 24. 2. 09,00–13,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 26. 2. 13,00–17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 27. 2. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 28. 2. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 28. 2. 14,00–18,00

oZnAČení 
sepArAČních nádob 
nA tříděný odpAd:

• Žlutý štítek: svoz je každý 
týden ve středu v době od 
9 do 12 hodin.

• Zelený štítek: svoz je každý 
týden v pondělí a ve čtvrtek 
v době od 9 do 12 hodin.

• Červený štítek:  
svoz je 1x za 14 dní v pátek 
v době od 9 do 12 hodin.
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Inzerce 

řeMeslníci

 `MALíř – LAKýRNíK. 
ŠTUKOVáNí A TAPETářSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

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

 `PLyNAř – INSTALATéR –
TOPENář – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Tel.: 603 937 032, 
Vladimír Tymeš.

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

 `ELEKTRIKář SE ŽL, 
spokojenost zaručena.  
Tel.: 608 440 551

 `MALířSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680

 `PROVáDíM VEŠKERé 
INSTALATéRSKé PRáCE,  
čištění kanalizace. Michal Hrášek, 
tel.: 603 714 638

 `ŽALUZIE – ROLETy – MARKýZy, 
pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří + těsnění.  
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

 ` INSTALATéR – TOPENář 
– NEPřETRŽITě. Opravy 
a montáž vodovodních baterií, 
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, vodo-
měrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz

 `ČIŠTěNí ODPADNíHO 
POTRUBí a kanalizace, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 `HáJEK – ZEDNICTVí 
– 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, Praha 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

 `MALOVáNí, LAKOVáNí 
A ZEDNICKé PRáCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezónní 
sleva 10 %. Volejte na tel.: 
603 432 476.

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

 `RIZIKOVé KáCENí, řEZ 
STROMů. Kontakt:  
Nestarec, tel.: 604 810 663,  
www.nazahradu.com

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

 `FA. J. MACHáČ – VýMěNy 
BATERIí, VAN, KLOZETů a kuch. 
desek. Instalace sprchových 
koutů a boxů – senioři sleva! 
Pokládka dlažby, PVC, koberců. 
Štukování, malování, lepení 
podhledů. Údržba domu 
a zahrady. Tel.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

 `ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVy. Zjištění závad a jejich 
odstranění. El. vedení v koupelně 
i kuchyni. Výměny rozvaděčů. 
elektroP8@email.cz, 
tel.: 608 278 778

 `ELEKTRO VESELý – PRáCE 
v bytech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 `PROVEDU MALířSKé 
A LAKýRNICKé PRáCE. 
Tel.: 605 015 145, 222 946 268

 `ELEKTRIKářSKé PRáCE. 
www.elektrikarerben.cz. 
Tel.: 604 516 344

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

sluŽby

 `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

 `MyTí OKEN VČETNě RáMů 
a žaluzií od úklidové firmy.  
Nechte tuto práci nám, už nelezte 
po štaflích a odpočívejte. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 `ODKLíZENí SNěHU naší 
sněhovou frézou pro firemní 
i soukromé areály a parkoviště. 
Tel.: 724 006 275

 `VyČISTíME KOBEREC, 
SEDAČKU, křesla židle přímo 
u Vás na místě, strojem na vlhko 
extrakční metodou.  
Slušné jednání a zkušenosti.  
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

 `HODINOVý MANŽEL, montáž 
a úpravy nábytku, kuchyní, 
interiérových dveří. Drobné 
i větší opravy v bytech a domech. 
Tel: 737 674 082,  
www.hodinovy-remeslnik.cz

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

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

 `HLEDáTE STAVEBNí DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

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

 ` STROPNí SUŠáK PRáDLA 
– prádlo se snadno vytáhne 
ke stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584

 `OPRAVA PRAČEK TéMěř 
VŠECH ZNAČEK. Dolák. 
Tel.: 775 197 309

 `ZAKáZKOVé KREJČOVSTVí 
ADU – styl. Poznaňská 449, 
Praha 8 – opravy, úpravy, 
návrhy oděvů, šití na míru. Tel.: 
602 218 041,  www.adu-styl.cz,  
e-mail: adustyl@gmail.com

 `HODINOVý MANŽEL – 
PROFESIONáLNí POMOCNíK 
pro opravy, montáže a další 
pomoc ve vaší domácnosti, na 
zahradě, chatě nebo v kanceláři. 
Tel.: 736 140 942

 ` !ODVOZ STARéHO NáByTKU 
NA SKLáDKU! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Stěhování – 
doprava. Tel.: 773 484 056

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

 `LIKVIDACE POZůSTALOSTí 
– VyKLIDíME VáŠ DůM, 
ByT a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 `VyKLIDíME VáŠ ByT, PůDU, 
SKLEP, DůM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

 `PROVáDíME RIZIKOVé 
KáCENí STROMů a zahradnické, 
venkovní a výškové práce. Více 
na (info@zarist.cz) či 604 954 275

 `POTřEBUJETE VyKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně: informace na tel.: 
702 410 965. Sem dní v týdnu.

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

 `ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 `BEZPEČNOSTNí A INTERIé-
ROVé DVEřE DO ByTU. Montáž 
i do původní zárubně a rychlé 
dodání. Slícování, snížení hluku 
a bezpečnost je pro nás priorita. 
Aleš Horák, tel.: 724 817 818

 `BROUŠENí PARKET + LAK, 
240 Kč/m2, malování bytů. 
Tel.: 603 422 376

 `POMOC S ÚKLIDEM, 
DOPROVOD K LéKAřI, PRáCE 
s tabletem, PC, mobilem, společné 
procházky, předčítání, záznam 
paměti, návštěva kulturních akcí 
a mnohem více Vám nabízí služba 
www.hodinovavnucka.cz,  
info@hodinovavnucka.cz, 
tel.: 777 987 077 – vnučka Sabina.

 `VýROBA, OPRAVy, MONTáŽ 
ŽALUZIí, ROLET, spouštěcích 
garnýží. Prodej drobného železář-
ského zboží. www.campo.cz,  
U Pazderek 146, Praha 8, 
tel.: 774 858 102

 `ČIŠTěNí KOBERCů, SEDAČEK, 
MyTí OKEN. Tel.: 774 858 096

 `ROZVODy, ODDLUŽENí, 
KOMPLEXNí PRáVNí POMOC.  
JUDr. Dan Zwieb, advokát. 
Karlín, Březinova 524/31. 
Tel.: 603 275 839, www.akzwieb.cz

nákup – prodej

 `KNIHy A KNIŽNí 
POZůSTALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `NEJLEPŠí CENy ZAPLATíME 
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKy, 
i poškozené a pánské zl. hodinky. 
Starožitnosti + zlatnictví 
Vysočany, Pod pekárnami 157/3, 
Tel.: 605 829 440

 `NáByTKOVý OUTLET – 
DESIGNOVé SEDAČKy, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd.  Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hala č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz

 ` JSEM SBěRATEL A RáD 
VyKOUPíM: staré hračky i celé 
sbírky, designové sklo (P. Hlava, 
B. Šípek, S. Libenský atd., obrazy, 
stříbro, socialistické bytové 
doplňky. Tel.: 702 555 893, 
pokladyzpudy@centrum.cz
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 `ANTIKVARIáT KOUPí KNIHy, 
OBRAZy, GRAFIKU, BANKOVKy, 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `PRODáM KRáLíKy, VAJíČKA, 
OřECHy, MáK A BRAMBORy. 
Tel.: 776 172 530. Po 15. hodině.

 `PRODEJ DřEVěNýCH HRAČEK 
STáLE POKRAČUJE! Největší 
specializovaná prodejna – 
Ořechová 5, Praha 8. Velký výběr 
českých hraček! Tel.: 722 942 194, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

výukA – kurZy

 `VýUKA ANGLIČTINy 
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ, 
www.angmat.cz

 `TRéNINKy PLAVáNí –  
www.plavco.cz

Auto – Moto

 `VýKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných. Tel. 739 665 445

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

reAlity – prodej

 `PRODáM GARáŽOVé 
STáNí – HNěZDENSKá 715. 
Tel.: 606 150 972

reAlity – poptávkA

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

 `KOUPíM ByT, RODINNý, 
ČINŽOVNí DůM, VILKU, 
POZEMEK, jakékoli velikosti 
kdekoli v Praze. I zdevastovaný, 
s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
neoprávněně obsazený 
nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na 
nájemném, privatizaci atd. Mohu 
sehnat a zaplatit i náhradní byt, 
domeček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 `PříMý ZáJEMCE KOUPí PRO 
SVé DěTI MENŠí A VěTŠí ByT. 
Lze i zvlášť. Na vystěhování 
nespěchám. Platba hotově, 
pomůžu vyplatit dluhy, exekuce 
nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664

 `ZPRIVATIZOVALI JSTE ByT 
A MáTE VySOKé SPLáTKy? 
Přímý zájemce od Vás koupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že nechá v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 665

 `VyMěNíM OBECNí ByT 2+1, 
75 m2, VRŠOVICE za menší – 
Praha 8 a okolí. Tel.: 606 240 801

reAlity – pronájeM

 `HLEDáM MENŠí ByT V PRAZE 
A OKOLí do 11 tis., nebo větší do 
15 tis. vč. popl., tel: 603 257 202

 `HLEDáM MENŠí ByT 
K PRONáJMU do 12 tisíc. 
Tel.: 777 640 390

 `PRACUJíCí PáR HLEDá 
PRONáJEM NA PRAZE 8, 9. 
Nekuřáci, bez zvířat. Ideálně 
od 1. 11., vel. 1+kk–2+1 zař. nebo 
část. Tel.: 605 845 088

 `MLADý PáR HLEDá ByT 
K PRONáJMU v Praze 8. 
Volejte 778 085 860

 `GARáŽ K PRONáJMU V ULICI 
DAVíDKOVA V PRAZE 8. 
Tel.: 602 288 444

reAlity – sluŽby

 `MARTIN KRATOCHVíL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí.  
Zdarma tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. Ulice Pobřežní, 
P–8, www.martinkratochvil.cz,   
tel.: 777 150 350

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

 `PRONAJíMEJTE BEZ RIZIKA! 
Pro manažery firem s rodinami 
hledáme pěkné byty v Praze. 
Garantujeme bezproblémový 
průběh nájmu. Bez provize! 
Tel.: 734 319 304

 `VýKUP ByTů PRAHA. 
MOŽNOST ByT NADáLE 
UŽíVAT. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

krásA

 `PEDIKÚRA, REFLEXNí MASáŽE 
NOHOU. Tel.: 774 877 972

ostAtní

 `PRIMA–VET, VAŠE VETERINA 
V BOHNICíCH. U nás naleznete 
profesionální a zároveň citlivý 
přístup k vašim mazlíčkům.  
Po–pá 9:30–19:30, 777 331 729,  
www.prima-vet.cz

nAbídkA práce

 `HLEDáME SPOLEHLIVéHO, 
ZODPOVěDNéHO A SAMO-
STATNéHO MALířE – 
lakýrníka se smyslem pro detail. 
Tel.: 603 432 476

Rainbow 
gospel choir  

V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

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

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

ČTVRTEK

8. ÚNORA 2018, 19.30

tradiční i současné (nejen) gospelové písně

Městská část Praha 8 vás zve na

setkání grantové komise a radní Ing. Hany Matoušové 
s žadateli o granty MČ Praha 8 v roce 2018 v oblasti 

sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Svou účast na setkání, prosím, potvrďte nejpozději do 24. 1. 2018 u paní Pernegrová  
na e-mailu: sarka.pernegrova@praha8.cz  nebo na tel.: 222 805 168

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

Kdy: středa 31. ledna 2018 
17–18 hodin

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Český �lmový plakát
13. 12. 2017– 11. 3. 2018

Kouzlo svatých obrázků
9. 12. 2017– 2. 4. 2018

9|12|2017–– 2|04|2018

www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno: Út–Ne  9 –18 hod.

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  
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Pozvánky / inzerce

Inzerci na těchto stránkách 
objednávejte u paní  

Hany Wichové, e-mail:
hana.wichova@praha8.cz

tel.: 222 805 162

Soukromá střední škola a základní škola s 25letou tradicí nabízí

„Neučíme se pro školu, ale pro život“
Jsme na nové adrese

Chabařovická 4/1125, 182 00 Praha 8 
(blízko stanice metra C „Ládví“)

Tel.: 281 863 044, www.1kspa-praha.cz

Dny otevřených dveří: 
9. 1. 2018, 6. 2. 2018, 13. 3. 2018 

od 14:00 do 15:30 hod., 
jiné na webu školy nebo po objednání.

Grafický design

Cestovní ruch Informační 
technologie

Management 
sportu Podnikání

VÝTAHY     PLOŠINY

SERVIS   OPRAVY MONTÁŽ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Akce se koná pod záštitou 
radních Jany Solomonové 
a Anny Kroutil.

Tříkrálový � h 
pro do� ou věc

16.- 19. ún� a 
2018

12:00 – 18:00 

pro do� ou věcpro do� ou věc
16.- 19. ún� a 

2018
12:00 – 18:00 

Kulturní dům Ládví (velký sál a předsálí)
Praha 8 – Binarova 1661

Vy� ané peníze půjdou na:
Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8

VSTUP 
ZDARMA  

Přijďte si vy� at hračku 
či oblečení pro své ratole� i .

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
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DDM hl. m. Prahy

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu MČ Praha 8 Jany Solomonové

w w w . k a r l i n s k e s p e k t r u m . c z

Vypsaná fixa   Laura a její tygři
Mixle v Piksle  Long Vehicle Circus
Amanitas Fire Theatre   Bratři v tricku
Divadelní pohádky, řemesla, jarmark, dílny a soutěže pro děti

M stská st
Praha 8 OSMIČKA

pro rodinu


