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Inzerce

Městská část Praha 8 vás srdečně zve na

Libeňské
slavnosti svobody
aneb

Zámek plný řemesel
Neděle 4. září 2022
14:00 – 19:00

Vs
ZDA tup
RMA

Program

Akce se koná na nádvoří Libeňského zámku
Česká na Vás bohatý program:

14:00 Kapela Black Alert
15:00 Smyčcový orchestr ZUŠ Taussigova,
dirigent P. Nečas
16:00 Pohádka Šípková Růženka
v podání Divadla Víti Marčíka
17:00 Foerstrovo komorní pěvecké sdružení
17:30 Slavnostní odhalení umělecké instalace
„Dívka s kolem“ - pocta Jindřišce Novákové
18:00 Kapela 100 zvířat

********************************************

Vykovejte své pírko
V
pro holubici míru!

Po celé odpoledne předvádí studenti a pedagogové
P
ové ze Střední odborné
uměleck
emesel - kováři, truhláři, řezbáři,
ř
uměleckořemeslné školy ukázky tradičních řemesel
umělecký kkeramik a další.

Městská část
Praha 8

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

www.praha8.cz
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Slovo starosty

Milí spoluobčané,
nastává opět září, děti se zase s radostí
vrací do školních lavic. Jim i vám,
jejich rodičům, přeji hladký začátek
školního roku. Dětem laskavé paní
učitelky a pány učitele, rodičům pak to,
aby jejich ratolesti dobře prospívaly
a měly z nově nabytých vědomostí
radost. A pokud se ve škole nebude
dařit úplně na jedničku, aby byli ke
svým dětem vstřícní a chápaví.
Nám, místním politikům začíná
poměrně krátká, ale o to intenzivnější
volební kampaň.
Předně bych vám popřál, abyste se
tím předvolebním shonem a křikem
nenechali otrávit. K demokracii volební kampaně prostě patří a buďme rádi,
že naprosto svobodnou možnost vybrat
si své zástupce máme. Není to v našem
současném světě samozřejmost.
Všem vám především přeji, abyste
vybírali s chladnou hlavou a po zralé
úvaze ty, o kterých jste nejvíce přesvědčeni, že budou Prahu 8 spravovat tak,
aby se v ní i nadále žilo příjemně. Ty,
kteří se dokážou dohodnout bez zby-

FOTO
MĚSÍCE
Praha 8
v noci
jak ve dne
Vážení čtenáři,
na tomto místě pravidelně zveřejňujeme nejlepší fotografii, kterou
nám v dobré kvalitě zašlete na
e-mail: vystavy@praha8.cz.
Připište název díla a jméno autora.
Ze snímku by mělo být patrno, že
se týká Prahy 8. Témata jsou čistě
na vás.
Zaslané fotografie automaticky
zařadíme i do fotosoutěže Praha 8
ve dne v noci.
Autor: V. Kopecký

tečné konfrontace ku prospěchu naší
městské části.
Jsem za ty téměř čtyři roky služby na
radnici bohatší o příjemnou zkušenost,
že naše „osmička“ má občany, kteří
umí držet spolu, chovají se zodpovědně, váží si své historie a jsou hrdí na
čtvrť, kde žijí.
To mi dává velkou naději, že i v budoucnu dokážeme společně překonávat překážky a problémy, které nás
čekají. Nebude to jistě lehké, ale po
posledních obtížných letech, kdy jsme
společně čelili pandemii a uprchlické
krizi vyvolané putinovským barbarstvím, věřím, že nás v Praze 8 hned
tak něco neporazí.
Krásné září a uvážlivou volbu přeje

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

www.praha8.cz
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Zpravodajství
BOHNICE

Radnice zachrání „hřbitov bláznů“
Po devítileté snaze místostarosty Jiřího Vítka (Patrioti)
patří Bohnický hřbitov městské části Praha 8. Podpisem
předávacího protokolu tento převod stvrdila
zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových Ivana Kubíčková a radní Prahy 8 pro
majetek Tomáš Slabihoudek (TOP 09 + STAN).
Bohnický hřbitov patří svoji
atmosférou mezi nejtajemnější
tuzemská místa. A co s ním bude
dál? Radnice Prahy 8 chce tento
historicky významný prostor
opravit do podoby důstojného
pietního místa a zároveň jej
zpřístupnit veřejnosti. A přitom
lokalitě ponechat její mystičnost
a ráz. Prvním plánovaným
krokem má být oprava vstupní
brány a zabezpečovací práce
k zajištění bezpečnosti.
Hřbitov má rozlohu zhruba
2,5 hektaru a nachází se na něm
přibližně 4200 hrobů. „Celou
dobu jsem se snažil, aby se areál
přepsal do majetku Prahy 8,

protože i z hřbitovů se může stát
něco jiného. Vlastně to byl jeden
z hlavních důvodů, proč jsem
do politiky šel,“ řekl místostarosta Vítek, který tam osobně za
deset let provedl v rámci komentovaných prohlídek více
než 5600 návštěvníků.
Bohnický hřbitov byl dokončen a vysvěcen 12. září 1909
jako součást Psychiatrické
léčebny v Bohnicích. Ročně se
zde pohřbívalo asi 80 pacientů
v léčebně zemřelých. V roce
1916 podlehli epidemii tyfu
i mnozí italští pacienti, kteří
sem byli evakuováni z italských
ústavů před postupující váleč-

 Na hřbitově se nachází více než čtyři tisícovky hrobů
nou vřavou. Od sedmdesátých
let dvacátého století se na
hřbitově již nepohřbívalo a místo postupně chátralo. Poslední
tzv. světskou slávu zažil hřbitov
v roce 1984, kdy se v ponurých
kulisách bohnického hřbitova
filmovalo ukládání W. A. Moza-

rta do hromadného hrobu. Šlo
o scénu z filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. V roce 1989
někdo úmyslně zapálil kapličku
s márnicí a místo se stalo doslova skládkou odpadu. (TK)
Více na www.bohnickyhrbitov.cz

KRÁTCE
Aktivity pro seniory v Karlíně
Aktivity Centra aktivizačních programů pro
seniory se od září rozšíří i do Karlína. Tradiční
klubové posezení, které se koná dvakrát týdně,
doplní nový program, který oslovuje další
seniory a který je zveřejněn v nabídce CAP.
Setkávání seniorů bude sloužit nově upravený
prostor v bytovém domě Křižíkova 50. Ten vám
ve fotografiích představíme v dalším čísle
Osmičky, v době uzávěrky zářijového čísla se
maloval. „Osobně se těším na posezení v reminiscenčním duchu, v rámci kterého zavzpomínáme nad různými tématy,“ zve místostarostka
Vladimíra Ludková (ODS).

Úspěšný Twitter
Radnice Prahy 8 uspěla v soutěži společnosti
Kvalikom, která hodnotí kvalitu sociálních sítí
municipalit. Ve městech s více než deseti tisíci
obyvateli firma zařadila twitterový účet Prahy 8
mezi nejlepší desítku. Měřeno kritériem „aktivita“
byl Twitter Prahy 8 dokonce na čtvrté pozici
s 2273 tweety za Brnem (8773 tweetů), Prahou
(6310 tweetů) a Hradcem Králové (5777 tweetů).

Finanční pomoc pro Hřensko
Rada městské části využila maximální limit pro
peněžní dar a jednomyslně schválila pomoc ve

výši 50 tisíc korun ke zmírnění následků rozsáhlého požáru, který způsobil obrovské škody
v Národním parku České Švýcarsko. „Rozhodli
jsme se pomoci, protože sami víme, jaké to je,
když město postihne podobné neštěstí. Praha 8
totiž zažila dvoje povodně v letech 2002
a 2013. Je proto namístě projevit solidaritu
s lidmi v postižené oblasti,“ říká starosta Ondřej
Gros (ODS).

Nová sportovní hala
Městská část Praha 8 jménem místostarosty
Jiřího Vítka (Patrioti) zve občany na prezentaci
architektonické studie plánované sportovní

haly na sídlišti Ďáblice. Prezentaci povede
autor návrhu Tomáš Podrázský a účastnit se
budou rovněž zástupci sportovních klubů.
Setkání se koná 29. srpna 2022 od 17.30 hodin
ve venkovním prostoru před bývalou nádražní
budovou Praha–Libeň na Palmovce.

Divadelní kroužky
Další semestr divadelního kroužku pro děti
v Divadle pod Palmovkou začíná 21. září. Vede
jej lektorka Jitka Míčková a je určen účastníkům
ve věku 12 až 18 let. Koná se vždy ve středu od
16.30 do 18 hodin. Semestr obsahuje 15 setkání
a je zakončen společným vystoupením. Informace a přihlášky najdete na www.divadlo.
pametnaroda.cz.

Basketbalistky zazářily
Mladé hráčky Basketu Slovanka uspěly v Pražském přeboru. V kategorii U12 zvítězily, v U13
obsadily druhé místo a v U11 byly třetí. Na
radnici Prahy 8 převzaly medaile a diplomy
z rukou starosty Ondřeje Grose (ODS) a předsedy Komise pro sport, mládež a grantovou
politiku Jana Štorka (ANO). Významného
úspěchu dosáhl i tým juniorek ČR na Mistrovství Evropy, kde po finálové bitvě se Španělkami skončil stříbrný. V sestavě byly i čtyři hráčky
Basketu Slovanka. (TK)
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OCENĚNÍ

Praha 8 má další
čestné občany
Zastupitelé Prahy 8 schválili ocenění Čestný občan
městské části Praha 8 pro další čtyři osobnosti.
Stalo se tak již poosmé.

1/4 na šířku do Osmičky).
ů posílám. Žádné složitosti, ukázku oﬁciální pozvánky (je
Mezi oceněnými jsou sportovní
gymnastka a dodnes nejúspěšnější česká olympionička Věra
Čáslavská (in memoriam), Eva
Foglová, dlouholetá pedagožka,
cvičitelka a organizátorka v Sokole Libeň, Jaroslav Čvančara,
český spisovatel, publicista,
pedagog a hudebník, a Josef
Zumr, významný filosof, historik a literní vědec.

VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Na olympijských hrách získala
ve sportovní gymnastice sedm
zlatých, dále vybojovala čtyři
tituly mistryně světa, jedenáctkrát vyhrála mistrovství
Evropy a celkem čtyřikrát byla
vyhlášena nejlepší Sportovkyní
Československa. Po sametové
revoluci byla v letech 1990–
1996 předsedkyní Československého olympijského výboru
a v letech 1995–2001 také
členkou Mezinárodního olympijského výboru. V roce 1968 se
zapojila do politického života
a podepsala petici Dva tisíce
slov. V roce 1971 byla vyloučena z řad členů ČSTV. V roce
1974 vystudovala Fakultu
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a věno-

vala se trenérské činnosti.
Zemřela v roce 2016.
„Narodila se a vyrůstala
v Karlíně. S ním se pojí i její
sportovní začátky. Letos jsme si
navíc připomněli 80 let od
jejího narození a při této příležitosti byla na jejím rodném domě
v Sokolovské ulici odhalena
pamětní deska. Ocenění čestný
občan městské části si jednoznačně zaslouží,“ vysvětlil
starosta Prahy 8 Ondřej Gros
(ODS).

EVA FOGLOVÁ
Dlouholetá pedagožka, cvičitelka a organizátorka v Sokole
Libeň. V 70. až 90. letech učitelka tělocviku na ZDŠ Zámeček,
propagátorka a cvičitelka moderní gymnastiky, džezgymnastiky a jógy v mimoškolních
oddílech libeňského Sokola.
Jejími kurzy prošly generace
cvičenek všeho věku od dívek
přes dospělé ženy až po
seniorky.
JAROSLAV ČVANČARA
Český spisovatel, publicista,
pedagog a hudebník v country
skupině Taxmeni. Během svého
života vystřídal řadu povolání –

 Ocenění získaly čtyři osobnosti

lodník Pražské paroplavební
společnosti, kotelník, lakýrník
autokaroserií, propagační pracovník, pedagog a badatel-historik. Dlouhodobě se věnuje
problematice atentátu na Reinharda Heydricha a souvisejícím
otázkám, například operaci
Anthropoid. Působí také jako
odborný poradce a spoluautor
při tvorbě několika dokumentárních televizních, rozhlasových pořadů, filmů a výstav.
V současné době působí jako
badatel v odboru zkoumání
totalitních režimů ÚSTR, kde
spolupracuje na výzkumném
projektu Československý domácí a zahraniční odboj a nacistická okupační moc.
JOSEF ZUMR
Významný filosof, historik,
literární vědec a historik. V roce
1952 vystudoval na Karlově
univerzitě filozofii a slavistiku,
po krátkém působení na místě
nakladatelského redaktora
nastoupil do Filozofického

ústavu ČSAV. Za normalizace byl
propuštěn a živil se jako překladatel na volné noze. V roce
1990 byl přijat zpět, krátce
působil i jako ředitel ústavu.
Také externě přednášel na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Je řádným členem pařížského Institut international de
philosophie a předsedou kuratoria Ústavu T. G. Masaryka.
Přispívá do Filozofického časopisu, Literárních novin a Analogonu. Zabývá se vývojem revolučního demokratismu 19. století, námětem jeho doktorské
práce byl Alexandr Ivanovič
Gercen. Věnuje se také estetice,
především dílu Johanna
Friedricha Herbarta (studie
Máme-li kulturu, je naší vlastí
Evropa, 1998). Uspořádal výbor
z díla Ladislava Klímy Vteřiny
věčnosti (1967), jedinou Klímovu knihu, která za minulého
režimu vyšla. Byl členem ediční
rady Spisů Bohumila Hrabala,
napsal esej Obraz býka v díle
Bohumila Hrabala. (MŠ, TK)

místo FOTBALOVÉ slovo OSMIČKOVÉ
doplň tam …fotbalové Fortuna Divize

POZVÁNKA NA OSMIČKOVÉ DERBY FORTUNA DIVIZE
utkání 10. kola Fortuna Divize

21. září 2022 od 17 hodin

:

Sportovní areál v Libni, U Meteoru 29/3, Praha 8

FK Meteor
Praha VIII

FK Admira
Praha B

6

Osmička / ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ZÁŘÍ 2022 

www.praha8.cz

Doprava
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Nová lanovka zná svoji podobu

To stojí také za návrhem londýnské lanovky
(London Cable Car) nebo modernizací
nádraží London Bridge, páté nejrušnější
stanice ve Spojeném království.
Do soutěže, kterou vyhlásil pražský
dopravní podnik, se přihlásilo 23 zájemců
z devíti evropských zemí, z nichž porota
vybrala pět týmů, jejichž úkolem bylo
vypracovat architektonické návrhy. Z nich
mezinárodní porota ocenila tři nejlepší.
První cenu obdržel britský tým William
Matthews Associates ve spolupráci s Boele
Architects a Expedition Engineering a za
podpory konzultantů DCSA a Agile CE. Na
druhém místě skončilo české seskupení ov
architekti a studio Olgoj Chorchoj. Na třetí
pozici se umístila rakouská kancelář ZT
GmbH – Studio Innsbruck renomovaného
norského studia Snøhetta.
„Vítězný návrh nejvíce zapadá do svého
okolí mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi.
Doufám, že již za několik let se budeme
moci svézt tímto elegantním dopravním
prostředkem, do kterého bude možné
nastoupit ve třech stanicích. Na obou ko-

VIZUALIZACE: WILLIAM MATTHEWS ASSOCIATES

Vítězem jednofázové mezinárodní
architektonické soutěže na podobu
tří stanic a pěti podpěr plánované
lanové dráhy Podbaba – Troja –
Bohnice se stalo londýnské studio
William Matthews Associates.

 Takto by měla vypadat stanice lanovky v Bohnicích
nečných umožní pohodlný přestup na
navazující dopravní spojení,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).
Městská část Praha 8 se na výběru vítězného návrhu podílela. Řešení prostoru
v okolí budoucí stanice lanovky v Bohnicích
je pro vedení radnice zásadně důležité.
„Nadále trváme na tom, aby Praha s lanovkou postavila na kraji Bohnic velký parkovací dům, protože musíme ochránit Bohnice
od toho, aby se staly parkovištěm. Současně
tvrdíme, že lanovka je dočasné řešení.
Praha musí pokračovat v přípravě tramvajo-

vé trati, která v budoucnu propojí Bohnice
s Prahou 6 mostem v Podbabě,“ konstatoval
radní pro dopravu Tomáš Slabihoudek
(TOP 09 + STAN).
Plánovaná délka trasy lanovky bude
2,24 kilometru a mezi stanicemi má jezdit
rychlostí 6,5 metru za sekundu. Do jedné
kabinky se vejde 35 cestujících, a jelikož
jich bude jezdit celkem sedmnáct, za hodinu má lanovka v jednom směru převézt dva
až čtyři a půl tisíce osob. Město plánuje, že
výstavba celého projektu vyjde přibližně na
dvě miliardy korun. Zatím není jasné, kdy
by lanovka měla začít fungovat. (TK)

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ

Radnice urguje opravy
vozovek a chodníků
Na území Prahy 8 existuje dnes
bohužel mnoho míst, kde by
silnice či chodníky nutně potřebovaly opravit. V minulosti byla
širší periferie města mimo
centrum v tomto ohledu značně
opomíjena, a to si vybírá svou
daň. Podněty a připomínky
přicházejí nejčastěji od samotných občanů a motoristů. Radnice se aktivně snaží tyto podněty vyslyšet a pravidelně zasílá
žádosti o opravy na TSK hl. m.
Prahy, která je postupně realizuje. „Některá místa je možné
ještě řešit klasickými záplatami,
často ale tento postup již nestačí
a silnice či chodník je i přes

nespočet malých oprav v žalostném stavu. MČ Praha 8 v takových případech usiluje o celoplošné rekonstrukce povrchů,
aby zajistila svým občanům
pohodlné cestování ať už vozidly, nebo pěšky. Doufáme, že
v brzké době se tak plošných
oprav dočkají občané například
v ulicích Lindnerova, Podlipného, Nad Rokoskou, S. K. Neumanna, Katovická, Štětínská
nebo Ďáblická. Ty jsou v nejhorším stavu, rozbitých ulic je ale
samozřejmě mnohem více,“
sdělil předseda komise pro
dopravu Martin Jedlička (TOP
09 + STAN).

 Opravy se dočkala i Štěpničná ulice u křižovatky se Střelničnou
Mimo jednání s TSK také MČ
Praha 8 úspěšně navázala spolupráci s městskou firmou
ACTON, která má ve správě část
z rozsáhlé sítě chodníků na
sídlišti Ďáblice. I zde se postupně opravují některé rozbité

chodníky, v nedávné době
například úsek u pošty a v současnosti probíhá oprava chodníku ve Frýdlantské ulici. Brzy by
se měly dočkat opravy další
vybrané úseky chodníků v nejkritičtějším stavu. (TK)
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KARLÍN

Další křižovatka
bude bezpečnější
Karlín v současnosti patří mezi dopravně velmi vytížené
lokality. To platí i pro ulici Pernerova, kde Praha 8
připravuje několik opatření pro lepší přecházení ulice.
Radnice ve spolupráci se spolkem Pěšky městem v rámci
programu BESIP připravuje
úpravu křižovatky ulic Pernerova a Šaldova. Předmětem úpravy je vybudování a vyznačení
třetího bezbariérového přechodu pro chodce na západním
rameni křižovatky, kde v současnosti takové řešení neexistuje. Po dokončení tak bude možné bezpečně křižovatku přejít
pěšky ze všech směrů bez nutnosti obcházení. Vyznačení
přechodu a odpovídající stavební úpravy se ze strany TSK
očekávají ještě letos.
„Tento projekt je součástí
rozsáhlejšího plánu úprav

několika křižovatek v okolí ZŠ
Lyčkovo náměstí, jehož cílem je
vytvoření bezpečnějších pěších
tras ke škole zejména pro její
žáky. Již teď děti mohou využít
nový přechod v ulici Hybešova
pro přesuny mezi ZŠ Lyčkovo
náměstí a jídelnou v areálu ZŠ
Petra Strozziho. Další nové
přechody budou brzy následovat,“ uvedl Martin Jedlička
(TOP 09 + STAN), předseda
komise pro dopravu. Nový
přechod vznikne například
také v ulici Březinova a úpravami pro zpřehlednění a vytvoření bezbariérových míst pro
přecházení projdou i křižovatky
Křižíkova/Urxova, Pernerova/

 Návrh nové podoby přechodů křižovatky ulic Pernerova a Šaldova
Sovova a Pernerova/Kubova.
V Pernerově ulici také dojde
k vybudování bezpečnější
křižovatky Pernerova-Kolláro-

va, která bude zvýšená a přechody se stanou přehlednější
(informovali jsme v dubnové
Osmičce, pozn. red.). (TK)

TRAMVAJE

Příprava trati Kobylisy – Zdiby pokračuje
Rozšiřování tramvajové sítě
v Praze s sebou nese zvýšení
kvality cestování a jisté zvýšení
spolehlivosti oproti autobusovým spojům. Tramvaje s sebou
rovněž přináší zklidnění dopravy
a mimo jiné také snížení emisí.
Do pokročilé fáze příprav se
v současnosti dostává dlouho
plánované prodloužení tramvajové trati z Kobylis severně do
Zdib. Stavba nyní prochází fází
projekční přípravy, do konce
roku by mělo být vydáno územní rozhodnutí. Samotné stavební práce by měly začít v roce
2025 a v roce 2027 se předpokládá zprovoznění celého nového úseku trati z Kobylis až do
terminálu Sedlec.
„Za Prahu 8 stavbu této tramvajové trati od začátku podporujeme. Zejména proto, že
mimo Prahu 8 vzniknou dvě
velká P+R parkoviště pro celkem 1248 vozidel. Tato auta
pak nebudou projíždět Ústeckou ulicí a přes Kobyliské ná-

 Úsek plánované trati mezi vozovnou Kobylisy a Zdiby
městí. Praha nutně potřebuje
dobudovat tisíce parkovacích
míst P+R, aby mohli přijíždějící
návštěvníci přesednout na
MHD,“ uvedl Martin Jedlička
(TOP 09 + STAN), předseda
komise pro dopravu.
Dále podle něj dojde ke snížení počtu meziměstských autobusů u metra Kobylisy, které se
přesunou na nové dopravní
terminály ve Zdibech a v Sedleci. Meziměstské autobusové
linky tak budou končit mimo
hlavní město a pro dopravu dále

do centra cestující využijí právě
tramvaj. Trať svým zamýšleným
vedením prochází obcemi Zdiby
a Dolní Chabry, lepší dopravní
spojení s Prahou tak přinese
i místním obyvatelům.
Trasa začíná na křižovatce ulic
Klapkova, Horňátecká a Maškova,
kde se napojí na točnu a vozovnu
Kobylisy. Dále pokračuje téměř
v celé délce po současné
čtyřproudové Ústecké ulici, tím
překonává území Dolních
Chabrů. Před vjezdem do Zdib se
nachází odbočka do prvního ze

dvou terminálů (Terminál Zdiby),
jehož součástí bude parkovací
dům P+R pro 414 vozidel. Ulicí
Pražská trať prochází obcí Zdiby,
samostatným mostním nadjezdem – doplněným o chodník pro
pěší a cyklisty – překonává křížení komunikace I/9 s dálnicí D8
a následně je ukončena smyčkou
v novém Terminálu Sedlec. Zde
se počítá s parkovacím domem
pro 834 automobilů. Trať bude
mít včetně obou terminálů osm
zastávek. Investorem je hlavní
město. (TK)
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 Radnice požadovala i zahloubení ulice V Holešovičkách

METROPOLITNÍ PLÁN

Radnice schválila připomínky
Zastupitelé osmé městské části schválili připomínky
k návrhu Metropolitního plánu Prahy. Těmi se nyní
budou zabývat úředníci magistrátu. Osmá městská
část podala letos do veřejného projednání
539 zásadních připomínek, z toho 146 připomínek
systémových a 393 připomínek konkrétních.
Připomínky městské části Praha
8 jsou koncipovány do dvanácti
kapitol podle tématu, kterému
se věnují, a to následujícím
způsobem: Jistota, předvídatelnost a spoluzodpovědnost
(12 připomínek), Srozumitelnost (13 připomínek), Koncepce
a přezkoumatelnost (27 připomínek), Vybavenost (19 připomínek), Mobilita (21 připomínek), Technická a zelená
infrastruktura (17 připomínek),
Architektonické a urbanistické
hodnoty (15 připomínek),
Použitelnost pro rozhodování
(sedm připomínek), Aktuálnost
(čtyři připomínky), Vlivy na
udržitelný rozvoj území Prahy
(devět připomínek), Efektivita
procesu (dvě připomínky). Tyto
obecné či systémové připomínky jsou doplněny o dvanáctou
kapitolu Konkrétní připomínky
k lokalitám (393 připomínek).
ŠIBENIČNÍ TERMÍN
„Na zpracování připomínek nám
bohužel dalo hlavní město jen
30 dní a naše žádost o prodloužení termínu byla zamítnuta. Ne-

zbylo, než s týmem územního
rozvoje předvést heroický výkon.
Všem za to děkuji. Výsledkem je
rozsáhlý materiál s více než pěti
sty připomínkami. Od zahloubení
Holešoviček, ochranou sídliště
Ďáblice proti plánovanému
stavebnímu zahušťování, až
například po vznik sportovních
center, nízkoprahových klubů
a občanské vybavenosti z takzvaných výměníků,“ vysvětlil místostarosta Jiří Vítek (Patrioti),
předkladatel usnesení.
„Respektuji odlišný názor na
výstavbu okruhu, který my
chceme v okolí Draháně v tunelové variantě, stejně tak chceme, aby na nových mostech
mohly jezdit nejen tramvaje
a kola, ale i auta, vždyť stačí
myslet, že tu máme i složky
záchranného systému. Všechny
připomínky brzy zveřejníme,“ dodává předseda komise
pro územní rozvoj a památkovou péči Radomír Nepil (ANO).
SNAHA OCHRÁNIT ZELEŇ
Jedním z míst, vnímaných ze
strany městské části jako zásadní

nedostatek současného návrhu
Metropolitního plánu, je téma
veřejné vybavenosti, dopravní
infrastruktury a zeleně.
Radnice vnímá jako potřebné,
aby veřejná vybavenost byla
navržena v rozsahu odpovídajícímu navrhovanému rozvoji
lokalit a zajistila kvalitní život
jejich obyvatel. Jako příklad
můžeme uvést lokalitu Rohanského nábřeží, kde je plánovaná
výstavba základní školy, na
kterou městská část uspořádala
architektonickou soutěž. Metropolitní plán v současném návr-

Snahou městské části
je ochránit zeleň
v místech, kde
Metropolitní plán
dostatečně
negarantuje její
nezastavitelnost.
hu nevymezuje v lokalitě Rohanské nábřeží plochy občanské
vybavenosti, a tudíž negarantuje umístění nové základní školy
a mateřských škol v tomto
území. Umístění školy je přitom

v tomto rozvojovém území
naprosto klíčové.
Snahou městské části je
ochránit zeleň v místech, kde
Metropolitní plán dostatečně
negarantuje její nezastavitelnost. To se dotýká třeba oblasti
Bílé skály, Okrouhlíku a lokality
Pod Korábem.
Z hlediska dopravní infrastruktury se městská část Praha 8 věnovala mimo jiné připomínkám k vedení severní části
Pražského okruhu po povrchu,
kde městská část požaduje
umožnit variantu tunelového
řešení, stejně tak požaduje
garantovat možnost zahloubení
Severojižní magistrály v úseku
ulice V Holešovičkách.
Připomínkování Metropolitního plánu proběhlo už v roce
2018. Bohužel připomínky MČ
Praha 8 do společného projednání před čtyřmi roky nebyly
zapracovány v plném rozsahu,
systémové připomínky byly
zapracovány minimálně a konkrétní připomínky pouze
částečně.
Městská část Praha 8 se dlouhodobě věnovala přípravě
dokumentu Plánu rozvoje – koncepčního dokumentu strategického rozvoje území MČ Praha 8,
který je součástí letošních
připomínek a městská část jej
požaduje v návrhu Metropolitního plánu zohlednit. (MŠ)
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První vize o budoucnosti kasáren
Architekti sdružení A.D.O. PRAHA
přišli zřejmě jako první
s konkrétním uceleným návrhem,
jak proměnit poslední nevzhledný
a desítky let neudržovaný blok
karlínských kasáren v prostor
s odpovídajícím městským využitím
sloužícím nejen tamním občanům.
Kasárna mají přejít z majetku státu do rukou
hlavního města. I proto je návrh řešen jako
celek, aby žil jako část metropole se všemi
jeho prvky v kreativitě nadčasového
designu.
„Do roviny dvora 75 krát 135 metrů,
obehnaného strohou klasicistní architekturou, vyrůstá v jeho středu oblý šestipodlažní ‚květ lotosu‘, který rozkvétá proti
plochým fasádám stávajících kasáren.
Nástupy do náruče bytového květu z ulic
Křižíkova, Prvního pluku, Vítkova a Jirsíkova vyhřeznou do přízemních poloh nového
kruhového náměstí lotosového květu. Ten
je samostatným uměleckým dílem zasazeným do městské krajiny s respektem a s vůlí
k harmonii k okolí,“ přiblížil návrh prezident
sdružení Miloš Grigorij Parma.
Zmíněný lotosový květ nepřesáhne výškovou hladinou hřeben střechy klasicistního
památkově chráněného objektu, je tedy
z horizontu karlínského klasicistního urbanis
mu nevnímatelný. Nová stavba při průměru
75 m2/byt nabídne zhruba dvě stovky činžovních bytů s odpovídajícím počtem parkování. „Dvorní parter je pojat jako empírově
klasicistní park s výraznými vodními prvky
kašen a umělých vodních stěn stékajících
z lístků květu,“ doplnil architekt Parma.
Historický objekt kasáren po jeho revitalizaci a při zachování památkových hodnot
bude sloužit pro startovací nájemní bydlení

 Objekt lotosového květu nepřesáhne výškovou hladinu
střechy památkově chráněného objektu
mladých rodin, studentské koleje, seniorské
bydlení včetně odpovídajícího parkování.
Chybět nesmí běžné služby, které v Karlíně
schází, například pekařství, obuvník, krejčí
či poliklinika.
„Narodil jsem se v Karlíně, kde jsem
dlouhá leta žil. Mám k němu srdečný vztah.
Loni na podzim jsem začal vymýšlet projekt
na záchranu tohoto, v podstatě posledního
nedokonale využitého bloku. Současně je
Karlín čtvrtí administrativy a businessu,
která žije především od pondělí do pátku. Je

oblastí konzumní, nikoli komunikativní,
pečující o sousedské vztahy, tak, jak by
městská čtvrť v přímé územní vazbě na
centrum Prahy měla fungovat. To je hlavní
myšlenkou mého návrhu,“ vysvětlil
architekt.
S novým návrhem na využití prostoru
přišel i zakladatel dárcovské platformy
Donio David Procházka. Ten by z kasáren
chtěl vybudovat startupové centrum, které
usnadní začínajícím firmám rozjezd podnikání. (TK)

Výstavba hřiště
na Dlážděnce se blíží
První etapa revitalizace parku Dlážděnka v Libni je
u konce, čeká se už jen na kolaudaci díla. Jedno
z nejkrásnějších míst Prahy 8 získalo nové cesty,
lavičky, odpadkové koše, stojany na kola či pítko.
Nechyběly ani parkové a sadové úpravy či osvětlení.
„Součástí druhé etapy bude vybudování zcela nového oploceného dětského hřiště. Soutěž na jeho
zhotovení spustíme po kolaudaci první etapy, kterou
očekávám pokud možno začátkem září,“ informoval
starosta Ondřej Gros (ODS). (TK)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROHAN

Nový objekt pojme více než 800 dětí
Ruku v ruce s rozvíjející se oblastí Rohanského nábřeží
musí jít i zajištění dostatečné občanské vybavenosti.
Nárůst obyvatel se mimo jiné projeví i v nárocích na
kapacity vzdělávacích institucí.
Proto Praha 8 s dostatečným
předstihem připravuje výstavbu
nové základní školy, která se
stane centrem veřejné vybavenosti nejen plánovaného administrativně-bytového souboru
Rohan City, ale bude sloužit
i jako místo pro setkávání, sportování a komunitní akce obyvatelům Karlína a dolní Libně.
„Výstavba základní školy
v této lokalitě je prakticky

podmínkou pro to, aby se zde
mohlo stavět. U investorů, kteří
zde plánují realizovat své
projekty, tedy důsledně trváme
na tom, aby se podíleli na
vybavenosti v okolí – ať už jde
o školu, školky nebo kvalitní
veřejný prostor,“ říká k budoucnosti Rohanského ostrova
Tomáš Hřebík (TOP 09 +

STAN), radní pro strategický
rozvoj.
Letos proběhla soutěž na
architektonické řešení ZŠ
Rohan, do které se přihlásilo
patnáct architektonických
kanceláří. „Návrhy, které byly
do soutěže zaslány, byly na
vysoké úrovni, dalo by se říci,
že to pro zúčastněná architektonická studia byla výzva, se
kterou si poradili velmi dobře.
Koneckonců se na území Prahy
nestává tak často, že by se
stavěla takto velkokapacitní
škola zcela na zelené louce,“

dodává Tomáš Tatranský (TOP
09 + STAN), místostarosta pro
oblast školství a člen odborné
poroty soutěže.
Návrhy byly posuzovány
z několika úhlů – školní areál
musí být nadčasový, splňovat
nároky na tradiční i moderní
vyučovací metody a formy
výuky, musí být koncipován
minimálně pro 810 dětí v 27
třídách a vzhledem k blízkosti
Vltavy i rozsáhlých parkových
ploch měl návrh školy pracovat
s těsnou provázaností s přírodou. (KCP)

Vítězný návrh:
Architektonické
studio AXXI s.r.o
Autoři návrhu:
Ing. arch. Kryštof Foltýn,
Ing. arch Jan Stolek,
Ing. arch Luděk Šimoník,
Ing. Ivo Stolek
Vítězný návrh představuje
školu, která svým flexibilním
uspořádáním a transparentním
pojetím parteru splňuje tradiční
nároky na řešení školního areálu
a zároveň v maximální možné
míře pracuje s veřejným prostorem, který obohacuje a rozšiřuje. Má tak potenciál se stát
katalyzátorem společenského
života lokality a jejím přirozeným centrem. Svou orientací
škola plně využívá výhledy do
obou navazujících parků, jejichž
charakter je reflektován architektonickým členěním domu,
vyučovací část školy umožňuje
všem žákům a učitelům pohled
do přírody a na řeku. Zvýšená
platforma navazující na „parkové náměstí“ se stane významným orientačním prvkem v území a místem setkávání dětí,
rodičů i široké veřejnosti.
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST
V době vyučování je přístup do
nádvoří školy uzavřen branami

 Škola se stane centrem veřejné vybavenosti
na obou stranách nádvoří. Děti si
tak můžou o přestávkách hrát na
dvoře i na zvýšené platformě se
hřištěm, aniž by k nim měl kdokoli zvenčí přístup. V otevíracích
hodinách areálu se nádvoří
otevře veřejnosti a ta pak může
volně využívat hřiště na střeše.
Pro přístup do vnitřních sportovních prostor musí návštěvník
projít vlastním vstupem přes
recepci.
ANO DEŠŤOVÉ VODĚ
Budova je vybavena nezbytnými
technologiemi pro zajištění trvalé
udržitelnosti jejího provozu

a uživatelského komfortu. Využívá možnost použití obnovitelných zdrojů k vytápění a chlazení
budovy v nejvyšší možné míře.
Střecha tělocvičny bude osazena
polem FVE panelů, které budou
dodávat energii na svícení LED
zářivkami a automaticky regulované stínění screenovými roletami. Zelená střecha přispěje ke
zmírnění mikroklimatu a zadržování dešťové vody. Ve smyslu
nakládání s dešťovými vodami
pracuje návrh s celým prostorem
bloku – nejen s budovou školy,
ale i s okolními povrchy a materiály. Budova bude využívat filtro-

VIZUALIZACE: ARCHITEKTONICKÉ STUDIO AXXI S.R.O

vanou dešťovou vodu ze zelené
střechy na zálivku zelených ploch
a na splachování toalet. Voda se
bude akumulovat v retenční
nádrži v suterénu budovy a následně bude přepuštěna do
zasakovacího blokového systému. Všechny zpevněné a nezpevněné povrchy budou navrženy tak, aby maximálně podpořily
zasakování dešťové vody.
Na druhém místě se umístil
návrh od IGLOO ARCHITEKTI,
s.r.o., na třetím pak společnost
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED
ARCHITECTS s.r.o.
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Inzerce

Pohodové odpoledne na Karlínském náměstí

KARLÍN ZÁŘÍ
ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS
čtvrtek 8. 9. 2022
15–19 hodin
Vstup zdarma
www.ddmpraha.cz

(NE)NORMÁLNÍ FESTIVAL
ZVEME VÁS NA
(NE)NORMÁLNÍ FESTIVAL

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2022
Nejúspěšnější česká travesti skupina
Techtle Mechtle v novém pořadu!
16. 9. 2022 od 20:00 hodin
KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ - stolová úprava
Vstupenky v prodeji v síti www.ticketportal.cz
Info: www.techtlemechtlerevue.cz

Více informací: www.babileto.bohnice.cz
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Fórum
Jaké je
ve vašem
volebním
programu to
nejdůležitější
téma pro
Prahu 8?

TENTO MĚSÍC
SE PTAJÍ:
PATRIOTI

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.

Tomáš Němeček
zastupitel
MČ Praha 8

Martin Štěrba
předseda Pirátů
v Praze 8

Ondřej Gros
starosta
MČ Praha 8

ODS

PIRÁTI

Žádné
bombastické
sliby, ale řešení
problémů

Máme odvahu řídit Vyměnit
Prahu 8 správně!
vedení radnice

Vždy, když se blíží volby a se
zájmem se probírám tím, co
slibuje politická konkurence,
vyloženě si představuji, jak
takové volební sliby vznikají.
Nestačím žasnout, co všechno
jsou někteří schopni slíbit, jen
aby získali potřebné křížky.
Slibují příslovečné „hory i s Horáky“ a zaručují se za věci, které
zařídit nemohou, až z toho oči
přechází. Prostě hned po volbách nastane ráj na zemi.
Kolikrát si říkám, zda to je
vychytralost, či neznalost. Asi
obojí. To však, prosím, ode mne
a od našeho týmu ODS nečekejte. My hodláme pokračovat
v každodenní poctivé práci, aby
se v Praze 8 prostě dobře žilo.
K tomu patří pořádek, udržovaná zeleň, pocit bezpečí, fungující školy a především rozpočet,
který není v rozvratu, jako byl
před naším nástupem v roce
2018.
A to je v kostce to, o co budeme usilovat i v dalším volebním
období. Nebudeme vymýšlet
experimenty, jako byla třeba
slavná „revitalizace“ Zenklovy
ulice v roce 2018, která proti
sobě každý den posílá auta
a tramvaje, a v koloně si každý
může popřemýšlet, jak takový
pokus dopadl.
Když to shrnu – radnice je
tady od toho, aby věci fungovaly. Nemá lidem překážet a děsit
je, co za nová „vylepšení“ chytří
lidé na radnici zase vymysleli.
Přeji šťastnou ruku u volební
urny.

Praha 8 je místo, kde žijeme,
kde chodí do školy naše děti,
kde trávíme svůj volný čas.
Osmičku známe dobře – s jejími
výhodami i problémy. Díky
tomu vidíme, co všechno napáchaly předchozí osmičkové
vlády, které v posledních letech
na radnici pracovaly bez jakékoliv vize. My se nebojíme jít za
konkrétními cíli.
n Praha má málo obecních bytů,
a nemůže tak reagovat na kritický nedostatek dostupného
bydlení. Budeme spolupracovat
na výstavbě nových bytů v oblasti Nové Palmovky pro
Pražany.
n Doprava musí fungovat pro
všechny – budeme pracovat na
zlepšení podmínek pro chodce,
cyklisty a automobilisty, chceme i nadále rozvíjet sdílenou
a nesdílenou mobilitu. Je třeba
také řešit parkování v místech,
kde nejsou zavedeny modré
zóny.
n Uvědomujeme si zásadní roli
Prahy v adaptaci na klimatickou
změnu – budeme bojovat proti
přehřívání města a znečišťování
ovzduší. Chceme mít osmičku
čistou – místa pro kontejnery
nemají být odpudivá.
n Každý se může dostat do
situace, kdy potřebuje pomoc
– zajistíme, aby všichni měli
jistotu, že se mají kam obrátit
a že se jim dostane podpory,
jakou potřebují.
n Zasadíme se o to, abychom
mohli uspokojit většinu svých
potřeb v docházkové vzdálenosti – občanskou vybavenost jako
je škola, školka, zdravotnické
zařízení, obchody, služby, volnočasové aktivity a dostatek
zeleně bychom měli mít v okolí
bydliště. Sídliště nemají být
pouhé noclehárny.
n Úřad má být snadno dostupný
– začleníme služby Prahy 8 do
Portálu Pražana.
Nabízíme cestu, jak Prahu 8
zlepšit, ne důvody, proč to
nejde.

8ŽIJE

Vlajková loď našeho programu
je samozřejmě školství. Současná radnice nalévá peníze do
budov, my chceme investovat
do nápaditých učitelů a do
kvality výuky. Praha 8 musí
začít zjišťovat u rodičů, co jim
na spádové škole vadí nebo
chybí, potřebujeme sbírat data
o stavu našich škol, jako to dělá
například Liberec. Musíme
udělat školy i na druhém stupni
přitažlivé: prvním konkrétním,
viditelným příkladem mohou
být jazykové výměnné pobyty
se západní Evropou nebo více
rodilých mluvčích pro výuku
angličtiny, němčiny či
francouzštiny.
Od školek až po druhý stupeň
máme promyšlené postupné
kroky. Kapitolu o školství psal
tým odborníků (profesorka na
gymnáziu Dana Blahunková,
zakladatelka soukromé školky
Bára Musilová, experti na vzdělávání Jakub Jareš a Matěj Šach).
Stejně důkladně a s pomocí
expertů jsme se věnovali i dalším kapitolám: celý náš program
najdete na www.8zije.cz.
Ale zároveň vidíme, že každá
změna začíná od hlavy. Bez
zásadní obměny koalice se naše
městská část kupředu nepohne:
Prahu 8 řídí už dvacet let stále
stejní lidé, unavení a bez elánu,
kteří nikdy úspěšně nepodnikali. Jejich mantra je „nejde to“.
Poslední čtyři roky měl zdejší
školství na starosti radní Tatranský z TOP 09, který přitáhl
pozornost celostátních médií
pouze vulgárními urážkami žen
– a nikdo z koalice mu neřekl
dost. Proto si přejeme radní, za
něž už nebude třeba se stydět.
Chceme proto koalici změny.
Chceme zastupitele, kteří vědí,
že nejdůležitější kompetencí
městské části jsou právě školky
a školy. Chceme starostu a radní, kteří říkají: Pojďme do toho!
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Jana Solomonová
zastupitelka
MČ Praha 8

Martin Jedlička
zastupitel
MČ Praha 8

ANO

TOP 09 A STAN

Nejdůležitějším
tématem jsou
pro nás spokojení
občané

Praha 8 průjezdná
pro dopravu,
bezpečná
a vstřícná
k občanům

Nejdůležitějším tématem letošních voleb jsou pro nás spokojení občané Prahy 8. Naším přáním jsou sousedé, kteří vnímají
okolí svého bydliště jako příjemné místo pro život a cítí se
cestou domů nebo do práce
bezpečně.
Přejeme si občany spokojené
se školkou a školou, do které
chodí jejich děti. A to nejen po
stránce vybavení a modernosti
budov, ale také po stránce
personální. Naším přáním jsou
lidé, kteří ve své městské části
rádi tráví svůj volný čas. Občané, jež rádi sportují a mohou ke
sportu vést i své děti. Diváci
kulturních a společenských
akcí, kteří si upevňují vazby ve
svém okolí a získávají nové
přátele. Naším přáním jsou
aktivní a spokojení senioři, ale
i celé rodiny. Přejeme si občany
spokojené se svým životním
standardem, a to nejen v oblasti
dostupnosti bydlení, ale také
s náklady na bydlení a na život
všeobecně. Přejeme si sousedy,
kteří ocení investice do infrastruktury, zeleně a životního
prostředí ve svém okolí a cestou
do zaměstnání tráví co nejméně
času v dopravních zácpách.
Přejeme si spokojené občany
a uděláme pro to maximum.
Protože spokojený občan
Prahy 8 je naším nejdůležitějším tématem. A to nejen pro
tyto volby, ale především pro
další budoucnost, ve které bude
líp.

n Ušetříme vám čas i nervy:
lepší průjezdnost a lepší parkování. Na zvýšení počtu parkovacích míst aktivně pracujeme,
vytvořili jsme jich několik
stovek a budeme v tom pokračovat. Vyjednáme přestavbu
ulice Zenklova, aby v kolonách
nestála auta a tramvaje.
n Vyženeme kriminalitu a nepořádek z veřejných míst Prahy 8.
Potřebujeme preventisty, kamery a větší aktivitu městské
policie.
n Okruh kolem Prahy i vnitřní
okruh je nutnost! Co nejdříve.
Včera bylo pozdě. Na vnitřním
okruhu se konečně (i díky nám)
aktivně pracuje a brzy se začne
projednávat stavebními úřady.
Jednáme i s ministerstvem
dopravy o vnějším okruhu.
n Vytvořili jsme místa ve školách a školkách pro děti. Přidáme další, především v Karlíně
a Libni. Budeme nadále prosazovat kvalitní školství v Praze 8.
n Více zeleně a vodních prvků,
nikoliv zahušťování. Nechceme
další nevhodnou zástavbu na
Ládví ani v Bohnicích. Na Invalidovně prosadíme citlivou
zástavbu, která nepoškodí
cenné sídliště. Obnovíme zaniklé vodní prvky a přidáme nové.
n Ochránili jsme sídliště Ďáblice, ochráníme ho i příště.
n Připravili jsme moderní náměstí Bohumila Hrabala. Zanedbanou Palmovku proměníme
v moderní a hezkou čtvrť.
Program naší kandidátky
Společně pro Prahu 8 je komplexní, takže se nedá vybrat
jediná věc. Na pár řádcích výše
shrnuji několik hlavních témat,
která jsou pro nás zásadní. Celý
náš program pak najdete na:
www.naseosmicka.cz/ program
Prosím o vaši podporu a děkuji vám za důvěru.
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Vít Céza
koalice ČSSD, KDU-ČSL
a Zelení s podporou
Osmičky sobě

KDU-ČSL, ZELENÍ,
OSMIČKA SOBĚ

Podpora rodin,
seniorů a ochrana
kvality bydlení
Vážené spoluobčanky, vážení
spoluobčané, naše městská část
je na řadě míst stále zanedbaná
či ohrožená výstavbou na úkor
občanské vybavenosti a zeleně.
Zároveň dochází k významnému zdražování energií a dalších
životních potřeb. Náš program
proto sestává ze dvou hlavních
oblastí, podpory rodin a seniorů
v boji se zdražováním a ochrany
sídlišť, územních hodnot
a zkvalitňování životního prostředí. Jednotlivé budoucí kroky
radnice chceme vždy odpovědně diskutovat s vámi.
Chceme mj. zajistit místa ve
školkách či dětských skupinách
pro všechny děti od dvou let
a zavést příspěvky na kroužky
a příměstské tábory. Dále chceme obnovit projekt bezpečných
cest do škol, zavést senior taxi
a udržet ceny obědů pro seniory
v dostupné výši. Chceme podpořit dostupnost lékařů a zřídit
dluhovou i bytovou poradnu.
Budeme bránit developerské
výstavbě na místech stávající
veřejné infrastruktury a zeleně
a důsledně chránit naše osmičková sídliště. Začneme rozšiřovat a propojovat přírodní prostranství a důsledně dbát na
ochranu veřejných prostranství
před vandaly a zloději. Chceme
také zabránit hrozícímu přesunu nemocnice Bulovka a rozprodeji zdejších pozemků.
Náš podrobný program vám
rádi představíme v informačním
středisku Zenklova 27 či na
předvolebních akcích. Těšíme se
na vás!

Jiří Vítek

místostarosta
MČ Praha 8

PATRIOTI

Prioritou je hlavně
dál tvrdě pracovat
a naslouchat
Komunální politika má jistě svá
důležitá dlouhodobá témata, ale
i desítky těch drobných každodenních, která jsou pro občany
více než klíčová a musí se řešit
velmi rychle.
Dnes je to absence pediatrů
v Čimicích nebo v Libni, které
přímo nemůžete z pozice komunálu ovlivnit, ale můžete zkusit
hledat řešení, jako je nabídka
prostor apod. Je to problém
zvýšeného počtu lidí bez domova, léta letoucí se táhnoucí
problém v Třeboradické a na
druhé straně problém podstavu
strážníků městské policie, které
hlavní město jako jejich zřizovatel dlouhodobě řeší.
Jestli mám skutečně vybrat
ten nejdůležitější bod pro dlouhodobou komunální politiku, tak
je to výstavba na tzv. výměnících, tedy místech, kde se dá
ještě na sídlištích stavět a v mnoha případech tzv. zahušťovat
prostor a zatěžovat infrastrukturu. Jsem rád, že můj návrh do
metropolitního plánu, aby z výměníků mohla být v budoucnu
pouze občanská vybavenost
(ordinace, sportovní centra
apod.) na zastupitelstvu prošel.
Ale bohužel bez jediného podpůrného hlasu opozice Pirátů,
8žije – Praha Sobě či Zelených,
což mě velmi překvapilo. A když
vidím jejich volební hesla, tak
tomu vlastně moc nerozumím.
Stále vyhrává pouze politikaření
a nesmyslné hašteření.
Na stejnou rovinu bych dal
ochranu sídliště Ďáblice, kde se
doslova rveme již čtvrtý rok,
a už by si zasloužilo po dvaceti
letech klid. Srdcovkou je plánovaná výstavba sportovní haly
u ZŠ Burešova. Je toho hodně.
Víte, ve 45členném zastupitelstvu jsme za Patrioty pouze
tři, ale teď na konci volebního
období musím především poděkovat vám za vaši podporu,
mnoho skvělých rad a podnětů.
Bez vás by to nešlo, díky.
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Inzerce
Á ČÁST
MĚSTSK8
péče
PR AHA ortu, mládeže a památkové

VÝZVA
Milí přátelé, vám, kteří se zabýváte výtvarnou činností, nabízíme
možnost prezentovat vlastní volnou tvorbu na XVIII. ročníku výstavy

odbor ku
pořádá

SALON VÝTVARNÍKŮ

ltury, sp

koncer tů
h
c
ý
k
c
e
m
Cyklus zá
NÍKU

PAMÁT
O
D
Y
K
LÍST

pátek 7. 10. — pondělí 31. 10.
GRABOVA VILA

13. 9. 2022
19:00

Prezentace na Salonu výtvarníků není omezena
tématy ani technikou, ale fotografie nepřijímáme.

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat u paní Vladislavy
Wildtové, odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ Praha 8
tel. 222 805 104, 606 613 390, e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz
Exponáty budeme vybírat v místě konání výstavy,
v Grabově vile, Na Košince 1, v tyto dny:
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek

Pořadatelé si vyhrazují
právo některé práce
nevystavit. Výstava je
určena široké veřejnosti.

26. 9.
27. 9.
29. 9.
30. 9.

8:00–12:00 a 13:00–17:30
8:00–12:00 a 13:00–15:30
8:00–12:00 a 13:00–15:00
8:00–12:00

LIBEŇSKÝ
ZÁMEK
obřadní síň
Zenklova 35
Praha 8

ITA
DOLCE V
n
MUSICAmuthová – mezzosoprá
e
Daniela D
flétna
álková –
Žofie Vok
fa
ar
h
lcová –
Zbyňka Šo

AUTOR.ŮMartinů, L. Janáček...
B
KLADBY
ZAZNÍ S. Smetana, A . Dvořák,
F. Škroup,

B

CE MÍST
REZERVA

Mgr. Vladimír Slabý
pověřen vedením odboru

20 LET OD POVODNĚ
Praha 8 zve na výstavu o událostech vzniku jedné
z nejničivějších povodní na území města Prahy.

8. 8. - 23. 9. 2022
Tzv. Bílý dům, U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
vstupné:
po, st:

8-12, 13-17

zdarma

út,čt:

8-12

zdarma

pá, so, ne:

zavřeno

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

NA TEL.:

222

90

06 613 3
805 104, 6

a8.cz

www.prah

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

17. ZÁŘÍ 2022

KARLÍN
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám.
» 8,00 – 19,00 hodin

KOBYLISY
Kobyliská střelnice, Žernosecká x Bojasova ul.
» 8,00 – 18,00 hodin
» bez průvodce
Kostel U Jákobova žebříku,
U Školské zahrady 1264/1
» 10,00 – 17,00 hodin

DOLNÍ CHABRY
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele,
Bílenecké nám.
» 10,00 – 17,00 hod. 10. 9. 2022

LIBEŇ
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.
Grabova vila, Na Košince 1
» 13,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.

ĎÁBLICE
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava,
ul. U Parkánu
» 14,00 – 17,00 hod.
» prohlídky s výkladem každou půl hodinu
nebo podle zájmu

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 11,00 – 17,00 hodin
Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 13,00 – 19,00 hodin

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna. Konání akce se bude
řídit aktuálními krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

VÁS ZVE NA

www.praha8.cz
www.historickasidla.cz

2022

Městská část
Praha 8

ZÁRÍ

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Představení označená jako Pronájem otevřený veřejnosti si můžete rezervovat,
ale vstupenky se prodávají až večer před představením.

15/9 čt
19:00

BURGR S KNEDLÍKEM aneb Jak se vaří v televizi.

Komediální monodrama s písničkami a zapojením publika.
Nahlédněte do zákulisí jednoho z televizních kuchařských
evergreenů. Vídáme je všichni, ale těžko lze tušit, co se za nimi
skrývá! Televizní pořady o vaření nejsou jen načančaná paráda
dokonalých kuchařů. Stačí přijít do televizního studia o něco dřív
a pozlátko zrezne. Hraje Filip Sychra. Pronájem otevřený veřejnosti.
Vstupné 150 Kč.

DIVADLO KARLA HACKERA, Klapkova 26, Praha 8
Rezervace: www.divadlokh.cz, Tel.: 284 681 103
Změna programu vyhrazena.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Vstupné za představení LD Jiskra 70 Kč, za ostatní představení 100 Kč.

06/9 út

ČERVENÁ KARKULKA. Klasická pohádka o Karkulce, vlkovi a babičce. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

13/9 út

ČERVENÁ KARKULKA. Klasická pohádka o Karkulce, vlkovi a babičce. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

20/9 út

KAŠPÁREK ZLÁ LIŠKA. Zajíček měl domek z kůry a liška z ledu. Lišce dům na jaře

27/9 út

KAŠPÁREK ZLÁ LIŠKA. Zajíček měl domek z kůry a liška z ledu. Lišce dům na jaře

17:00
17:00
17:00

17:00

roztál, a tak se pozvala do domku k zajíčkovi. Jak to dopadlo a kdo zajíčkovi pomohl? Klasická marionetová
pohádka. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
roztál, a tak se pozvala do domku k zajíčkovi. Jak to dopadlo a kdo zajíčkovi pomohl? Klasická marionetová
pohádka. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
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Kultura
VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Unikát.
Do Libně
míří dílo
Vladimíra
Boudníka
Kulturní centrum
Libeňský svět nabídne ve
svých prostorách lahůdku.
Výstavu děl jednoho
z nejoriginálnějších
tuzemských malířů
a grafiků minulého století
Vladimíra Boudníka. Byl
nezapomenutelnou
postavou z próz svého
přítele, spisovatele
Bohumila Hrabala.
Vernisáž se v Pivovarnické ulici 3
uskuteční 7. září v 18 hodin.
„Nabídka bratří Placáků
dlouhodobě zapůjčit Libeňskému světu sbírku tvorby Vladimíra Boudníka je velkorysá a skvělá. Na důkaz, že si jí vážíme,
jsme se rozhodli pozměnit
název centra na Libeňský svět
– Hrabal, Lustig, Boudník
a spol.,“ sdělil radní Michal Švarc
(Patrioti). Centrum bude z důvodu výše uvedených změn
vybaveno novými výstavními
vitrínami, zabezpečením a širší
otevírací dobou.
Podle Petra Placáka, jednoho
z iniciátorů výstavy, se lidé
v Libni mohou těšit na desítku
na sebe navazujících výstav, ty
se budou měnit zhruba po půl
roce. První z nich představí
i díla spolužáků ze Státní
grafické školy, kterou Boudník
vystudoval po válce – Jaroslava
Rothbauera, Zdeňka Boušeho
a Hannese Reegena. „Naší
ambicí je ukázat místo Vladimíra Boudníka nejen v českém
umění a jeho spojitost s Libní,
ale v budoucnu vytvořit jakési
jeho stálé muzeum. Jde o postavu celosvětového formátu
poválečného výtvarného
umění, podotýkám, že stále
nedoceněnou,“ konstatoval
Petr Placák. (TK)

SPISOVATEL, PUBLICISTA A HISTORIK PETR PLACÁK:

V každém z nás je tvůrce,
pěstujme fantazii
Bratři Jan a Petr Placákovi
se značnou měrou podíleli
na vzniku dlouhodobé
výstavy grafik, dokumentů,
manifestů či dopisů
Vladimíra Boudníka
v Libni. „Postupně bude
představeno to
nejvýznamnější z jeho
mimořádného díla,“ říká
Petr Placák.
 Jak jste se vlastně dostal
k dílům Vladimíra Boudníka?

Sbírka patří mému bratrovi.
Kořeny nynějšího projektu pocházejí z časů dávno před listopadem 1989, ze 70. let. Vladimír
Boudník byl znám v nezávislých
kruzích, četli jsme v samizdatu
Hrabalova Něžného barbara,

Vladimír Boudník

(17. března 1924 Praha – 5. prosince 1968 Praha)

Krásu mimo jiné
objevoval v továrním
odpadu, proslul jako
experimentátor
s grafickými
technikami
a založil i vlastní
umělecký směr
– explosionalismus.

 Český grafik a malíř, autor originálních technik aktivní a strukturální
grafiky. Založil vlastní umělecký směr, takzvaný explosionalismus,
patřil k předchůdcům českého abstraktního umění.
 Pracoval i jako nástrojář a dílenský rýsovač. Z industriálního prostředí si udělal zdroj své tvůrčí inspirace. Odstřižky plechu, zlomené
pilníky, matky či šrouby lisoval a vtloukal do plechových plátů, které
pak ještě propaloval autogenem, rozrušoval je vrypy nebo údery
kladiva.
 Ze vzniklých kovových matric pak tiskl své specifické abstrakce,
takzvané aktivní grafiky. Každý tisk byl procesem tvorby, vznikal
v jiném okamžiku a za jiného rozpoložení.
 Dalším z výtvarníkových objevů byla i magnetická grafika z poloviny
roku 1965. Její reliéf byl tvořen kovovými pilinami, uspořádanými
pomocí jednoduchých operací s magnetickým polem.

a bratr v roce 1975 zakoupil
první Boudníkovu grafiku. Dal za
ni tehdy 1500 korun, což při jeho
příjmu tisíc korun měsíčně byly
opravdu velké peníze. Dnes patří
jeho sbírka k největším.

vu, že Boudníkova tvorba by
měla zůstat jako celek v rámci
galerie či muzea. Projekt teprve
ukáže, zda k tomuto cíli
směřujeme.

 V Libeňském světě se objeví
celá?

Docela ano. Bratr jednal se
zástupci nejrůznějších i veřejných institucí s tím, že jim
sbírku věnuje za předpokladu,
když zajistí adekvátní prostory,
kde by to bylo dílo vystaveno.
Neuspěl, což je s podivem.

To určitě ne, protože obsahuje
zhruba šest stovek děl. Nejedná
se jen o grafiky, ale také o dopisy, manifesty a jiné dokumenty.
Bratr měl od začátku předsta-

 Cesta k výstavě byla složitá?

Přitom se kvalitou díla jedná
o autora světového měřítka.

 Jak se stalo, že se sbírka
nakonec objeví v Libni?

Vladimír Boudník je s ní úzce
spjatý. V 50. letech pracoval
nedaleko v ČKD Vysočany
a především byl velkým přítelem Bohumila Hrabala. V roce
1950 se s ním seznámil na
brigádě v Kladně, vzniklo mezi
nimi velké pouto. Následně
spolu bydleli na tehdy slavné
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Městská část
Praha 8

Odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
MČ Praha 8 zve na akci

Pro
dět
ch
i
v
kat ěkovýc
ego
rií h

vše

Kdo si hraje

nezlobí

Neděle 11. září 2022
od 14 do 17 hodin

 Jedno z abstraktních děl Vladimíra Boudníka

Hřiště u ZŠ Glowackého

Praha 8 – Bohnice, Glowackého 555/6
Akce je zaměřena na prezentaci aktivit
volnočasových oddílů a sportovních klubů z Prahy 8.
Představí se zájmové organizace, které dětem
nabízejí sportovní, kulturní a jiné společenské vyžití.
Na akci bude možnost si aktivity vyzkoušet a zapsat
děti do jednotlivých oddílů.

www.praha8.cz

Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna

 Specifická abstrakce
adrese Na Hrázi 24, kde vzniklo
společenství, kde se scházeli
nezávislí umělci. S Jaroslavem
Rothbauerem měli ateliér Na
Žertvách. Hrabal zpopularizoval
Boudníka v Něžném barbaru,
Věra Chytilová natočila podle
Hrabalovy povídky film Automat svět, kde Boudník hraje
sám sebe.
Ale k otázce. Loni v červnu
jsem se v rámci akce Otevřené
ateliéry seznámil s výtvarníkem
Petrem Vašíčkem a jeho možnost vystavovat Boudníkovu
tvorbu v Libni nadchla. Oslovil
lidi z radnice Prahy 8, sešli jsme
se společně a vše domluvili.
Jsem za to moc rád.

 Co pro vás Vladimír Boudník
znamená?

Byl nesmírně citlivý, na což
měla vliv i druhá světová válka.
Krásu mimo jiné objevoval
v továrním odpadu, proslul
jako experimentátor s grafickými technikami a založil i vlastní
umělecký směr – explosionalismus. Měl ideu, že lidstvo se dá
obrodit či zachránit pěstováním fantazie, že v každém z nás
je tvůrce, stačí se zbavit před-

 Proč?
sudků a netečnosti. Představte
si, že v 50. letech pořádal uliční
„happeningy“, kdy na oprýskaných zdech dokresloval skvrny
na zdech, aby lidé řekli, co
v nich vidí. Pro někoho byl
bláznem, jiné přinutil přemýšlet nebo i tvořit. Nádherný
člověk. (TK)
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Kultura
ZÁBAVA

Fotosoutěž míří do finále

 Jaroslava Řezníčková – Čuprova ulice

 Josef Franc – Motýl v Karlíně

Informace
a podmínky
pro soutěžící:
Soutěžní kategorie:
Mobil foto a profi foto
Fotografie:
 rozlišení fotografie minimálně
150 dpi, ideálně 300 dpi, resp.
od 4MPx
 do fotografií nevpisujte texty,
jejich názvy uveďte jako
součást názvu souboru
 do soutěže zařazujeme
pouze fotografie
z území Prahy 8
 Lenka Červená –
Nostalgie v Zámcích

Letní prázdniny utekly jako pára nad hrncem
a je tady září, což pro fotosoutěž Prahy 8 znamená
poslední dva týdny, kdy můžete do třetího ročníku
poslat zajímavé snímky z osmé městské části.
Fotosoutěž „Praha 8 ve dne
v noci“ končí už 15. září a tentokrát se bude soutěžit o balíček
cen s logem Prahy 8.
Už nyní lze hodnotit ročník
2022 jako velmi vydařený, a to
obzvláště jeho letní měsíce, kdy
fotografové nenechali hledáčky
zahálet a poslali nám spoustu
zajímavých snímků. Z nich jsme
pro měsíc červenec vybrali
v kategorii profi foto originální
sochu Skokana z Bohnické

 pokud to z fotografie není
zřejmé, napište, kde byla
pořízena

 Jiří Dlouhý – Skokan

léčebny od Jiřího Dlouhého.
V kategorii mobil foto porotu
zaujal Motýl od Josefa France.
Srpnové kolo ovládly fotografky
Jaroslava Řezníčková a Lenka
Červená, které nám do redakce
zaslaly netradiční snímky od
přívozu v Zámcích a Čuprovy
ulice.
Výhercům gratulujeme
k poukázkám do obchodu
Intersport, které si mohou
vyzvednout na odboru kultury

v Libeňském zámku. Zároveň
děkujeme všem fotografům,
kteří se fotosoutěže zúčastnili,
a díky kterým mohl i letos
vzniknout krásný kalendář pro
rok 2023, jenž všichni fotografové dostanou jako poděkování
za účast ve fotosoutěži na
říjnové vernisáži výstavy
Praha 8 ve dne v noci.
Výstava nejlepších fotografií
z letošního ročníku fotografické
soutěže Praha 8 ve dne v noci
bude návštěvníkům volně
přístupná v otevírací dobu
městského úřadu Prahy 8,
kousek od tramvajové zastávky
Libeňský zámek, a to od 5. října
2022. (LJ)

Posílejte maximálně deset
fotografií za měsíc, a to na
e-mail: vystavy@praha8.cz
Více informací k fotosoutěži
najdete zde.
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PSYCHICKÁ POHODA

Karlínský den pro duševní zdraví
V rámci Karlín Marketu se letos odehraje 2. ročník
Karlínského dne pro duševní zdraví, který se bude
konat 10. září na Karlínském náměstí.
V tento den také začíná celorepubliková kampaň Týdny duševního zdraví, která vrcholí
10. října, kdy si připomínáme
Světový den duševního zdraví.
Posledních pár let bylo pro
mnoho lidí velmi psychicky
náročných. „Zažili jsme pandemii covid-19, opakované lock
downy, mnoho strachu, nejistoty. Sotva jsme se mohli
nadechnout, přišla válka na
Ukrajině, ekonomická nejistota,
inflace, zdražování a mnoho
dalších těžkostí. Zažíváme, že
dosavadní jistoty se rozpadají
a svět se mění – to s sebou
přináší mnoho stresu, úzkosti
a nejistoty ohledně budoucnosti,“ objasňuje záměr festivalu

Hana Novotná (TOP 09 +
STAN), předsedkyně Komise pro
kulturu a volný čas.
Národní ústav duševního
zdraví uvádí, že vlivem první
vlny koronaviru narostl výskyt
depresí až trojnásobně a úzkostných poruch dvojnásobně. „Lidé
však ne vždy vědí, kde psychickou pomoc hledat, co očekávat
od psychologické či psychiatrické
péče, nebo na základě čeho
vybrat kvalifikovaného psychoterapeuta. Proto je letos odborným
partnerem Karlínského dne pro
duševní zdraví Česká asociace
pro psychoterapii, která se dlouhodobě zasazuje o to, aby psychoterapie byla dostupnější a aby
byla poskytována pouze řádně

podporující studenty, kteří se
potýkají s psychickými potížemi
během studia. Představí se také
Psychedelická klinika Psyon,
která jako jediná v Evropě nabízí
ketaminem asistovanou terapii,
a řada dalších.
Ve spolupráci s organizací
Život za zdí-ArsAnima, z.s.,
budou na akci probíhat moderované rozhovory s odborníky.
Můžete si například poslechnout rozhovor s párovým terapeutem Pavlem Ratajem na
téma „partnerské vztahy v době
krize“ nebo s psychologem
Daliborem Špokem o tom, jak
být šťastný v těžké době. „Vše si
můžete vyzkoušet zcela zdarma. Pro děti budou připravené
hry a aktivity, aby se dospělí
mohli v klidu zastavit a popovídat si nebo zúčastnit workshopů,“ dodává Hana Novotná. (TK)
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HEYDRICHIÁDA

Hrdinství žen a dívek
připomene i kniha
V rámci programu Umění pro
město se přes prázdniny připravovalo a rekonstruovalo nádvoří
ZŠ Bohumila Hrabala. Celý
prostor se dočkal předláždění,
úpravy zeleně a instalace doplňků k dotvoření díla „Dívka
s kolem“, důstojné vzpomínky
na žačku zdejší školy Jindřišku
Novákovou, nejmladší oběť
zbabělé pomsty německých
nacistů za atentát na Reinharda
Heydricha.
Vítězný návrh vzešel z veřejné soutěže na jaře tohoto roku.
Samotné dílo i včetně uvozující
informace na velkoplošném
krytu zdi do ulice se instaluje
právě v těchto dnech. „Děláme
všechno pro to, abychom vše
stihli do 4. září, právě na Jindřiščiny jmeniny. Osmdesáté
výročí hrdinství teprve čtrnáctileté dívky připomínáme nejen
tímto památníkem, ale i vydáním knížky Statečnost je ženského rodu, která stejně jako
instalace připomíná hrdinství

vzdělanými odborníky,“ uvádí
Hana Novotná. Záměrem akce je
ale hlavně upozornit návštěvníky
na důležitost péče o duševní
zdraví. Můžete se těšit na řadu
organizací, které budou nabízet
mnoho informací, tipů a doporučení. Mezi jinými Úsměv mámy,
která nabízí psychologickou
podporu v náročném období
mateřství nebo na organizaci
Fokus s projektem dostuduj.fit,

Záměrem akce je
upozornit návštěvníky
na důležitost péče
o duševní zdraví.
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 Umělecké dílo bylo vybráno
odbornou porotou s ohledem
na fakt, že školu navštěvují děti
z prvního stupně
dívek a žen při boji za svobodu
a sebeurčení našeho národa
během druhé světové války,“
uvedl k plánovanému slavnostnímu odhalení (4. září v 17.30
hodin v rámci Libeňských slavností svobody) iniciátor památníku a knihy, radní Michal Švarc
(Patrioti). (TK)

mkěcsetspkráo vpšoelci chiney, h a s iči
A
toyvandí ěstoiu! ! těže,
tsaptoínr k
l amsěestrsgkáapm
o l iec ies,thřaes ilčn
i, i c e,
s
p
o
r
t
o
v
n
í
s
o
u
t
ě
ž
e
,
p op e lářs ké voz id l o
l a s e rg a m e stře l n i c e,
p op e lářs ké voz id l o

P ro děti šp e káče k zda r m a ! !
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Kultura
LIBEŇSKÝ SVĚT

Centrum kultury slaví roční výročí
Centrum Libeňský svět s podtitulem
Hrabal, Lustig, Boudník a spol. slaví
jeden rok existence. Za tuto dobu se
stal nedílnou součástí kultury
Prahy 8 díky desítkám výstav,
divadelních a hudebních představení,
přednášek, schůzí, tematických
procházek, výuky, filmových
promítání či tělovýchovných akcí.
Libeňský svět se stal třeba domovem loutkoherců z divadla VšeMožno, kteří se navíc
podílí jednou polovinou na provozních
nákladech. Senioři tam dnes už tradičně
chodí na svá kondiční cvičení.
„Do našeho centra nachází cestu čím dál
tím více obyvatel různých věkových kategorií
nejen z Libně a jejího okolí. Neformální klub
přátel již dnes čítá přes pět stovek adres
a věřím, že další brzy přibydou. Z důvodu
nově instalované výstavy a bohatšího programu centra jsme se rozhodli rozšířit otevírací
dobu na úterý až sobotu od 13 do 19 hodin,“
řekl iniciátor a organizátor programu Libeňského světa radní Michal Švarc (Patrioti).

LIBEŇSKÉMU SVĚTU POPŘÁLY K PRVNÍM
NAROZENINÁM I MNOHÉ OSOBNOSTI:
„Libeňský svět je jen jeden. Chodím sem ráda,
ráda se vracím. Je to prostor, kde můžete přemýšlet, bavit se a vzdělávat. Je to pro mě i dům
Arnoštovy ozvěny.“
Eva Lustigová, spisovatelka,
spoluzakladatelka Nadačního
fondu Arnošta Lustiga
„Libeňský svět se postupně stává místem
bezprostředně spjatým se vzděláváním v naší
škole. Nabízí besedy na nejrůznější témata,
exkurze po významných libeňských místech,
výstavy i cíleně zaměřené projektové dny. Akce
jsou oceňovány jak pedagogy, tak i žáky, pro
které je taková forma získávání poznatků
vítanou změnou. Děkujeme.“
Irena Trojanová, ředitelka ZŠ. B. Hrabala
„I když jsem rodilý Žižkovák, podstatnou část
života jsem prožil v Praze 8. Již v padesátých
letech minulého století, v kině Humanita, kde
byl můj otec promítačem, jsem zhlédl spoustu
filmů, včetně těch pro děti a mládež nepřístupných. Biograf Humanita měl zvláštní atmosféru,

a nevím, jak je to možné, ale podobné pocity
zvláštního charisma mám i v současnosti, kdy
se občas zúčastňuji některých akcí v Pivovarnické ulici, tedy v Libeňském světě. Přeji Libeňskému světu spokojené návštěvníky a posluchače,
přeji, aby nadále zůstalo centrem kultury
a historie.“
Jaroslav Čvančara, spisovatel,
muzikant, historik a badatel
„Za relativně krátkou dobu své existence
Libeňský svět zcela naplňuje svůj účel centra
historie a kultury a stává se tak po dlouhé době
konečně důstojným společenským místem
setkání. V tematických multimediálních pořadech s širším záběrem do historie (za aktivní
účasti pamětníků) navrací libeňské části
Prahy 8 (a nejen jí) svébytně autentickou
identitu a originalitu, současně ale nabízí nové
vhledy a pochopení historických souvislostí.
A to především připomenutím komplikovaných
životních osudů a děl významných a zajímavých
osobností – ať jsou to spisovatelé, výtvarníci,
architekti, sportovci, historikové, nebo účastníci druhého a třetího odboje.“
Tomáš Mazal, spisovatel a kočí,
spoluautor projektu „Via Hrabal“
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Inzerce

Městská část Praha 8 vás zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
14:00 Pražská kapela Krásy – zpěv, hudba, step
15:00 Artus Bohemia – šermířský turnaj
15:30 Osmikvítek – vystoupení dětského
pěveckého sboru
16:00 Exploze – vystoupení mažoretek
16:10 Joyful – koncert pěveckého sdružení
16:30 Artus Bohemia – hrané vystoupení
s příběhem
17:00 ŠMRNC - kapela staropražská
17:45 Exploze – vystoupení mažoretek
18:00 Jupiter Band
Slavnostním odpolednem bude provázet
moderátor Petr Sovič.

28.9. 2022
Slavnosti proběhnou
v prostoru před

KD KRAKOV

Vstup zdarma

Městská část
Praha 8

Změna programu vyhrazena.
Z akce bude pořízen foto a videodokumentace,
která může být zveřejněna.

www.praha8.cz

Bez názvu-1 1

14.08.2022 8:47:49

Od 9. září stálá výstava „Dílo libeňského génia Vladimíra Boudníka“
Cvičení „Protáhni si kosti!“ každou středu 10:-11:00 hod.
Letní filmová Palmovka – „Bohumil Hrabal, takže se stalo, že… - letní kino Humanita, Novákových 20

1. září,

20:00 hod.

4. září,

17:30 hod.

„Dívka s kolem“ – odhalení umělecké instalace na nádvoří školy B. Hrabala za účasti spisovatelů J. Čvančary,
V. Janíka a J. Padevěta

8. září,

17:00 hod.

9. září,

19:00 hod.

Vernisáž výstavy „Dílo libeňského génia Vladimíra Boudníka“ – debata, performance a komentovaná procházka
(rezervace nutná)
Divadlo VšeMožno – „Piš Karl, piš!“ – loutkové představení pro dospělé

11. září,

14:00 hod.

Komentovaná procházka „Libeňské viniční usedlosti“

12. září,

18:00 hod.

13. září,
14. září,
16. září,

Petra Rézová uvádí – Vzpomínky na Vlachovku s Pepíčkem Zímou – legenda české dechovky a populární
písně, herec a zpěvák v křesle pro hosta (rezervace nutná)
9:00 hod. Na výlet s Libeňským světem – Mělnicko a jeho krásy – autobusový výlet (rezervace nutná)
18:00 hod. Big Band „Minerální družina“ – jazzové vystoupení populárního hudebního tělesa (nutná rezervace)

17. září,

16:30 hod. Kniha „Statečnost je ženského rodu“ a film „Příběhy vlastenců“ Olivera Morgensterna - debata s autorkou
knihy Jitkou Nečasovou v Centru RoSa, Střelničná 1680
19:00 hod. Divadlo VšeMožno – „Tož Welzel!“ – loutkové představení pro dospělé

18. září,

14:00 hod. Komentovaná procházka – „Libeňská a karlínská industriální minulost“ - po stopách slavných osmičkových továren

20. září,
20. září,
21. září

9:00 hod.

Libeňský svět na výletě – tentokrát jedeme na Mělník autobusový výlet, omezená kapacita

18:00 hod. Anthropoid 80 let „Ďáblický hřbitov – smetiště českých dějin“ – předpremiéra filmu - Pavel Černý a jeho
hosté (Ondřej Vetchý, Jaroslav Čvančara, Vlastislav Janík a další) rezervace
18:00 hod. „Zaniklý svět stříbrných pláten (nejen v Libni)“ – povídání a promítání o historii kin s autory
stejnojmenné knihy bratry Čvančarovými

Na všechny akce je vstup zdarma (vyjma kina Humanita a Divadla VšeMožno). Rezervace na michal.svarc@praha8.cz. Otevírací hodiny Libeňského světa pro veřejnost
mimo výše uvedené akce, úterý až sobota 13:00 – 19:00 hod.
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Volby

Informace o volbách
do Zastupitelstva
městské části Praha 8
a do Zastupitelstva
hlavního města Prahy
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 5. dubna 2022
zveřejněným dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů
č. 81/2022, částka 44, byly vyhlášeny volby
do Zastupitelstva městské části Praha 8 a do Zastupitelstva
hlavního města a byly stanoveny na tyto dny:

Informace o počtu a

pro volby do ZMČ Praha
Číslo Sídlo volebního okrsku
okrsku ( počet volebních okrsků celkem: 108 )
8001

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8002

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8003

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8004

Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8005

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8006

Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8007

Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

n pátek 23. září 2022 od 14 hodin do 22 hodin
n sobota 24. září 2022 od 8 hodin do 14 hodin

8008

Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8009

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP MAJÍ VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
8001, 8002, 8003, 8007, 8022, 8041, 8045, 8046, 8047, 8048,
8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054,
8057, 8059, 8060, 8061, 8062, 8073, 8076, 8078, 8091, 8092,
8093, 8104, 8105, 8106 a 8107.

8010

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8011

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8012

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8013

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8014

Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho
(dříve název ZŠ Molákova)

8015

Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho
(dříve název ZŠ Molákova)

8016

Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho
(dříve název ZŠ Molákova)

8017

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8018

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

INFORMACE K VOLBÁM:
n ÚMČ Praha 8, občansko-správní odbor,
tel. č.: 222 805 547, 222 805 543
n www.praha8.cz
n ve dnech voleb u okrskové volební komise

8019

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8020

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 8

8021

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8022

Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

8023

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8024

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8025

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8026

Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8027

Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8028

Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8029

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8030

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8031

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8032

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8033

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8034

Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (budova Na Korábě)

8035

Libeň, Nad Rokoskou 7/111,
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
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sídle volebních okrsků v MČ Praha 8
8 a ZHMP ve dnech 23. a 24. září 2022
Číslo Sídlo volebního okrsku
okrsku ( počet volebních okrsků celkem: 108 )

Číslo Sídlo volebního okrsku
okrsku ( počet volebních okrsků celkem: 108 )
8069

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8070

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8071

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8072

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8073

Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102,
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

8074

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8042

Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

8075

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8043

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8076

Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy

8044

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA) Praha s.r.o.

8045

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8046

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8047

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8048

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8049

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8050

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8051

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8089

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8052

Kobylisy, Chabařovická 4/1125,
Soukromá SŠ a ZŠ (1. KŠPA), Praha s.r.o.

8090

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8053

Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8091

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8054

Kobylisy, Frýdlantská 1/1350,
MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL s.r.o.

8055

Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8056

Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8057

Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice

8058

Kobylisy, Žernosecká 3/1597,ZŠ

8059

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8060

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8061

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8062

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8063

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8064

Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

8065

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8066

Kobylisy, Klapkova 25/156, ZUŠ

8067

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8068

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8036

Libeň, Nad Rokoskou 7/111,
PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.

8037

Kobylisy, Klapkova 25/156, ZUŠ

8038

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8039

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8040

Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

8041

8077

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8078

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8079

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8080

Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8081

Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8082

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8083

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8084

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

8085

Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8086

Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8087

Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8088

Čimice, Libčická 10/658, ZŠ

8092

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8093

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8094

Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

8095

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8096

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8097

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8098

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8099

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8100

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8101

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8102

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8103

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8104

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8105

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8106

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8107

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8108

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
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Sport

NÁBORY
Tenisová škola ESO

 Podzim je ideální doba pro zvyšování imunity

EVROPSKÝ TÝDEN SPORTU

Přijďte si zdarma
protáhnout tělo
Některá fitness centra v Praze 8 se v týdnu od 19. září
zdarma otevřou veřejnosti v rámci projektu
#BEACTIVEDAY. Cílem akce je propagovat zdravý
životní styl, pravidelný pohyb a jeho pozitivní dopad
na naše duševní i fyzické zdraví.
Do Evropského týdne sportu se
v Praze 8 zapojí trojice sportovišť – Beachklub Ládví na sídlišti Ďáblice, Body Positive Yoga
a Form Factory v Karlíně. „Cílem #BEACTIVEDAY je motivovat veřejnost, aby začala v září
zase cvičit, aby se lidé vrátili do
normálních kolejí a aby, stejně
jako nastavují kroužky svým
dětem, nastavili i sobě pravidelné cvičení. Aby našli sport,
který je bude dlouhodobě bavit.
Fitness už totiž dávno není
činka, je to především péče

o vlastní zdraví a zábava,“ říká
Jana Havrdová z České komory
fitness, která akci zaštiťuje.
Podle Josefíny Němcové,
šéfky fitness v Beachklubu
Ládví, je načasování akce ideální, protože na podzim potřebujeme zvyšovat imunitu a nejlepším nástrojem pro ni je právě
pravidelný pohyb. V Beachklubu Ládví budou od 19. do 23.
září zcela zdarma skupinové
lekce a na panoramatickou
saunu bude platit akce 1+1
zdarma. (RED)

Tenisová škola ESO pořádá od 1. do 30. září v areálu na Ládví
nábor nových dětí od čtyř let. Pokud chtějí vaše děti hrát tenis,
ať už třeba jako závodní hráč nebo mít tenis jako koníček,
neváhejte a přijďte se podívat na zkušební hodinu, která je
zdarma.
Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři s hráčskými i trenérskými zkušenostmi. Každý trénink trvá 55 minut a je přizpůsoben
dovednostem hráče. Trénovat lze jednotlivě nebo skupinách.
Tenis je jedním z nejkomplexnějších sportů. Rozvíjí nejen
fyzickou kondici, obratnost a koordinaci, ale zároveň se velkou
měrou podílí na psychické odolnosti. Tohle vše pomocí her
a zábavy.
Probuďte i vy ve vašich ratolestech vášeň a pozitivní
vztah ke sportu a k učení se. Zavolejte na
605 473 952 nebo navštivte www.tseso.cz.

Ge-Baek Hosin Sool
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezonu – přijďte si
zacvičit. Jde o dlouhodobě nejúspěšnější školu s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny
věkové kategorie, holky i kluky. Naučíte se praktickou sebeobranu, kopat i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během
tréninku klade důraz i na morální hodnoty jako zdvořilost,
čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu je vedena pod dozorem korejského velmistra Hwang
Ho Yonga, se kterým pravidelně trénují všichni učitelé. Nově
jako jediná v republice škola vyučuje i další korejská bojová
umění jako Taekkyon, Gumdo a Hoppae sool.
Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma!
Přihlaste se nejlépe v září nebo v říjnu, ať vám nic neunikne,
přidat se ale můžete po celý rok.
Neváhejte a přijďte si zacvičit do ZŠ
Libčická v Čimicích.
Bližší informace k tréninkům
na www.tkd.cz.

Doprovodné programy pro školy
k výstavě Baťa: boty všem!
Náš zákazník, náš pán

Víte, co to jsou meltonky,
perka nebo kordovánky?
A k čemu má švec kopyto?
Rezervace na e-mailu:
lektorctenice@muzeumprahy.cz

Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1
Praha 9 – Vinoř

www.muzeumprahy.cz
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Školství
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA SLOVANCE

Červen patřil
deváťákům

Letošní deváťáci ZŠ Na Slovance za sebou zanechali
nezapomenutelnou stopu. Červen byl prostě jejich.
ryby, dobrovolně tahali nákupní
vozík i do pátého patra, dojíždějící ze Středočeského kraje přivezl ve vlaku barel do lodě atp.
Také poslední den ve škole si
užili. V duchu 60. let odtančili
pásmo Rebelové, i když za tónů
písně „Ššš“ opravdu všem padal
déšť do vlasů. Lidská několikasethlavá mašinka se přesunula
do jídelny, která byla nabitá
k prasknutí, deváťáci hráli na

 Poslední den povinné školní docházky si deváťáci užili
hudební nástroje a pak už se jen
zpívalo, děkovalo a trochu
i plakalo. Protože odešla prima
parta. Děkujeme, milí deváťáci,
moc jsme se s vámi nasmáli

a ukázali jste, že opravdové
kamarády nerozhodí žádná
překážka.
třídní učitelky 9. tříd

Výkup aut na náhradní díly,

EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Firma
s 20 letou
tradicí

605 798 888
www.likvidacevojkov.cz
LIkviVoj_telefon_web_190x128.indd 1

Autocentrum Vojkov s.r.o., K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec - Vojkov

PLACENÁ INZERCE

Nejdříve si užili tři svatby v rámci projektu občanské výchovy.
Největší pozdvižení způsobili,
když si udělali týden po svém.
Každý den chodili v různém
tematickém přestrojení, holky za
kluky a obráceně, jindy jako
pohádkové postavy... Nejzajímavější byl však den „no bag“.
Místo tradičních batohů si vozili
učení v oranžové tatře, nosili
v šuplíku, přepravce, v síti na

25.10.2021 9:38

PLACENÁ INZERCE
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Inzerce
Květinářství
Vazba květin, svatební a smuteční floristika.

Sleva
-30%

na kuchyňský
nábytek

rozvoz květin po praze
Prodej hrnkových květin a dárkového zboží
Možnost objednání květin prostřednictvím tel.,
messenger, email, s platbou online

+2

spotřebiče

Všechny informace o akci a její platnosti jsou zveřejněné
na stránkách www.kuchynskastudia.cz

Po-Pá:9:00-19:00, So:9:00-12:00

kamenný obchod 150m od stanice metra Palmovka

+420 773 466 906
@ inekvitko

kvetinarstvi@inekvitko.cz
facebook.com/inekvitko

PLACENÁ INZERCE

www.kuchynskastudia.cz
tel: 770 111 006

Kotlaska 1046/6, Praha 8

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Region
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!
Praha a střední Čechy 100.7 FM

R-REGION

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

zdarma
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI
 ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné opravy.
Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
 MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton.
Sezonní sleva 10 %.
Volejte na tel.: 603 432 476
 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 737415417
 INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC,
umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 737415417.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
 REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ,
spolehlivost a 10% sleva,
demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN. Nová el. vedení, zásuvky,
světla, apod. Revize elektrického
zařízení. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
 ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ Provádím
veškeré zednické, malířské,
obkladačské, podlahářské
a bourací práce. Odvoz suti
zajištěn. Rekonstrukce bytu domu,
nebytových prostoru.
Volat 777670326.
 REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215
 OPRAVA ŽALUZIÍ-VÝMĚNA
VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ
ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ-SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel:733720950
pavel.janci@email.cz
 FA. J. MACHÁČ–VÝMĚNY
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ A KUCH.
DESEK. Instalace sprchových koutů
a boxů-senioři sleva! Pokládka
dlažby, obkladů, PVC, koberců.
Štukování, malování, lepení
podhledů. Sekání trávy a vyklízení.
T.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561

 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

 POTŘEBUJETE POMOCT SE
STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍM?
Vyklízíme, vykupujeme a odvážíme
z bytů, půd, sklepů atd. LEVNĚ.
tel.: 702 410 965/601 094 532.
7 dní v týdnu.

 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.sicistrojeservis.cz

 ELEKTRIKÁŘ SE ŽL – spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551

 SERVIS PC pro Prahu 8 a 9 aj.
Tel.: 604 552 758 i u Vás doma.

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

 ÚPRAVA, OŘEZ A SNIŽOVÁNÍ
KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ včetně
odvozu odpadu. Máme
profesionální řezné nástroje,
vysoké žebříky a vysokozdvižnou
plošinu. Tel.: 724 006 275. E-mail:
info@pvj-group.cz, www.pvjgroup.cz/plot

 Stěhování a vyklízení 7 dní
v týdnu, 24 hod. denně. Seriózní
přístup. Tel.: 601091354

 MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU
rychle, kvalitně a čistě,
tel.: 736 734 947
 PLYNAŘ– INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
 ZEDNICKÉ, obkladačské
a malířské práce.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
 INSTALATERSKÉ, MALÍŘSKÉ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, ÚKLID
A VYKLÍZENÍ, ÚDRŽBA ZAHRAD
Tel: 602 835 102
 REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ, spolehlivost
a 10% sleva, demkiv@seznam.cz,
tel.: 778 000 698
 ŽALUZIE - ROLETY - SÍTĚ GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ věšení
záclon bez žebříku 602 22 97 99
Praha 8
 ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich
odstranění. Zesílení zásuvkových
okruhů pro případné el. vytápění.
Výměna rozvaděců. Nové vedení
pro el. sporáky. Tel.: 608278778
POLACEK.L@seznam.cz

SLUŽBY
 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
 ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU! Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv za rozumnou
cenu. Stěhování. Tel.: 773 484 056

 VYČISTÍME KOBEREC, SEDAČKU,
KŘESLA, ŽIDLE přímo u Vás na
místě strojem na vlhko extrakční
metodou. Slušné jednání
a zkušenosti. Tel.: 724 006 275,
info@pvj-group.cz, www.pvjgroup.cz
 ÚDRŽBA ZELENĚ VE VÝŠCE do
15m z naší hydraulické plošiny.
Prořez, tvarování a likvidace
vysokých tújí, stromků a živých
plotů. Tel.: 724006275, e-mail:
info@pvj-group.cz, www.pvjgroup.cz/plosina
 MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ
A ŽALUZIÍ od úklidové firmy.
Nechte práci nám, už nelezte po
štaflích a odpočívejte. Tel.: 724
006 275, info@pvj-group.cz, www.
pvj-group.cz
 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
a vysokou trávu našimi stroji.
Odstraníme také křoví, nálety,
zlikvidujeme odpad. Tel: 724 006
275, info@pvj-group.cz, www.
pvj-group.cz
 PRODEJ MOLITANŮ, koženek,
potah. Látek. Matrace na míru.
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 - Pankrác. Tel.: 241
402 270, www.molitany.cz
 KÁCENÍ A ODBORNÝ PROŘEZ
A POSTŘIK STROMŮ, STŘÍHÁNÍ
KEŘŮ, ÚDRŽBA TRÁVNÍKŮ vč.
odvozu. T: 602 835 102
 ČISTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK,
MYTÍ OKEN, OPRAVA ŽALUZIÍ,
ÚKLID A VYKLÍZENÍ BYTŮ, DOMŮ
A SKLEPŮ , ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ, Tel.:
602 835 102
 Trápí vás počítač? Počítejte
s námi! Provádíme čištění,
zrychlení, instalace, opravy,
vzdálenou pomoc, obnovu dat
i DOUČOVÁNÍ. Volejte 731 732 737.
Těšíme se na vás. Váš itcan.cz
 EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ Ing.
Mirgová, Tel.: 603 415 830 www.
predseda-svj.cz

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

NÁKUP – PRODEJ
 AUTO DO 30 000 Kč koupím.
602 889 740
 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI,
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400
 KOUPÍM LP GRAMOFONOVÉ
DESKY. Přijedu. 721442860
 Prodej investičního zlata, stříbra,
platiny. Spoření do zlata od 500 Kč
měsíčně. Tel: 737646037

REALITY PRONÁJEM
 Hledám menší byt do 14 tisíc
nebo větší do 19 tisíc jen pro
2 osoby - pár. Ideálně na 2 roky
a více, může být balkon, centrum
do 30 minut. Zařízení na dohodě.
RK nevolat. Děkuji 605 845 088
 Pronajmu garážové stání,
ul. Hnězdenská, P8-Bohnice.
606202962

REALITY POPTÁVKA
 HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 – 3+1
v Praze 8 a 9. Tel.: 778 085 837
 KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek jakkoli velký
i spoluvlast. podíl s právní vadou,
exekucí, nežádoucím nájemníkem.
Formality vyřídím. I na dožití.
Tel.: 603 420 013.
 Koupím byt v Praze 8, přímo
od majitele. Tel.: 604 617 788

Zdravotní a kondiční
CVIČENÍ PRO SENIORY
TJ Sokol Libeň, Zenklova 2/37,
180 00 Praha 8
Každé pondělí
9:00–10:00
TĚŠÍM SE
NA SETKÁNÍ
S VÁMI!

Kontakt:
Helena Hyanová
+420603520643
helena.hyanova@gmail.com

CVIČENÍ S HELENOU

HH letak_44x63_zari 2022.indd 1
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 Koupím byt nebo menší domek
v Praze a blízkém okolí. Na
vystěhování nespěchám, lze i na
dožití. Platba ihned. Vyplatím dluhy
i exekuce. Tel.: 608 661 664

REALITY SLUŽBY
 MARTIN KRATOCHVÍL – REALITNÍ MAKLÉŘ NA DOPORUČENÍ pro
Prahu 8. Osobní přístup. 20 let
zkušeností na trhu. NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY při prodeji a pronájmu
vaší nemovitosti. Zdarma tržní
odhad a poradenství. Spolehlivost.
www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350

KRÁSA
 Pedikúra klasická mokrá metoda,
ošetření kuřích ok, zarostlých
nehtů, nehtové špony, Poznaňská
438/27 Bohnice, tel.: 777 272 303
 PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
 Nabízím kadeřnické služby levně,
vhodné pro důchodce, zajdu
i k vám domů, tel.: 724 909 592

VÝUKA – KURZY
 Výuka kytary začátečníci
a pokročilí Hnězdenská Praha 8.
T 736 287 212
 Tréninky plavání - plavco.cz
 Kopaná Sokol Troja hledá nové
hřáče ve věku 6-16 let. Další info
Jar. Fliegl, 602105374,
mail: tj-sokoltroja.cz nebo přímo na
trénink každý pátek od 16:30
Doprava bus 112 z Čechova škola.
 ŠACHOVÝ KLUB BOHNICE
PŘIJÍMÁ NOVÉ ZÁJEMCE O ŠACHY,
mládež i dospělé, začátečníky
i zkušenější. Scházíme se na adrese
Dolákova 537/26, Praha 8,
v pondělí a čtvrtek, po 17:30 hod.
KONTAKTY: 737264887,
602286410

www.praha8.cz 29

NOVÉ BYDLENÍ
PRO SENIORY
OTEVŘENO OD 1. 1. 2021
Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový
komplex, který přirozeně propojuje ubytování
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,
7 dní v týdnu k dispozici zdravotní a sociální
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje
bohatý program volnočasových aktivit.
Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

NABÍDKA PRÁCE
 Technik/Montér stínící techniky
v Praze a Středočeském kraji.
Pracovní poměr hlavní, ŽL, Dohoda
o provedení práce. Zájemci se
mohou hlásit na tel. 777038000
nebo gato@gato.cz

Více informací na

www.rezidencejasmin.cz
+420 602 725 547
+420 602 369 789
info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín
ulice Řešovská 852/10
181 00 Praha 8 – Bohnice
PLACENÁ INZERCE

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

PRO PENNY
PRAHA LÁDVÍ
A PROSEK
HLEDÁME

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky,

hodiny, budíky, mechanické natahovací
i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní,
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES,
ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA,
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA,
SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i celou
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky,
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu
kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101

Tel: 603 421 968
737 415 417
Rothenberg s.r.o.
Na Slovance 38, Praha 8
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

VENKOVNÍ ROLETY-ŽALUZIE

POKLADNÍ, PRODAVAČ/KA

Až vám bude HIC rolety vám pomohou nejvíc.
GARNÝŽE SPOUŠTĚCÍ - záclony bez žebříku

• nástupní mzda 29 000 Kč, 40 h/týden

WWW.ZALUZIE8.CZ
+420 602 22 97 99

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
PRODEJNY

Nejlepší investice je do vlastního bydlení.

• nástupní mzda 35 000 Kč, 40 h/týden
• čtvrtletní prémie a další benefity

INZERCI

PLACENÁ INZERCE

můžete objednávat
na tel.: 222 805 112

penny.jobs.cz tel.: 281 018 018

PLACENÁ INZERCE
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Zdravotní a sociální péče
FINANCOVÁNÍ

Jesle se přemění
na dětskou skupinu
Jesle v Mirovické ulici
fungují v Praze 8 pro
rodiče nejmenších dlouhé
roky a péči tam našly
stovky dětí.
Nezanedbatelná je v tomto smyslu podpora pracujícím rodičům.
„Budu vždy zastáncem toho, aby
jesle byly maximálně finančně
dostupné, i proto je pro nás nutná
cesta transformace denních jeslí
na dětskou skupinu. Rodiče však
změnu zaznamenají pouze
v pozitivním slova smyslu,“ řekla
místostarostka Vladimíra Ludková (ODS), do jejíž gesce jesle
dlouhodobě patří.
Pro rodiče se transformací nic
nezmění, jde zejména o organi-

zační přerod v rámci příspěvkové organizace SOS Praha 8, kam
jsou jesle zařazeny. Transformační krok je důležitý i pro
finanční stabilizaci zařízení
díky příspěvku ze státního
rozpočtu, na který by zřizovatel, tedy MČ Praha 8, neměl
nárok. „V jeslích pořád bude
oddělení berušek, kuřátek,
lvíčat a slůňat, přibude však
možnost zapojovat aktivity
inspirované lesní pedagogikou,
tedy více zážitkové, více pod
širým nebem, což mohou uvítat
i ti rodiče, kterým je sympatický
alternativní směr výchovy
a vzdělávání a jesle dosud
vnímali jako klasické zařízení.
I proto se v rámci chystané
revitalizace zahrady počítá

 Zahradu jeslí má zkrášlit jurta
s umístěním jurty, kde děti
naleznou další zázemí s možností nových venkovních aktivit,“ informovala místostarostka. Zahrada jeslí má poměrně
velkou rozlohu, bohužel je však

její využitelnost kvůli svažitosti
komplikovaná. V rámci nového
uchopení zahrady se proto
promění jak plocha, tak vybavenost herními prvky včetně
prvků stínících. (TK)

SOS Praha 8 vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
chůva v jeslích/dětské skupině

SOS Praha 8 vyhlašuje výběrové
řízení na pozici všeobecná sestra
domácí ošetřovatelské péče

Popis pracovní pozice: péče o děti ve věku 1 až 3 let

Popis pracovní pozice: p
 oskytování zdravotní péče pacientům
v jejich domácím prostředí

Nástup: dle dohody
Pracoviště: SOS Praha 8 – Mirovická 6
Nabízíme:

Požadujeme:

 přátelský kolektiv

 Odbornou způsobilost dle
zákona č. 247/2014 Sb. §5 bod 4
– např. dokončený kurz chůvy
nebo vzdělání ve zdravotnictví

 práci na směny – ranní/
odpolední
 platovou třídu dle NV
č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,
po skončení zkušební doby
osobní ohodnocení
 2x ročně odměny
 dovolenou 5 týdnů
 příspěvek na penzijní
připojištění
 1x „sickday“ za půl roku
 smlouvu na hlavní pracovní
poměr na dobu určitou 1 rok

 trestní bezúhonnost
 schopnost samostatného
rozhodování i týmové
spolupráce
 empatii a kladný přístup
k dětem
 komunikační dovednosti
 spolehlivost, preciznost
a samostatnost

Nástup: dle dohody
Pracoviště: SOS Praha 8
Nabízíme:

Požadujeme:

 samostatnou práci

 odbornou způsobilost
k výkonu povolání všeobecné
sestry (SZŠ, VOŠ, Bc.)

 přátelský kolektiv
 platovou třídu dle NV č.
341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě,
po skončení zkušební doby
osobní ohodnocení

Bližší informace u vedoucí jeslí Lucie Pancové, tel. č.: 606 242 341

 trestní bezúhonnost
 schopnost samostatného
rozhodování i týmové
spolupráce

 dovolenou 5 týdnů

 empatii a kladný přístup
k pacientům

 příspěvek na stravenky,

 komunikační dovednosti

jízdné; a penzijní připojištění
 1x „sickday“ za půl roku
 smlouvu na dobu určitou 1 rok.

Strukturovaný životopis zasílejte e-mailem na adresu
lucie.pancova@sospraha8.cz,
do předmětu uveďte „výběrové řízení“.

 praxe na lůžkovém oddělení
min. 2 roky

 práce na PC
(Word, Excel, internet)
 spolehlivost, preciznost
a samostatnost.

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte
e-mailem na adresu: monika.strizova@sospraha8.cz,
do předmětu uveďte „výběrové řízení“.
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Zábava

Zářijová doplňovačka

Prostory denního stacionáře se modernizují
Prostor Gerontologického centra v Šimůnkově ulici prochází proměnou, která služby příspěvkového organizace Prahy 8 ještě více
přiblíží seniorům a jejich rodinám. „Změnou vnitřní dispozice se zvýší
kapacita vyhledávané služby denního stacionáře, upraví se zázemí,
kde mimo jiné působí organizace Česká alzheimerovská společnost a
další navazující služby pro veřejnost,“ sdělila místostarostka Vladimíra Ludková (ODS). Vizualizace ukazuje, jak by nové prostory měly
vypadat. (TK)

Odbor zdravotnictví a sociálních služeb ÚMČ Praha 8
pořádá pod záštitou místostarostky Vladimíry Ludkové

DEN ZDRAVÍ

4. října 2022 na prostranství před KD Krakov

Prevence, prezentace sociálních služeb, chráněné dílny

Městská část Praha 8 vás zve na
koncert pod širým nebem

Když swing,
��� ��s�y� !

Přinese-li déšť
svatá Helena,
bývá otava
dlouho zelená.
Tak zněla
tajenka
doplňovačky
z přechozího
vydání Osmičky.

proradnost
lahodný nápoj
svár
svátek 7. 9.
lékařství
síť na chytání ryb

Řešení
z aktuálního
čísla je rovněž
přísloví, jehož
závěrečná část
zní: …jde stáří.

závod na lyžích
období
velký oheň
chem. zn. Osmia

Na vylosované výherce opět čekají kvalitní knižní ceny.
Znění tajenky posílejte do 10. září 2022
na známý e-mail: vladimira.ludkova@praha8.cz.
Vylosovanými luštiteli jsou paní D. F., paní H. H., paní J. H.
Gratulujeme.

Mezigenerační
luštění pro děti
Pravidla jsou stejná, na malé výherce čeká z rukou místostarostky
Vladimíry Ludkové (ODS) pohádková kniha O čertu Pepiášovi.
Tajenka z minulého čísla: Prázdniny.
Výherci z minulého čísla: A. K., J. H., J. R. Blahopřejeme.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. září 2022 od 18 hodin

Prostranství před KD Krakov

K poslechu i tanci hraje
populární swingový orchestr

1
2

Petr Sovič & Golden Big
Band Prague
Zazní populární české nejen
swingové melodie z 50.–70. let.

4
5
6
7
8

Vstup zdarma
Městská část
Praha 8

3

9

www.praha8.cz

10

V tajence aktuální
doplňovačky
najdete odpověď
na následující
hádanku: Patří ti
to, ale tvoji přátelé
to používají víc než
ty. Co to je?
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Zdravotní a sociální péče - CAP
CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit
v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.
PONDĚLÍ
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:00–9:00  AJ pro začátečníky
– F. Urban, od 5. 9.
 9:30–11:00  FJ – P. Přibyl, od 12. 9.
 9:30–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné – L. Čipera.
Informace na webu:
klus–osmicka.webnode.cz
 10:00–11:00  Cvičení na židlích
– I. Kostečková, od 5. 9.
 11:00–11:50  AJ Language Titbits
– PhDr. J. Sukopová, od 12. 9.
 13:00–14:00  AJ Repeating
English (zač. a mírně pokr.) –
V. Machulková, od 5. 9.
ÚTERÝ
 8:00–8:50  AJ pro začátečníky
– M.Husková, od 6. 9. (NOVÝ KURZ)
 9:00–10:00  AJ pro mírně pokr.
– Ing. P. Vondráček, od 6. 9.
 9:30–11:00  Dramaticko–
recitační kroužek – Z. Poková
od 13. 9.
 10:00–11:00  Školička PC –
konzultace – Ing. V. Pázler
 10:00–11:30  NJ pro mírně pokr.
– J. Kříž, od 20. 9.
 10:00–11:00  AJ pro středně
pokr. – Ing. P. Vondráček, od 6. 9.
 11:00–12:00  AJ pro mírně
pokr. – Ing. P. Vondráček od 6. 9.

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Praha 8, Burešova 1151/12
 tel.: 283 881 848  e-mail: cap@sospraha8.cz
 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8

 13:00–14:30  IJ pro začátečníky
– J. Kříž, od 20. 9.
STŘEDA
 8:00–12:00  Přístup na internet
 8:30–9:20  AJ pro mírně pokr.
– Ing. H. Soukupová, od 7. 9.
 9:00–11:00  ŠJ pro radost –
E. Rozsypalová
 9:30–11:00  Zdravotní cvičení
a terapie tancem – D. Podráská,
od 7. 9.
 10:00–11:00  AJ pro pokr. –
M. Mizerová, od 7. 9.
 11:00–11:50  NJ pro pokr. –
JUDr. M. Pudil
 11:00–13:00  Kurzy
společenského tance –
Ing. M. Sokol, D. Skořepová, od 7. 9.
 13:30–15:30  PC Školička –
RNDr. E. Tomková, od 7. 9.
 14:00–15:30  NJ – konverzace
pro pokr. – T. Zelinka, od 7. 9.
ČTVRTEK
 Pravidelné turistické výlety –
RNDr. M. Štulc Informace
v kanceláři CAP
 9:00–11:00  Školička PC
konzultační metodou –
Mgr. K. Černý
(objednání v kanceláři CAP)
 9:30–12:00  Nordic Walking pro
zdatné – L. Čipera. Informace na
webu: klus–osmicka.webnode.cz

Kluby
seniorů
 Info: www.sospraha8.cz  Tel: 283 881 848
 Křižíkova 50, úterý a čtvrtek od 13:30 do 16:30
 Bulovka 10, každý čtvrtek od 13:00 do 16:00
 Burešova 12, pondělí a středa 13:30 do 16:30, vedoucí Lenka Němcová
Zveme vás k pravidelnému setkávání s vrstevníky
v příjemném domácím prostředí našich klubů,
kde je možné si při kávě popovídat, zahrát společenské hry,
zazpívat si a účastnit se pravidelně pořádaných kulturních
programů, dílniček a přednášek na různá témata.
 „Dožínky a vinobraní“
Hudební odpoledne s Mgr. Václavem Vomáčkou od 14 hodin
8. 9.  KS Křižíkova
12. 9.  KS Burešova
15. 9.  KS Bulovka
 Hudební odpoledne s Miluší Beranovou od 14 hodin
5. a 19. 9.  KS Burešova

ram
Prog

 9:30–10:50  IJ pro mírně pokr.
– J. Kříž, od 22. 9.

SPECIÁLNÍ PROGRAM:
 13. 9. od 10:00  Květináč z
přírodnin – Tvořivá dílnička
s paní místostarostkou Mgr. V.
Ludkovou

 10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokr. – Ing. M. Kolářová
 10:00–11:00  Cvičení na židlích
– vede D. Čtvrtečková, od 8. 9.
 11:00–11:50  AJ pro středně pokr.
– Ing. H. Soukupová, od 1. 9.
 11:00–11:50  AJ pro středně pokr.
– Ing. M. Kolářová
 11:00–11:50  AJ pro mírně
pokročilé – Ing. P. Vondráček, od 1. 9.
PÁTEK
 8:00–12:00  Přístup na internet
 9:00–10:30  Angličtina
s konverzací – Mgr. H. Vašíčková,
od 16. 9.
 10:00–11:00  Cvičení na židlích
– I. Kostečková

Í
ZÁŘ 2
2 02

 21. 9. od 13:30  Vycházka po
Praze s průvodkyní JUDr. H.
Barešovou – přihlášení předem
nutné od prvního dne v měsíci
telefonicky na č. 283 881 848
nebo osobně v kanceláři CAP
Burešova.
 21. 9. od 14:00  Duchovní
beseda s Mgr. B. Tranovou

UPOZORNĚNÍ:
Do kurzu společenských
tanců přijmeme
nové taneční páry.

Ve spolupráci s MČ PRAHA 8
Vás zveme na

DEBATU S JITKOU NERADOVOU
autorkou knihy

STATEČNOST
JE ŽENSKÉHO RODU
hod.
7
1
v
.
9
16.
RoSa
a
r
t
n
e
Sál C
prom
ítání
"Příb
f
ěhy v ilmu
laste
nců"
Organizátor:

Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8 - Kobylisy
www.centrumrosa.cz
tel.: 212 271 023
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Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na všechny dílničky a přednášky. Děkujeme za pochopení.

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Mazurská

Zájemci o programovou nabídku se mohou hlásit
v kanceláři CAP osobně nebo telefonicky.
PONDĚLÍ
 8:00–9:00  Přístup na internet

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Praha 8, Mazurská 484/2
 tel.: 283 024 118  e-mail: cap@sospraha8.cz
 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8

 8:00–8:45  Spinální cvičení
– bederní páteř (vede M. Dobrovská)

 13:00–15:00  Poradna s mobilními telefony a PC (vede R. Štůsková)
– pro objednané

 8:00–8:45  Čchi–kung
(vede M. Dobrovská)

 8:15–9:00  AJ pro mírně pokročilé (vede Ing. B. Ševčík) – od 20. 9.

 9:00–10:00  Čchi–kung
(vede RNDr. J. Pospíšilová)

 9:00–10:00  Zdravotní cvičení
(vede J. Hrubá) – od 20. 9.

 8:00–8:45  Spinální cvičení
– bederní pateř (vede M. Dobrovská)

 9:00–10:00  AJ pro pokročilé
(vede Mgr. M. Rexová) – od října

 9:00–12:00  Nordic walking
(vede Ing. I. Mikulcová) – sraz na
Mazurské před centrem CAP

 8:00–9:00  Přístup na internet

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

 9:30–10:30  NJ pro pokročilé
(vede Mgr. V. Hylišová) – od října

 9:00–10:00  Jóga (vede J.
Borská) – od 21. 9.

 9:45–10:45  Interlingua pro
pokročilé (mezinárodní jazyk –
vede O. Měchura)

 9:00–11:00  Vycházka do botanické zahrady (vede M. Král)

 10:15–11:15  Interlingua pro mírně
pokročilé (mezinárodní jazyk –
vede O. Měchura)
 10:15–11:15  Jóga (vede J. Borská)
 11:30–12:15  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)
– od 19. 9.
 13:00–15:00  Stolní tenis
 13:00–15:00  Poradna
s mobilními telefony a PC
(vede R. Štůsková) – pro objednané
ÚTERÝ
 8:45–9:35  Školička PC
a internetu pro mírně pokročilé
(vede Ing. B. Šmilauer)

 10:15–11:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)
 11:00–12:00  Čhi–kung
v botanické zahradě na pivoňkové
louce (vede M. Dobrovská)

ÚTERÝ
 10:00–11:00  Cvičení na
židlích – vede J. Hodinová
STŘEDA
 10:00–12:00  Výtvarka – vede
J Hodinová a M. Lustyková (21. 9.)

 9:00–9:50  Školička PC – práce
se soubory (vede J. Votrubová) –
7. 9. a 21. 9.

 13:00–15:00  Stolní tenis
pro pokročilé

 10:00–10:50  Školička PC –
práce se soubory
(vede J. Votrubová) – 7. 9. a 21. 9.

 13:00–14:30  Přístup na internet
 13:00–14:00  IJ pro mírně pokročilé (vede E. Hyklová) – od října

 tel.: 283 842 214  e-mail: cap@sospraha8.cz
 www.sospraha8.cz  www.facebook.com/cappraha8

 13:30–15:00  Zpívánky – vede
J. Hodinová a M. Lustyková (26. 9.)

 9:00–9:50  Školička PC
a internetu pro mírně pokročilé
(vede Ing. V. Košťál) – 14. 9.

 10:00–11:00  Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – 14. 9.

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Praha 8, Bulovka 1462/10

PONDĚLÍ

 8:30–9:50  AJ pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová) – od 14. 9.

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

CAP Bulovka

Těšíme se vás v září v novém centru
CAP. V pondělí a středu bude
program probíhat v klubu Křižíkova, v úterý a čtvrtek na Bulovce.

STŘEDA

ČTVRTEK
 10:00–12:00  Společenské
hra – Bingo – vede J. Hodinová a
M. Lustyková
SPECIÁLNÍ:
 12. 9. od 10:00  Taneční
vystoupení fenky Fany a povídání o výchově a výcviku psů
 14. 9. od 10:00  Malování
s Ingrid Vostrou podle světových malířů – ,,Slunečnice“
 19. 9. od 10:00  Reminiscenční setkání s Mgr. Vladimírou
Ludkovou

 10:00–11:00  Čchi–kung, tai–chi
v botanické zahradě na pivoňkové
louce (vede M. Dobrovská)
 10:10–11:00  FJ pro pokročilé
(vede M. Randyšová) – od 14. 9.
 10:15–11:15  Zdravotní cvičení
(vede V. Formánková) – od 21. 9.
 11:10–12:00  FJ – konverzace
(vede M. Randyšová) – od 14. 9.
 13:30–15:00  Stolní tenis
 14:00–14:45  Vkládání fotografií
na PC pro začátečníky (vede
Ing. L. Joska) – pro objednané, 14. 9.
ČTVRTEK

ram
Prog

Í
ZÁŘ 2
2 02

 14:00–14:45  Cvičení – Veselé
židle (vede M. Dobrovská)
PÁTEK
 8:00–10:00  Přístup na internet
 8:00–9:15  Stolní tenis
 9:30–10:30  Zdravotní cvičení
(vede Z. Josková) – od 2. 9.
 9:30–10:30  ŠJ – začátečníci
(vede PhDr. O. Macíková) – od 30. 9.
 10:00–11:00  Trénink paměti na
PC – Brain Jogging
(vede Mgr. Z. Vévoda) – od října
 13:00–13:45  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) –
od října
SPECIÁLNÍ PROGRAM:
 7. 9. od 13:30  Klubové setkání
– společenské hry
 8. 9. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)
– materiál zajištěn
 8. 9. od 10:00  Tvořivá dílna
– Mořské dekorace (vede Mgr. V.
Ludková)
 9. 9. od 11:00  Výtvarná
dílnička – malování akrylovými
barvami (vede A. Gaislerová)
 13. 9. od 11:00  Pozitivní
myšlení (přednáší L. Francírková)
 14. 9. od 13:30  Bingo – společenská hra (vede I. Košťálová a J.
Hrubá)
 15. 9. od 10:00  Korálková
dílnička (vede Ing. B. Rošická)
 20. 9. od 11:00  Trénink
paměti (PhDr. Z. Pavlíková)
 21. 9. od 13:30  Klubové
setkání – společenské hry

 8:00–9:00  Harmonizační
cvičení (vede J. Guttenbergová)

 22. 9. od 9:30  Floristika pro
potěšení (vede J. Huňková)

 8:30–9:30  AJ pro mírně pokročilé (vede Ing. H. Soukupová) – od 1. 9.

 23. 9. od 11:00  Výtvarná
dílnička – malování akrylovými
barvami (vede A. Gaislerová)

 9:30–10:30  Zdravotní cvičení
(vede D. Kovaříková)
 10:00–11:00  Cvičení Čchi–kung
(vede M. Dobrovská)
 10:30–11:45  Jóga
(vede K. Foltanovičová)
 13:30–14:30  Geocaching
(vede Ing. J. Benkovský)

 26. 9. od 13:30  Co dělat, když
hoří? (přednáší O. Měchura)
 27. 9. od 11:00  Trénink
paměti (vede PhDr. Z. Pavlíková)
 29. 9. od 10:00  Háčkování a
pletení (vede J. Novotná)

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská
buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na všechny dílničky a přednášky.
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Volný čas
BOTANICKÁ ZAHRADA

Ohrožené a chráněné biotopy Česka
V České republice je mnoho typů
ohrožených biotopů rostlinných
druhů. Důvody ohrožení obvykle
souvisí s lidskou činností.
Jedny z nejohroženějších biotopů jsou
písčiny. Leckdy opravdu i přímo likvidované, ale právě pro ně platí, že největší potíží
je zarůstání vlivem zvýšených vstupů živin.
V Praze už jsou z písčin jen naprostá torza,
vše se podařilo během rozvoje města
zastavět.
Z mokřadních biotopů si zaslouží zvláštní
zmínku slaniska. Jde o velmi zvláštní biotop, kdy na obvykle jílovité půdě v teplých
oblastech při převažujícím výparu nad
srážkami dochází ke vzlínání minerálů
k povrchu půdy a jejímu zasolení. Takové
podmínky vydrží jen některé rostliny, které

se dovedou se solí nějak vypořádat. V Čechách jsou poslední zbytky slanisek v oblasti Žatecka a Chomutovska, na Chebsku je
slavný Soos. U Prahy bylo dříve jedno z nejlepších slanisek u Úžic, které je nyní dost
poškozené, hezká slaná louka je u Velvar,
přímo v Praze jsou náznaky slaných biotopů
na jihovýchodním okraji, třeba u Kyjí dosud
roste zvláštní jetel jahodnatý.
S těmito biotopy a jejich florou se mohou
seznámit návštěvníci trojské botanické
zahrady. V současnosti je možné zde nalézt
rašeliniště a písčinu. V příštím roce bude
zpřístupněna celá expozice biotopů ČR.
Porostou tu desítky kriticky ohrožených
druhů rostlin z našeho území. To je tedy
současně i příspěvek pražských botaniků
k jejich dlouhodobému udržení a zachování.
Více informací najdete na www.botanicka.cz.

 Šicha černá je rašeliništní keřík
příbuzný borůvkám

DO KINA ATLAS MÍŘÍ BUKO
Tragikomedie Buko od uznávané scenáristky a režisérky Alice Nellis
(Výlet, Revival) se v kinech přestaví 29. září. Vypráví o bývalém
cirkusovém koni se jménem Buko. Není to obyčejný kůň, ale spíše „dar
z nebes“, který zpočátku vypadá jako špatný vtip v rámci dědictví,
protože jeho nová majitelka (Anna Cónová) se ve skutečnosti koní
bojí... Film s hvězdným hereckým obsazením (Martha Issová, Petra
Špalková, Jan Cina) pojednává o tom, že štěstí přeje připraveným
a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit.

Více na www.kinoatlas.cz.
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita
Štěpničná

Datum

Čas

1. 9.2022

13:00–17:00

Kurkova

1. 9. 2022

14:00–18:00

Mlazická

2. 9. 2022

15:00–19:00

Mazurská

3. 9. 2022

08:00–12:00

Zhořelecká parkoviště Albert

3. 9. 2022

09:00–13:00

Třeboradická x Košťálkova

6. 9. 2022

13:00–17:00

Písečná x Na Šutce

6. 9. 2022

15:00–19:00

Přemyšlenská x Chaberská

8. 9. 2022

13:00–17:00

Roudnická

8. 9. 2022

14:00–18:00

Burešova

9. 9. 2022

13:00–17:00

Gabčíkova

9. 9. 2022

14:00–18:00

V Zahradách x Na sypkém

10. 9. 2022

08:00–12:00

Ke Stírce x Na Stírce

10. 9. 2022

10:00–14:00

Dolejškova x U Slovanky

12. 9. 2022

14:00–18:00

Pernerova x Sovova

13. 9. 2022

13:00–17:00

Pivovarnická 7

13. 9. 2022

14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská

15. 9. 2022

14:00–18:00

Nekvasilova

16. 9. 2022

13:00–17:00

Třebenická x Sebuzínská

16. 9. 2022

14:00–18:00

V Mezihoří x U Pošty

17. 9.2022

08:00–12:00

Na Hranicích x Kočova

17. 9. 2022

09:00–13:00

U Pekařky

19. 9. 2022

14:00–18:00

Pernerova x Peckova

20. 9. 2022

13:00–17:00

Podhajská pole

20. 9. 2022

14:00–18:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

21. 9. 2022

13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická

21. 9. 2022

14:00–18:00

Šimůnkova

22. 9. 2022

13:00–17:00

Pobřežní x Thámova

22. 9. 2022

14:00–18:00

Na Žertvách x Vacínova

23. 9. 2022

13:00–17:00

U Drahaně 163/9

23. 9. 2022

14:00–18:00

Libišská

24. 9. 2022

08:00–12:00

Na Pěšinách x Pod Statky

24. 9. 2022

09:00–13:00

V Zámcích (u domu 51/64)

26. 9. 2022

14:00–18:00

Pakoměřická x Březiněveská

27. 9. 2022

13:00–17:00

Janečkova

27. 9. 2022

14:00–18:00

Pod Labuťkou x Prosecká

29. 9. 2022

13:00–17:00

Trojská x Nad Trojou

29. 9. 2022

14:00–18:00

Tanvaldská 1

30. 9. 2022

13:00–17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

30. 9. 2022

14:00–18:00

Bioodpadové kontejnery
Lokalita
Trojská x Nad Trojou

Datum

Čas

2. 9. 2022

14:00–18:00

K Haltýři (před domem 12)

3. 9. 2022

09:00–12:00

Kubišova x S.K. Neumanna

6. 9. 2022

14:00–18:00

Sopotská x Bydhošťská

9. 9. 2022

15:00–19:00

10. 9. 2022

09:00–12:00

Fořtova x Do Údolí
Na Bendovce x Nad Pentlovkou

11. 9. 2022

13:00–16:00

Petra Bezruče x U Pískovny

16. 9. 2022

15:00–19:00

Kandertova západní konec

17. 9. 2022

10:00–14:00

Přívorská x Hanzlíkova

17. 9. 2022

13:00–16:00

Modřínová x Javorová

23. 9. 2022

15:00–19:00
10:00–14:00

Na Okrouhlíku x Na Stírce

24. 9. 2022

Turská x K Větrolamu

25. 9. 2022

13:00–16:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

30. 9. 2022

15:00–19:00

PROGRAM:
1. 9. - Co jsme komu všichni udělali?
2. 9. - Známí neznámí
3. 9. - Super-blb
4. 9. - Hádkovi
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Společenská rubrika
Nově narozené děti Jubilea
Leden 2022
 Mareček Michal

 Kysilková
Monika

Červen 2022

Červenec 2022
 Dne 10. července slavila 90. narozeniny

paní Eva Havlenová z DS Nová Slunečnice.
Hodně zdraví přeje dcera Eva s rodinou
a všichni přátelé a známí.

 Ondko Magdalena

Březen 2022
 Kaplan Lukáš
 Krečmer Kryštof
 Píša Samuel

 Tesla Antonín

 Nováková Aneta

 Tichá Tereza

Duben 2022
 Šrutková Adéla

Květen 2022

 Dne 24.6. oslavili manželé Renata a Jan
 Švercl Jakub

Kroupovi zlatou svatbu, 50 let společného
života. Gratulujeme a přejeme všechno
nejlepší do dalších let.

Kumberovi oslavili diamantovou svatbu –
60 let společného života.

Srpen 2022

 Špiláková Vivien

Červen 2022

 Oznamujeme, že 26. července Eva a Jiří

 Dne 4.8. oslavil pan Stanislav Drozd 50.

 Flídrová
Rebeka

narozeniny. Hodně zdravíčka, radosti z dětí
a z prvního vnoučka přejí rodiče.

Červenec
2022

Září 2022

 Svoboda Adam

 Dne 9. září oslaví

 Hloucal Jakub

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

 Dne 30.6. oslavili 50 let společného

života, zlatou svatbu manželé Alena a Jaroslav Mišjakovi. Přejeme hodně štěstí, zdraví
a osobní pohody do dalších let.

krásných 80 let pan
Jaroslav Holub.
Všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví
přeje přítelkyně
Blanka a dcery
s rodinami.

Vážení
spoluobčané,
v
 případě vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech
222 805 170 nebo 601 306 107,
popřípadě na e-mailové adrese:
osmicka@praha8.cz.
 Fotografie a text zveřejňujeme jak
v tištěné podobě časopisu Osmička,
tak v elektronické verzi umístěné
na webových stránkách
www.mesicnikosmicka.cz.
 Prosíme vás, abyste zasílali fotografie
pouze u dětí do tří měsíců věku v době
uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno
a příjmení u dětí do šesti měsíců věku,
ostatní pouze pokud je volné místo.
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE
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Gastronomie
ŠÉFKUCHAŘŮV DENÍK

Neprávem nedoceněné švestky
Září, to je pro zahrádkáře
a nás kuchaře radost.
Dozrávají jablka či hrušky,
stále máme k dispozici
maliny, ostružiny
a spoustu dalších
přírodních dobrot.
Ze zeleniny nesmím zapomenout na cukety, sklízíme první
dýně. Jak říkám, ráj na zemi.
Pochopitelně nesmím zapomenout na houby, které, doufám,
i letos po tom horkém létě
porostou.
Já se ale zastavím u švestek.
Ovoce, které všichni známe, ale
které, alespoň mám pocit, je
stále nedoceněno. A přitom se
švestky kromě skvělé chuti
a pestrého využití v kuchyni
mohou pyšnit i širokým léčebným působením. Což není až
tak známé jako recepty na
koláče.
Z vitaminů obsahují švestky
sice pouze vitamin E, zato
minerálních látek mají spoustu –

Radek Pálka (45)
 Švestky pomáhají léčit spoustu zdravotních problémů
vápník, hořčík, fosfor, draslík.
Dále jsou bohaté na vlákninu,
třísloviny a organické kyseliny.
Dokonce jsou plody švestek
výborným lékem na revmatismus, dnu, onemocnění ledvin,
jater a krevního oběhu. Pomáhají také chránit srdce a cévy,

snižují hladinu cholesterolu.
Velmi účinné jsou při střevních
problémech a zácpě.
A co bych to byl za patriota
z východu Čech, kdybych se
nepodělil o následující recept.
Radek Pálka

 Žije s rodinou již řadu let
v Bohnicích.
 Jako šéfkuchař působil v Německu, Americe, Africe, Itálii.
Byl členem Národního týmu
kuchařů a cukrářů ČR.
 V současné době pracuje jako
šéfkuchař hotelu Duo na
Střížkově. Pamětníci ho
mohou znát třeba z pořadu
Mňam aneb Prima vařečka.

Klasické české slíváky
POSTUP PŘÍPRAVY:

SUROVINY:
 1 vejce

 500 g hladké
mouky

 100 g másla

 1 kostka
droždí

 1 vanilkový
cukr

 60 g cukru
krupice

 špetka soli

 300
ml mléka

 500
g švestek
 olej

Do mouky uděláme důlek,
rozdrobíme droždí, posypeme
trochou cukru a zalijeme vlažným
mlékem. Necháme vzejít kvásek.
Potom přidáme zbylý cukr, vejce
rozšlehané v mléce, špetku soli,
rozehřáté máslo a vanilkový
cukr. Vypracujeme těsto, které
posypeme moukou, přikryjeme

utěrkou a necháme kynout. Po
vykynutí z těsta odkrojujeme
lžící kousky, ze kterých uděláme
bochánky. Bochánky potom
splácneme, naplníme švestkou
– nejlépe dát dvě půlky (pokud
jsou švestky kyselé, dejte k nim
kostku cukru do každého slíváku), a uděláme balíček. Ten

namočíme do misky s olejem
a klademe na pekáč.
Buchty pečeme ve vyhřáté
troubě na 180 °C dočervena.
Upečené buchty ještě potřeme
slabě olejem, aby nebyly suché.
Toho oleje se nebojte. Slíváky
jsou sice trochu mastnější, ale
o to chutnější.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

V tajence najdete citát českého básníka, dramatika, novináře
a překladatele Jaroslava Vrchlického, od jehož úmrtí v září uplyne 110 let.
Správné znění tajenky z minulého čísla, citát Marilyn Monroe:
Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou.

Sudoku

Výherci, kteří dostanou
po dvou volných vstupenkách
do kina Atlas, jsou:
 Otakar Šimša, Kobylisy
 Petr Holec, Bohnice
 Lenka Vedralová, Karlín

3

 ylosovaní výherci
v
dostanou knihu
Jitky Neradové
„Statečnost je
ženského rodu“.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 10. září 2022 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 182 00 Praha 8.
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt.
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10.
k
í
n
č
ro

VOLEJBAL
AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

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

10. ROČNÍK

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ

NOHEJBAL
AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

SPORTUJE
FITNESS PĚTIBOJ
SPORTU JE
CELÁ PRAHA 8
CELÁ P RAHA 8
2
0
2
2
PÉTANQUE
2022
SOBOTA 24. ZÁŘÍ

FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
LIBEŇ, NÁM. DR. V. HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ

AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 17. ZÁŘÍ

VOLEJBAL
AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

NEDĚLE 18. ZÁŘÍ

SOBOTA 1. ŘÍJNA

TENIS
AREÁL TC ESO
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

NEDĚLE 2. ŘÍJNA

NOHEJBAL

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

AREÁL SK METEOR
LIBEŇ, U METEORU 29/3

AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 24. ZÁŘÍ

FITNESS PĚTIBOJ
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
LIBEŇ, NÁM. DR. V. HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 25. ZÁŘÍ

PÉTANQUE
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 8. ŘÍJNA

MALÁ KOPANÁ
TJ SOKOL ČIMICE
ČIMICE, NA PRŮHONU 229/20

NEDĚLE 16. ŘÍJNA

SOFTBALL
AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

SOBOTA 1. ŘÍJNA

TENIS
AREÁL TC ESO
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

NEDĚLE 2. ŘÍJNA

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Přihlášky a další informace:
www.praha8.cz – sport
nebo u pí V. Wildtové
vladislava.wildtova@praha8.cz
tel.: 222 805 104, 606 613 390

AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 8. ŘÍJNA

MALÁ KOPANÁ

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

