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Lékaři z Bulovky opero-
vali na misi v Ammánu

Představujeme spisova-
tele Petra Štrompfa 

Sedící volejbalisty čeká 
mezinárodní turnaj

str. 4 str. 11 str. 25

HISTORICKÉ 
TRAMVAJE
jezdily pod zámkem

Oslavy 120 let Elektrické dráhy 
Praha–Libeň–Vysočany na str. 23 Foto: Vladimír Slabý
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Pozvánky

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

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

 / 13. 4. / st / 19:30 / I. Lausund: PŘÍPAD 
ZBORCENÉ PÁTEŘE. Absurdní komedie 
německé dramatičky z kancelářského 
prostředí. Hraje Divadlo Komorní svět.  
Pronájem otevřený veřejnosti.

 / 18. 4. / po / 19:30 / N. Simon: DROBEČKY 
Z PERNÍKU. Hra inspirovaná životním 
příběhem Judy Garlandové a její dcery Lisy 
Minelli. Brilantní hořká komedie, v níž se pod 
kaskádami jiskřivého slovního humoru skrývá 
hluboce lidský a tragický příběh. Hraje 
D*Studio´13. Pronájem otevřený veřejnosti. 
Derniéra.

 / 20. 4. / st / 19:30 / M. Camoletti: A DO 
PYŽAM! Manželský čtyřúhelník v komedii 
v podání divadla Velký štěk. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

 / 25. 4. / po / 19:30 / Ĺ. Feldek: SMRT 
V RŮŽOVÉM. Emočně silný příběh, který se 
zabývá niterními pocity šansoniérky Edith Piaf 
na prahu jejího posledního dne a bilancuje její 
umělecký život. Hraje Divadlo Komorní svět. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 / 27. 4. / st / 19:30 / M. Doležalová, R. Vencl: 
KDYŽ SE ZHASNE. Manželství Trevora a Niny 
z vyšší newyorské společnosti je hotovým 
peklem na zemi, se kterým ale nelze jen tak  
skoncovat… Hraje Divadlo Komorní svět. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Profesionální divadelní soubory. Vstupné 50 Kč. 

 / 2. 4. / so / 15:00 / PES (PŘÍ)TULÁK. 
Příběh obyčejného voříška. Pohádka 
o statečnosti, naději a o tom, jak je důležité se 
nevzdávat. Hraje divadlo PIKI Pezinok (česky). 
Od 4 let.

 / 9. 4. / so / 15:00 / MALÁ MOŘSKÁ VÍLA.  
Poetický příběh malé mořské víly, která touží 
poznat lidský svět. Na motivy klasické pohádky 
H. Ch. Andersena hraje Divadlo Lokvar. Od 4 let.

 / 16. 4. / so / 15:00 / PIPI DLOUHÁ 
PUNČOCHA. Veselé představení plné energie 
je adaptací vybraných kapitol ze stejnojmenné 
knihy A. Lindgrenové. Hraje divadlo PIKI 
Pezinok, česky. Od 4 let.

 / 23. 4. / so / 15:00 / STRAKATÉ BAJKY. 
Kratičké bajky inspirované Ezopem a J. de la 
Fontainem malé diváky nejen pobaví, ale 
přinesou i jasně pochopitelné ponaučení. Hraje 
Divadlo Láry fáry. Od 3 let.

 / 30. 4. / so / 15:00 / OŠKLIVÉ KÁČÁTKO. 
Pohádka o trampotách káčátka, které soudili 
podle zevnějšku. Hraje Divadlo Piškot. Od 3 let.

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

 / 3. 4. / ne / 10:00  / O MLUVÍCÍM PSU

 / 10. 4. / ne / 10:00 / ČERTŮV ŠVAGR

 / 17. 4. / ne / 10:00 / ČERTŮV ŠVAGR

 / 24. 4. / ne / 10:00 / KOZA NEBO PES, 
      O CHYTRÉM ŠEVCI

Á

Rezervace vstupenek na představení je možné přes rezervační systém na www.divadlokh.cz nebo telefonicky na č. 284 681 103. 
 DIVADELNÍ SCÉNA MČ PRAHA 8   KLAPKOVA 26, PRAHA 8 – KOBYLISY  TEL.: 284 681 103 

 www.divadlokh.cz  facebook.com/DivadloKarlaHackera  ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8  www.praha8.cz 

DIVADLO  KARLA  HACKERA

Městská část Praha 8 
oddělení zdravotnictví a sociálních služeb 
pod záštitou radního Radomíra Nepila 
vás srdečně zve na

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

Obch

DEN ZDRAVÍ
Melanom

5. května 2016
10.00–18.00 hod.

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

a týmu specialistů z Dermatovenerologické kliniky  
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 odborné vyšetření dermatoskopem 
 výsledek vyšetření ihned 
 edukace, poradenství

OSMIČKA
pro rodinu

 po a st: 8:00–18:00 

 pá: 8:00–15:00 

a udílení cen 

Výstava se koná pod záštitou 

a

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8
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Slovo starosty Co najdete v čísle

5  ZPRAVODAJSTVÍ 
Kobyliská střelnice otvírá brány

6  ZPRAVODAJSTVÍ  
Zastupitelstvo schválilo rozpočet 
a projednalo Libeňský most

7  HOSPODAŘENÍ RADNICE 
Rada MČ Praha 8 rozdělí na grantech 
12 milionů korun

8  FÓRUM 
Je rozhodnutí koalice dát miliony 
právníkům na úkor školství správné?

10  ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ… 
… a my odpovídáme 

13  MĚNÍME PRAHU 8 
Eva Poláčková: Člověk je pro úřad 
partnerem

15  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ukliďme Česko, ukliďme Prosecké skály 
a břehy Rokytky

16  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Domy s pečovatelskou službou: Nejen 
bydlení, ale i pomoc seniorům

24  SPORT 
Bude osmička nejsportovnější částí Prahy?

27 ZÁBAVA
Křížovka o ceny   

Vážení spoluobčané,
ve své současné funkci se snažím všímat i věcí, které sice na první pohled vypadají 
jako maličkosti, ale ve skutečnosti mohou významně poškodit rozvoj naší městské 
části. Jednou z nich jsou dva nelegálně postavené stánky, z nichž jeden ještě stále sto-
jí nedaleko stanice metra Ládví. Zjistil jsem totiž při jednání s vlastníkem jednoho 
pozemku – Magistrátem hlavního města Prahy, že byly postavené bez jeho vědomí. 
Jedná se proto o neoprávněný zábor veřejného prostranství. Magistrátu se podařilo 
zajistit rychlé odstranění jednoho ze stánků a u druhého přesunutého k supermarke-
tu Albert ve Střelničné ulici komunikujeme s majitelem pozemku.

Budeme dále situaci v centru sídliště Ďáblice pečlivě hlídat, protože tato lokalita 
by měla projít revitalizací, kterou připravujeme ve spolupráci s místními občany. 
Zorganizovali jsme totiž studentskou architektonickou soutěž. Místní obyvatelé měli 
poté možnost se k jednotlivým návrhům vyjádřit a uvést svoje připomínky. Ty se 
snažíme v co největší míře zohlednit při přípravě zadání výběrového řízení. Nechce-
me proto, aby pečlivě připravovaná proměna této lokality byla ohrožena nebo 
zdržena jakoukoliv černou stavbou. Úzce při tom spolupracujeme s vlastníkem 
dotyčných pozemků Magistrátem hl. m. Prahy a s dalšími vlastníky. 

Závěrem bych vás chtěl informovat, že pokud objevíte stavbu, kde budete mít 
podezření, že byla postavena nelegálně, pak máte možnost to ohlásit příslušným 
úřadům. Případně mi můžete poslat e-mail a já předám vaše podněty příslušným 
orgánům.

 ROMAN PETRUS
 Starosta MČ Praha 8

Android Apple
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23  KULTURA 
Fotoreportáž z oslav 120 let Elektrické 
dráhy Praha–Libeň–Karlín

12  DOPRAVA
„Libeňák“ prošel zátěžovými testy
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TRVALÉ BYDLIŠTĚ NA ÚŘADĚ 

Nepřebírání pošty občany 
před exekucí neochrání 

 V současné době má na adrese Úřadu městské části Praha 8 
(Zenklova 1) trvalé bydliště zhruba 3000 lidí. To může vznik-
nout, pokud má občan trvalé bydliště na Praze 8, které je mu 
zrušeno, a zároveň nemá možnost se přihlásit na jiné adrese. 

Do stejné situace se dostanou 
občané Prahy 8, kteří si kvůli 
dlouhodobému pobytu 
v zahraničí zruší svůj trvalý 
pobyt v naší republice a při 
svém návratu z ciziny nemají, 
kde se k němu opět přihlásit. 
Trvalé bydliště na úřadě přináší 

občanům řadu nevýhod. 
Komplikace totiž mohou nastat 
při doručování úředních 
písemností, které jsou zasílány 
na adresu trvalého pobytu. 
ÚMČ Praha 8 sice převezme 
výzvu k převzetí zásilky, ale 
pokud si ji adresát nevyzvedne, 

tak může nastat tzv. fi kce 
doručení. Zásilka je tedy 
považována za doručenou. 
Občan tak ani nemusí vědět, že 
mu zásilku zaslal soud nebo 
exekutor, a může promeškat 
lhůtu pro podání odvolání nebo 
jiného opravného prostředku. 
„Aby se lidé s trvalým pobytem 
na úřadě nedostávali do 
problémů, je třeba, aby na 
našem úřadě oznámili údaje 
o adrese, na kterou chtějí zasílat 

své úřední písemnosti, nebo aby 
využili jiné možnosti, která 
zajistí, že jim budou doručovány 
úřední zásilky. Například zřídit 
si datovou schránku, kterou 
musí státní orgány využívat pro 
doručování úředních písemnos-
tí,“ vysvětluje starosta Prahy 8 
Roman Petrus.    

Další nepříjemností je, že po 
zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu ztrácí platnost dosavad-
ní občanský průkaz. Je tak 
potřeba požádat o vystavení 
nového. Pokud to někdo 
neučiní, pak se dopouští 
přestupku. Navíc s neplatným 
občanským průkazem nelze 
vést jednání na úřadech nebo 
na něj nejde cestovat do 
zahraničí.

 (pep)

Lékaři z Nemocnice Na Bulovce se počátkem března zúčastnili již čtvrté mise v jordánském hlavním 
městě Ammánu. V rámci programu české vlády MEDEVAC operovali během devítidenního pobytu 
zraněné ze syrské války. Mezi jejich pacienty byly i tři děti. Tým byl složen ze dvou ortopedů, doc. 
MUDr. Jiřího Chomiaka, CSc. (třetí mise), a MUDr. Štěpána Magersky (druhá mise), anestezioložky 
MUDr. Zuzany Bonhomme Hankeové, MIB (premiéra), a instrumentářky Dany Ka� ové (třetí mise). 
Na snímku tým z Bulovky spolu s vedením nemocnice v Ammánu.  (maš)

LÉKAŘI Z BULOVKY POMÁHALI V AMMÁNUSOUTĚŽ
Úspěch 
zpěvačky 
z Osmikvítku
V sobotu 20. února se 
uskutečnilo v prostorách 
ZUŠ Jižní Město celopražské 
kolo XXI. ročníku celostátní 
soutěže v sólovém zpěvu 
Karlovarský skřivánek 2016. 

V kategorii A2 dostála 
velkého úspěchu teprve 
sedmiletá zpěvačka Kristýn-
ka Lišková z Prahy 8. 
Vyzpívala si druhé místo 
a postup do celostátního 
kola, které se konalo 
21. března v Karlových 
Varech. V něm mezi 32 
soutěžícími zůstala Kristýn-
ka jako druhá nejmladší 
účastnice těsně pod stupni 
vítězů. 

Velké poděkování patří 
bezesporu paní učitelce Lucii 
Novákové, která Kristýnku 
připravuje v sólovém zpěvu. 
Zároveň ji pak vede při 
výběrovém koncertním 
sboru Osmikvítek, který se 
připravuje pod vedením paní 
sbormistryně Ivy Henové 
v pražských Bohnicích. (dl)

SLAVNOST

Praha 8 přivítala nové občánky
Celkem 181 nových občánků 
Prahy 8 jsme ve dnech 
21. a 22. dubna přivítali na 
Libeňském zámečku, z toho byla 
jedna dvojčátka. Kytičku, 
pamětní list a drobný dárek 
předávaly dětem zastupitelka 
Jana Pešlová, radní Anna Kroutil 
a místostarostka Alena Borhyo-
vá (na snímku s dvojčátky 
a jejich rodiči). Další termín 
vítání občánků je naplánován 
na 13.–14. června.

Text a foto: VLADIMÍR SLABÝ

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KOCK

Na střelnici 522/6, Praha 8, Karlín

Rumunská 1, Praha 2 Vinohrady 

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

tel.: 724000123 

e-mail: kock@akkock.cz

www.akkock.cz

placená inzerce
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Národní kulturní památka 
Kobyliská střelnice se 
po úspěšné rekonstrukci 
znovu otevře pro veřejnost 
25. dubna 2016. Slavnostního 
aktu, který začne v 11 hodin, 
se zúčastní ministr obrany ČR 
Martin Stropnický a předsta-
vitelé radnice MČ Praha 8. 
Zveme i širokou veřejnost!  

Foto: Miloš Skácel

KOBYLISKÁ STŘELNICE OTVÍRÁ BRÁNY DEN ZEMĚ 2016 
Jak se recykluje 
odpad
Městská část Praha 8 si  dne 
22. 4. 2016 připomene Den 
Země, letos na téma Recykla-
ce odpadů a jejich následné 
využití. Akce se bude konat 
v Thomayerových sadech od 
9 do 14 hod. 

Na místě se budou moci 
žáci mateřských a základních 
škol, ale i veřejnost seznámit 
s tím, jak třídit odpad a jak je 
s tímto odpadem dále 
nakládáno. Na místě si bude 
možné prohlédnout nádoby 
na tříděný odpad, svozové 
vozy  a seznámit se s postu-
pem recyklace jednotlivých 
materiálů. 

V návaznosti na tuto 
osvětovou akci bude 
vyhlášena soutěž pro 
mateřské a základní školy 
o erb městské části z recyklo-
vatelných materiálů. (býv)

ÚSPĚCH
Zlatý erb opět 
pro Prahu 8
Webové stránky MČ Praha 8 
www.praha8.cz obhájily 
loňské prvenství v pražském 
kole soutěže o nejlepší weby 
měst a obcí – Zlatý erb. 
Ocenění za naši městskou 
část převzali z rukou 
primátorky Adriany 
Krnáčové radní Anna Kroutil 
a webmaster Tomáš Vlk. 
Slavnostní večer proběhl 
22. března v sídle primátora.
 (vrs)

#NGOmarket

17. veletrh neziskovek

NGO
Market

27. 4. 
2016
Forum Karlín
Pernerova 51
Praha 8

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

www.ngomarket.cz

CAP BUREŠOVA

Mezigenerační hudební setkání 
Další hudební podvečer Vyprávění dešťové hole, 
který v sále DPS Burešova připravil Občanský 
spolek Potichounku, byl tentokrát ve znamení 
setkání různých generací. Nejmladší účastník 
byl těsně po narození, nejstarší překročil 
osmdesátku.

Program se zaměřil nejen na ukázky nástrojů 
v podání dětských členů spolku (trubka, 
klarinet, mandolína, fl étny a různé etnické 
nástroje), ale hlavně na propojení jednotlivých 

žánrů, autorských a lidových písní s improviza-
cí, příspěvky Dramaticko-recitačního kroužku 
členek CAP a společnou performanci. 

S o. s. Potichounku pod vedením Bc. Ondřeje 
Tichého spolupracuje CAP již třetím rokem. 
Děkujeme p. Tichému a všem členům Poti-
chounku za krásné zážitkové programy pro 
seniory CAP i DPS.

PETRA HOLÁ, vedoucí pracovnice CAP

TRADICE

Otvírání studánek
V sobotu 16. 4. 2016 proběhne 
tradiční Otvírání studánek, které 
dříve patřilo k oblíbeným 
tradicím, a bylo spojené 
s obřadním čištěním studánek 
po zimě. Nejdůležitější roli při 
něm hrály mladé dívky, které 
měly symbolizovat čistotu. 

Svátek je na některých 
místech stále slaven, ale celkově 
se trochu pozapomnělo na 

význam studánek jako tako-
vých. Na území naší městské 
části je aktuálně 7 studánek 
a několik vývěrů pramenů, 
z toho s výjimkou studánky 
Hajnovka v Karlíně jsou všechny 
přístupné veřejnosti. Předseda 
komise pro životní prostředí Vít 
Céza k tomu říká: „Aktuální stav 
některých studánek bohužel 
neodpovídá jejich významu, 

proto začínáme v rámci komise 
připravovat návrhy odpovídají-
cích opatření. Zároveň uvítáme 
zájem ze strany veřejnosti, který 
by se týkal konkrétních podnětů 
a návrhů.“  (vic)
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Zpravodajství

KAM PŮJDOU 
INVESTICE:

Na investice je vyčleněno 
zhruba 1,2 mld. Kč. Nejvíce 
na stavbu nové radnice na 
Palmovce – 581 milionů 
korun. Zda peníze Praha 8 
vyčerpá, není ovšem jasné, 
stavba je totiž zastavena. 
Probíhá soudní řízení 
a radnice chce rozhodnutí, zda 
rozestavěná budova patří 
MČ Praha 8, nebo magistrátu. 
„Nevíme, jak soud dopadne, 
proto jsme tu částku museli 
v rozpočtu ponechat,“ 
vysvětlil starosta Roman 
Petrus (ČSSD).

V oblasti investic vydá 
radnice dalších 100 milionů 
korun ve zdravotnictví 
a sociální oblasti, 200 milionů 
investuje do základních 
a mateřských škol, zhruba 
112 milionů půjde na 
infrastrukturu a 26,6 milionu 
na dopravu.

ZASTUPITELSTVO

Praha 8 má schválený rozpočet
 V pořadí 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo 

ve středu 24. února 2016 tradičně ve velkém sále tzv. bílého 
domu. Hlavním bodem bylo projednávání návrhu rozpočtu na 
rok 2016, který byl po více než čtyřhodinové diskuzi schválen.

Na programu bylo celkem sedm 
bodů včetně dvou dodatečně 
zařazených. Bod k situaci v ulici 
V Holešovičkách navrhnul 
Tomáš Němeček (Osmička sobě, 
KDU-ČSL a nezávislí), projednání 
stanoviska k budoucnosti 
Libeňského mostu navrhnul na 
jednání, jménem koalice, starosta 
Roman Petrus (ČSSD). 

ROZPOČET
Rozpočet MČ Praha 8 počítá 
s příjmy ve výši 1 703 856 000 Kč 
a výdaji v celkovém objemu 
1 803 856 000 Kč, na investice 
půjde přibližně 1,2 mld. Kč. 
Plánovaný schodek je ve výši 
100 milionů Kč. „Celkové výdaje 
jsou vyšší, než byly loni, což 
odráží zvýšení investic zejména 
do školství. Navíc loňský 
rozpočet byl, vzhledem k volbám 
na konci roku 2014, částečně 
zděděný. Tento více odpovídá ko-
aličním prioritám,“ řekl mís-
tostarosta Matěj Fichtner (ANO). 
„Hlavním rysem tohoto rozpočtu 
je, že jsme zvrátili trend 
zadlužování městské části na 
běžných výdajích, který byl 
dílem minulého vedení,“ dodal 
Fichtner.

Opoziční zastupitelé, kterým 
vadil jak schodek, tak i způsob 
přípravy rozpočtu, podrobili 
návrh detailní kritice. Koalice 
však po více než čtyřhodinové 
debatě rozpočet obhájila, žádný 
z pozměňovacích návrhů 

neprošel a rozpočet byl většinou 
hlasů přijat.

MAJETEK
Jednomyslně byly přijaty 
návrhy týkající se majetkových 
převodů. Po krátké diskuzi bylo 
odsouhlaseno i nové znění 
Zřizovací listiny Servisního 
střediska pro správu majetku 
MČ Praha 8. 

LIBEŇSKÝ MOST
„Libeňský most musí být 
součástí širšího dopravního 
řešení, nesmí vést odnikud 
nikam,“ řekl radní Karel Šašek 
(ČSSD). Jenže veřejnost momen-
tálně víc trápí zoufalý technický 
stav mostu, který vyústil 
v dilema: Zbourat a postavit 
nový, či citlivě rekonstruovat? 
Projednání dalšího postupu 
MČ Praha 8 navrhnul starosta 
Roman Petrus, jménem koalice. 
„Je to otázka, která zajímá nejen 
občany Prahy 8, proto očekávám 
jak bouřlivou debatu, tak i jiné 
návrhy,“ řekl starosta Petrus, 
když prezentoval koaliční návrh 
stanoviska. A měl zcela pravdu 
– protinávrh, vycházející z petice 
občanů a požadující zachování 
a opravu mostu, přednesl Tomáš 
Pavlů (Osmička sobě, KDU-ČSL 
a nezávislí). „Petici podepsalo 
během týdne téměř dva tisíce 
lidí,“ připomněl Pavlů. Přímo na 
zastupitelstvu prezentovali 
a podpořili petici za zachování 

mostu i občané z jiných částí 
Prahy. Oba návrhy požadovaly 
především bezpečný most, ale 
zatímco koaliční návrh stanovis-
ka byl komplexnější a obecnější, 
opoziční protinávrh preferoval 
pouze jednu variantu – rekon-
strukci mostu. Nicméně na závěr 
debaty se shodli představitelé 
koalice i opozice na faktu, že 
konečné rozhodnutí, které 
přijme Magistrát hl. m. Prahy, 
bude výsostně politické a bude 
přijato bez ohledu na to, co si 
usnese zastupitelstvo Prahy 8. 

V konečném hlasování byl 
nakonec přijat opoziční 
protinávrh. 

(Starosta Roman Petrus hned 
druhý den po jednání zastupitel-
stva MČ Praha 8 odeslal přijaté 
usnesení na Magistrát. A zastu-
pitelé hl. m. Prahy ještě tentýž 
den – tedy 25. 2. – na svém 
zasedání rozhodli, že Libeňský 
most bude zrekonstruován 
ve své současné podobě. Není 
ale jasné, kdy práce začnou, 
ani kolik budou opravy stát. 
Technická správa komunikací 
zahájila diagnostické práce na 
dvou nejohroženějších částech 
mostu, ve dnech 13.–18. 3. 
probíhaly zátěžové testy mostu. 
Zároveň by se měla připravovat 
zcela nová projektová dokumen-
tace na rekonstrukci.)

V HOLEŠOVIČKÁCH
Zastupitelé se věnovali i situaci 
v ulici V Holešovičkách po 
zprovoznění tunelu Blanka. 
Intenzivnější automobilový 
provoz má pro obyvatele 
nepříjemné důsledky ať už 
z hlediska bezpečnostního nebo 
zdravotního, tak i z hlediska 
zhoršení kvality bydlení. 
Absolutní prioritou pro 
MČ Praha 8 tak zůstává svedení 
provozu pod povrch, tedy do 
tunelu, jak již bylo usneseno 
v srpnu 2015. „Diskuze o huma-
nizaci magistrály by neměly 
končit na Štvanici, ale měly by 
brát v úvahu i napojení na 
Blanku a výjezd na ústeckou 
dálnici přes Prahu 8,“ uvedl 
radní Karel Šašek. 

PESTRÁ DEBATA NA ZÁVĚR
V závěrečné debatě přišla na pře-
třes nejrůznější témata. Riziko 
požárů ve výškových budovách. 
Uvažuje radnice o výstavbě 

požární stanice na území 
Prahy 8, např. v Bohnicích? 
Petrus: Prahu 8 o tom již jedná 
s ministrem vnitra Milanem 
Chovancem, je vytipován 
pozemek v Čimicích, který 
vyhovuje jak z hlediska 
bezpečnosti, tak i dojezdnosti.

Budou pravidelná pracovní 
setkání radnice se zástupci 
bytových družstev? Petrus: Ano, 
budou věnována vždy tematic-
kým blokům, iniciativa vyšla od 
BD Poznaňská. 

Jaké bude využití bývalé 
hygienické stanice v Sokolov-
ské? Radní Radomír Nepil 
(ANO): Budova je ve špatném 
stavu, nyní se rozpracovávají 
studie její další využitelnosti. 

Kdy budou výsledky dotazní-
kového šetření spokojenosti se 
školním stravováním? Fichtner: 
zatím je zpracována pracovní 
verze, fi nální bude ihned po 
dokončení zveřejněná.

Dům sociálních služeb – kdy 
bude otevřen? Prý už probíhají 
předběžné výběry klientů. 
Petrus: Čeká se na ukončení 
kolaudačního řízení. Žádný 
předvýběr budoucích klientů 
neprobíhá.

VLADIMÍR SLABÝ

9. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST O PSYCHIATRII 

A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

7. 4. MUDr. Věra Strunzová: Místo elektrokonvulzivní terapie v současné psychiatrii.

14. 4. Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.: Co psychiatrie může a neví se to.

21. 4.  MUDr. Michal Maršálek, CSc.: Psychóza a umění.

28. 4.  MUDr. Ivan David, CSc.: Přibývá duševně nemocných?

VSTUP VOLNÝ

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

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

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

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU MČ PRAHA 8 

Více na investice, 
méně na provozní výdaje

 Na posledním jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet 
na rok 2016. Oproti roku 2015 dochází k mírnému snížení 
provozních výdajů a navýšení investic. Oproti roku 2015 
získává MČ Praha 8 vyšší roční příspěvek od magistrátu. 

U provozních výdajů je účelné 
najít co největší úspory. Stávající 
koalice provozní výdaje v čase již 
druhým rokem svého působení 
snižuje, a dokázala tak zvrátit 
předchozí trend rostoucích 
provozních výdajů v čase. Musí 
však hledat cesty snižování těch-
to výdajů i nadále – provozní 
výdaje stále ještě významně 
převyšují celkové roční příjmy 
městské části. Znamená to, že 
kromě investic i část provozních 
výdajů je stále kryta výnosy 
z prodeje majetku (správně by 
vše mělo být kryto běžnými 
příjmy).

Provozní výdaje schváleného 
rozpočtu pro letošní rok pokles-
ly oproti roku 2015 o cca 14 mil. 

Kč. Z realizovaných opatření 
úspor provozních výdajů 
uveďme snížení počtu zaměst-
nanců úřadu ze 363 na 338 či 
hromadné nakupování plynu na 
burze pro všechny organizace 
města včetně škol. Z plánova-
ných dalších úspor na rok 2016 
jmenujme přesoutěžení fi rem 
zabezpečujících údržbu zeleně, 
či hromadný nákup elektrické 
energie na burze.

Rozpočet obsahuje značné 
množství investičních akcí. 
Velkou položkou investic jsou 
výdaje na dokončení nové 
radnice na Palmovce – pro rok 
2016 je vyhrazeno 582 mil. Kč 
jako doplatek za stavbu (jedná 
se o převod z r. 2015). V rámci 

investic do životního prostředí 
se projekty zaměřují na 
revitalizaci veřejných prostran-
ství a úpravu pěších cest. 
Z méně fi nančně náročných akcí 
jmenujme vytvoření komunitní 
zahrady a výsadbu nových 
stromů. Do této kapitoly také 
patří výstavba podzemních 
kontejnerů, která bude ve 
vybraných lokalitách realizová-
na za předpokladu získání 
evropských dotací. 

Investice v oblasti dopravy 
zahrnují rekonstrukce chodníků, 
bezpečnostní a zklidňovací 
prvky v dopravě, technologické 
vybavení parkovišť jako doplněk 
zóny placeného stání a nové 
cyklostojany. 

S velkými investičními akcemi 
rozpočet počítá v oblasti 
školství. Z významných 
jmenujme nově budované 
prostory v rámci ZŠ Lyčkova 
náměstí, rekonstrukci školních 
kuchyní, snižování energetické 
náročnosti školských objektů.  

Investice v sociální a zdravot-
ní oblasti zahrnují výdaje na 
dokončení výstavby domova 
sociálních služeb, dílčí rekon-
strukce objektu polikliniky 
Mazurská a Gerontologického 
centra.

Schválený rozpočet je 
k dispozici na webu Prahy 8 
www.praha8.cz v sekci rozpočty. 
Občané tak mají možnost se 
hlouběji seznámit s konkrétními 
položkami. 

ELIŠKA VEJCHODSKÁ,
předsedkyně finančního výboru 
zastupitelstva MČ Praha 8

ÚSPORY

MČ 
zefektivňuje 
své služby 
v oblasti IT
Oddělení ICT služeb městské 
části Praha 8 provedlo 
v loňském roce podrobnou 
kontrolu výdajů za IT služby. 
Cílem je jednotlivé služby 
sjednotit, aby bylo možné 
ve střednědobém horizontu 
snížit náklady. Dochází také 
ke smluvnímu pokrytí 
služeb, které sice ÚMČ 
Praha 8 dlouhodobě 
využíval, ale smluvně nebyly 
ošetřeny. 

Došlo proto ke zvýšení 
celkového objemu výdajů, 
ale v dlouhodobém hledisku 
to umožní jejich snížení 
a zefektivnění služeb. 

„Snažíme se služby 
v oblasti IT co nejvíce 
sjednotit, abychom byli 
schopni snížit náklady v této 
oblasti. Kontrolujeme také, 
zda všechny IT služby 
využívané naší městskou 
částí jsou správně smluvně 
ošetřené,“ uvedl starosta Pra-
hy 8 Roman Petrus. (pep)

EKOLOGIE

Žádejte 
o kotlíkové 
dotace
Dne 18. února 2016 bylo 
vyhlášením Výzvy č. 1 
zahájeno předkládání 
žádostí o dotaci z programu 
Zlepšování kvality ovzduší 
v hl. m. Praze – pořízení 
ekologického vytápění 
v domácnostech fi nancova-
ného v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
2014–2020. 

O poskytnutí této dotace 
je třeba žádat prostřednic-
tvím Magistrátu hl. m. Prahy, 
žádosti jsou přijímány od 
21. března 2016 do 29. pro-
since 2017 anebo do 
vyčerpání fi nančních 
prostředků. 

Všechny potřebné 
informace naleznete na 
portálu hlavního města 
Prahy www.praha.eu. 

GRANTY

Rada MČ Praha 8 rozdělí 
12 milionů korun
Na svém zasedání dne 2. března 
2016 schválila Rada městské 
části Praha 8 návrhy na 
vyhlášení dotačních řízení 
v oblastech kultury, volnočaso-
vých aktivit a sportu. Letos se 
bude rozdělovat celkem 
12 milionů Kč, pocházejících 
z odvodu z výherních hracích 

přístrojů za období leden až září 
roku 2015. „Peníze budou 
použity na podporu činností 
neziskových a příspěvkových 
organizací působících v Praze 8. 
Pro oblast kultury a volnočaso-
vých nesportovních aktivit dětí 
a mládeže byly vyčleněny 2 mil. 
Kč, pro oblast sportu pro dospělé 

a dorost byl vyčleněn 1 mil. Kč 
a pro oblast dlouhodobě 
organizované sportovní výchovy 
dětí a mládeže bylo vyčleněno 
9 mil. Kč,“ uvádí radní pro 
grantovou politiku Dana 
Blahunková a dodává: „Zájemci 
o dotace mohou podávat své 
žádosti do 29. dubna 2016.“ 
V průběhu května budou žádosti 
posouzeny Komisí pro sport, 
mládež a grantovou politiku 
a doporučeny ke schválení RMČ 
Praha 8. Vybrané projekty poté 
musí ještě koncem června 
schválit zastupitelstvo. (kop)
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Fórum

Je rozhodnutí 
koalice dát 
miliony 
právníkům 
na úkor 
školství 
správné

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

ODS

HNUTÍ ANO
Školství má peněz 
přesně dostatek

Otázka z dílny ODS vnucuje 
čtenáři představu, že koalice 
ubírá školství v Praze 8 peníze 
a dává je právníkům. To je ale jen 
další virtuální realita, kterou se 
ODS snaží vytvořit (mimocho-
dem proč zrovna právníkům, 
když podle stejné logiky jde více 
peněz např. na sociální věci a na 
dopravu?). 

Nejvíce mne po nástupu do 
funkce překvapilo, že neexisto-
vala žádná metodika pro 
rozdělování příspěvku zřizovate-
le na jednotlivé školy. Financo-
vání škol byl jeden velký chaos, 
ve kterém se vyznali pouze ti, 
kteří měli blízko k bývalému 
vedení města. Od letoška je to 
jinak – každá škola dostává 
stejný objem prostředků na žáka 
a má od zřizovatele plně pokryty 
náklady na energie, asistenty 
pedagoga a prevenci před 
sociálně patologickými jevy. Čili 
umění hospodařit s přiděleným 
příspěvkem zřizovatele je na 
každém řediteli školy, protože 
všichni mají stejně. Další 
provozní prostředky na 
konkrétní účely (např. odměny 
pro vynikající učitele) jsou 
školám přidělovány v průběhu 
roku. Zároveň si ředitelé 
nemohou stěžovat, jako tomu 
bylo v minulosti, že by neměli 
prostředky na integraci žáků – 
hned od začátku kalendářního 
roku mohou tyto prostředky čer-
pat. A nyní provádíme centrální 
nákupy energií a některých 
služeb, což umožňuje dosáhnout 
lepších cen a utratit méně peněz. 

K tomu je však nutno přičíst 
investiční výdaje, které jsou 
letos velmi vysoké. Připravuje se 
výstavba celých nových 
pavilonů v ZŠ Lyčkovo náměstí, 
další zateplování mateřských 
škol a rekonstrukce jídelen 
v Mazurské, Libčické, Dolákově 
a Na Přesypu. Dále jsou 
naplánovány desítky menších 
investic. 

Vážení rodiče, rozhlédněte se 
po škole, kterou vaše dítě 
navštěvuje. Připadá vám, že by 
školství na Praze 8 trpělo 
nedostatkem fi nancí? 

ODS PRAHA 8
Radniční „experti“ 
šetří na dětech, 
právníci však 
mají žně

Únorové zastupitelstvo hlasy ko-
alice ANO-ČSSD-KSČM-SZ 
schválilo rozpočet se schodkem 
100 milionů korun a s nejvyšší-
mi výdaji v historii Prahy 8 
(1,8 mld. Kč). Koaliční zastupitelé 
se zaštiťovali především 
každodenním šetřením (sic!). 
Pojďme se podívat, jak tato 
šetrná politika v podání 
rozpočtových expertů Matěje 
Fichtnera (místostarosta za 
ANO) a Elišky Vejchodské (SZ) 
vypadá doopravdy.

Rozpočet obecně překypuje 
výdaji ve formě „měkkých“ 
peněz. Posudky, studie, projekto-
vé přípravy se táhnou celým 
dokumentem jako červená nit. 
Praha 8 za ně letos vydá desítky 
milionů. 

To se zákonitě musí projevit 
ve škrtech, které jsou v tomto 
případě až nehorázné. Snížení 
výdajů na jednotlivé školy by 
mělo rodiče vyděsit. U mnohých 
škol jde o meziroční škrty ve 
výši 10–30 procent. V absolut-
ních číslech současné vedení 
přesunulo ze škol a školek deset 
milionů korun. Obavy o osud 
školství jsou plně na místě, 
přičemž se pan Fichtner prostě 
spoléhá, že to ředitelé nějak 
zvládnou. 

Děti přišly o miliony, zato 
spřátelení právníci a konzultanti 
si mnou ruce. Posuďte sami – 
loni vydala radnice za tyto věci 
4,7 milionu korun. Letos, kdy po 
brutálních čistkách zasedli na 
úřadě jen „profí ci“, potřebuje 
současné vedení na stejné 
služby o 14,1 milionu víc! 

Přijde vám, občané, takové 
šetření divné? Občanským 
demokratům také. Na zastupitel-
stvu jsme navrhovali změny, 
naše připomínky však koalice 
bez milosti zatrhla. Inu, 
doufejme v lepší příští. S ANO 
a jeho partnery líp skutečně 
nebude.

TOP 09 PRAHA 8
ANO, radši 
platíme za 
právníky než za 
kvalitní školství! 

Už při čtení otázky musí být 
čtenáři zřejmé, že odpovědný 
politik nemůže na takto 
položenou otázku odpovědět 
kladně. Avšak na Praze 8 je 
opak pravdou! Jen pro srovná-
ní: v roce 2013, kdy byla TOP 09 
v koalici, bylo z rozpočtu na 
poradenské, konzultační 
a právní služby vyčleněno 
necelých 3,3 mil. Kč. Nyní si 
koalice odsouhlasila výdaje 
převyšující 21 milionů. Tedy 
téměř sedminásobek! A to nejen 
na úkor školství, které si oproti 
minulému roku pohoršilo o více 
jak deset milionů korun. 
Z takového srovnání musí být 
každému jasné, že tato rada 
nejedná v zájmu občanů, ale 
dodavatelů právních a dalších 
služeb.

Pro TOP 09 je školství jednou 
z hlavních priorit. Vzdělání je 
klíčem k lepší budoucnosti 
a prosperitě. Proto jsem také na 
únorovém zastupitelstvu 
podala pozměňující návrh, aby 
byly přesunuty peníze z nesmy-
slných projektů právě do 
školství. Takovým nesmyslem 
v rozpočtu je např. projektová 
dokumentace na startovací 
byty pro mladé rodiny za 
12 mil. Kč. Protože kde jinde už 
investovat, když ne do vzdělává-
ní našich dětí? Můj návrh však 
neměl dostatečnou podporu, 
jelikož koalice zřejmě vidí 
priority jinde než právě ve 
vzdělávání. Prioritou jsou často 
nesmyslné soudní pře, a peníze 
na právníky tak dosahují 
astronomické sumy. Snad 
budou mít naše děti ve školách 
aspoň teplo a snad nebudou 
ředitelé muset výrazně 
omezovat třeba preventivní 
programy nebo provoz družin 
aj. Jejich úloha je nesnadná, 
zvlášť když pan místostarosta 
a poslanec Fichtner by rád 
o jejich osudu rozhodoval jako 
všemocný vládce (což mu 
naštěstí ve sněmovně neprošlo).

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

Matěj Fichtner
místostarosta 
MČ Praha 8 za ANO

Ondřej Gros
zastupitel 
za ODS

Markéta Adamová
zastupitelka 
MČ Praha 8 
za TOP 09
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ČSSD
Školám peníze 
nikdo nesebral

 V rozpočtu naší městské části 
sice byl o deset milionů snížen 
objem fi nančních prostředků 
vynaložených na běžné výdaje 
ve školství, ale to neznamená, že 
bychom snížili rozsah služeb 
v této důležité oblasti. Byla totiž 
provedena opatření, která zajistí 
efektivnější a úspornější 
hospodaření. V minulém roce 
byl vysoutěžen centrální 
dodavatel plynu pro všechny 
budovy, které má ve správě 
Praha 8. Díky tomu se městské 
části podařilo dosáhnout 
výrazně nižších výdajů. 
Základní a mateřské školy proto 
budou platit méně za dodávky 
plynu. V letošním by měl být 
vysoutěžen také centrální 
dodavatel elektřiny.

Dále se podařilo zavést 
standardizovaný příspěvek 
školám na provoz. Dříve jsme 
školám dorovnávali rozdíl mezi 
jejich výnosy a náklady. Standar-
dizovaný příspěvek zajistí, že 
základní školy dostanou 
fi nanční příspěvek na základě 
počtu svých žáků a mateřské 
školy podle počtu svých tříd. 
Nastavili jsme tak jednotné 
a spravedlivé podmínky pro 
školská zařízení.  

Z uvedených důvodů jsme 
mohli snížit rozsah fi nančních 
prostředků vynakládaných na 
běžné výdaje ve školství při 
zachování kvality. Určitě nelze 
tvrdit, že zvýšení výdajů na 
právní služby jde na úkor 
školství. Pokud jde o výdaje na 
právní služby, Praha 8 vede 
několik soudních sporů a musí 
být na ně důkladně připravená. 
Nechceme zbytečně platit 
pokuty nebo jiné smluvní 
sankce. Ty by totiž teprve 
snižovaly objem fi nančních 
prostředků, který lze vynaložit 
na školství nebo jiné důležité 
oblasti rozpočtu.  

KSČM
Napravovat chyby 
je vždy nákladné

Otázka položená ODS v sobě 
skrývá čertovské kopýtko. 
Na první pohled se může zdát, 
žeodpověď je jednoduchá. 
Na jedné straně právníci, na 
druhé děti z Prahy 8. Ale ne vždy 
prvoplánová odpověď je ta 
nejsprávnější. Abychom mohli 
posoudit veškeré aspekty, 
musíme se vrátit trošku do 
historie. Do doby, kdy byla tou 
nejtěsnější většinou tehdejším 
zastupitelstvem schválena 
realizace Centra Palmovka. 
Následující průběh potvrdil řadu 
pochybností, vznesených při 
jeho schvalování.  Kvalita smluv 
byla nevalná. Tento fakt pak 
přinutil společnost CP vést spor 
o úhradu části ceny za výstavbu 
budovy, dále o určení vlastnictví 
k budově a neposledně i spor 
ohledně platnosti smlouvy 
o půjčce. 

V tuto chvíli je zřejmější, proč 
je příklon k placení právních 
služeb nezbytný. I když bolí.  
Škody se musí minimalizovat 
a to bez právníků nelze. 

Existují i jiné typy sporů. 
ÚMČ zdědil 2 400 soudních 
sporů o dluhy na nájmech 
a službách. I toto je smutný 
relikt minulosti. Kontrolní výbor 
ZMČ se na tuto problematiku 
zaměřuje a bude hledat spolu 
s vedoucími odborů cestu, jak 
toto číslo snížit. Dluhy na 
sociálním bydlení či azylových 
bytech jsou totiž leckdy 
nevymahatelné. 

Ale i o školy se Radnice stará. 
Zateplení škol a školek předsta-
vovalo pro rozpočet MČ výdaj 
desítky milionů Kč. Investiční 
akce na školách též pokryly 
většinu požadavků. A naše MŠ? 
Ty patří  k nejvybavenějším 
v rámci celé ČR.  

Napravovat chyby je nákladné 
– ale nezbytné. 

OSMIČKA SOBĚ,
KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ
Jak utratit 
a netratit?

Jsou statisíce vložené MČ do 
auditů, právních a konzultač-
ních služeb na úkor škol 
a sociálních služeb tím nejlep-
ším z možných zhodnocení 
peněz z kapes daňových 
poplatníků?

Dle odpovědi místostarosty 
Matěje Fichtnera na únorovém 
jednání zastupitelstva má smysl 
platit kvalitní audity a studie 
s cílem zkvalitnit práci ÚMČ 
a zajistit MČ Praha 8 prosperitu. 
Schválený rozpočet zrcadlí tento 
názor, vždyť jen v kap. 03 
plánuje rozpočet na konzultační, 
poradenské a právní služby 
o 1,2 mil. Kč více než loni. 
Na projekty a studie spojené 
s cyklostezkami bude v roce 
2016 vydáno 2,2 mil. Kč. 

Studie ke správě aktiv stála 
MČ milion korun. I když trvala 
půl roku, nezvažovala všechny 
dostupné formy správy majetku, 
umožňující plnou kontrolu 
hospodaření. Při bližším 
zkoumání bylo navíc konstato-
váno, že některé položky 
(zdánlivě dokazující předchozí 
nehospodárnost) správně 
neměly být ve výpočtu zahrnu-
ty. Chybka se vloudila. Co už teď 
(za ty peníze) naděláme? „Osmá 
správa majetku a služeb, a. s.,“ 
byla založena (i s převodem 
8 mil.). Má s tím někdo problém?

Lze jen doufat, že další najaté 
znamenité fi rmy budou 
generovat neúčelové, smyslupl-
ně využitelné produkty, když už 
nám koalice ANO, ČSSD, SZ 
a KSČM odklepla meziroční 
(2015/2016) navýšení útraty za 
konzultační a poradenské služby 
o 265 %, ze 4,97 mil. na 18,14 mil. 
Kč. Stojí za zmínku, že nejvyšší 
položka v tomto posledním 
součtu je spojená s Centrem 
Palmovka (9 mil. Kč). Centrum 
Palmovka stojí! Hodně moc. 
A ještě dlouho bude stát. Stavba 
i akciovka. Zatím jen ve 
hvězdách je psáno, co s tím 
projektem bude. A co školy? 
Hospodaří dobře?

STRANA 
ZELENÝCH
Základním školám 
se rozpočet 
nekrátí

Cílem koalice je ozdravit veřejné 
výdaje tak, aby MČ za pár let 
nezkrachovala. V rámci ozdravo-
vání rozpočtu je snaha nedotý-
kat se základního školství. 
Je proto třeba zdůraznit, že 
celková částka poskytovaná ZŠ 
na provoz se reálně nemění, 
investice dokonce rostou. 

Zde konkrétní čísla: Příspěvek 
základním školám na provoz 
v roce 2015 byl bez započtení 
jednorázové neinvestiční 
účelové dotace na vybavení 
nových prostor jedné konkrétní 
školy 85,5 mil. Kč plus příspěvek 
na asistenty pedagoga a 
programy prevence. Základní 
školy sice dostávají na rok 2016 
o trochu méně: 82,7 mil. Kč 
základního příspěvku plus jako 
v předešlém roce příspěvek na 
asistenty pedagoga a programy 
prevence. Na druhou stranu 
rozpočet počítá s úsporou 
2,5 mil. Kč na energiích (byl 
přesoutěžen plyn, bude přesou-
těžena elektrická energie). 
Případné vyšší výdaje na energie 
budou školám uhrazeny. 

Mírně klesá příspěvek 
mateřským školám. Ty jsou 
dlouhodobě zvýhodněny oproti 
ZŠ příjmem ze školného od 
rodičů. Podstatnou změnou je 
zavedení pravidel pro rozdělová-
ní peněz mezi ZŠ. Díky nim se 
narovnal rozdíl mezi dlouhodo-
bě podfi nancovanými a přefi -
nancovanými školami. Kupodi-
vu v minulosti nejhůře 
fi nancovanou školou je ZŠ 
Lyčkovo náměstí, která patří 
mezi nejkvalitnější a nejoblíbe-
nější školy na MČ Praha 8. 
Té rozpočet výrazně narůstá. 
Jak je vidět, pouze od fi nancí na 
vybavení škol se kvalita neodvíjí. 

Finančně by školám pomohlo 
spíš stálé zvýšení rozpočtu na 
platy učitelů. Ti jsou skutečně 
oproti jiným vysokoškolsky 
vzdělaným zaměstnancům 
dlouhodobě fi nančně znevýhod-
něni. Toto je však prosba na 
státní úroveň, obec platy 
ovlivnit nemůže.

Lenka Majerová
členka komise 
pro školství za ČSSD

Vladislav Kopal 
zastupitel
MČ Praha 8 za KSČM  

Perla Kuchtová 
zastupitelka MČ 
Praha 8 za Osmička 
sobě – KDU-ČSL 
a nezávislí

Eliška Vejchodská
zastupitelka 
MČ Praha 8 
za Stranu zelených
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Čtenáři píší

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

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

Dobrý den, 
v březnovém čísle Osmičky 
na str. 13 ve článku 
o parkování píšete, cituji: 

„Naší městské části se 
podařilo prosadit, aby zóny 
byly zavedeny i v oblasti 
Ládví a Kobylis.“ Při vašem 
referendu obyvatelé této 
části zóny odmítli. To je pan 
radní pro dopravu Karel 
Šašek tak arogantní, že 
napíše – prosadili jsme –, 
když jsme si to nepřáli? Naši 
zastupitelé nás mají 

zastupovat, tj. prosazovat 
naše přání! Toto je výsměch 
voličům. Děkuji předem za 
vysvětlení. 

JIŘINA SMOLÍKOVÁ

Vážená paní Smolíková, 
na Praze 8 neproběhlo 
žádné referendum ohledně 
parkovacích zón. Jednalo se 
o anketu, kterou uskutečnilo 
předchozí vedení radnice 
v roce 2012. V rámci této 
ankety odpovídalo nece-
lých 8 % obyvatel s tím, že 

nebylo nijak kontrolováno, 
kolik a kdo hodil do uren 
anketních lístků. Tímto se 
celá anketa znehodnotila 
a sama od sebe byla 
neúčinná. Není jasno, zda 
zde vůbec hlasovali 
obyvatelé, kteří mají trvalé 
bydliště v ulicích a kteří 
jediní mají právo hlasovat. 
Navíc se hlasovalo o úplně 
jiném systému parkovacích 
zón, než je tomu nyní.

ODBOR KANCELÁŘE 
STAROSTY

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

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

Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017

Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven
25. 11. 2015 – 3. 4. 2016

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

P Ř E D M Ě T  S E Z Ó N Y
Wiehlova mříž
2. 2. – 30. 4. 2016

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

www.muzeumprahy.cz
Muzeum hlavního města Prahy

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

 

NEGRELLIHO VIADUKT 

170LET OD ZAHÁJENÍ STAVBY
22. 3. – 22. 6. 2016

Vážená redakční rado,
vzhledem k rubrice Fórum o Kulturním domě 
(KD) Ládví v březnové Osmičce si dovo-
luji vyjádřit názor mnoha spoluobčanů, že by 
obchůdek Biodomov měl setrvat na svém 
místě i po rekonstrukci KD Ládví. Díky 
obětavé činnosti pracovnic obchůdku – větši-
nou vysokoškolsky vzdělaných – je tam 
zajišťováno i bezplatné poradenství, nacházejí 

se tam informační materiály a nástěnky. 
Biodomov navštěvují zejména maminky 
s dětmi, lidé potřebující speciální výživu, 
sportovci, senioři a mnoho dalších, snažících 
se o zdravější životní styl.  

MARIO ONDRAŠIK 
(nejsem obchodník ani dodavatel zboží)

Dobrý den,
ráda bych touto cestou poděkovala za krásný 
zážitek, který jste připravili důchodcům – kon-
cert operetních melodií v Libeňském zámečku. 
Mne osobně jste na chvíli vrátili do dětství, 
které jsem celé prožívala jako dcera operetních 
umělců v divadle. Dnes se již klasické operety 
nehrají, proto to byl opravdu nevšední dárek.

ALENA GEBAUEROVÁ

Vážení,
bydlím v Bohnicích 40 let. Pravda je, že jsme si 
v 70. letech s dopravou užili své. Ale v součas-
né době, od doby, kdy byla prodloužena trasa 
metra C do Kobylis, je doprava pro nás 
naprosto vyhovující. Ti z vás, kteří navrhujete 
prodloužení tramvaje do Bohnic, tu určitě 
nebydlíte. Proto doporučuji nejprve navštívit 
tuto lokalitu, která pokračuje ulicí K Pazder-
kám a dále Trojskou kotlinou k zoologické 
zahradě. Myslím, že zničit tuto krásnou 
přírodu může jen barbar. Chodím velmi často 
dolů do Troje, jednak do zoo, do Trojského 
zámku i dále do Stromovky, a tak vím, že 
doprava je tam velmi dobře vyřešena. Přijíždí 

jeden autobus za druhým. Rovněž od nás 
z  Bohnic je výborná linka 236,  která jede 
k zoo. Také není nutno řešit dopravu Prahy 6, 
která má své vyřešené prodloužením metra A. 

ELIŠKA PETEROVÁ

Vážená paní Peterová,
mohu vás ujistit, že jako dlouhodobý obyvatel 
Prahy 8 plně sdílím vaší starostlivost o přírodu 
i o kvalitu životního prostředí této městské 
části, stejně jako Strana zelených. Proto také 
dobře chápu vaše kritické stanovisko k návrhu 
na spojení Prahy 8 a Prahy 6 mostem v trase 
směřující do Trojské kotliny. Nejsou to však 
zelení ani radnice MČ Praha 8, ale sám 

Magistrát hl. m. Prahy, který dlouhodobě 
navrhuje toto spojení a územní rezervu pro 
tento most nechává zakreslovat do výkresů 
platného Územního plánu SÚ hl. m. Praha. 
Proto své výhrady k tomuto záměru musíte 
směřovat k pražskému magistrátu. S vaším 
názorem na výhodnost městské hromadné 
dopravy zajišťované autobusy se však již 
ztotožnit nemohu. Množství zdraví škodlivých 
zplodin produkovaných těmito autobusy 
s pohonem dieselovými motory a jezdících, jak 
sama říkáte, jeden za druhým, neprospívá ani 
přírodě ani zdraví nás, obyvatel Prahy 8. 

EDUARD HAVEL, 
dopravní expert Strany zelených
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Hermanová mi 
prozradila, jaké to 

je přijít o věneček pod 
smrkem s chlapem, 

kterého předtím 
nikdy neviděla.

PETR ŠTROMPF, SPISOVATEL:

Musel jsem se 
čtyřikrát narodit, než 
jsem se usídlil v Libni

CELÝ ROZHOVOR 
NAJDETE NA
www.praha8.cz

 V noci před setkáním s Petrem Štrompfem, spisovatelem, 
publicistou, investigativním novinářem, ale i bubeníkem 
a textařem v jedné osobě, se nad Českem roztrhla bílá peřina. 
Těžký mokrý sníh ztížil ptactvu dostupnost potravy. Petr 
Štrompf uviděl před Libeňským zámkem na stromě krmítko, 
a hned sypal ptáčkům zob.  

„Já mám přírodu, potažmo 
ptáčky moc rád, měl jsem doma 
poštolku, káně, dokonce 
i divokou kachnu. Našel jsem ji 
zmrzlou na Vltavě, vzal jsem ji 
domů. Zavřel jsem ji zahřát na 
záchod, ale ženě jsem nestihl nic 
říct… A málokterá manželka 
zažije, že na ni doma vylítne 
divoká kachna…“

Začněme „netradičně“ – kde jste 
vyrůstal?
„Na netradiční otázku netradiční 
odpověď. Narodil jsem se 
a vyrůstal v severočeském Žatci, 
ale už přes třicet let bydlím na 
Praze 8. A beru to jako svou 
velkou výhru. Čtyři kroky to 
mám do Troje, dva do Kobylis, 
a když beru za kliku, jsem 
v Libni.“

Jak se rodák ze Žatce dostane 
do Libně?
„Musel jsem se na to čtyřikrát 
narodit.“

Prosím?
„Ano, nejprve jako každý, ale po 
docela rizikovém těhotenství. 
Mámě bylo 44, když mě nosila 
pod srdíčkem, a doktor ji 
varoval, že dítě může být různě 
postižené. Máma prohlásila, že 
když už má osm dětí, vychová 
i deváté, ať bude jakékoliv. Takže 
zpočátku jsem vyrůstal v počtu 
šesti sester a dvou bratrů. Nyní 
mám už, bohužel, o dva souro-
zence méně. Já zatím žiju a míru 
mého postižení ať posuzují jiní. 
Podruhé jsem se narodil, když 
mě v šesti letech srazil vojenský 
náklaďák. Bydleli jsme naproti 
kasárnám Kapitána Jasioka, táta 
na to koukal z okna a málem 
zešílel, řidič se prý chtěl na místě 
zastřelit. Ale měl jsem neuvěři-
telnou kliku – spadl jsem mezi 

kola. V září jsem nastoupil jako 
všichni do první třídy.“ 

A třetí narození?
„3. září 1981, bylo mi osmadva-
cet a pracoval jsem v hlubinném 
dole Pluto II. Dole byl důlní 
zápar, tedy klimatická vlhkost, 
a při jeho odstraňování se koplo 
do kapsy plné metanu. Výbuch 
zabil 65 chlapů. Já byl jedním 
z pěti, kteří to na tom daném 
místě přežili – těsně předtím 
jsem totiž zašel do boční chodby. 
Podtlak způsobený výbuchem 
mi zhmoždil plicní lalok 
a způsobil ještě některá jiná 
lehčí zranění. Držel se státní 
smutek, ale jinak se o neštěstí 
v médiích psát nesmělo. Tak 
jsem o tom později napsal 
novelu Bestie. Krátce po 
propuštění z nemocnice jsem dal 
z pracovního poměru výpověď. 
A pak byla opět menší mela 
– přecházel jsem v Mostě ulici 
a řidička tramvaje nerespektova-
la, že má červenou. Tak jsem se 
narodil počtvrté. Usídlil jsem se 
v Libni a další narození už mě 
nepotkalo. U andělů už mám 
vybráno, nebe prý nikdy pátou 
šanci nedává.“

 Jak jste se dostal k psaní knížek?
„Rodiče mi zemřeli, když mi bylo 
21. Nejdřív táta, rok po něm 
máma. Co jsem v té době byl? 
Nabubřelý idiot, který chtěl mít 
své jméno v novinách, aby 
zapůsobil na holky. Pořád jsem 
posílal své výplody do Mladého 
světa Rudolfu Křesťanovi, to byl 
takový můj vzor, a on mi neustále 
odepisoval, ať tu energii věnuji 
jinému žánru než fejetonu. Ale 
nakonec mi něco otiskli… A po 
třetím honoráři mě najednou 
přestalo zajímat, jestli holky oslní 
moje jméno v novinách. Publiko-

val jsem v severočeských 
periodicích povídky, po přestěho-
vání do Prahy jsem od roku 1990 
pracoval v dnes již zaniklém 
deníku Expres. Nyní jsem coby 
investigativní žurnalista na volné 
noze. A ze všeho, co jsem zažil, 
čerpám náměty pro své knížky. “

Máte jich na kontě šest, nyní vám 
vychází sedmá – Kulku neuslyšíš. 
Jsou tematicky velmi odlišné – roz-
hovory s hereckými osobnostmi, 
humoristický román z novinářské-
ho prostředí, detektivní román, 
příběh z pražského podsvětí …
„To je pravda. V mém životě hraje 
hodně roli náhoda. Ale ta přece 
přeje připraveným. Bubnoval 
jsem jak středoškolský student 
v severočeské kapele Nothing, 
pro žateckou kapelu Gradace 
jsem psal písňové texty. Když 
jsem se přestěhoval do Prahy, 
najednou mi v roce 1987 volá 
z Kavčích hor můj dávný známý, 
že potřebují upravit text pro 
jednu písničku. Přišel jsem do 
studia, tam u klavíru stála 
taková hubená holka, a já si říkal 
– co je to za cikánku? Byla to 
Lucie Bílá. Že jí to nejde zpívat. 
A že za půl hodiny to má být 
natočené. Z frajeřiny jsem řekl 
– napíšu text úplně nový a ještě 
si stihnem vykouřit čtyři cigára. 
A splnil jsem to. Písnička se 
jmenovala To se ví, vysílala se 
v pořadu Sejdeme se na výsluní, 
kde Ladislav Štajdl uváděl 
začínající interprety. Následova-
la spolupráce s Daliborem 
Jandou, Petrou Černockou, 
Marcelou Březinovou, s Hudeb-
ním divadlem v Karlíně…“

Až z toho vznikla i knížku 
rozhovorů, že? 
„Začalo to už v Expresu 
seriálem rozhovorů s Milošem 
Kopeckým, pak jich následovala 
celá řada. Četl je rád i kontro-
verzní člověk Viktor Kožený. 
Navrhl mi, abych je upravil pro 
knižní podobu a že se vydání 
knihy osobně ujme. Své slovo se 
všemi mými podmínkami 
dodržel. Do knihy „Čtyřikrát s… 
A něco navíc“ jsem zahrnul čtve-
řici Raoul Schránil, Ljuba 
Hermanová, Milena Dvorská 
a Jana Šulcová. Já si moc cením 
toho, že se mnou ty hvězdy 
hovořily zcela otevřeně. Třeba 
Hermanová vůbec poprvé 
prozradila, jaké to je přijít 
o věneček pod smrkem 
s chlapem, kterého předtím 
nikdy neviděla.“ 

To „A něco navíc“ jsou ale příběhy 
sňatkových podvodníků… Proč?
„Knížka mi přišla poněkud útlá, 
tak jsem ji nastavil. Tehdy mi 
policisté dali nahlédnout do 
desek s „noblesní“ kriminalitou 
– pozorní pánové ve skvěle 
padnoucích oblecích, slušného 
chování, kteří ale dámu 
oškubou úplně o všechno. 
Ostatně i divadelní svět je o co 
nejvěrohodnějším předstírání.“

S podsvětím jsou spojené i vaše 
další knihy S hřebíkem v botě, 
Práskač i novinka Kulku neusly-
šíš. K takovým knížkám je třeba 
ale mít dobré vztahy i s policií, 
ne?
„Musím říct, že jako investiga-
tivnímu novináři mi pražská 
policie vychází maximálně 
vstříc. A díky tomu se dozvím 
věci, které pak mohu použít 
i jako spisovatel.“

VLADIMÍR SLABÝ

Rozhovor



12 OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / DUBEN 2016  www.praha8.cz

Doprava / bezpečnost

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ ULIC
Respektujte 
značky Zákaz 
zastavení 
V Praze 8 začíná jarní blokové 
čištění ulic. Jeho jarní část star-
tuje ve vybraných ulicích 
v Karlíně od 5. 4. 2016 a bude 
v 37 blocích probíhat do 
7. 6. 2016. Podzimní čištění pak 
proběhne od 23. 8. do 
26. 10. 2016. Úklid probíhá 
vždy od 8.00 do 15.00 hod.

Každému bloku bude 
předcházet osazení přenos-
ných značek Zákaz zastavení 
s uvedeným termínem 

nejméně sedm dní před 
termínem čištění. Prosíme 
občany o respektování značek 
Zákazu zastavení, aby úklid byl 
co nejefektivnější.

Blokové čištění ulic provádí 
TSK hl. m. Prahy, která je 
správcem komunikací. 
Na webu společnosti TSK hl. 
m. Prahy www.tsk-praha.cz  je 
k dispozici aplikace (od 
1. 4. 2016) Čištění komunikací, 
kde uživatel zadá název ulice, 
a zobrazí se datum čištění dané 
komunikace.

DANIELA HEMIDI, 
Odbor dopravy

PARKOVÁNÍ 

Obyvatelé Prahy 8 
placené zóny chtějí
Městská část Praha 8 si nechala 
agenturou IBRS zpracovat 
výzkum o spokojenosti s parko-
váním na Praze 8. Byl proveden 
na reprezentativním vzorku 
obyvatel naší městské části, když 
proběhnul formou osobních 
rozhovorů se 400 respondenty. 

Výzkum ukázal, že velká část 
obyvatel Prahy 8 není spokojená 
s aktuálním stavem parkování na 
Praze 8. Nespokojeno s ním bylo 
totiž 45 procent dotazovaných, 
naopak spokojeno bylo jen 
32 procent respondentů. Ukázalo 
se také, že zavedení zón placené-
ho stání má podporu občanů naší 
městské části, protože 46 procent 
dotazovaných souhlasilo s jejich 
zřízením, proti bylo 34 procent. 
Respondenti považovali za 
nejdůležitější argumenty pro 
zavedení zón, že přinesou více 
parkovacích míst pro obyvatele 
Prahy 8 a že ti budou mít jistotu, 

že mají kde zaparkovat. Za hlavní 
argument proti jejich zavedení 
bylo označeno problematické 
parkování návštěv.   

Potvrdila se tak správnost 
aktivní snahy MČ Praha 8 o to, 
aby zóny placeného stání byly 
zavedeny i na jejím území. 
Podařilo se tak prosadit, že by 
měly být zavedeny nejenom 
v oblasti Karlína, kde je podle 
výzkumu mezi místními 
obyvateli o ně velmi silný zájem, 
ale i v oblasti Ládví a Kobylis. 
Ty nebyly v původním návrhu 
zahrnuty. „Výzkum nám potvrdil, 
že parkování naše obyvatele 
velmi trápí a že zavedení zón 
placeného stání má jejich 
podporu. Budeme proto 
podporovat jejich brzké 
zavedení, aby se zlepšily 
možnosti parkování našich 
občanů, “ uvedl radní pro 
dopravu Karel Šašek. (pep)

Součástí kurzů je
 výcvik sebeobrany � umění orientace a správné reakce 

v nebezpečných krizových situacích � nácvik první pomoci 

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

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

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

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

probíhat v přirozených podmínkách mimo tělocvičnu.

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

Daniel Průša � tel.: 776 777 576 � e-mail: prusa@coafin.cz

Počet zájemců pro každý kurz je max. 36 osob.

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

pořádá

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

KURZY BEZPEČNÉHO 
CHOVÁNÍ

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

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

Pohřešovaná dívka 
se rychle našla
Koncem února se strážníci 
setkali s  případem pohřešova-
né třináctileté dívky. Dle 
popisu byla nápadně štíhlá, až 
vyhublá, podomácku oblečená 
a bez bot, jak uvedla její matka. 
Hlídka spolu s matkou 
prohledávala okolí, dotazovali 
se otce dívky, kamarádky 
i kolemjdoucích občanů. 

Do pátrání byli rovněž 
zapojeni republikoví policisté. 
Následně se strážníci obrátili 
na procházejícího občana, 
který jim sdělil, že viděl 
nějakou dívku zabíhat do neda-
lekého domu, kde se také 
podařilo dívku opravdu 
objevit. Vyšlo najevo, že 
hledaná utekla z domu po 
hádce s rodiči. 

Narušení 
veřejného pořádku
Dne 27. 2. 2016 v poledních 
hodinách dostala hlídka 
městské policie oznámení, že se 
v Pernerově ulici nachází muž 
zanedbaného vzhledu, který 
chodí kolem zaparkovaných 
aut a zkouší je otevřít.

Na místě byl strážníky 
zjištěn občan cizí národnosti, 
který po ulici pohazoval odpad-
ky z kontejneru. Dopustil se 
tímto přestupku proti 
veřejnému pořádku, tudíž byl 
vyzván k prokázání totožnosti. 
Jelikož nemohl svou totožnost 
spolehlivě prokázat, byl 
předveden na oddělení 
cizinecké policie. Po provedené 
lustraci v evidenci osob byla 
muži uložena bloková pokuta 
ve výši 2000 Kč.

Z ČERNÉ KRONIKY

Ve dnech 14. až 18. března 
probíhaly zátěžové testy 
Libeňského mostu. V noci 
na 15. 3. byl most 
testován pomocí kmitova-
cího stroje a sledoval se 
vliv vibrací. Další noc byl 
most dvěma plně 
naloženými nákladními 
vozy (každý až 40 tun) při 
rychlosti 5 km/h testován 
na prohnutí. Sledovalo se, jak moc se most prohýbá, jak dlouho se 
vrací do „původního stavu“ a zda se vůbec do něj vrátí.  V obou 
dnech byla testována část mostu, která je v nejhorším stavu – 
od sjezdu ke Kaufl andu směr k Palmovce. Na snímku je soustava 
měřicích čidel pod mostem. Text a foto: Miloš Skácel

ZÁTĚŽOVÉ TESTY MOSTU
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Měníme Prahu 8

ZVEME

První Veřejné fórum 
k udržitelnému rozvoji 
v Praze 8 pořádáme 25. květ-
na od 18 hodin v KD Ládví. 
Cílem veřejného fóra je získat 
co nejširší zpětnou vazbu 
k rozvoji Prahy 8 očima 
veřejnosti. Občané defi nují 
největší problémy/podněty 
v oblastech dle tzv. Aalbor-
ských závazků: Správa věcí 
veřejných a územní rozvoj, 
Životní prostředí, Udržitelná 
spotřeba a výroba, Doprava, 
Zdraví obyvatel, Místní 
ekonomika a podnikání, 
Vzdělávání a výchova, 
Kultura a místní tradice, 
Sociální prostředí, Globální 
odpovědnost. Zároveň vám 
představíme cíle a některá 
konkrétní opatření, která 
budou součástí Strategického 
plánu udržitelného rozvoje 
MČ Praha 8, který v současné 
době zpracováváme.

IVA HÁJKOVÁ, 
koordinátorka MA21

EVA POLÁČKOVÁ, NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR:

Člověk je pro úřad partnerem 
 Praha 8 je od ledna součástí Národní sítě Zdravých měst ČR 

(NSZM), prestižní asociace, která sdružuje místní samosprá-
vy hlásící se k principům udržitelného rozvoje a realizace 
místní Agendy 21. Zeptali jsme se Evy Poláčkové, pracovnice 
z Kanceláře  NSZM ČR, jaký přínos má místní Agenda 21 pro 
naše občany.

Bavíme se o udržitelnosti, 
o realizaci místní Agendy 21. Co 
může občanovi dobře realizovaná 
místní Agenda 21 přinést?
„V každém případě mu může 
pomoci zlepšit podmínky pro 
život v daném místě. Člověk si 
během krátké doby uvědomí, že 
je partnerem pro místní úřad, 
a může tím pádem spolurozho-
dovat o věcech, které občané 
vnímají jako prioritní k řešení 
ve svém domově. Je to každo-
pádně vytváření jistoty pro 
další generaci, že se v žádném 
případě nezhorší podmínky pro 
život, naopak, že se spíše zlepší.  
Je to zároveň výchova k patrio-
tismu, je to posilování vnímání 
místa, kde žiji, a vytváření 

určitého zakořenění v lokalitě, 
kde žiji.“

Pracujete v NSZM ČR již dlouho. 
Aktuálně je v asociaci více než 
130 samospráv, můžete tedy 
porovnávat. Je veliký rozdíl mezi 
těmi, kteří jsou na samotném 
počátku, a těmi, kteří jsou 
v místní Agendě 21 nejlepší?
„To je naprosto diametrální 
rozdíl. Tam, kde začínají, se 
teprve začíná vytvářet skutečná 
důvěra lidí k úřadu. A to není 
hned. Nejlepší města už pracují 
s velkými skupinami lidí, 
s jednotlivými cílovými 
skupinami. Lidé znají princip, 
jakým způsobem zdravé město 
s občany komunikuje. Mají 

kontaktní 
lidi ve 
svých 
středech, 
kteří běžně 
vytvářejí přímé komunikace se 
zástupci úřadu, řeší společné 
problémy u kulatých stolů nebo 
na veřejných projednáních, ale 
také se účastní nejrůznějších 
aktivit, které souvisejí s vyšší 
úrovní zapojování občanů, kteří 
se podílejí na uplatňování 
kroků ke zvyšování kvality 
života.“ 

Takže není rozdíl mezi občany 
Chrudimi a Prahy 8, je pouze 
rozdíl, jak dlouho a jak dobře se 
místní Agenda 21 dělá?
„Je to tak. Samozřejmě, lidé 
musí mít dostatek informací 
a musí se s nimi pracovat. 
Pak uvěří a sami se chtějí 
účastnit spolurozhodování.“

PAVEL ROUŠAR

MATOUŠ ETTLER, 
ŠKOLNÍ TELEVIZE REFLEGS

Talent mezi reportéry
Při setkání s veřejností, která 
v rámci projektu Měníme 
Prahu 8 organizuje MČ Praha 8, 
můžete v sále vidět patnáctileté-
ho kluka s kamerou a mikrofo-
nem. Je jím Matouš E� ler, 
deváťák ze ZŠ Lyčkovo náměstí 
a šéfredaktor školní televize 
Refl egs TV, který pro nás (i pro 
vás) z jednání pořizuje videore-
portáže. Jsou ke zhlédnutí na 
našem webu www.praha8.cz 
v sekci Místní Agenda 21, foto 
a videodokumentace.

Jak jste se k novinařině dostal?
„Odjakživa mě bavilo zprostřed-
kovávat ostatním informace. 
Ve druhé třídě jsem za podpory 
třídního učitele pana Tichého 
začínal s třídním časopisem 
Třídňáčkem, spíš to ale byly jen 
jednotlivé listy s fotkami 
a informacemi ze života třídy. 
Ve čtvrté třídě jsem to na přání 
pana ředitele Kordy rozšířil na 
celoškolní Lyčkopis. A nejpozději 
pod vedením paní učitelky 
Gabrielové na druhém stupni už 
to začalo mít i formu a obsah 
časopisu s reportážemi, rozhovo-

ry… A odtud už byl jen krůček ke 
školní televizi Refl egs TV.“

Televize není nic jednoduchého. 
Absolvoval jste nějaký kurz, 
školení?
„Jsem spíš samouk. Škola mi 
poskytla pro začátek kameru, 
k tomu knížku, jak se to dělá, 
a v sedmičce jsem s kolegy 
udělal první dvě zpravodajské 
desetiminutovky. Dnes je nás 
v televizi celkem dvanáct, za 
měsíc vytvoříme až deset 
příspěvků do jednotlivých 
rubrik. Záškolák je rubrika pro 
mimoškolní aktivity, móda 
a umění je určená spíš pro holky, 
pro kluky zase počítače…“ 

Díval jsem se na váš web www.
refl egs.jecool.net, je toho 
požehnaně. Kde natočené 
materiály zpracováváte? 
„Doma. Ve škole na to není čas 
a klid, hlavně dabing je náročný 
na ticho.“

Celý rozhovor najdete na 
www.praha8.cz.

VLADIMÍR SLABÝ
placená inzerce
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Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

BIO VOK

Lokalita Území Datum Čas

K Haltýři x Velká skála Troja 5. 4. 13.00–17.00

Křivenická x Čimická Čimice 5. 4. 14.00–18.00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 5. 4. 15.00–19.00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 5. 4. 16.00–20.00

Lindavská Bohnice 6. 4. 14.00–18.00

Na Vartě Libeň 6. 4. 15.00–19.00

Burešova Kobylisy 6. 4. 16.00–20.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 7. 4. 14.00–18.00

Fořtova x Do Údolí Čimice 7. 4. 15.00–19.00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 7. 4. 16.00–20.00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 8. 4. 13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 8. 4. 14.00–18.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 8. 4. 15.00–19.00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 8. 4. 16.00–20.00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 9. 4. 09.00–13.00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 9. 4. 10.00–14.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 11. 4. 13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 11. 4. 14.00–18.00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 11. 4. 15.00–19.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 11. 4. 16.00–20.00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 12. 4. 14.00–18.00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 12. 4. 15.00–19.00

Mlazická Čimice 12. 4. 16.00–20.00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 13. 4. 14.00–18.00

Podhajská pole  (parkoviště) Bohnice 13. 4. 15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 13. 4. 16.00–20.00

U Pekařky Libeň 14. 4. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 14. 4. 14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 14. 4. 15.00–19.00

Kašparovo Náměstí Libeň 14. 4. 16.00–20.00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 15. 4. 14.00–18.00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 15. 4. 15.00–19.00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 15. 4. 16.00–20.00

Křivenická x Čimická Čimice 16. 4. 08.00–12.00

Jirsíkova x Malého Karlín 16. 4. 09.00–13.00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 16. 4. 10.00–14.00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 18. 4. 14.00–18.00

Braunerova x Konšelská Libeň 18. 4. 15.00–19.00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 18. 4. 16.00–20.00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 19. 4. 13.00–17.00

Drahorádova Střížkov 19. 4. 14.00–18.00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 19. 4. 15.00–19.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 19. 4. 16.00–20.00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 20. 4. 13.00–17.00

K Haltýři x Velká skála Troja 20. 4. 14.00–18.00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 20. 4. 15.00–19.00

Trojská x Nad Trojou Troja 20. 4. 16.00–20.00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 21. 4. 14.00–18.00

Mazurská (u trafostanice) Troja 21. 4. 15.00–19.00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 21. 4. 16.00–20.00

Lindavská Bohnice 22. 4. 14.00–18.00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 22. 4. 15.00–19.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou)

Karlín 22. 4. 16.00–20.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 25. 4. 14.00–18.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 25. 4. 15.00–19.00

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

Libeň 25. 4. 16.00–20.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 26. 4. 14.00–18.00

Lokalita Území Datum Čas

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 26. 4. 15.00–19.00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 26. 4. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 27. 4. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 27. 4. 15.00–19.00

Janečkova Kobylisy 27. 4. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 28. 4. 15.00–19.00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 28. 4. 16.00–20.00

U Pekařky Libeň 29. 4. 13.00–17.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 29. 4. 14.00–18.00

Mlazická Čimická 29. 4. 15.00–19.00

Kašparovo Náměstí Libeň 2.5. 13,00–17,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 2.5. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 2.5. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 2.5. 16,00–20,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 3.5. 13,00–17,00

Taussigova (proti domu č. 1) Kobylisy 3.5. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála Troja 3.5. 15,00–19,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 3.5. 16,00–20,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 4.5. 13,00–17,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 4.5. 14,00–18,00

Na Vartě Libeň 4.5. 15,00–19,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 4.5. 16,00–20,00

Burešova Kobylisy 5.5. 13,00–17,00

Uzavřená Kobylisy 5.5. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 5.5. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 5.5. 16,00–20,00

Lokalita Území Datum Čas

Brandýská x Ke Hřišti Čimice 6. 4. 13.00–17.00

Turská x K Větrolamu Čimice 7. 4. 13.00–17.00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 9. 4. 08.00–12.00

Fořtova x Okořská Čimice 12. 4. 13.00–17.00

Do Údolí x Libeňská Čimice 13. 4. 13.00–17.00

Na Hranicích x Kočova Čimice 15. 4. 13.00–17.00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 18. 4. 13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí Čimice 21. 4. 13.00–17.00

U Pekařky x Pod Bání Libeň 22. 4. 13.00–17.00

Kandertova - západní konec Libeň 25. 4. 13.00–17.00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň 26. 4. 13.00–17.00

Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna Libeň 27. 4. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň 28. 4. 13.00–17.00

Nad Popelářkou 177/12 Troja 28. 4. 13.00–17.00

ROZPIS BIO VOK HRAZENÉ MHMP
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna  9. 4.  9.00–12.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou  9. 4.  9.00–12.00
Na Dílcích 16. 4.  9.00–12.00
V Nových Bohnicích 16. 4.  9.00–12.00
Přemyšlenská x Chaberská 23. 4. 13.00–16.00
Kubišova x Gabčíkova 23. 4. 13.00–16.00

Svoz bioodpadu provozuje společnost A. S. A., spol. s r. o., a Pražské 
služby, a. s., a je plně hrazen z fi nančních prostředků Magistrátu 
hlavního města Prahy. Tyto velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin. Změnou oproti 
minulému roku je, že v případě naplnění kontejneru před koncem 
doby přistavení bude přistaven kontejner nový.
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže 
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
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Životní prostředí

Z ÚŘEDNÍ DESKY
Deratizace 2016
Pravidelná deratizace letos 
proběhne od počátku dubna 
do června a v září a říjnu. 
Magistrát hl. m. Prahy, který 
vše zajišťuje, upozorňuje, že 
harmonogram se v průběhu 
deratizace může upravovat. 
Důvodem mohou být 
klimatické podmínky, ale 
i urgence výkonu v postiže-
ných lokalitách.
1. – 29. 4.  Metro Invalidovna 
a okolí, U Sluncové, Moláko-
va, Za Invalidovnou, U Invali-
dovny, Kaizlovy sady, 
Pernerova, Březinova, 
Thámova, Vítkova, Kollárova, 
Karlínské nám., Sokolovská, 
Křižíkova, Florenc, Rohanské 
nábř., Pobřežní, Prvního 
pluku, U nádražní lávky.
2. 5. – 3. 6.  Bínova, Frýdlant-
ská, Ďáblická, Chabařovická, 
Třebenická, Střelničná, metro 
Ládví a okolí, Hlaváčova, 
Burešova, kolem rybníčku 
Taussigova, Taussigova, 
Střekovská, Famfulíkova, 
Bojasova, Žernosecká, 
Slancova, Čumpelíkova, 
Hrubého, OC Ládví, Šimůnko-
va, Jelínkova, Formánkova, 
Střelničná 2. část, Tanvald-
ská, Kyselova, Batličkova, 
U Slovanky, Na Slovance.
 6. 6. – 30. 6.  OC Sokolníky, 
Paláskova, Třeboradická, 
Hovorčovická, Košťálkova, 
Neratovická, Havlínova, 
Balabánova, Luhovská, 
Chotovická, Písečná, K Sadu, 
Na Šutce, okolo zdrav. 
střediska, Pod Písečnou, 
Kobyliské nám. metro 
Kobylisy, Klapkova, U Školské 
zahrady.
1. – 30. 9.  OC Nisa, Mazur-
ská, kolem polikliniky 
Mazurská, Krynická, 
Pomořanská, U Pentlovky, OC 
Odra, Poznaňská, Vratislav-
ská, Štětínská, Lodžská, OC 
Krakov, Dolákova, Cafourko-
va, OC Visla, Zhořelecká, 
Řešovská, Ratibořská, 
OC Draháň, Čimická, 
Křivenická, Žalovská, 
Chvatěrubská, Na Hranicích, 
Podhajská pole.
3. – 31. 10.  Libeň a doplňo-
vání nástrah, Střížkovská, 
V Zahradách, Budínova, 
Chlumčanského, Na Korbě, 
Konšelská, nám. Dr. Holého, 
Zenklova, U Meteoru, 
Elsnicovo nám., U Rokytky, 
Na Rokytce, Stejskalova, 
Pivovarnická.

V Čimickém háji se v sobotu 
19. března uskutečnil další 
z dobrovolnických úklidů 
pořádaných spolkem Vědomý 
dotek za podpory městské části 
Praha 8 a hl. m. Prahy. Akce se 
zúčastnilo cca 50 dobrovolníků, 
za městskou část pak starosta 
Roman Petrus a předseda 
Komise pro životní prostředí 
Vít Céza. V rámci tříhodinového 
úklidu bylo shrabáno listí 
v oblasti dětského hřiště, 
odklizeno 7 kubíků odpadů 
z jednotlivých částí Čimického 
háje či nainstalována nová ptačí 
krmítka. Došlo tak k dalšímu kroku v celkovém zlepšování stavu Čimického háje. V minulých měsících 
zde bylo mimo jiné revitalizováno jezírko Dotek, instalovány ptačí budky a mnoho dalšího. (vic)

ÚKLID V ČIMICKÉM HÁJI

UKLIĎME ČESKO

Prosecké skály a břehy 
Rokytky budou bez nepořádku
Také v letošním roce se městská 
část Praha 8 připojí k celore-
publikové akci Ukliďme Česko, 
jejímž cílem je zvýšit aktivní 
zájem obyvatel o své bezpros-
třední okolí a spolu s nimi 
zlepšit okolní životní prostředí 
odklizením nelegálních skládek 
a nepořádku. 

Naše městská část se bude 
podílet materiálovým a organi-
začním zajištěním na úklidu 
Proseckých skal, kde budou 
uklízet dobrovolníci z prosec-
kých skautů Junák, a to 
v sobotu 16. dubna od 13 hodin. 
Do stejné lokality se týž den 

v 9:00 chystá i spolek geocache-
rů v počtu cca 100 lidí. Obě 
skupiny dobrovolníků si 
rozlehlou lokalitu této přírodní 
památky rozdělí.

V rámci dopoledního bloku 
též proběhne ve spolupráci 
s libeňskými zahrádkáři úklid 
vltavských břehů a břehů 
Rokytky. Sraz dobrovolníků je 
plánován na 8:30 v místě 
kruhového objezdu u zahrád-
kářské kolonie, nedaleko 
přečerpávací stanice na Rokytce 
(severní konec ulice Menclova). 
Před 9. hodinou dojde k rozděle-
ní do skupin a k následnému 

přibližně dvouhodinovému 
úklidu. Odbor životního prostře-
dí MČ Prahy 8 ve spolupráci 
s fi rmou IPODEC – Čisté město 
a organizačním týmem Ukliďme 
Česko zajistí pro dobrovolníky 
veškeré pomůcky k úklidu, jako 
jsou např. pracovní rukavice, 
pytle na odpad apod. 

V roce 2015 se na území 
České republiky pořádalo přes 
1400 úklidů, do kterých se 
zapojilo více než 52 tisíc 
dobrovolníků. Celkem se jim 
podařilo nasbírat ve svém okolí 
neuvěřitelných 1400 tun 
odpadu!  (ožp)

POZVÁNKA

Jak bude vypadat 
okolí Krakova?
Srdečně zveme všechny naše spoluobčany, 
které zajímá budoucí podoba náměstí a přileh-
lého parku Krakov, na 19. dubna od 17:30 do 
KD Krakov na další veřejnou debatu spojenou 
s představením tří nových architektonických 
studií úprav tohoto významného veřejného 
prostranství. 

Projekty vznikly podle zadání, jež bylo 
zpracováno mimo jiné i na základě podnětů 
místních občanů. Zájemci si mohou aktuální 
architektonické návrhy v předstihu prohléd-
nout na výstavě ve foyer KD Krakov, a to od 
4. 4. až do 19. 4. Odborná porota pak z uvede-
ných tří návrhů vybere vítězný návrh, který 
bude v Krakově realizován.  (vic)

LÉTO JE UŽ ZA CHVÍLI

Ekologické 
„příměsťáky“
V týdnu od 25. do 29. července se v areálu 
46. ZO českého zahrádkářského svazu uskuteč-
ní již 3. ročník dětského příměstského tábora, 
který je určen pro děti od 5 let. 

Děti si mimo jiné vyzkouší práci záchranářů, 
seznámí se s péčí o služební zvířata, užijí si 
lanové centrum či ve spolupráci s pražskou 
zoologickou zahradou prožijí tradiční ekologic-
ký den. Připravovanou novinkou je noc 
strávená pod širým nebem v bezpečném 
prostředí zahrádkářské kolonie. 

V případě zájmu o tento příměstský tábor 
můžete kontaktovat pořadatele na e-mailové 
adrese tabor@fondsidus.cz nebo na čísle 
721 602 254.  (vic)
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Zdravotní a sociální péče

KOMUNITNÍ CENTRUM HRUBÉHO

Nabídka fi lmových 
večerů i aktivit pro děti

 Komunitní centrum Hrubého je volnočasový objekt sloužící obyvatelům městské 
části Praha 8, zejména pak obyvatelům sídliště Ládví. Otevřen byl po náročné 
rekonstrukci v dubnu 2015 a od té doby nabízí dětem, dospělým a seniorům 
příležitost k zajímavému trávení volného času.  

Od dubna 2016 jsou dveře centra třikrát 
v týdnu otevřeny dětem, které sem mohou 
zcela volně a bez předchozí domluvy přijít, 
vypůjčit si sportovní vybavení, posedět, 
využít zdejší relaxační koutek či si popoví-
dat s pracovnicí. V určené hodiny budou 
navíc probíhat otevřené zájmové kroužky. 
„Z naší zkušenosti vyplývá, že ne všichni 
rodiče jsou schopni fi nancovat svým dětem 
zájmové kroužky. Jsme tedy moc rádi, že 
díky podpoře MČ Praha 8 a dotaci Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy na 
projekt Terénní animátor v Komunitním 
centru Hrubého, můžeme tyto aktivity 
nabídnout zcela zdarma,“ říká Kristýna 
Štaff ová, programová koordinátorka 
KC Hrubého.

Filmové nadšence potěší projekt „Promítej 
i ty!“. Jedná se o večerní projekce dokumen-
tárních fi lmů z Festivalu Jeden svět. 
Promítání probíhá vždy jednou měsíčně 
a vstup je zdarma. Pravidelně probíhají také 

projekce pro seniory či maminky na 
mateřské dovolené. „Projekt je určen nejen 
fi lmovým znalcům, ale přijít může kdokoli, 
kdo má chuť a čas,“ uvádí koordinátor 
projektu Jakub Janyška. 

V centru dále probíhají zajímavé worksho-
py, dopolední hlídání dětí, konzultace pro 
rodiče, objekt je také skvělým místem pro 
pořádání narozeninových oslav.

Více na www.kc-hrubeho.cz (kch)    

Pobytové zájezdy pro seniory
 Obvodní ústav sociálně-

-zdravotnických služeb 
v Praze 8, Bulovka 1462/10, 
pořádá pobytové zájezdy pro 
seniory z Prahy 8.

PENZION GAUDEO u Vranov-
ské přehrady. Penzion se 
nachází v areálu kempu 
Vranovská pláž, který je 
obklopen nejen přehradní 
nádrží, ale i nádhernou a čistou 
přírodou.

Termín: 30. 5.–3. 6. 2016. 
Cena: 4250 Kč  osoba/dvoulůž-

kový pokoj. Cena zahrnuje: 
ubytování (vlastní koupelna, 
WC, televize, wi-fi ), plnou penzi, 
dopravu autobusem, každoden-
ní výlety dle programu, 
doprovod průvodce. 

Program: výlety s průvod-
cem např. do Znojma s prohlíd-
kou města a podzemí, na zámky 
Vranov nad Dyjí a Jaroměřice 
nad Rokytnou, návštěva 
vinného sklípku Šatov a další 
doprovodný program (vstupy 
do vybraných objektů si hradí 
každý sám).  

HOTEL SRNÍ – DEPANDANCE 
(dříve hotel Šumava). Hotel se 
nachází v malebné obci Srní 
v centrální části Šumavy, 
kousek od řeky Vydry. 

Termín: 20.–24. 6. 2016. 
Cena: 4550 Kč  osoba/dvoulůž-
kový pokoj. Cena zahrnuje: 
ubytování (vlastní koupelna, 
WC, televize, wi-fi ), plnou penzi, 
dopravu autobusem, každoden-
ní výlety dle programu, 
doprovod průvodce, volný 
vstup do hotelového bazénu (25 
m) a sauny v hlavní budově 

vzdálené cca 200 m od Depan-
dance.

Program: výlety s průvod-
cem po okolí např. na Jezerní 
slať, lanovkou na Pancíř, 
rozhledna Javorník, procházka 
kolem říčky Vydry a další 
doprovodný program (vstupy 
do vybraných objektů si hradí 
každý sám).

Přihlášky s úhradou přijímá 
každé pondělí mezi 8. a 12. h. 
sociální pracovnice Monika 
Šafratová, vždy po předchozí 
domluvě, v Domě s pečovatel-
skou službou, ul. Bulovka 
1462/10, Praha 8. Informace 
získáte na tel.: 283 842 214.

KONTAKTY PRO 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
A INFORMACE:  
○ PhDr. Miroslava Holá: 
283 842 125, 775 269 036, 
miroslava.hola@ouss8.cz
○ Sociální pracovnice: 
283 842 214, nebo 
osobně v pondělí nebo ve  
středu 13:00–16:30 hod., 
DPS Bulovka 1462/10, Praha 8. 
Více také na www.ouss8.cz

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Nejen bydlení, ale 
i pomoc seniorům

 Zřizovatelem Domů s pečovatelskou službou (DPS) je 
MČ Praha 8. Zabezpečuje tím kvalitní bydlení a pomoc 
seniorům a lidem se zdravotním postižením ve třech DPS 
rovnoměrně rozmístěných po území MČ. 

Jedná se o nájemní domy 
(310 bytových jednotek) 
s malometrážními byty s úpl-
ným příslušenstvím a sociálním 
zázemím (jídelna, společenská 
místnost, klub seniorů, středisko 
osobní hygieny, ordinace lékaře, 
prádelna, někde i rehabilitační 
místnost či tělocvična). V domě 
je dispozici okrsková sestra, tým 

pečovatelek a v určitých dnech 
i sociální pracovnice. V jednotli-
vých DPS je Klub seniorů 
sloužící k setkávání a přátelské-
mu posezení vrstevníků. 

Podmínkou bydlení v DPS je 
trvalé bydliště v Praze 8, věk nad 
65 let, u mladších přiznaný plný 
invalidní důchod a potřeba 
pečovatelské služby v rozsahu 

nejméně tří úkonů dle vlastního 
uvážení. Bydlení a službu mohou 
využívat osamělí senioři, 
manželské dvojice, druh a družka 
i jiné příbuzenské dvojice. 

Výhodou bydlení v DPS je 
v pracovních dnech okamžitá 
dostupnost pomoci pečovatelské 
služby, zdravotní péče praktické-

ho lékaře přímo v domě 
a využívání širokého sociálního 
zázemí, které je v Praze 8 
součástí všech pečovatelských 
domů. Výhodou pro hůře 
pohyblivé a hendikepované 
obyvatele je možnost kulturního 
a společenského vyžití přímo 
v domě. (ous)
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BURZA 
SENIORŮ

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

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova 
Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407, 
Iva Hubená 737 353 942 

PROGRAM NA DUBEN
 19. 4. úterý 13.00–16.00 hod.
 VÝTVARNÁ DÍLNA – DRHÁNÍ. 

V Gerontologickém centru. Pomůcky: 
nůžky, čalounické špendlíky, vlna, 
provázky. Pod vedením Alexandry 
Boušové, vstupné 20 Kč.

 19. 4. úterý 
 VYCHÁZKA DO DENDROLOGICKÉ 

ZAHRADY V ČESTLICÍCH. Vstupné: 
senioři 30 Kč, nad 70 let 15 Kč. Sraz 
v 10,30 hod. v Ládví u fontány. Odjezd 
metrem v 10.41 hod. Vede M. Froňková.

 26. 4. středa od 13.00 hod. 
 BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY. 

V Gerontologickém centru. Vede Věra 
Dvořáková.

 28. 4. čtvrtek 11.00 hod. 
 DIVADLO POD PALMOVKOU 

– VEČER TŘÍKRÁLOVÝ. Vstupné 
105 Kč. Vstupenky každou středu mezi 
12. a 13. hodinou u Ivy Hubené. 

 BOWLING – pondělky: 4. 4., 11. 4., 
18. 4., 25. 4.  Herna v Dolních Chabrech. 
Sraz ve 14.50 hod. před hernou (spojení: 
autobus č. 162 a 169, zast. Osická od st. 
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). 
Pod vedením Věry Dvořákové.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA 
S HOLEMI – středy: 6. 4., 13. 4., 20. 4., 
27. 4.  Hole nutno mít vlastní. 
Sraz v 13.00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 Konverzační kurzy anglického 
jazyka od ledna 2016. 

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

 3. 5. úterý od 9.00 hod.
 NÁVŠTĚVA KUTNÉ HORY – vstupné 

do chrámu je 65 Kč pro návštěvníky  
starší 65 let. V ostatních objektech 
se platí samostatně. Odjezd je z Hájů 
autobusem 381 v 10 hod. Sraz v Ládví 
u fontány v 9 hod., abychom byli 
v Hájích včas, autobusy bývají plné. 
Vede M. Froňková a Iva Hubená.

PALIATIVNÍ PÉČE

Pomoc nevyléčitelně 
nemocným i jejich rodině

 O paliativní péči koluje z důvodu strachu ze smrti spousta mýtů a pověr. Pojďme 
se podívat, pro koho je tato služba, poskytovaná v hospicích, určena a jestli je 
dostupná občanům MČ Praha 8. 

Paliativní péče je určena pacientům v pos-
lední fázi nevyléčitelné nemoci a snaží se 
o dosažení nejlepší možné kvality jejich živo-
ta. Co tato defi nice skrývá? 

Představme si, že jsme se právě dozvěděli, 
že je naše teta vážně nemocná a že jí zbývá 
pár měsíců života. Žije sama, manžel zemřel 
před několika lety. Jaké má rodina v této 
situaci možnosti? Dokud je teta samostatná, 
můžeme jí pomoci s udržováním domácnos-
ti, přípravou jídla a v neposlední řadě s ní 
můžeme trávit volný čas.

Se zhoršujícím se stavem je třeba pravidel-
ná podpora od těch, kteří vědí, co při 
zhoršujícím se stavu dělat. Podpora 
nemocného, ale vlastně celé rodiny, má 
mnoho podob. Pokud budeme chtít, aby teta 
konec života strávila doma mezi blízkými, 
zavoláme nejbližší domácí hospic a domluví-
me se na možnosti podpory. Lékař z domácí-

ho hospice přijede na návštěvu, nastaví 
léčbu bolesti a jiných symptomů. Sestry 
pomáhají s aplikací léků, ale i s dalšími 
zdravotnickými úkony. Nemocný i rodina 
mohou požádat o pomoc psychologa či 
duchovního. 

Někdy se rodina nemůže o nemocného 
doma postarat. V tomto případě je možné ho 
umístit do některého z lůžkových hospiců, 
který je na to perfektně vybaven, ale navíc se 
prostředí hospice blíží tomu domácímu. 
Personál je profesionální a zároveň lidský. 
Rodina může navštěvovat svého blízkého, 
kdykoli má chuť a čas, v hospici jsou navíc 
připravena různá zákoutí a aktivity, která 
nemocným rozjasní poslední období jejich 
života.

JIŘÍ KREJČÍ, VĚRA ZIKOVÁ, 
Hospic Dobrého Pastýře

 
NÁŠ TIP NA DUBEN: 
19.04. Noty v plamenech, 17.00, Libeňský zámek 
přednáška o ochraně člověka za mimořádných 
událostí proložená hudbou skupiny String Ladies 

09.04. výlet Litoměřice, odjezd 8.00 od Libeňského zámku, prohlídka města, 
gotického hradu a výstavy Zahrada Čech, cena 200/100 Kč 

 

11.04. Jdeme do ZOO …, sraz ve 14.00, návštěva s komentovanou prohlídkou  

 

14.04. První pomoc v praxi, 10.00 KD Ládví, partner Život v kondici, 
přednáška a názorné ukázky první pomoci v praxi 

 

18.04. Aktivní a radostné stáří, 10.00 KD Ládví, přednáška v rámci 
vzdělávacího programu, přednáší Dr. M. Štilec, PhD, FTVS UK Praha  

 

20.04. Komentovaná vycházka po Karlíně, sraz v 9.30  

 

25.04. Jdeme cvičit, 15.00 - 16.00, otevřená hodina cvičení pro ženy v TJ SOKOL 
Praha – Libeň  

 

14.05. výlet Klášter Plasy, odjezd 8.00 od Libeňského zámku, prohlídka 
konventu, kostela, hodinové věže s kaplemi – rezervace od 08.04. od 08.00 na 
www.prazskaosma.cz nebo 603 522 073, cena 300/100 Kč 

 

14., 18. a 19.04. rezervace na www.prazskaosma.cz nebo na tel.: 603 522 073 

11., 20. a 25.04. rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel.: 222 805 112 
vstup na aktivity kromě výletů je zdarma  
 

POSKYTOVATELÉ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE:
 Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú., 

K Vejvoďáku 1575, 156 00 Praha 5, 
tel.: 212 248 035, www.mostkdomovu.cz

 Cesta domů, z. ú., Boleslavská 16, 
130 00 Praha 3, tel.: 266 712 610, 
web: www.cestadomu.cz

POSKYTOVATELÉ LŮŽKOVÉ HOSPICOVÉ PÉČE:
 Hospic Malovická, Malovická 3304/2, 

140 00 Praha 4, tel.: 272 011 020, 
www.hospicmalovicka.cz

 Hospic Štrasburk, o. p. s., Bohnická 12, 
180 00 Praha 8, tel.: 283 853 256, 
www.hospicstrasburk.cz

 Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení,  
Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice, 
tel.: 416 733 185, www.hospiclitomerice.cz

 Hospic Dobrého Pastýře, Tři, o. p. s., 
Sokolská 584, 257 22 Čerčany, 
tel.: 317 777 381, www.hospic-cercany.cz.
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

  10:00–11:00; 11:00–12:00  Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková), 4. a 18. 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  10:00–10:50  Témata v AJ + písně 
s kytarou – stř. pokr. 
(vede Ing. P. Vondráček)

  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.
(vede Ing. J. Bartoš) 

  11:00–11:50  AJ – mírně pokročilí + 
písně s kytarou 
(vede Ing. P. Vondráček)

  11:10–12:10  Esperanto – zač. 
(vede D. Formanová)

  12:45–13:45  Školička PC a interne-
tu – zač. (vede D. Formanová)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  13:00–14:20  NJ pro radost 
(vede R. Šimonovská) 

  13:00–15:00  Šachový kroužek 
(vede Bc. A. Novotná)

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

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

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

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

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

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

  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede H. Špatenková)

  9:30–11:00  NJ – zač. a mírně pokr. 
(vede E. Šubr)

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

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

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

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

  11:00–11:50  AJ – stř. pokr. 
(vede Ing. M. Kolářová)

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

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

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

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

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

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

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

SPECIÁLNÍ: 
  Pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením RNDr. M. Štulce turis-
tické výlety za přírodními a kultur-
ními památkami středních Čech. 
Aktuální informace v kanceláři CAP. 

  4. 4. od 14:00  Hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  4. 4. od 14:30  Patchworková dílna 
Mgr. S. Kyselové

  5. 4. od 10:00  Kroužek šikovných 
rukou s Ing. J. Luskovou – frivolitky, 
přineste si s sebou člunek

  7. 4. od 13:00  Město, zrcadlo touhy 
– přednáška z cyklu R. Svobodové

  11. 4. od 15:00  Vážně–nevážně – 
Toulky Prahou s fotografem Jiřím 
Všetečkou – beseda s místostarost-
kou Alenou Borhyovou a jejím 
hostem, autorem knihy Chodec 
s objektivem, který se věnuje 
fotografování Prahy a lidí, hudbě 
a spolupracuje s časopisy i instituce-
mi jako je Vinohradské divadlo, 
Česká televize apod.

  12. 4. od 9:00  Papírová krajka 
s D. Zemanovou

  12. 4. od 13:00  Cestopisné vyprávě-
ní Ing. J. Orny: Z Los Angeles 
Mohavskou pouští do nevadského 
Las Vegas. Návštěva Grand Canyonu 
a okolí přehrady Hoover Dam na řece 

Colorado v Arizoně. Procházka po 
solném povrchu v Údolí smrti ve 
východní Kalifornii

  14. 4. od 13:00  Izrael a Jeruzalém 
– o zážitky z cesty se s námi podělí 
J. Nováková, děvčata Zárubova pořad 
obohatí živou hudbou

  18. 4. od 14:00  Hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  19. 4. od 9:00  Paličkování 
s D. Zemanovou 

  19. 4. od 13:00  Jarmila Novotná 
– přednáška H. Kohoutové o životě 
známé pěvkyně a jejích úspěších 
v opeře 

  19. 4. od 14:30  Vycházka z Radlic 
do Hlubočep přes Dívčí hrady – sraz 
ve 14:30 u vchodu do stanice metra 
Radlice.  Končit budeme na stanici 
Hlubočepy (vlak, bus). Délka trasy je 
asi 6 km. Vede Mgr. K. Pinkas.

  20. 4. od 9:30  Vycházka do Klecan 
k Vltavě – sraz v 9:30 hodin na 
zastávce busu 371 Kobylisy. Vede Ing. 
Pavlína Aksamítová.

  21. 4. od 13:00  Individuální lékové 
poradenství – pod vedením 
farmaceutů ústavní lékárny IKEM 
– konzultace možných nežádoucích 
účinků a vzájemného ovlivňování 
léků mezi sebou – přihlášení předem 
nutné!

  21. 4. od 13:30  Dechová a relaxační 
cvičení vycházející z čínské 
medicíny. Cyklus pod vedením Ing. 
A. Čupové, terapeutky alternativní 
medicíny. 

  26. 4. od 10:00  Podšálek s mozai-
kou – výtvarná dílna pod vedením 
J. Vávrové

  26. 4. od 13:30  Kdy a jak si 
naplánovat stáří – II. část – přednáš-
ka Ing. M. Sperlinga

  27. 4. od 13:30  Procházka po Praze 
s průvodkyní pí H. Barešovou 
– přihlašování předem nutné

  28. 4. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Burešova
PONDĚLÍ

PROGRAM

duben
2016
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  8:00–9:00  Přístup na internet 
  8:00–8:50  Trénink paměti 
(vede RNDr. B. Trnková) – 
4. 4. a 11. 4. hodina odpadá!

  8:15–9:00  Zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 

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

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

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

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

  10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská) 
  11:00–11:50  ŠJ – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková) 

  11:40–12:40  Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

  12:30–13:20  Školička PC 
a internetu – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. M. Vítková)

  12:45–15:15  Stolní tenis 
(vede J. Mrázek)

  13:30–14:30  Školička PC 
a internetu – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. M. Vítková) 

ÚTERÝ 
  8:30–9:45  NJ – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

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

  9:00–9:50  NJ – opakovací kurz – v KD 
Krakov uč. č. 110 (vede M. Pudil)

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

  9:45–10:45  Inter – Lingua 
(mezinárodní jazyk – vede 
O. Měchura)

  9:30–12:00  Nordic walking 
(vede S. Činátlová) – sraz na Mazurské 
před centrem CAP

  10:45–14:30  Přístup na internet
  10:00–10:50  AJ – konverzace pro 
pokročilé (vede S. Patejdl) – sudé 
týdny: 5. 4. a 19. 4.

  10:00–10:50  AJ – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) – liché týdny: 
12. 4. a 26. 4.

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

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

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

  13:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 12. 4. a 26. 4. 

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

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

  9:15–10:15  Cvičení – Taiči – cvičí se 
v KD Krakov (vede M. Nová)

  9:00–10:00  Jóga (vede J. Kořánová) 
  9:00–9:50  Školička PC a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 13. 4. a 27. 4.

  9:00–9:50  Školička PC internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura) – 
sudé týdny: 6. 4. a 20. 4.

  10:00–11:00  Školička PC 
a internetu pro začátečníky 
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 
13. 4. a 27. 4.

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

  10:30–11:30  Zdravotní cvičení – 
cvičí se v KD Krakov 
(vede L. Němcová) 

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

  11:00–11:50  AJ – pro začátečníky 
(vede Mgr. Setváková)

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

  12:00–15:00  Přístup na internet
  13:30–15:00  Stolní tenis 
(vede V. Soušková)

  13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 
13. 4. a 27. 4.

ČTVRTEK
  8:00–10:00  Přístup na internet
  8:10–9:10  Čchi-kung 
(vede J. Vilímová)

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

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

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

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

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

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

  12:30–14:30  Přístup na internet
  13:50–14:45  AJ – pro pokročilé 
(vede E. Parma)

  13:45–14:45  Cvičení – Taiči pro 
začátečníky – cvičí se v KD Krakov 
(vede M. Nová)

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

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

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

  9:00–9:50  Školička PC pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 
liché týdny: 1. 4. 15. 4. a 29. 4. 

  9:30–10:30  Orientální tance 
(vede M. Sedláčková) 

  10:00–10:50  Školička PC pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
liché týdny: 1. 4. 15. 4. a 29. 4.

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

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

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

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

  12:30–14:30  Individuální 
rehabilitační poradna 
(vede Bc. A. Novotná, po objednání 
na tel. 732 101 824)

  Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři CAP Mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na tel. č. 
283 024 118. Dále je nutné se vždy 
přihlásit na všechny dílničky 
a přednášky! Děkujeme za pochopení. 

  Hledáme dobrovolníky na výuku 
AJ pro začátečníky. 

SPECIÁLNÍ: 
  4. 4. od 13:30  Přednáška – 
Rakouské Alpy v oblasti Mrtvých 
hor (přednáší J. Mrázek)

  6. 4. od 13:00  Klubové posezení – 
Plasty (vede Doc. Ing. J. Vodáková)

   7. 4. od 10:00  Dílnička – plstění 
(vede Mgr. V. Ludková) 

   11. 4. od 14:00  Přednáška – 
Karel IV. (přednáší H. Kohoutová)

  12. 4. od 14:00  Přednáška – Dědické 
právo, závěť, co s dluhy, vydědění, 
nová dědická smlouva (přednáší 
JUDr. O. Fišerová a Mgr. V. Hatina) 

  12. 4. od 10:00  Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov 
(vede Ing. B. Rošická)

  14. 4. od 9:30  Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn 

  18. 4. od 13:00  Přednáška – 
Kladný přístup k životu 
(přednáší Ing. Z. Svoboda)

  19. 4. od 11:00  Přirozená obnova 
zraku (přednáší I. Feliciani) 

  20. 4. od 10:00  Vycházka na statek 
Vraných – sraz v Mazurské 
před centrem CAP (vede 
Ing. P. Aksamitová)

  20. 4. od 13:00  Plastová dílna 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

  21. 4. od 10:00  Háčkování (vede 
J. Novotná) – háček a materiál vlastní

  25. 4. od 13:30  Přednáška – Izrael 
(přednáší RNDr. B. Trnková)

  26. 4. od 10:00  Paličkování – koná se 
v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická) – 
paličky, herdule a materiál

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

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

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Mazurská
PONDĚLÍ

PROGRAM

duben
2016

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

PROGRAM NA DUBEN
 5. 4. od 15:00 hod.  
 Hrajeme bingo 

  7. 4. od 14:00 hod. 
 Kanárské ostrovy – 

přednáška Ing. J. Burdycha 
z cyklu Krásy ostrovů

 12. 4. od 15:00 hod. 
 výtvarná dílnička Mgr. 

Neckářové (pletení na rukou)

 10. 3. od 14:00 hod. 
 Trénink paměti 

(vede Bc. Novotná)

 14. 4. od 15:00 hod. 
 trénink paměti 

(vede Bc. Novotná)

 19. 4. od 15:00 hod. 
 fi lmový klub Mgr. Neckářové 

(Král Šumavy)

 21. 4.  celodenní výlet 
pro seniory do Třebíče

 26. 4. od 15:00 hod.  hudební 
odpoledne Mgr. Vomáčky 
(Písničky Vlasty Buriana)

 29. 3. od 15:00 hod. 
 hudební odpoledne 

Mgr. Vomáčky (Vzpomínka 
na R. A. Dvorského)

 28. 4. od 13:00 hod. 
 BABINEC“, aneb posezení 

a povídání u kávy a čaje

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup 
na internet a vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás 

přítomen lektor p. Adam Novák.
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CELOSVĚTOVÝ 
SKAUTSKÝ DEN 
Oslava bude 
v Ďáblickém háji

To, že na svatého Jiří vylézají 
hadi a štíři, ví snad každý. 
Co se však tak široce neví, je, 
že dvacátého čtvrtého dubna, 
tedy v den, na který tento 
svátek připadá, slaví svůj 
svátek i skauti a skautky po 
celém světě.

Jako každý rok i letos vás 
skautské středisko 24 Sever 
srdečně zve na svůj tradiční 
Skautský den, pořádaný právě 
u příležitosti tohoto svátku 
v Areálu zdraví Ďáblického 
háje. V neděli 24. dubna 
odpoledne si mladší i starší 
budou moci vyzkoušet 
mnoho aktivit, samozřejmě 
zakončených sladkou 
odměnou. Nebude chybět ani 
oblíbené opékání špekáčků.

MARTINA KUNEŠOVÁ
Středisko 24 Sever

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

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

DDM hl. m. Prahy

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

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

s programem
pro maminky s dětmi

MINIŠKOLKA
HERNA

Taussigova 1, Praha 8
Pravidelné akce:
Výtvarné pondělky
Pohybové aktivity

OSMIČKA pro rodinuOSMIČKA pro rodinu
program dětských klubůprogram dětských klubů

Krabík Ďáblík Karlík Mapa
MapaMapa
KlubKlub

duben

Cvi ení maminek

BAZAR d tského oble ení

Ž

č

čě

NA PLÁ

pravideln
v úterý a pátek od 9:30-10:30,
hlídání d tí v klubu zajišt no

od 9:00-15:00 v 1 pat e
Karlínského Spektra

š

ě

ě ě

ř

– na sportovi ti
Beachklub Ládví od 10:00-15:00,
pestrý program

9.4.

22.4.

Č č

č

tvrte ní klubové programy:

– pr zkum okolí Mapy

– vše, co si z Fima vyrobíte,
odnesete dom

– beseda s hostem

– pálení arod jnic

7.4.

22.4.

28.4.

ů

ů

ě

Velký jarní výlet s Mapou

14.4. FIMOvání

P átelství a vztahy

arod jnický Extra tvrtek

ř

ěČ Č

podrobné informace najdete na
www.osmickaprorodinu.cz
podrobné informace najdete na
www.osmickaprorodinu.cz

OSMI KA           PRO RODINUČ

23.4.

30.4

22.4.

28.4.

Na pláž
ň

Kulaté stoly
. ě

Libe ské posvícení

arod jniceČ

– šijeme rybi ku

š

uzav en

ope eme
bu tíky a užijeme jarní den

od 15:30-17:00
– ovoce jako dekorace

. od 9:00-14:00 v baletním
sále KD Krakov vítáme rodiny,
skupiny i kolky

18:00-19:30 KORÁLKOVÁNÍ
registrace na

- tento den je klub ř

od 9:30-11:30, plácek
u Botanické zahrady

ř

5.4.
19.4

8.4

14.4.

22.4.

2.5.

.

:

č

č

Výtvarné úterky

APRÍLOVÁ OLYMPIÁDA

ř

NA PLÁ

Ve erní tvo ení pro maminky

Ž

Májové setkání

č

rckrabík@seznam.cz

P ipravujemeř

10:00-11:00
š

– chobotni ka z PET lahví
– v elka z ruli ek
– kyti ka, zápich do

kv tiná e

sraz v 10:00 p ed jeskyní
Hn zdenská 735/6, P8
tento den je klub uzav en

š
ž š

uzav en

áblick háj u Hv zdárny

4.4.

13.4

22.4.

– zajíc ze pachtlí

ě

ř
ě

ř

. od 18:00-20:00 ijeme
plá ovou ta ku

- tento den je klub ř

Ď ý ě

11.4.
18.4.
25.4.

7.4.

29.4.

č
č č

č
č

Výtvarné pond lky

Návšt va SOLNÉ JESKYN

Ve erní relax pro všechny ženy

Ž

DUBNOVÝ REJ AROD JNIC

ě

ě Ě

NA PLÁ

Ě

č

Č

Školství a mládež

ZŠ NA SLOVANCE 

Žáci obstáli 
v přípravě řešení 
krizových situací

 Pilotní projekt Příprava žáků k řešení krizových situací 
spojených s obecným ohrožením organizovaný městskou 
částí Praha 8 proběhl 3. února 2016 na ZŠ Na Slovance. Kurz 
byl určen pro žáky druhého stupně, kteří se v pěti výuko-
vých blocích seznámili s tím, jak v krizových situacích 
správně reagovat. 

Jedním z nejdůležitějších bloků, 
které na žáky čekaly, byla reakce 
na teroristu – aktivního střelce. 

„Tento blok jsme zařadili 
v reakci na události v Paříži. 
Nejde jen o běžnou osobní 
bezpečnost žáků, ale především 
o zhoršující se bezpečnostní 
situaci v Evropě,“ řekl místosta-
rosta MČ Praha 8 Matěj 
Fichtner. „Každý občan i žák 
základní školy se může dostat do 
situace, kdy může být ohroženo 
jeho zdraví nebo zdraví někoho 

v jeho okolí. Zachováním 
chladné hlavy a dodržení 
správných postupů může 
zachránit lidské životy, proto si 
myslíme, že podobné projekty 
mají smysl, a chceme je na 
základních školách v Praze 8 
podporovat,“ vysvětlil Fichtner, 
který má na radnici Prahy 8 
školství na starost.

Vedle reakce na aktivního 
střelce se žáci naučili podat 
technickou první pomoc 
a zvládnout zajištění základních 

životních funkcí. Vyzkoušeli si 
také bezpečný přístup ke 
zbraním, seznámili se s improvi-
zovanými výbušninami 
a s bezpečným chováním 
v blízkosti podezřelých předmě-
tů, vyslechli si přednášku 
o historii terorismu, a to vše za 
použití názorných ukázek 
a videí. V neposlední řadě se 
seznámili s riziky chemické, 
biologické, radioaktivní 
a nukleární ochrany (tzv. CBRN) 
a vyzkoušeli si vytvoření 
improvizovaných ochranných 
pomůcek.

Po absolvování výukových 
bloků čekal na žáky elektronický 
test na téma brannost národa 
a přednáška Příprava občanů 
k obraně státu. Žáci, kteří se 
projektu zúčastnili, si odnesli 
nejen spoustu zajímavých 
a důležitých informací, ale 
získali i originální kartičku první 
pomoci se základními postupy, 
kterou mohou mít stále při ruce.

Celou akci zajišťovalo 
občanské sdružení SX, jehož 
členové působí mimo jiné také 
v Aktivních zálohách AČR. (kop)
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placená inzerce

ZŠ A MŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ

Mezinárodně smysluplný projekt
 Získávat nové zkušenosti a dovednosti, obohacovat okolí 

a uskutečňovat nové nápady. Toho všeho a mnohem víc 
chceme dosáhnout realizací mezinárodního projektu „YOUth 
for school club,“ který právě probíhá ve Smysluplné škole 
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Praha–Karlín.
Díky fi nanční podpoře z progra-
mu Erasmus+: Evropská dobro-
volná služba, hostíme ve škole od 
září do července mezinárodního 
dobrovolníka. V našem případě 
dobrovolnici Carlu ze Španělska. 
S její pomocí realizujeme volno-
časové aktivity ve školním 
klubu, který je žákům k dispozici 
pro smysluplné trávení volného 
času. Přínos tohoto projektu 
spočívá především ve zlepšení 
žáků komunikovat v anglickém 
jazyce a rozšíření aktivit 

školního klubu ze strany Carly. 
Jmenovat můžeme pravidelné 
workshopy vaření, prezentace 
o Španělsku, víkendové výlety 
mimo Prahu a různé výtvarné 
práce. Z našeho pohledu má 
realizace tohoto projektu 
opravdu smysl. 

Více informací naleznete na 
adrese youthforschoolclub
.wordpress.com.

ZDENĚK HENDRYCH, 
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

ŠPANĚLSKÁ DOBROVOLNICE Carla (v první řadě vlevo) spolu s nadšenými 
žáky základní školy Lyčkovo náměstí.

MLADÍ ŠACHISTÉ ZŠ Burešova jsou třetí nejlepší 
v Praze.

ZŠ BUREŠOVA

Nejen zdravé tělo, ale i zdravý duch
Šachy jsou hra královská a napínavá. A na 
ZŠ Burešova patří šachový kroužek k vyhle-
dávaným. Soutěžní tým již třetím rokem 

navazuje na zdejší dávné tradice a úspěšně 
reprezentuje školu na turnajích Svazu 
šachistů, kde získáváme řadu ocenění. 
V loňském roce se nám v celopražské soutěži 
podařilo obsadit druhé místo, a postoupili 
jsme tak do republikového fi nále.

Letos nám postup do fi nále unikl jen o půl 
bodu a z počtu 22 soutěžních týmů jsme byli 
třetí. Tým hrál letos ve složení: Martin 3.A, 
Esterka a Jenda 3.D, Martin a Matyáš 4.D, 
Linda 5.A.  

Jsme rádi, že se žákům ZŠ Burešova daří 
rovnoměrně jak v oblasti sportů vyžadují-
cích fyzickou zdatnost, tak i v soutěžích 
vyžadujících zdatnost ducha, rozvíjejících 
logické myšlení, matematickou představi-
vost, trpělivost a důležité charakterové 
vlastnosti.

DANA PALÁTOVÁ, ZŠ Burešova

MŠ BOJASOVA

Výlet na 
Pražský hrad
Pro naši mateřskou školu byl jeden letošní 
zimní čtvrtek naprosto mimořádný. Jeli 
jsme na Pražský hrad! A i přes nevlídné 
počasí si děti odnesly spoustu zážitků. 

Metrem a tramvají jsme dojeli k Pražské-
mu hradu a pěšky došli k vedlejší vstupní 
bráně. Měli jsme štěstí, protože bylo právě 
10 hodin a to zrovna probíhalo střídání 
stráží. Děti nadšeně pozorovaly. Udělali 
jsme si několik fotografi í se stráží u brány 
a naší českou vlajkou. Po několika minutách 

se nás ujal pan Bc. Vácha – zaměstnanec 
Pražského hradu a tatínek tří dětí chodících 
do MŠ. Ten celou akci pro nás připravil. Děti 
měly na předtištěném obrázku doplňovat 

a dokreslovat typické znaky Pražského 
hradu. V poledne jsme pozorovali u hlavní 
brány velké střídání stráže za doprovodu 
hradní hudby i s bubeníkem. 

Z náměstí před Pražským hradem jsme si 
prohlédli panoráma naší krásné Prahy 
a vraceli se plní zážitků Nerudovou ulicí na 
tramvaj, metro a zpět do naší MŠ. Paní 
ředitelka Klímová poslala na Pražský hrad 
poděkování nejen panu Bc. Váchovi, ale 
i složkám a osobám působícím v areálu 
Pražského hradu, které nám pomohly akci 
uskutečnit. Odměnou pro nás je dopis 
s razítkem přímo z Kanceláře prezidenta 
republiky.

VĚRA HAJŠMANOVÁ, MŠ Bojasova
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Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Th eatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

AMERICKÝ MUZIKÁL

PREMIÉRA ŘÍJEN 2016

1.4. Pá 19:00 Dracula

2.4. So 15:00 Dracula

2.4. So 19:00 Dracula

3.4. Ne 15:00 Dracula

9.4. So 20:00 Ceny Anděl 2015 

13.4. St 19:00 The Addams Family

15.4. Pá 19:00 The Addams Family

16.4. So 15:00 The Addams Family
17.4. Ne 15:00 Polská krev 

20.4. St 19:00 Dracula

21.4. Čt 19:00 Dracula

22.4. Pá 19:00 Dracula

23.4. So 15:00 Dracula

23.4. So 19:00 Dracula

24.4. Ne 15:00 Dracula

27.4. St 19:00 Carmen

28.4. Čt 19:00 Carmen

29.4. Pá 19:00 Carmen

30.4. So 15:00 Carmen

PROGRAM DUBEN

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

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

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

ST

PÁ

ČT

SO

1. veřejná generálka

2. premiéra

1. premiéra

2. veřejná generálka

11.00

19.00

11.00

19.00

27

29
28

30

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

VEČER TŘÍKRÁLOVÝČT

PÁ

ÚT

ČT

SO

PO

Předplatné
skupina 3

Předplatné
skupina 5

Zadáno

19.00

19.00

09.30

18.30

19.00

19.30

21

22

26

21

23
25

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

CELEBRITY

SPOLUPRACOVNÍCI

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE
DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

SO

ÚT

ST

PO

ÚT

ST Předplatné skupina 4

19.00

19.00

19.30

19.00

19.30

19.00

16

19

20

18

19
20

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

FUK!

KVIDOULE 3 + KK

FUK!

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE
KRÁLOVA ŘEČ

ČT

SO

ST

PÁ

ÚT

ÚT

Cabaret Calembour

Cabaret CalembourPředplatné skupina 1

16.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.30

07

09

13

08

12

12

Knižní čtvrtky na Palmovce
17.45 Vernisáž výstavy Kristýny Šraierové

Předplatné skupina 219.00 EDITH A MARLENE

LASKAVÉ BOHYNĚ

NÁJEMNÍCI PANA SWANA

OTHELLO

NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE

PŘÍSNĚ TAJNÉ:
HRUBÁ NEMRAVNOST

PÁ

SO

ST

SO

ÚT

19.30

19.30

19.00

19.00

10.00

01

02

06

02

05

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

KVIDOULE 3 + KK

POPRASK NA LAGUNĚ

CELEBRITY

SPOLUPRACOVNÍCI

Městská část Praha 8, odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče pořádá

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Cyklus zámeckých koncertuo

od 19,00 hodin

Rezervace míst
tel.: 283 090 422
mobil: 606 613 390 www.praha8.cz

Libeňský zámek
obřadní síň, Zenklova 35, Praha 8
Program: program pro housle
s doprovodem klavíru nabízí tance
jak hudebních velikánů, tak i lidové

národní tance.

úterý 12. 4. 2016
Alexander Shonert – housle

Natalia Shonert – klavír
Sokolovská 371/1, Praha 8, tel: 222 312 737

sledujte aktuální program na www.kinoatlas.cz

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

M stská ást
Praha 8

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

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2015 na

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

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

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

Oslava 120 let Elektrické dráhy 
Praha–Libeň–Vysočany

 Tramvajové spojení Praha–Libeň–
Vysočany oslavilo v sobotu 19. března 
neuvěřitelných 120 let.  MČ Praha 8 
ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. 
m. Prahy (DPP) si toto výročí připomně-
lo slavnostním programem na Elsnicově 
náměstí pod Libeňským zámkem.

Návštěvníky přivítali gen. ředitel DPP 
Jaroslav Ďuriš, náměstek primátorky Petr 
Dolínek a za MČ Praha 8 starosta Roman 
Petrus,  místostarostka Alena Borhyová 
a radní Petr Vilgus a Radomír Nepil 2. 
Všichni si mohli vychutnat jízdu dvěma 
historickými tramvajemi 1, zhlédnout 
dobovou módní přehlídku 3, vystoupení 
libeňských Sokolů 4, poslechnout si kapelu 
Třehusk a dechovku Pralinka či pěvecký 
sbor DPP, pro děti byly připraveny výtvarné 
dílny 5. Vše včetně jarmarku pod dohledem 
c. a k. vojáků a četníků v dobových 
uniformách6, kteří přímo při módní 
přehlídce zadrželi jednoho lapku7. 

Text a foto: VLADIMÍR SLABÝ

placená inzerce

1 2

3 4

5 6 7
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Jarního běhu
ročník

45.

neděle 17. dubna 2016

Ďáblickým hájem

K
a
t
e
g

o
r
ie

 a
č
a
s
o

v
ý
 p

o
ř
a
d

Místo:

Přihlášky: nejdříve

Účast:

Šatny:

Tratě:

Startovné:

Ceny:

Informace:

Areál zdraví v Ďáblickém háji
na místě startu 1 hod.

před startem, uzavření start. listiny 10 min. před startem,
nebo elektronicky na http://dablicak.borec.cz

běh je veřejným závodem, účastníci závodí
na vlastní nebezpečí

přírodní, v areálu Zdraví na místě startu
po pevných i měkkých cestách v Ďáblickém háji

30 Kč pro všechny kategorie
první 3 v každé kategorii obdrží medaili, diplom

a věcnou cenu
tel.: 721814399, muchapetr@centrum.cz

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Čas Kategorie Ročník              Délka trati

9.00 nejmladší žáci a žákyně 2007-2008 600 m
9.20 nejmladší žáci a žákyně 2005-2006 700 m
9.40 mladší žáci a žákyně 2003-2004 1000 m
10.00 starší žáci a žákyně 2001-2002 1500 m
10.20 dorostenci a dorostenky 1999-2000 2000 m
10.20 junioři a juniorky 1997-1998 2000 m
10.45 předškolní chlapci a dívky 2013 a mladší 30 m
11.00 předškolní chlapci a dívky 2011 a 2012 100 m
11.20 předškolní chlapci a dívky 2009 a 2010 200 m
11.45 ženy 1977 až 1996 4000 m
11.45 ženy - veteránky  40 1967 až 1976 4000 m
11.45 ženy - veteránky  50 1966 a starší 4000 m
11.45 muži 1977 až 1996 4000 m
11.45 muži - veteráni  40 1967 až 1976 4000 m
11.45 muži - veteráni  50 1957 až 1966 4000 m
11.45 muži - veteráni  60 1947 až 1956 4000 m
11.45 muži - veteráni  70 1946 a starší 4000 m

H
A

SI
Č

SK
Ý

 D
EN

Městská část Praha 9 
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. města Prahy 
a Sborem dobrovolných hasičů Praha Miškovice
pořádá dne

16. DUBNA 2016

Pro návštěvníky je připravena
� Ukázka techniky hasičského záchranného sboru ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin
� Prohlídka MUZEA ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY
� Soutěže pro děti

Pivovar Kolčavka nabízí 
bohaté pohoštění po celý den, 
domácí zabíjačku, 
kvašenou výčepní 
„hasičskou desítku“ 
a ve 20:00  Hasičský bál 
s bohatou tombolou 
a živou hudbou.

Partneři:

HASIČSKÝ DEN

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Městská část Praha 8 a Beachklub Ládví srdečně zvou
(pra)rodiče s dětmi i maminky s kočárky na akci

Program (za jakéhokoli počasí):
skákací hrad
obří pískoviště
výtvarná dílna
ukázkové tréninky a soutěže
dětská diskotéka

Beachklub Ládví
(Praha 8 - Kobylisy,
Chabařovická 4)

pátek 22. dubna 2016
(10:00-16:00)

NA PLÁŽNA PLÁŽ

Akce se koná pod záštitou zástupkyn starosty M Praha 8 Aleny Borhyovéě Č

VSTUPZDARMA
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Sport

SK KOMETA, VOLEJBAL SEDÍCÍCH  

První mezinárodní 
měření sil bude Na Šutce

 Tým SK Kometa ve volejbalu sedících má jeden sen – účast 
na paralympijských hrách. Jestli je tento sen reálný, ukážou 
především zápasy s mezinárodní konkurencí. A první takové 
měření sil bude už 22.–24. dubna v ZŠ Na Šutce!  

Turnaje Si� ing Comet se kromě 
domácí Komety představí celky 
z Francie, Norska, Litvy a dva 
týmy z Maďarska. 

„Kometí“ tým, který pod 
vedením mladé trenérky 
Kristýny Kůtové normálně 
trénuje právě Na Šutce, v rámci 
přípravy na turnaj absolvovali 
již druhé soustředění – v tělo-
cvičně TJ Spartak Soběslav. 
Hlavní náplní byla taktická 
příprava a tmelení kolektivu. 
Kapitánem týmu byl zvolen 
Roman Bernat, bývalý profesio-

nální hokejista Českých 
Budějovic, který před čtyřmi 
lety po srážce s náklaďákem 
(sám jel na kole) přišel o nohu. 

„Přípravy na turnaj jsou 
v plném proudu,“ říká Kristýna 
Kůtová, která má v týmu nyní 
12 hráčů z celé ČR. „Velmi nám 
pomáhá radnice Prahy 8, 
zejména paní místostarostka 
Alena Borhyová, a aktivně se 
zapojilo i vedení ZŠ Na Šutce, 
které zařídilo výstavbu 
bezbariérového WC nebo 
vymalování šaten.“  (býv)

TÝM SK KOMETA ve volejbalu sedících v přípravě na své první mezinárodní 
zápasy. Foto: Roman Pihan

TJ ZDRAVÍ 

Cvičením proti stárnutí
S přibývajícím věkem dochází 
v organismu k řadě změn, ale 
procesy stárnutí můžeme 
výrazně ovlivnit především 
přiměřenou psychickou 
a fyzickou aktivitou. TJ Zdraví 
se již od r. 1966 snaží, aby se 
pravidelný pohyb stal součástí 
našeho života.

Výzkumy ukazují, že lidé, 
kteří pravidelně cvičí, dosahují i 
lepších výsledků v testech 
paměti, verbálního vyjadřování 
i schopnosti udržet koncentra-
ci.  Snižuje se tak i riziko 

Alzheimerovy choroby.  Každý 
den od 14.00 do 18.00, resp. 
19.00 hod. cvičí střídavě téměř 
300 cvičenců, především 
seniorského věku, pod vedením 
vyškolených a zkušených 
cvičitelů v tělocvičnách TJ 
Sokol Karlín v Malého ulici. 

Více informací najdete na 
www.tj-zdravi.wz.cz, tj-zdra-
vi@centrum.cz nebo u vedoucí 
cvičitelek žen J. Hanlové na 
tel. 724 187 646 nebo vedoucí 
cvičitelů mužů A. Poustecké 
731 574 858.  (hap)

BĚH METROPOLE  

Bude osmička 
nejsportovnější částí Prahy?
V Čimickém háji bude v sobotu 
7. 5. 2016 v 10:00 hod. pod 
záštitou zástupkyně starosty 
MČ Praha 8 Aleny Borhyové 
odstartován 2. závod běžeckého 
seriálu Běh Metropole 
(IV. ročník). V tomto běžeckém 
seriálu nejde pouze o výsledky 
jednotlivců, ale účastníci zde 
sbírají body i do celkového 
hodnocení pro svoji městskou 
část, kde žijí. Poslední závod se 
koná dne 31. 12. 2016, po 

kterém sečtou body z jednot-
livých akcí a vyhlásí se 
nejsportovnější městská část 
Prahy. Přijďte si tedy do Čimic-
kého háje nejen protáhnout 
tělo, ale svou účastí vyjádřete 
i sounáležitost k Praze 8. Trasa 
měří 7 km a startuje se v osmi 
věkových kategoriích muži, 
ženy: do 29 let, do 39 let, do 
49 let a nad 50 let. 

Více na www.czechbigman
.cz/beh-metropole.  (roj)

Čas setkání
10–12 hodin

OSMIČKA
pro rodinu

Obchodní centrum Krakov
Lod ská 850/6, 181 00

Praha 8
ž

SETKÁNÍ ŽEN U KULATÝCH STOLŮ

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

Aleny Borhyové

ě

ě

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

o svoje názory a zkušenosti se zajímavými osobnostmi

ř ů
ě ř ď se ě

.

Zajištěno
hlídání dětí od

tří let, ostatní
maminky

s dětmi jsou
také vítány.

Osmička pro rodinuOsmička pro rodinu

28.4. Šárka Drozdová

Více i e:nfo a registrac Ženy Praze 8

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

Vážím si sebe sama a tan ím životemč

Bohatý doprovodný program!

www.barvamneuteces.cz
/barvamneuteces

Areál Psychiatrické 
nemocnice Bohnice

Start od 11h a 15h

21. 5. 2016   PRAHA
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BŘEZEN 2016
Pan Jindřich Brejšek 
oslavil 7. března 86 let. 
„Náš milovaný tatínku, 
přejeme Ti všechno 
nejlepší do dalších let, 
hodně pevného zdraví, 
spokojenost, lásku pro 
všechny, které máš 
kolem sebe. Děkujeme 
Ti za všechno, co pro nás děláš. 
Srdečně manželka Jarmila, syn 
Ing. Jindřich Brejšek s manželkou Alenou, 
vnučky Alenka s manželem a Anička 
s rodinou. Pravnučky Klárka a Eliška.“ 

Dne 26. března oslavila naše maminka 
a babička paní Jitka Zemanová své 
70. narozeniny. Co nejvíce pevného zdraví, 
a dále dobré nálady do života jí přeje syn 
Jan s rodinou a dcera Jitka s rodinou. 
Mami, děkujeme Ti za všechno, co jsi pro 
nás udělala a děláš. 

DUBEN 2016
Dne 9. dubna oslaví své 85. narozeniny 
naše milá babička Helena Špidlenová. 
Hodně zdraví a pohody přeje celá rodina.

Vše nejlepší paní Květoslavě Maříkové 
k 78. narozeninám a panu Zdenku 
Maříkovi k 81. narozeninám přejí Roman, 
Zdeněk, Jana a rodina Kašparova. 

70. let oslavila 1. dubna naše milá babička, 
maminka Věra Vaňhová. Do dalších 
let přejeme zdraví, vitalitu, radost ze 
všedních dnů. S velkou gratulací přichází 
manžel Josef, syn Ondřej s manželkou, 
vnoučátka Bertík a Barunka.

Manželé Jarmila a Jaroslav Michalcovi 
oslaví 26. dubna 2016 zlatou svatbu. 
Mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalších 
společných let přeje dcera Pavla s rodinou. 

Slavíme

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI JUBILEA

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

Červen 2015
 Hrnčíř Jakub

Špitková Anna

Srpen 2015
Suchá Dominika

 Šteff elová Nela

Září 2015
Badraoui Hanna

 Donátová Anna

Farolfi  Giorgina
 Kos Vojtěch

Řeháková Sofi e
Štang Metoděj
Vaclíkovi Lukáš a Matyáš

Říjen 2015
Doležal Jan 
Hlaváček Josef

Listopad 2015
Bucková Natálie
Honka Matěj
Horáček Filip
Janda Teodor
Riedererová Adéla
Salah Ben Sofi e

Prosinec 2015
Benešová Sára
Hergetová Emílie 
Pazderníková Ester 

 Přeučil Daniel

Schweitzer Karel
Tichá Magdaléna

Leden 2016
Bártová Karolína

 Křapová Anežka

 Kilián Jiří

Michalik Isabela
Šulcová Anna

Únor 2016
Běloubek Josef 
Dolinárová Helena

 Fišerová Natálie

 Klinská Magdaléna 

Kubátová Kristýna
Masopust Adam 

Březen 2016
 Hájková Kateřina

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

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

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

  Prosíme rodiče, aby zasílali fotografi e 
pouze u dětí, které nejsou starší než 
dva měsíce. 

Dne 25. ledna 2016 nás po dlouhé 
nemoci navždy opustila naše sestra 
a teta paní Jana Güntherová.  Posled-
ních 10 let žila v domě s pečovatel-
skou službou v Praze 8, Bulov-
ka 10/1462. Chtěl bych jménem svým 
a rodiny pozůstalé tímto poděkovat 
za příkladný lidský přístup a péči 
o naši sestru, zejména paní ředitelce 
PhDr. Miroslavě Holé, pečovatelce 
Alžbětě Kovářové a celému personálu 
tohoto sociálního zařízení. Děkuji!

Karel Fischer – bratr zesnulé
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU 
(STŘEDNĚ TĚŽKÉ)

Znění tajenky únorévého čísla: 
„Na světě nejtěžší věc 
k pochopení je daň z příjmu.“

Výherci, kteří obdrží knihu 
Praha 8 známá neznámá:
Jaroslava Uhlichová, Bohnice
Václav Hájek, Libeň
Václav Coufal, Kobylisy

Správné znění tajenky dubnového čísla 
nám zašlete nejpozději 
do 23. dubna 2016 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: 
tajenka@praha8.cz.

Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Citát: „Nevěř ostnatému drátu, byť...“ (dokončení v tajence)
Karel Kryl (12. duben 1944 – 3. březen 1994), 
český písničkář a básník.

3
VYLOSOVANÍ 

VÝHERCI
získají každý po dvou 

vstupenkách na oslavný
KONCERT PRO NEJVĚTŠÍHO 

ČECHA KARLA VI. 
A NEJMENŠÍHO ČECHA 

HURVÍNKA I. 
který se koná dne 

2. května 2016.
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Inzerce 

ŘEMESLNÍCI

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

 REKONSTRUKCE BYTŮ A KOU-
PELEN NA KLÍČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá fi rma od roku 
1999. Reference můžeme zaslat 
předem. Sleva pro seniory 10 %. 
Více na www.demistav.cz 
Tel.: 774 408 123, 778 000 698

 PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPE-
NÁŘ – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

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

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

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, shr-
novací dveře, čalounění dveří, sili-
konové těsnění. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ – 
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, umy-
vadel, van, el. ohřívačů, připojení 
praček, myček, vodoměrů, 
kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRU-
BÍ a kanalizace, veškeré instala-
térské práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce koupe-
len a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘ-
STVÍ. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil 777 670 326 

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ 
LÁTKY, MOLITANY a ostatní ča-
lounické potřeby, U Pošty 1474/1, 
P–8 Libeň. PO – PÁ 8.30–13.00, 
14.00–18.00 hod. Tel.: 284 822 181

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů. 
Zahrady. 
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

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

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

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

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy – 
s tímto inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 432 476

 INSTALATÉR. PRÁCE, obklady, 
zed. rekonstrukce, byt, dům. 
Tel.: 603 184 081. e-mail: 
olaolda@volny.cz 

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA. 
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102 

 KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A JINÉ ŘEMESLNÉ 
PRÁCE, tel.: 604 51 22 97

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

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

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

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

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – zá-
suvky – světla, tel.: 604 516 344, 
www.elektrikarerben.cz

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

 MALÍŘSTVÍ, NATĚRAČSTVÍ 
A LAKÝRNICTVÍ – štukování, 
stěhování, tel.: 728 827 827

SLUŽBY

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI a ta-
šek. Rychle, kvalitně a se záru-
kou. Sídliště Bohnice, Zelenohor-
ská 489/2

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

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

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

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

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

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi  stroji v domácnostech i fi r-
mách. Ručně čistíme kožený ná-
bytek, myjeme okna a podlahy. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. 
Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818 
www.cistimekoberce.cz

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

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

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

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

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

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

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

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

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

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

 MYTÍ OKEN včetně rámů 
a žaluzií. Tel.: 724 006 275

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

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

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

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

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

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

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

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

 ÚKLID – LEVNĚ: mytí oken, 
čištění koberců, sedaček, úklid 
domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102 

 ZAHRADNICKÉ PRÁCE – LEV-
NĚ: kácení a odborný prořez a po-
střik stromů, stříhání keřů, sekání 
a údržba trávníků atd.. 
Tel.: 604 512 297

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

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

 KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY, 
SEKÁM – Tel.: 603 883 107

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

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

 NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ ÚČET-
NICTVÍ, daní a mezd. Praktické 
zkušenosti a spolehlivost. 
Tel.: 603 197 165. Šťastný J.

 POTŘEBUJETE VYKLIDIT 
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky atd. 
Levně. 7 dní v týdnu. 
Tel.: 702 410 965 

 VÝŠKOVÉ PRÁCE VESELÝ 
–  fasády, nátěry, střechy, mon-
táže, h� p://svetliky-stity.cz/ 
tel.: 777 654 799 

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

 MINIJESLE KORÁLEK, www.
jesleskolkakoralek.cz. Vysoká kva-
lita, výborné reference, kvalitní 
strava. Tel.: 605 132 696
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 ÚKLID BYTŮ A RD. 
Pečlivě uklidím váš byt nebo 
rodinný dům u umyji okna. 
Tel.: 734 875 640 – Jiří

NÁKUP – PRODEJ

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTA-
LOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

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

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

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

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

 ŽVÝKAČKOVÉ OBALY KOUPÍM 
celou sbírku i jednotlivě. 
Tel.: 775 559 229

 PEZ, PEZ, PEZ, PEZ, hledám 
cokoliv od bonbonů značky 
PEZ, od prvorepublikových 
plechových krabiček, reklam, 
obalů a plných balíčků až po 
umělohmotné dávkovače 
z bývalého Tuzexu nebo dovážené 
z Jugoslávie, děkuji, 
tel: 775 559 229

VÝUKA – KURZY

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

 VÝUKA ANGLIČTINY, 
www.ajina.cz

 KURZY PLAVÁNÍ – 
www.plavco.cz

 IT SLUŽBY = HW + SW, itcka.cz

 MATEŘSKÁ ŠKOLA APLA  
ŠKOLKA ZAJÍC, Zenklova 37/2, 
Praha 8 – pořádá ZÁPIS pro školní 
rok 2016/17. Školka pro 12 dětí, 
přijímáme děti od dvou let věku. 
Termíny zápisu: 20. 4. 8,30–16,00 
a 25. 4. 8,30–16,00. 
Kontakt: vopalenska@apla.cz, 
tel.: 774 757 820  

AUTO – MOTO

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

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

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

REALITY – POPTÁVKA

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

 HLEDÁME BYT na Praze 8 nebo 
Praze 9 a to gars až 2+kk nejlé-
pe v panelovém domě, ale nemu-
sí být. V bytě budeme 2 osoby 
v páru, bez zvířat, nekuřáci. 
Cena do 13 tisíc – dle velikosti. 
Moc děkuji! 605 845 088

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

 PRÁVNÍK KOUPÍ DVA BYTY 
V PRAZE na investici, a to men-
ší byt 1–2+1 a větší byt 3–4+1. 
Platím hotově, zaplatím privati-
zaci nebo uhradím vaše dluhy či 
exekuce. Na vystěhování nespě-
chám, mohu vám zajistit nové 
bydlení nebo vás nechám v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 664 

 PRODÁVÁTE BYT NEBO 
NEMOVITOST? Společná právní 
a realitní kancelář vám nabízí 
komplexní zajištění prodeje 
vaší nemovitosti. Vyřešíme 
veškeré právní vady, včetně 
oddlužení nebo vyplacení 
exekucí. Zajistíme odkoupení 
vaší nemovitosti za nejvyšší cenu 
na trhu. K Consulting, 
tel.: 608 661 665

REALITY – PRONÁJEM

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

 PRONAJMU POSLEDNÍ VOL-
NÉ KRYTÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
(kamery) u metra Ládví. Při doho-
dě velké slevy na pobyty u moře.  
Tel.: 777 003 033 

 POPTÁVÁM BYT 2+1 nebo 3+1 
(3+kk) pro 2 osoby s dítětem 
14 let. Nespěcháme, ale můžeme 
bydlet i hned – záleží jak se do-
hodneme. Výhodou lodžie nebo 
balkon. Děkujeme. 603 789 381

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

 NABÍZÍM PRONÁJEM ZA-
HRÁDKY s chatkou v P8, 
tel.: 774 086 559  

 PRONAJMU LEVNĚ 
NEBYTOVÝ PROSTOR v Čimicích. 
Novostavba, velmi pěkné. 
Kancelář, odběrné místo e-shopu. 
Tel.: 722 496 611 

REALITY – SLUŽBY

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

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám pro-
dej, pronájem nemovitosti. Pro-
hlášení vlastníka budovy – za-
měření bytů, kompletní servis 
v oblasti nemovitostí – nízké pro-
vize – www.1jmreality.cz, (kance-
lář Praha 9). Tel.: 608 703 343. 

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

REALITY – PRODEJ

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v OV pro 2 automobily, vel. 30 m2 
v Hnězdenské 735/6, Praha 8. 
Cena 299 000 Kč. Tel.: 603 113 113 

ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %. 
Tel.: 604 207 771

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

 MASÉR V BOHNICÍCH, tel.: 
602 876 864, klasické masáže, 
levné, kvalitní.  

 STOMATOLOGIE ROKOSKA 
ordinace pro děti a dospělé, 
smlouvy s pojišťovnami. 
V Holešovičkách 1154/33, 
Praha 8 Bus 201 – Rokoska, tel.: 
284 692 000 provolba 3, e-mail: 
stomatologierokoska@gmail.com 
MDDR. Aneta Horynová

 ANTICELULITIDNÍ MASÁŽE 
A ZÁBALY. Jedinečná metoda. 
Okamžitá ztráta tuků bez 
námahy. Měření centimetrů před 
a po. Hnězdenská 735/6, tel.: 
739 105 099, www.saunatroja.cz 

KRÁSA

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

 PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

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

OSTATNÍ

 ROZVOD, MAJETKOVÉ, PRA-
COVNÍ A JINÉ SPORY Vám rych-
le, levně a odborně pomůže vyřešit 
právník a zapsaný mediátor v se-
znamu Ministerstva spravedlnos-
ti ČR, vypracujeme pro Vás také 
oboustranně přijatelné smlouvy 
a dohody. Tel. 602 203 443 – 
Mgr. Lenka Bašková

 PŘENECHÁM SKI A 
CYKLOSERVIS SE ZAVEDENOU 
PŮJČOVOU lyží a prodejnou 
kol, Praha 8 sídliště Ďáblice. Tel.: 
603 494 969, ski.cyklo@razdva.cz 

NABÍDKA PRÁCE

 PŘIJMEME ŘIDIČE SK. B a C 
pro pobočku JIP východočeská, 
a. s., v Bořanovicích. 
Požadujeme: čistý RT, samostat-
nost, časovou fl exibilitu, dob-
rou fyzickou kondici. Řidič  sk. C 
– profesní průkaz a karta řidiče 
podmínkou. V případě zájmu za-
šlete životopis na e-mail: 
jitka.hronikova@jip-napoje.cz 

 PŘIJMEME SKLADNÍKY/CE 
pro JIP východočeská, a. s., 
v Bořanovicích. Požadujeme: 
čistý RT, samostatnost, časovou 
fl exibilitu, dobrou fyzickou kondi-
ci. V případě zájmu zašlete životo-
pis na e-mail: 
jitka.hronikova@jip-napoje.cz

 SPISOVATELKA hl. ASISTENTA 
na občasnou výpomoc i volný 
čas, P8 a venkov. Vítán muž 
bez záv., čas. přizpůsobivý i ml. 
důchodce, nekonfl ikt., netrest., 
příjemného vzhledu, nekuř., 
dobrý řidič, vl. auto výhodou. 
Další kontakt telefon. 
Podrobné nabídky typu aktuální 
životopis, foto, č. telefonu prosím 
na z.klimo@seznam.cz

Výběrové řízení – možnost pronájmu obecních bytů
Odbor správy majetku připravil pro občany městské části Praha 8 možnost 

pronájmu obecního bytu formou výběrového řízení. První výběrové řízení 

o nájem obecního bytu bude vyhlášeno během dubna 2016. 

Všem zájemcům doporučujeme v tomto období sledovat úřední desku naší 

městské části. Předmětem VŘ budou malometrážní byty v k. ú. Kobylisy. 

Výběrové řízení bude určeno pro občany, u nichž je trvalý pobyt na území 

městské části Praha 8 delší než 2 roky. Podrobnější informace budou poskytová-

ny rovněž pracovníky oddělení bytů OSM ÚMČ P8.

Více na www.praha8.cz, Odbor správy majetku OSM ÚMČ P8, Praha 8 

‒ Libeň, Na Košince 1/502, tel. 222 805 353, 222 805 147. (osm)
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Inzerce

placená inzerce

placená inzerce placená inzerce

placená inzerce placená inzerce

Z Á P I S
nových žáků do hudebního, tanečního, výtvarného

a literárně dramatického oboru probíhá:

10. , 11. a 12. května 2016
Dodatečný zápis na volná místa se pak koná:

1. června 2016
vždy od 15 do 18 hodin ZUŠ Taussigova 1150

( www.taussigova.cz,  tel.: 286 587 747, 286 587 985)

Výuka vybraných předmětů probíhá také v prostorách: ZŠ Mazurská / ZŠ a MŠ Ústavní / 

ZŠ Praha - Dolní Chabry / ZŠ a MŠ Praha 8 – Ďáblice,  U Parkánu 17 / MŠ Korycanská 

Základní umělecká škola Praha 8
Taussigova 1150

placená inzerce

placená inzerce

Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda hledá do svého týmu

učitele/učitelku I. stupně a speciální třídy. 
od 1. 9. 2016 pro školní rok 2016/2017.

Znalost angličtiny vítána. Životopis zasílejte na adresu 
reditelna@ zsodolenavoda.cz

Více informací na tel. 723 223 798.

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

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

váz., 144 s., 285 Kč

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce placená inzerce

otevíráme
NOVÉ

TRÍDY
LESNÍ ŠKOLA

A ŠKOLKA
TROJA A CIMICE

UCÍME SE V PRÍRODE

pro
 de

ti 3
-10

 le
t

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

9. 4. 2016
10.00-17.00

9. 4. 2016
10.00-17.00

Otevírání
lanového centra

areál Lodenice Vltava

Otevírání
lanového centra

areál Lodenice Vltava

DDM hl. m. Prahy

olan@ddmpraha.cz
Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, P8
www.karlinskespektrum.cz

OSMIČKA
pro rodinu

CARODEJNICE

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

CO VÁS ČEKÁ?

 Opékání buřtů, občerstvení, 

hudba, malování na obličej, 

soutěžní stanoviště, skákací 

hrad, magický fotoateliér, 

kartářka Wanesa v kavárně 

Coffeemania, soutěž 

o nejlepší masku

p
a

rt
n

e
ři

15:00-19:00
Sobota 30. dubna

v Centru Krakov

www.centrumkrakov.cz

ZA SPLNĚNÍ SOUTĚŽÍ BUŘTÍK 
ZDARMA

placená inzerce

V ROZÁRCE MÁME ČAS VYRŮST

 den otevřených dveří: 26.04.2016 
od 9 do 11, nebo po domluvě.

 hrajeme si, tvoříme, zahradničíme, bádáme, 
objevujeme – jsme prostě děti. 

 program Začít spolu, Lesní pedagogika, 
respektující přístup, kvalifikovaní pedagogové, 
tradice, dobrá dostupnost mhd

 školka, která baví nás, děti i rodiče

Ekoškolka Rozárka  Pod Havránkou 12/2
Praha 7 – Troja  www.podhoubi.cz
eva.surova@podhoubi.cz   tel. 777 123 690



Libe ské posvícení
sobota 23. dubna 2016

12:00—18:00 hod.
KOSTEL SVATÉHO VOJTĚCHA A OKOLÍ 
(U Meteoru 6, před tzv. Bílým domem, budova úřadu MČ Praha 8)

PROGRAM V KOSTELE:
12:00  otevření kostela
12:30–13:00 komentovaná prohlídka kostela
13:30–14:00 koncert ZUŠ Učňovská – 1. část: sólisté 
 na smyčcové nástroje a kytaru
14:00–14:30 vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže 
 Bible a umění – hledám a nalézám
14:30–15:00 koncert ZUŠ Učňovská – 2. část: smyčcové trio, 
 kytarový soubor a Orchestr Archi d´Oro
15:30–16:00 komentovaná prohlídka kostela
16:00–17:00 Varhanní koncert – na varhany zahraje 
 Miroslav Šimek, zpěv Luboš Koś a Mikuláš Perla
17:30  Mše Svatá

PROGRAM PŘED KOSTELEM od 12:00
 bohatý jarmark  ukázky tradičních řemesel: kovář, řezbář, 

štukatér, vlásenkář/maskér, caletník  výtvarné dílny 
 netradiční pouťové atrakce pro děti: kolotoč na ruční pohon, 

houpačky (zvířecí lodičky), kušová střelnice, kotrmelčák 
15:00–15:30 pohádka O zatoulané princezně

VSTUP ZDARMA

Městská část Praha 8 
a Farnost od sv. Vojtěcha 

vás srdečně zvou na

Partner
 akce:
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