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V Praze 8 neočekávaně 
„vyrostly“ banánovníky

Rozhovor s interpretem 
poezie Mirkem Kováříkem

Volejbalový potěr 
se představil Na Šutce 

str. 12str. 6 str. 25

Jaké novinky
si připravilo

kobyliské divadlo
karla Hackera 

čtěte na str. 23 Foto Vladimír Slabý
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Bílá galerie v budově 
Úřadu městské části Praha 8 
tzv. Bílý dům
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pátek: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

Otevřeno:  
po a st: 8:00–18:00 

út a čt: 8:00–15:30 

pá: 8:00–15:00 

so, ne a svátky: zavřeno
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vstup zdarma

Libeňský zámek 
Zenklova 1/35 

Praha 8 – Libeň

v kresbách Jiřího Wintera-Neprakty

18. 1. – 3. 3. 2017

vás srdečně zve  
na výstavu

Je to děd Vševěd třetí kategorie. Má tři bronzové vlasy  
a přednášet smí pouze v rodinné škole.
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Grabova vila, Na Košince 1, Praha 8 – Libeň

 výstava 3. 2. – 5. 3. 2017
Otevřeno denně 10:00–18:00 h.   

Vstup zdarma
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ZprAvOdAjStví
Nové rozdělení působností Rady 
MČ Praha 8

8 FóruM 
Co můžeme udělat pro zefektivnění 
kamerového systému na Praze 8, je čas začít 
měnit zastaralé kamery s  jejich náročnou 
údržbou za nové s daleko širšími možnostmi 
analýzy záznamu?

10 ČtenářI náM píší… 
… a my odpovídáme

11 KulturA
Dětský balet Praha slavil velké úspěchy 
a má velké plány

13 ÚZeMní rOZvOj
Koncept inteligentního města na území 
Prahy 8 

17 ZdrAvOtní A SOcIální péČe
Po Tříkrálové sbírce nás čeká Tříkrálový trh

21 šKOlStví A Mládež
O dalším směřování Osmičky pro rodinu 
hovoří její ředitelka Kateřina Halfarová

24 hIStOrIe
Jak se žilo na sídlišti Bohnice – Troja

25 SpOrt
Zvolte Sportovce Prahy 8 pro rok 2016 

27 ZábAvA
Křížovka o ceny 

vážení spoluobčané,
naše městská část se dlouhodobě snaží o zajištění propojení Karlína s Holešovicemi 
přes Štvanici. Měli jsme proto připravený projekt lávky mezi Karlínem a Štvanicí, 
který by šel rychle realizovat. Nakonec jsme se však rozhodli akceptovat návrh 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městské části Prahy 7, aby mezi Karlínem 
a Holešovicemi byla vybudována jen jedna lávka.   

Její nespornou výhodou totiž je, že zajistí pro chodce přímé spojení těchto dvou 
dynamicky se rozvíjejících čtvrtí našeho hlavního města a zlepší i jejich přístup 
na ostrov Štvanice. Zajištuje také kompaktnost tras pro cyklistickou dopravu, která 
je v Karlíně velmi populární. Příprava této stavby se však teprve rozbíhá. Na začátku 
letošního roku by totiž měla být vyhlášena architektonická soutěž na návrh její 
podoby. Není tak vůbec jisté, že se stihne začít stavět do konce volebního období, 
a chybí proto záruka, že lávka bude opravdu vybudována. Nová politická reprezenta-
ce hl. m. Prahy, MČ Prahy 7 a naší městské části totiž může mít jiné představy o tom, 
jak by mělo vypadat nejvhodnější spojení mezi Karlínem a Holešovicemi.           

Musíme se proto pokusit přijít s takovým návrhem, který bude přijatelný i pro naše 
nástupce. Budeme se o to určitě snažit, protože v současné době je ostrov Štvanice 
velice složitě dostupný pro chodce z Karlína i Holešovic. Zapomenout nelze ani na to, 
že přívoz zajištující v současné době spojení těchto dvou čtvrtí pro pěší je z dlouhodo-
bého hlediska ekonomicky méně výhodný než vybudování lávky, a navíc není 
v provozu po celý rok.   

   
 Roman PetRus 
 starosta mČ Praha 8

Android Apple

15 ÚZeMní rOZvOj
Zapojte se do přípravy revitalizace 
centrální veřejné plochy v Čimicích

6 rOZhOvOr
Mirek Kovářík: Verše musíte říkat tak, 
že vám lidé visí na rtech

periodický tisk územníHo samosprávnéHo celku
vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
náklad: 64 200 ks
distribuce: Česká distribuční, a. s.
adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň, e-mail: osmicka@praha8.cz
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cestování do zaHraniČí 

I dítě musí mít platný cestovní doklad
 n přestože překročení státní hranice 

v rámci schengenského prostoru 
mnohdy ani nezaznamenáme, stále 
platí pro každého povinnost mít při 
cestování do zahraničí platný cestovní 
doklad. tímto dokladem je především 
cestovní pas. 
Občanský průkaz může být jako cestovní 
doklad použit v případě cest do členských 
států Evropské unie, dále též do Norska, 
Švýcarska, Islandu či Srbska a některých 
dalších států. Cestovní pas i občanský 
průkaz platí jako cestovní doklad jen pro 
jeho držitele, pokud rodič cestuje společně 
s dítětem, musí mít platný cestovní doklad 
i dítě. Nestačí tedy, pokud je dítě zapsané 
v občanském průkazu rodičů.

O vyřízení cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu pro dítě do 15 let žádá 
zákonný zástupce. „Těm v naší městské části 

v případě žádosti o tyto doklady stačí 
s dítětem navštívit oddělení evidence 
obyvatel a osobních dokladů v přízemí 
takzvaného Bílého domu. Jejich žádost 
o vydání dokladu na místě zpracují naši 
úředníci. Fotografie dítěte je pořizována 
hned na místě při podání žádosti,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus. S sebou si 
je třeba vzít při této žádosti vlastní průkaz 
totožnosti a rodný list dítěte. Pokud má dítě 
již vydán platný občanský průkaz či cestovní 
pas, je možno tyto doklady předložit místo 
rodného listu.

Platnost občanského průkazu či cestovní-
ho pasu dítěte mladšího 15 let je obecně 
5 let. Nicméně je třeba dbát na to, aby 
podobenka v dokladu odpovídala současné-
mu vzhledu dítěte, proto zejména u kojenců 
či batolat doporučujeme výměnu dříve, než 
je uvedený termín konce platnosti dokladu. 
Občanské průkazy i cestovní pasy jsou 

vydávány ve standardní třicetidenní lhůtě 
od podání žádosti, přičemž při podání 
žádosti je vybírán správní poplatek 50 Kč 
za vydání občanského průkazu a 100 Kč 
za vydání cestovního pasu. V případě 
požadavku na rychlejší vydání cestovního 
pasu do 6 pracovních dnů činí správní 
poplatek 2000 Kč.

Před cestou do zahraničí všem doporuču-
jeme ověřit si na stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí www.mzv.cz požadavky 
na platnost cestovních dokladů v cílové 
destinaci, protože některé státy, například 
Turecko, Egypt či Thajsko, vám umožní 
vstup na své území, jen pokud váš cestovní 
pas bude ještě platný více než 6 měsíců od 
data překročení státní hranice. Nenechávejte 
kontrolu svých cestovních dokladů a cestov-
ních dokladů vašich dětí na poslední chvíli. 
Den před odjezdem na dovolenou cestovní 
doklad nevyřídíte! (pep)

Roman PetRus 
(Čssd)
starosta
• Bezpečnost a veřejný 
pořádek
• Územní rozvoj
• Sociální věci a národnostní 
menšiny
• Doprava
• Hospodářská 
správa

Ing. anna KRoutil 
(ano)
členka RMČ
• Školství
• Turistický ruch
• Čerpání dotací

RadomíR nePil 
(ano) 
zástupce starosty
• Správa a hospodaření 
s obecním majetkem 
svěřeným do správy MČ
• Bytový fond
• Zdravotnic-
tví
• Vnější vztahy
• Osmička 
pro rodinu

Ing. KaRel ŠaŠeK 
(Čssd) 
člen RMČ
• Informatika

PhDr. Ing. matěj FichtneR, 
MBA (ano) 
zástupce starosty
• Finanční řízení městské 
části včetně výdajů na provoz 
ÚMČ a Servisního střediska 
pro správu svěřeného 
majetku
• Audit
• Organizační 
rozvoj ÚMČ
• Životní 
prostředí

Mgr. et Mgr. jana  
solomonová, BcA. 
(ano) 
členka RMČ
• Kultura
• Sport
• Mládež 
a volný čas
• Senioři

MgA. PetR vilgus, Ph.D. 
(strana zelených) 
zástupce starosty
• Strategický rozvoj MČ
• Agenda 21
• Cyklodoprava
• Památková péče

RNDr. dana BlahunKová 
(strana zelených) 
členka RMČ
• Grantová politika pro sport, 
veřejný prostor a občanské 
aktivity

rada městské Části praHa 8

nové rozdělení působností 
členů rady MČ praha 8

 nrada městské části praha 8 schválila na svém zasedání dne 21. prosince 2016 nové rozdělení svěřených oblastí.  
Jaké jsou tedy nyní gesce jednotlivých členů rady? 
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klapkova ulice 

rekonstrukcí projde  
tramvajová trať i inženýrské sítě

 nv letošním roce by měla být zahájena rekonstrukce 
klapkovy ulice v úseku od březiněveské ulice až k tramva-
jové smyčce na konečné stanici vozovna kobylisy. doprav-
ní podnik hlavního města prahy totiž bude opravovat 
tramvajovou trať, čehož bude využito k rekonstrukci 
většiny inženýrských sítí.  

Na jaře by tak Pražská vodohos-
podářská společnost měla 
zahájit rekonstrukci vodovodů 
a kanalizací. Z technologických 
důvodů musí její hlavní část 
proběhnout ještě před opravou 
tramvajové tratě, která je zatím 
plánována na léto tohoto roku. 
V jejím průběhu bude muset 
být v tomto úseku přerušen 

provoz tramvajové dopravy, 
protože dojde ke kompletní 
rekonstrukci kolejového tělesa 
a během stavby nebude pro 
tramvaje dostupná vozovna 
Kobylisy. 

V letošním roce by v této 
části Klapkovy ulice také měla 
proběhnout rekonstrukce 
elektrických sítí a rozvodů, 

kterou provede PRE distribuce. 
Pražská plynárenská Distribuce 
zase plánuje opravu plynovodů. 
Uskutečnit se rovněž má 
částečná rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení. Trakční stožáry 
pro přívod elektrické energie 
do trolejového vedení tramvají 
totiž umožňují umístění 
osvětlení, proto na ně bude 
nově instalováno. 

V příštím roce by Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy 
měla po proběhnutí oprav 
tramvajové trati a inženýrských 
sítí provést v tomto úseku 
Klapkovy ulice rekonstrukci 

vozovek, chodníků, přechodů 
pro chodce a parkovacích stání 
pro automobily podle koncepč-
ního návrhu Institutu plánová-
ní a rozvoje hl. m. Prahy.

Koordinace stavebních prací 
bude velmi náročná. „Naše 
městská část se snaží pomoci 
s koordinací jednotlivých oprav. 
Usilujeme o to, aby jejich 
výsledkem byla kompletně 
opravená komunikace včetně 
inženýrských sítí, kde nebude 
potřeba delší dobu provádět 
žádné větší zemní práce,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus.

 (pep)

pozvánka
Zastupitelstvo bude 
jednat o rozpočtu
Zveme vás na první letošní jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 8, které se bude 
konat 15. února od 14 hodin tradičně ve 
velkém sále tzv. Bílého domu. Na progra-
mu jednání bude kromě jiného především 
rozprava o rozpočtu na rok 2017, neboť 
dosud se hospodařilo podle rozpočtového 
provizoria, přijatého na prosincovém 
zasedání. Jednání Zastupitelstva je vždy 
veřejné, a tak máte opět možnost 
v interpelacích vyjádřit svůj názor na dění 
v naší městské části. Sledovat jednání 
můžete i v přímém internetovém přenosu 
na www.praha8.cz.  (red)

mobilní aplikace 

parkování Ztp praha nově 
zahrnuje i oblast Karlína 

 nměstská část praha 8 spolupracovala s technickou správou komunikací 
hl. m. prahy na tom, aby aplikace pro mobilní telefony parkování ztp praha 
byla rozšířena o parkovací místa pro držitele průkazu ztp v oblasti karlína, 
která nejsou vyhrazena pro parkování konkrétního vozidla. 

V této mobilní aplikaci jsou tak nově 
zahrnutá parkovací místa v ulicích 
Karlínské náměstí, Křižíkova, Kubova, 
Pernerova, Pobřežní, Rohanské nábřeží, 
Sokolovská, Šaldova, Thámova a Vítkova. 
Smyslem této aplikace Technické správy 

komunikací hl. m. Prahy je usnadnit 
držitelům průkazu ZTP parkování 
v širším centru Prahy. 

„Snažíme se v maximální možné míře 
zlepšit možnosti parkování pro naše 
zdravotně postižené spoluobčany, proto 

jsme se přidali k tomuto projektu. Pokud 
po vyhodnocení dat uvidíme, že držitelé 
průkazu ZTP aplikaci využívají a pomáhá 
jim, tak jsme určitě připraveni spolupraco-
vat na tom, aby byla rozšířena o další 
oblasti naší městské části,“ uvedl radní 
Karel Šašek.

Prostřednictvím aplikace Parkování 
ZTP Praha je možné zjistit, zda vyhrazená 
parkovací stání pro držitele průkazu ZTP 
jsou volná, nebo naopak obsazená. Jsou 
totiž na nich umístěné senzory, které ne-
přetržitě monitorují jejich obsazenost.  
Aplikace je také schopna navigovat na v ní 
zahrnutá parkovací místa. Ukáže rovněž 
dojezdový čas do těchto parkovacích míst 
a jejich vzdálenost od současné polohy 
uživatele aplikace. (pep)

cHaritativní akce 

podpora zvířecího 
útulku v troji
V úterý 20. prosince 2016 předal útulku 
Troja pan Ing. Pavel Hendrichovský, ředitel 
společnosti Diakonie Broumov, téměř 
400 kilogramů přikrývek pro čtyřnohá 
zvířátka, jejichž domovem je útulek Městské 
policie hl. m. Prahy v Troji nebo Dolních 
Měcholupech. 

„V roce 2016 jsme do trojského útulku 
přivezli přikrývky dvakrát,“ konstatoval pan 
Hendrichovský. Za MČ Praha 8 se charitativ-
ní akce zúčastnila radní Anna Kroutil 
a radní Jana Solomonová. Zvířátkům 
předaly jablka, mrkev, tvrdé pečivo a také 
dobroty. „Jsem moc ráda, že na základě 
spolupráce s Diakonií Broumov se nám 

podařilo předat do útulku téměř 1500 při-
krývek!“ řekla radní Kroutil. Slovy uznání 
nešetřil ředitel pražské městské policie 
Eduard Šuster: „Každý dar pro čtyřnohé 
obyvatele našeho útulku je velmi cenný. 
Je skvělé, že existují lidé, kterým není osud 
opuštěných zvířat lhostejný a najdou si čas 
na návštěvu i pomoc. Děkuji vám.“ (apa)
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Rozhovor

miRek kovářík, legendáRní inteRPRet Poezie

verše musíte říkat tak, 
že vám lidé visí na rtech

 ndoyen mezi českými interprety básnických textů mirek kovářík (1934) se celý život 
věnuje divadlu jednoho herce, divadlu poezie. verše Jiřího ortena, Josefa kainara nebo 
mnoha začínajících poetů  jsou v jeho podání plnokrevným divadlem. 

V kobyliském Divadle Karla 
Hackera vystupujete se svými 
pořady každé druhé úterý 
v měsíci. Jak se vám tam líbí?
„Moc. Poprvé jsem tam účinkoval 
někdy před 15 lety s představe-
ním pro střední školu, tehdy se 
ve mně pro ten útulný sálek vžilo 
jméno Jiskra, byl tam loutkový 
soubor stejného jména, že?“

Ano, ten je tam dodnes. Jak jste se 
vlastně k „Hackerovi“ dostal?
„Tehdy mě pozvala paní Hejná, 
kterou jsem znal ještě z 80. let 
ze Středočeské lidové konzerva-
toře, kde jsem několik sezón vedl 
semináře pro členy divadel 
poezie – i díky téhle instituci 
měla Praha vždycky solidní 
zastoupení na nejrůznějších 
soutěžích a přehlídkách, kde 
zněla poezie. Pro studenty jsem 
o divadlech poezie napsal a vydal 
skripta „Slovo-tvar-prostor“, 
mám radost, když se na ně 
vzpomíná jako na inspirační 
zdroj celé řady inscenací!“

A nyní?
„Je krásné, že nás i nyní opět 
spojilo to, co tenkrát pro nás 
bylo tak blízké – poezie na 
jevišti! Však si také toho cením 
a nevěřím, že toto naše setkání 
byla náhoda. Jak k tomu došlo? 
Vinohradský klub Rybanaruby, 
ve kterém jsme v posledních 
deseti letech hráli a měli tam už 
i nejen své domovské jeviště, ale 
i publikum, ukončil svou 
činnost. A my se ze dne na den 
ocitli na suchu. Na doporučení 
jsem navštívil Libeňský zámek, 
kde sídlí odbor kultury osmé 
městské části, a celkem rychle 
jsme se dohodli. Když jsem pak 
loni na podzim do Hackera 
znova přišel, dýchlo to tam na 
mě takovou zvláštní, skoro až 
rodinnou atmosférou. Všechno 
zrekonstruované, čisté, pohodl-
né nové modře potažené 
sedačky… A všechno potřebné 
k dispozici a především fajn lidi 
zapálení pro věc, jak se říká, což 
jsme poznali hned při první naší 
produkci.“

 Co diváci?
„Jsou skvělí, našli si nás i ti 
z Ryby a samozřejmě i nové 
publikum. Každopádně se naše 
pořady za ten krátký čas ujaly – 
kéž by to vydrželo! Tím, že 
divadlo je hned na metru, je 
velmi snadno dostupné, ze 
zastávky Muzeum jste tam do 
10 minut. Kolikrát je to časově 
blíž, než když v centru máte jít 
o tři – čtyři ulice za roh.“ 

Dnes tedy v Praze 8 vystupujete, 
ale v minulosti jste na jejích 
hranicích bydlel.
„Ano, deset let jsem pobýval 
v Libni, na Balabence, Českomo-
ravská 11, v krásném funkciona-
listickém domě z první republi-
ky. Tehdy to bylo překvapivě 
dost tiché místo, mělo v sobě 
ještě pořád tu poezii 30. let. 
Libeňské nádraží bylo na dohled, 
na opačné straně slavná koule 
plynojemu… Na procházky jsem 
chodil parkem podél Rokytky, 
kolem hrabalovských míst 
včetně Libeňského zámku 
a někdy i dál podél Vltavy… 
A objevil jsem tam pro sebe 
nedaleko našeho domu areál 
lihovaru, v té době už nefungo-
val, ale mně evokoval obrazy 
Kamila Lhotáka. Káry na dvoře, 
staré stroje, stohy láhví v pale-
tách a všelijaké odložené věci. 
‚Úřadoval‘ tam i jediný vrátný, 
zdravili jsme se, když jsem 
chodíval kolem… Ano, deset let 
jsem byl Libeňákem, až jsem se 
v roce 1981 přestěhoval na 
Malou Stranu, kde bydlím 
dodnes.“

Ovlivňuje nějak člověka místo,  
kde žije? 
„To je niterní pocitová záležitost, 
zda si člověk vybuduje k lokalitě, 
kde žije, nějaký vztah. Jestli si 
vytvoří mosty, po kterých se 
může vždycky k tomu místu 
vrátit a je mu tam dobře. A jak 
vidíte, na Prahu 8 jsem se vrátil 
i pracovně. Ale krajinou mého 
dětství je jiná pražská čtvrť, 
Pankrác! Tam jsem na vlastní 
kůži pocítil své první velké 

přelomové události v životě: jako 
jedenáctiletý jsem tam zažil 
Květnovou revoluci! U pankrác-
ké vozovny přes celou naši ulici, 
která dnes příznačně nese jméno 
5. května a je částí magistrály, 
hned blízko vchodu do našeho 
domu vyrostla barikáda 
z tramvají a dlažebních kostek. 
Němci se přes ni nedostali ani 
s tanky, které přitáhly od 
Benešova potlačit povstaleckou 
Prahu, a tak ze vzteku náš dům 
i dva sousední podpálili. My jsme 
se pod nimi tísnili ve sklepích, 
kam nás němečtí vojáci nahnali 
a zamkli s granáty na klikách 
z druhé strany vchodů. Naši 
tátové se pak prokopali do 
sousedních domů, které ještě 
nehořely… Na Pankráci jsem žil 
do roku 1960, mezi tím jsem 
vystudoval gymnázium, rok 
pracoval v ČKD, abych se mohl 
dostat na vysokou školu 
pedagogickou, pak to vyřešil 
dálkovým studiem a dostal 
„umístěnku“, jak se tomu tenkrát 
říkalo, na sever, nejprve do Lomu 
u Mostu, pak – po dvouročním 
vojenském angažmá –  
do Litvínova.“

V Litvínově jste v roce 1962 založil 
Docela malé divadlo, které stačilo 
během sedmi let své existence 
inscenovat kolem dvaceti titulů, 
a vy jste si vytvořil i svůj specific-
ký interpretační styl. 
„Kulturní kvas konce padesátých 
a skoro celá šedesátá léta – to 
byla krásná doba! Ne nadarmo 
se jí říká zlatá šedesátá. Byli jsme 
součástí hnutí malých divadel, 
ve stejné době třeba vznikl 
Semafor. Než nám v roce 1969 
divadlo zavřeli, stihli jsme kromě 
beatnické poezie uvést Jiřího 
Ortena, Jana Zábranu, Jiřího 

Koláře, Ivana Blatného, Ivana 
Diviše, Ivana Slavíka, a těsně 
před okupací i básnický 
manifest Znamení moci Jana 
Zahradníčka. Do Litvínova na 
naše jeviště jezdíval i z nedale-
kých Teplic Karel Kryl, kterého 
jsem posléze uvedl i do širšího 
povědomí.“

Z malého litvínovského divadélka?
„Byl jsem externistou v ústec-
kém rozhlase, spoluredigoval 
tam několik let týdeník Klub 
s podtitulem ‚hodina o mladých 
pro mladé‘, pro toto vysílání jsem 
s Karlem Krylem připravil 
povídání o jeho životě a natočil 
několik jeho písní, však na to 
vzpomíná Karel ve své Krylogii… 
V roce 1967 jsem šel ‚na volnou 
nohu‘, jak se říkalo svobodnému 
povolání, měl jsem už několik 
stabilních příjmů – z divadla, 
z rozhlasu, honorovaná 
představení ve školách, v Malo-
stranské besedě jsem řadu let 
uváděl Písně dlouhejch cest, 
písničkovou soutěž folkových 
a country kapel. Po okupaci 
v srpnu 1968 jsem musel 
z rozhlasu v Ústí nad Labem 
odejít, byl jsem hlasatelem 
památného srpnového týdne 
a octl se na seznamu nežádou-
cích hlasů z oné slavné rozhlaso-
vé štafety. Zachránila mě Porta! 
To byl v té době opravdu 
gigantický festival, uváděl jsem 
pražská a krajská kola i týdenní 
finále nejprve v Ústí nad Labem, 
později v Olomouci a pak skoro 
celé desetiletí v Plzni na 
Lochotíně. Před třiceti tisíci 
diváky jsem si dovolil recitovat 
poezii… A přítomní lidi to brali!“

Vy jste se na uvádění do povědomí 
skoro až specializoval. Kromě 
Kryla jste přece uvedl na scénu 
řadu folkových zpěváků a skupin 
a v pořadu Zelené peří představu-
jete posluchačům začínající 
básníky.
„Zelené peří vzniklo jako obranný 
val proti monopolu bezskrupu-
lózní skupiny literátů, která 
obsadila všechny větší naklada-

Libeňský lihovar 
mi evokoval obrazy 

Kamila Lhotáka



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ÚNoR 2017  www.praha8.cz 7

telské domy. Peří fungovalo na 
principu tehdy velmi populár-
ních písničkových soutěží – před-
nesl jsem několik básní začínají-
cích autorů a posluchači vybírali 
tu, která se jim nejvíc líbila. 
Taková byla jeho prvotní 
rozhlasová podoba. Po pětileté 
přestávce jsem Zelené peří 
obnovil jako klubový pořad 
autorského čtení komentované-
ho diváky. Hráli jsme v Praze 
v malostranském Rubínu, ale 
také v Brně a v Českých Budějo-
vicích. Začátkem 90. let se Peří 
opět přesunulo na vlny rozhlaso-
vé stanice Praha, kde v roce 2011 
nenadále skončilo přeměnou 
názvu stanice s novým vedením… 
Po roční odmlce ho nyní každé 
poslední pondělí v měsíci 
uvádíme v Malostranské besedě. 
Takže pořad přežil už pátou 
desítku let a představil více než 
dva a půl tisíce mladých básníků 
a básnířek!“

Kdo vás vlastně nasměroval 
k literatuře?
„Měl jsem štěstí na středoškolské 
kantory, tím nejdůležitějším byl 
pro mé budoucí vazby k poezii 
pan profesor Vojtěch Pražák, 
češtinář na michelském gymná-
ziu. Na vysoké už to bylo horší, 
studoval jsem na pomezí 
padesátých a šedesátých let, 
ale i tam se našli profesoři, pro 
které byla literatura životním 
posláním. Na hojně navštěvova-
né semináře profesora Felixe 
Vodičky docházel třeba i Václav 
Hrabě…“

Jak jste k tomu došel, že vaším 
posláním bude recitovat cizí 
verše?
„Stařičký pan profesor Pražák 
mě v tercii požádal, abych si 
připravil k přednesu třetí zpěv 
Máchova Máje. Tím to začalo 
– v přednesu jsem našel to, co 
jsem v životě pořád hledal. A pak 
jsem náhodně v knihovně 
narazil na dílo Jiřího Karáska 
ze Lvovic. Toho Karáska, kterého 
nám zošklivovali ve škole, 
protože prý byl nositelem 
takzvaných dekadentních 
buržoazních nálad. Co to je, to 
už nám nedokázali smysluplně 
vyložit, a tak jsem to zjišťoval 
sám. A objevil jsem, že Karásek 
byl skvělý a odvážný básník, 
který se od devadesátých let 
19. století až do konce života 
nebál veřejně hlásit, že ho citově 
zajímají víc muži nežli ženy. Jeho 
poezie na mě mezi těmi šílenost-
mi 50. let o budování světlých 
zítřků působila jako rebelská 
bomba. Mdlá vůně tuberóz…! 

Přes Karáska jsem se pak dostal 
ke Karlu Hlaváčkovi a dalším 
básníkům.“

Ke Karlu Hlaváčkovi, autoru 
Mstivé kantilény, po kterém je 
v Libni pojmenovaná ulice?
„Ano. Hlaváček se s Karáskem 
samozřejmě znali, byli vrstevníci 
a kamarádi. Hlaváček byl 
i vynikající grafik, dělal skvostné 
dřevoryty a Karáskovy básně 
ilustroval. Byl rozený Libeňák, 
hrdý člen zdejšího Sokola, se 
kterým každý rok vycházel 
k pochodu na Říp a zpět. 
V procesí nesli prapory a on, 
přestože měl tuberkulózu, 
pochod v jakémkoli počasí 
absolvoval. Jeho první sbírka 
nese název Sokolské sonety, 
úžasně na mě zapůsobila 
a vybral jsem si ji i jako téma pro 
svoji maturitní písemku! Zemřel 
v roce 1898, bylo mu 24 let, je 
pochován na Korábě. V červnu 
bychom chtěli v Divadle Karla 
Hackera uspořádat představení 
věnované právě Karlu Hlaváčko-
vi. Bylo by škoda na něj 
zapomenout.“ 

Je rozdíl mezi autorskou interpre-
tací a tím, jak k textu přistupujete 
třeba vy?
„Určitě. Interpret i autor cítí text 
každý po svém. Autor napíše 
báseň a ví, že mu třeba druhá 
sloka nešla, že se s ní trápil. 
A vždycky v tom místě třeba 
hlasem přitlačí nebo jinak změní 
dikci. Poznám to. Autorská 
interpretace má svůj půvab, 
každý autor bere své verše po 
svém, vychutnává si je, ví, proč je 
napsal, co za nimi je, co bude 
odhalovat další verš… My máme 
s kolegou Radkem Bláhou, se 

kterým spolupracuji už skoro 
celé čtvrtstoletí klubové 
i rozhlasové existence Zeleného 
peří, zavedeno takzvané 
pracovní čtení. Dostanu zcela 
neznámý text a hned si ho 
přečtu v určitém rytmu a tempu. 
Registruji řádky, jejich členění, 
oči jsou napřed a pusa je dohání. 
Až později pronikám do hloubky, 
abych verše říkal tak, že vám lidé 
visí na rtech. Nejednou objevím 
v básni místo, které něčím 
okouzlí, neváhám se s tím 
autorovi svěřit.“

Jak na to autoři reagují?
„Berou to. Nastartuje je to často 
tak, že začnou věnovat větší 
pozornost tomu, co a jak píšou. 
My vlastně básníky vedeme 
k poznání literárního kontextu, 
kdy si začnou uvědomovat, že 
píší ‚podobně jako…‘ – a tím se 
dostávají mezi domény poezie 
surrealistů, beatniků, metafyzic-
ké či experimentální tvorby 
a dalších básnických domén.“

Takže je to i pedagogická práce…? 
Vy jste přece přednášel na 
Literární akademii…
„Obecně vzato – studenti bývají 
někdy ‚obětí‘ zanícenosti svých 
pedagogů. Někteří jim dokáží 
znechutit nějakého autora nebo 
celou epochu tím, že jim ho 
budou buď nekriticky pomlou-
vat, nebo naopak vnucovat až 
moc. I já mám své básnické lásky, 
desetiletí s nimi mne naučilo 
nabízet jejich díla s určitou 
střídmostí a spíše vnitřním 
odrazem emotivity. Kdybych jim 
– s vírou, že je to zajímá – s nad-
šením přednášel o Václavu 
Hraběti, básníkovi, kterého jsem 
objevil a vydal jeho dílo rok po 

jeho tragické smrti v roce 1965, 
nejsem si jist, zda a jak bych 
u všech stejně uspěl.“

Jak reaguje mládež na poezii?
„Léta jsem jezdil po školách se 
svými pořady, i za bolševika, 
kdy jsem do médií nesměl. 
Musím říct, že mladé publikum 
to vesměs bavilo. I tady šlo 
ovšem o pocitový charakter 
vybrané poezie. V pořadu 
s názvem Město měst s podtitu-
lem ‚verše o Praze, hlavním 
městě socialistického Českoslo-
venska‘ jsem zatvrzele uváděl 
s poezií Nezvalovou a Seiferto-
vou i ‚neoficiální básníky‘, 
beatnika Václava Hraběte, 
elegické texty Jiřího Ortena, 
meditativní metaforiku 
Vladimíra Holana…“

Umělci přece museli mít přehráv-
ky u tehdejšího Pražského 
kulturního střediska, aby dostali 
povolení vystupovat... 
„Na přehrávkách jsem říkal 
jedno, a ve školách šlo do toho 
vřadit i částečně něco jiného. 
Byla to věčná hra o důvěru v ty, 
kdož se mnou přicházeli při tom 
úředně do styku. Pravda, občas 
se objevil někdo, kdo si stěžoval, 
ale v agentuře seděli i slušní lidé, 
takže se to vždycky dalo nějak 
vyřešit. A vážil jsem si toho, že 
i v té strašlivé době jsem mohl 
jet alespoň trošičku po svém.“

Děkuji vám za rozhovor.
text a Foto: vladimíR slabý

celý rozhovor 
najdete na

www.praha8.cz
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Hnutí ano
Systém je příliš 
drahý, udržme si 
jen nezbytnou část
Městská část není odpovědná 
za bezpečnost svých obyvatel. 
K jejímu zajištění nemá ani 
odpovídající nástroje, ani 
finanční prostředky. Za bezpeč-
nost odpovídá stát, případně 
hlavní město, které zřizují policii, 
městskou policii a integrovaný 
záchranný systém. Veškeré 
aktivity, které městská část 
v oblasti bezpečnosti vyvíjí, jsou 
nad rámec toho, co vykonává 
hlavní město, resp. stát. 
Ano, městská část je při svém 
rozhodování rychlejší, operativ-
nější než stát nebo hlavní město. 
A ano, samozřejmě že městská 
část má o bezpečnost svých 
občanů zájem. Ale těžko může 
plnohodnotně suplovat roli těch 
subjektů, které jsou k tomu 
zákonem povolány. 

Jen od roku 2008 stál živelný 
rozvoj kamerového systému 
v Praze 8 kolem 200 milionů 
korun – část byla vynaložena na 
nákup kamer a související 
technologie a část na zajištění 
datového přenosu. Část systému 
se nachází v objektech základ-
ních a mateřských škol a část 
monitoruje veřejná prostranství. 
Nezpochybňujeme výhody 
kamerového systému a jeho 
přínos pro bezpečnost, ale 
městská část by měla zvážit, zda 
prostředky na něj vynaložené 
tento přínos vyváží. 

Vzhledem k výše uvedenému 
prosazuje hnutí ANO, aby hlavní 
město Praha převzalo provoz 
kamerového sytému v Praze 8 
i náklady s ním spojené, včetně 
dalšího rozvoje, a tyto kamery 
by měly být provozovány 
v rámci celopražského kamero-
vého systému ve správě Městské 
policie. Městská část by si jako 
vlastník budov základních 
a mateřských škol ponechala 
pouze kamery v těchto objek-
tech, přičemž není nutné, aby 
záznamy byly skladovány mimo 
tyto objekty (odpadnou tím 
náklady na datový provoz).

ods praHa 8
jiná cesta kvůli 
aktuálním 
hrozbám není 
možná
Způsob položení otázky mě 
naplňuje nadějí. Zástupci 
městské části již neřeší, jak 
kamerový systém zrušit nebo 
jak se ho nějakým způsobem 
zbavit. Chtějí zvýšit efektivitu 
jeho využití. V současné době 
nelze říct nic jiného, než že je to 
krok správným směrem. Vývoj 
bezpečnostní situace v Evropě 
tomu nasvědčuje a rizika se 
přibližují i České republice.

Technologie pro záznam 
a zobrazení kamer z objektů, 
pořízená v minulosti MČ P8, je 
plně hybridní systém, umožňují-
cí snadný přechod z analogové 
technologie na technologii IP. 
I když má analogová technologie 
své výhody, je zahájení obměny 
analogových kamer s nižším 
rozlišením za kamery digitální 
nezbytné. 

K dosažení nějaké efektivity 
obecně je základní podmínkou 
specifikovat své potřeby. Zde 
vidím značné rezervy. Městská 
část jako by nevěděla, co má 
s kamerovým systémem dělat. 
Nebo to ví naopak dobře, nechá 
ho potichu umřít či ho rozloží na 
nespolupracující kousky. 
Ostatně zrušení dohledového 
centra a předání dohledu nad 
systémem nekompetentní paní 
Železné, snad ne té, co se 
postarala o rozruch na jednom 
z osmičkových sídlišť, slábnoucí 
požadavky od vedení ZŠ a MŠ, 
protože je nové vedení IT 
nechává bez odezvy, nenaznaču-
je, že by se někdo o efektivní 
využití vůbec snažil. Bavíme-li 
se o efektivitě a hospodárném 
užívání prostředků, musí mít věc 
podporu vedení radnice a tím 
i možnost rozvoje. Ani jedno zde 
v současné době nevidím. 

top 09 praHa 8
bezpečnost 
je naší prioritou

Pro občana může být systém 
městského kamerového 
systému kontroverzní téma. 
Na jednu stranu by kamery měly 
pomáhat v boji se zločinem, na 
stranu druhou je zde teoretická 
možnost jejich zneužití a případ-
ná ztráta svobody jednotlivce 
možným sledováním téměř na 
každém kroku. Jako člen 
bezpečnostní komise MČ Pra-
ha 8 však vidím především 
pozitivní využití bezpečnostních 
kamer v ulicích. Mnohokrát 
tento systém zamezil ničení 
majetku (například při vykrádá-
ní automobilů na Libeňském 
mostě) nebo ublížení na zdraví 
občanů, či pomohl vypátrat 
pachatele trestného činu. 
Kamery již několikrát pomohly 
policii při odhalování distribuce 
drog, především v okolí Palmov-
ky, kde se i díky nim podařilo 
významně snížit pohyb 
kriminálně závadných osob 
a výskyt trestné činnosti, právě 
v oblasti prodeje drog.

Jako každá technika potřebuje 
i kamerový systém svou 
pravidelnou modernizaci. 
Městská část Praha 8 by tedy 
měla ve svém rozpočtu najít 
dostatek financí na zmodernizo-
vání stávajícího i na rozvoj 
nového kamerového systému. 
Zvláště v dnešní době, kdy v celé 
západní Evropě sílí pravděpo-
dobnost teroristických útoků, 
se musíme připravit na možnost, 
že jednou bude hrozit takové 
riziko i u nás. Vždyť nejde o nic 
menšího než o bezpečnost 
našich občanů.

Čssd
Moderní systém 
by měl být 
i chytrý 
Zcela se s vámi shodujeme 
v tom, že stav kamerového 
systému není ideální. Řešením 
jeho modernizace se zabýváme 
již od zahájení naší práce ve 
vedení radnice. Sám fakt, že 
ke skutečně zásadním krokům 
přistupujeme až nyní, svědčí 
o složitosti celé problematiky.

Po letech pouhé údržby bez 
potřebné obnovy je systém 
morálně i technicky zastaralý. 
Velký problém spatřujeme také 
ve vysokých nákladech na 
konektivitu, čili datové spojení 
jednotlivých objektů, kde jsou 
kamery instalovány, s naším 
záznamovým centrem. 

Proto máme v úmyslu systém 
nejen technologicky obnovit, 
ale také vybavit moderními 
analytickými systémy. Cílem 
je umožnit rychlé vyhledávání 
kritických situací a  snížit 
nároky na přenos dat. Chceme 
tak vytvořit složkám Policie ČR 
i Městské policie podmínky pro 
mnohem efektivnější práci. 

Nedílnou součástí moderniza-
ce bude i možnost využití tzv. 
metadat pro potřeby dnes tak 
moderních a perspektivních 
„smart“ systémů. K rozvoji 
těchto užitečných technologií 
se naše městská část aktivně 
hlásí.

To nejlepší, co můžete pro 
rozvoj kamerového systému 
udělat, je podpořit aktuální 
návrh rozpočtu. Právě v něm 
plánujeme vytvoření dostateč-
ných finančních zdrojů na jeho 
modernizaci. 

Důležitým cílem je vedle 
zlepšení bezpečnostní situace 
v oblasti ochrany majetku také 
významné snížení provozních 
nákladů. 

Proto doufáme, že naši snahu 
podpoříte a přispějete tak 
k našemu hlavnímu cíli, tím 
je větší bezpečnost občanů, 
zejména pak dětí a seniorů. 

TENTO MěSíC SE PTá: KSČMV 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

Libor Paulus
bezpečnostní 
expert  
ods

Marian Kodl
člen komise 
pro bezpečnost 
mČ Praha 8 
za toP 09

Karel Šašek
radní  
mČ Praha 8  
za Čssd

Fórum
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osmiČka sobě 
a nezávislí
víte, jaká místa 
jsou nebezpečná?
Anketní otázka poněkud 
připomíná dotaz, zda si pořídit 
kolo Superior Team Issue 29 
2015 nebo lavinový vyhledavač 
Pulse Barryvox. Odpověď záleží 
na tom, čeho chceme dosáhnout. 
Jinými slovy, z cíle vyplývá cesta 
a nutná výbava.

Shodneme se, že v oblasti 
bezpečnosti by mohlo být cílem, 
aby 1) se trestné činy a přestup-
ky nestávaly, 2) pokud se stanou, 
aby byli pachatelé odhaleni 
a potrestáni, 3) a aby se lidé cítili 
na Praze 8 bezpečně? K tomu 
prvnímu potřebujeme mapy 
kriminality, a to za kratší i delší 
časový úsek, abychom viděli 
vývoj za 1 rok a například za tři 
nebo pět let. Mapa by měla 
ukázat, kde se dějí trestné činy 
a jaké, v jakou denní dobu, zda 
jsou násilné či dokonce se zbraní 
a zda byla na místě kamera. 
K tomu druhému bychom měli 
vědět, kolik vyšetřování jde 
doztracena kvůli nedostatku 
důkazů. A k tomu třetímu je 
zapotřebí mít průzkum, jaká 
místa na Praze 8 považují lidé 
za nebezpečná.

Až pak budeme vědět, jakou 
výbavu potřebujeme. Možná na 
některých místech neodrazuje 
pachatele ani upozornění, že 
prostor sleduje kamera – pak 
sem musí častěji jezdit hlídky. 
Jinde by možná k usvědčování 
pachatelů stačilo mít lépe 
umístěnou kameru – třeba i se 
„širšími možnostmi analýzy 
záznamu“, na něž se ptáte.  
A jinde bude nutné upravit 
veřejný prostor – třeba přidat 
lampu pouličního osvětlení nebo 
proklestit keře. Je to podstatně 
víc práce a přemýšlení než 
nakoupit dražší kamery; ale také 
se podstatně více vyplatí.

ksČm
štěstí přeje 
připraveným

Není třeba příliš zdůrazňovat, 
že současný kamerový systém, 
který poměrně vysokými 
částkami stále ještě financuje 
osmá městská část, není ten, 
který odpovídá současným 
možnostem, o potřebách 
nemluvě. V praxi se často stává, 
že záznam je nekvalitní nebo jej 
nelze ze systému vytáhnout. 
Obojí je pro kočku. Jak pro 
strážce zákona, tak pro poškoze-
né či veřejnost. Kamery se tak 
často stávají pouhými strašáky 
v poli.

Nabídka současné techniky 
tohoto typu je v dnešní době 
naprosto odlišná, než tomu bylo 
cca před 15 lety. To se týká 
kvality záznamu, ale zejména 
možností jeho detailní analýzy. 
Na naší městské části se 
nabízené varianty aktuálně 
diskutují v rámci Komise pro 
bezpečnost, kterou vede 
zastupitel za KSČM.

Uchráněná hodnota lidského 
života je nezměřitelná jakouko-
liv finanční částkou. Zvláště těch 
nejmladších z nás. Klub KSČM 
se domnívá, že je namístě 
modernizaci kamerového 
systému nastavit v několika 
ohledech. Školy, školky, veřejné 
budovy a exponovaná místa 
s vyšším výskytem lidí, ochrana 
majetku. Samozřejmě, že 
postupně. Spustit takovýto 
projekt naráz není z hlediska 
finančních možností reálné. 

Nechci nikoho strašit, ale je 
namístě vyjádřit, že vážným 
důvodem, proč modernizaci 
kamerového systému realizovat, 
jsou i zkušenosti z blízkého 
zahraničí stran posledních 
teroristických útoků. Spolehlivě 
identifikovat pachatele a zabrá-
nit tak dalším krveprolitím 
může pomoci jen kvalitní 
záznam.

co můžeme udělat pro zefektivnění kamerového systému v praze 8, 
je čas začít měnit zastaralé kamery s  jejich náročnou údržbou za nové 
s daleko širšími možnostmi analýzy záznamu?

Tomáš Němeček
mČ Praha 8 
za osmička sobě 
a nezávislí

Petr Vilím 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Jakub Hrab
člen 
strany zelených

Jan Červenka
člen komise 
pro obecní majetek, 
člen kdu-Čsl

strana 
zelenýcH
preferujeme 
prevenci před 
sledováním 
V minulosti radnice nakoupila 
kamery neodpovídající kvalitou 
a nezapojením do celopražských 
kamerových systémů. Případné 
investice do kamer musí být 
koordinovány s policií a jejich 
systémy.

Kamerový systém patří k tzv. 
nástrojům prevence kriminality 
a vychází z předpokladu, že tam, 
kde je prostor monitorován, 
nedochází k trestné činnosti. 
V rámci projektu Bezpečná 
osmička, kdy docházelo 
k výraznému rozšíření kamero-
vého systému, byly vybrány 
zejména lokality se zvýšeným 
výskytem kriminality v podobě 
distribuce drog, krádeží 
a vykrádání vozidel. Bylo by ale 
zcela naivní se domnívat, že 
kamery zabrání tomu, aby se 
drogy neprodávaly někde jinde. 

Trestná činnost na motoro-
vých vozidlech každým rokem 
rapidně klesá. Tento trend je 
však obecný a opět nijak 
nesouvisí s počtem kamer v naší 
městské části. Získané videozá-
znamy jistě mnohokrát poslou-
žily k dopadení pachatele 
trestné činnosti a prokázání 
viny. V těchto případech se však 
kamerový systém stává 
nástrojem represe, nikoliv 
prevence. 

Pro stranu Zelených je 
bezpečnost obyvatel jednou 
z hlavních priorit. Naším cílem 
ale není zahnat kriminalitu tam, 
kde už ji neuvidíme – do 
odlehlých ulic, nebo jiných 
městských částí. Důležité je, aby 
se neděla vůbec. Musíme 
investovat do nových kamer, 
přestože v jejich počtu již dávno 
převyšujeme jakékoliv jiné 
městské části? Údržba stávající-
ho systému nás stojí 7 mil. ročně. 
Možná je čas další peníze 
investovat do skutečného 
kontaktu a pomoci občanům, 
nikoliv do jejich sledování. 

kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
ujasněme si 
priority prahy 8 
a přínos kamer 
Obecně lze říci, že není úkolem 
městské části zavádět kamery 
na svém území. To jsou úkoly 
pro Městskou policii (MP) na 
úseku veřejného pořádku a pro 
Polici České republiky (PČR) na 
úseku prevence kriminality. 
Pokud městská část zavedení 
takových prostředků prevence 
podporuje, není na tom nic 
špatného. Kamery prevenční 
úlohu plní. 

S instalací kamerových 
systémů na Praze 8 bylo 
započato ještě za éry bývalého 
starosty pana Josefa Noska 
z ODS (2000–2010), mám za to, 
že i díky jeho původní profesi 
technika zabezpečovacích 
zařízení. Do těchto systémů byly 
v předcházejících volebních 
obdobích investovány desítky 
milionů korun. Bohužel nikdy 
nebyli zastupitelé ani občané 
seznámeni s kritickou analýzou 
takto vynaložených finančních 
prostředků. 

Je pravdou, že nové technolo-
gie umožňují mnohem lepší 
analýzu pořízených záznamů 
(obličejů, značek apod.), ale jak 
jsem již uvedl, takové využití 
záznamů  je věcí PČR a MP. 
Investice do kamerových 
systémů bude mít smysl, pokud 
bude provedena jednak kritická 
analýza současného stavu 
a zároveň bude zpracován 
projekt instalace nových 
systémů s ohledem na potřeby 
provozovatelů. Oba materiály 
včetně finančního vyjádření by 
měly být předloženy Zastupitel-
stvu městské části, které může 
finanční prostředky na další 
rozvoj kamerových systémů 
zařadit do rozpočtu. 

Bez takových podkladů se 
může snadno stát, že finanční 
prostředky budou  využity 
neefektivně.
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Čtenáři píší / bezpečnost

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.

z Černé kroniky

Střet osobního vozidla 
s chodcem
Ani během svátků klidu a míru se 
situace na silnicích Prahy 8 neobešla bez 
nepříjemné nehody, na kterou opět 
doplatil nejslabší účastník silničního 
provozu, tedy chodec. 

Na Štěpána, tedy 26. prosince, zjistila 
dopoledne hlídka strážníků v Horňátecké 
ulici ve směru jízdy ke Kobyliskému 
náměstí na přechodu pro chodce 
dopravní nehodu. Šlo o střet chodkyně 
s osobním vozidlem. Na místě byla 
zjištěna zraněná sedmdesátiletá žena 
a vozidlo tovární značky Ford. Hlídka 
proto ihned zavolala rychlou záchrannou 
službu a ženě okamžitě poskytla první 
pomoc. 

Následně byla na místo přivolána 
Policie ČR oddíl dopravních nehod. 
Strážníci do příjezdu příslušníků Policie 
ČR stihli ještě prověřit totožnost řidičky 
osobního vozidla Ford a provedli u ní 
orientační dechovou zkoušku, která 
ukázala negativní výsledek. Na místě 
nehody byl také zjištěn svědek události. 
Po příjezdu na místo si celý případ 
převzala Policie ČR oddíl dopravních 
nehod k dalšímu opatření. 

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda by nešlo posílit na 
sídlišti v Bohnicích hlídky městské policie. 
Celý rok jsem sledovala, jak se zde o 21. hodi-
ně večer slézají různé partičky, mnohdy dětí 
okolo 12 let, které by už dávno měly být doma. 
Posedávají na lavičkách, kouří a pijí  alkohol, 
zůstává po nich nepořádek, většinou i rozbité 
lahve, zdemolované lavičky, rozbité a vysypa-
né koše.  A obyčejný člověk je nemůže 
napomenout, dostane se  mu nadávek 
a mnohdy z nich jde strach. A dále by mne 
zajímalo, zda by nějakou městskou vyhláškou 
nešlo zakázat střílení petard – pominu-li 
hrůzu, co zažívají pejskové a někteří starší 
občané, sídliště je plné střepů, zbytků raket, 
což je nebezpečné nejen pro pejskaře, ale i pro 
malé děti. Kdopak to asi bude uklízet, měla by 
to být povinnost MČ, ovšem považuji to za 
zbytečné náklady, kterým by šlo předejít.

alena gebaueRová

Vážená paní Gebauerová.
Přestože úřad naší městské části s městskou 
policií spolupracuje a vyměňuje si pravidelně 
veškeré poznatky, které souvisejí s porušová-
ním veřejného pořádku, nemůže bezprostřed-
ně ovlivnit početní stavy strážníků policie, 
neboť není jejím zřizovatelem. Vaši připomín-
ku samozřejmě vedení městské policie ihned 
předáme. Nicméně, 24 hod. denně funguje 

tísňová telefonní linka městské (156) i státní 
(158) policie, kam je možno se ve vámi 
uvedeném případě podezření z porušení 
zákona obrátit. Podobné situace řeší většinou 
motorizované hlídky. Policie je povinna 
provést prošetření oznámené události 
a v souladu se zákonem dále postupovat. 
Co se týká běžných petard, ty patří mezi 
pyrotechniku I. nebo II. stupně. Její používání 
je na území hlavního města Prahy zakázáno 
vyhláškou po celý rok mimo dny 31. 12. a 1. 1. 
Váš podnět předložím k vyjádření Komisi 
pro bezpečnost.

zdeněk nagovský, předseda  
komise pro bezpečnost RmČ Prahy 8 
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AŤ ŽIJE HURVÍNEK!
23. 11. 2016 – 19. 2. 2017

6. 4. 2016 − 19. 3. 2017

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  Ú N O R  2 0 1 7

Městská část Praha 8 vás zve na

setkání grantové komise a radní RNDr. Dany Blahunkové 
s žadateli o granty MČ Praha 8 v roce 2017 v oblasti 

sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Svou účast na setkání, prosím, potvrďte nejpozději do 24. 1. 2017 u paní Hrstkové 
na e-mailu: lenka.hrstkova@praha8.cz nebo na tel.: 222 805 168

Kde: budova ÚMČ Praha 8 
U Meteoru 6, sál Zastupitelstva

Kdy: pondělí 30. ledna 2017
17:00‒18:00 hod.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 10. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST O PSYCHIATRII 

A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

2. 3. // 17:15 hod. 
MUDr. Martin Hollý, MBA: Léčba osob s poruchou sexuální preference.

9. 3. // 17:15 hod.
MUDr. ThDr. Prokop Remeš: Sekty a náboženství.

VSTUP VOLNÝ

Divadlo Za plotem - Psychiatrická nemocnice Bohnice

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

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

Kontakt: Dagmar Žaludová, tel.: 284 016 400, dagmar.zaludova@bohnice.cz

92x63-inzerce-prednasky-leden-2017.indd   1 13.1.2017   13:40:08



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ÚNoR 2017  www.praha8.cz 11

Kultura

dětský balet praHa

velké úspěchy, velké 
plány, velký nábor

 ndětský balet praha (dbp) – taneční soubor veroniky 
zídkové slavil i díky velké podpoře ze strany mČ praha 8 
v první polovině taneční sezóny 2016/2017 mnohé úspěchy.  

Děti se účastnily celé řady soutěží 
a odnesly si mnohá ocenění. DBP 
pak sám pořádal 19. a 20. listo-
padu již III. ročník mezinárodní 
soutěžní přehlídky Taneční 
korunka 2016, které se účastnilo 
okolo 400 mladých tanečníků. 
Nad celou soutěží a Slavnostním 
galakoncertem, kde vystoupili 
vítězové i významní hosté, mezi 
něž patří např. Nikola Márová 
a Michal Štípa – první sólisté 
Baletu Národního divadla 
v Praze, nesl záštitu národní 
umělec Vlastimil Harapes a Dana 
Blahunková, radní MČ Praha 8. 
Také z této soutěže si odnesly 
naše děti několik prvních cen. 
Největší radost nám však udělala 
nominace do hlavního kola 
a ocenění za mimořádný přínos 
v oblasti baletu a tance, které děti 

převzaly v pořadu Zlatý oříšek 
2016, který byl v České televizi 
odvysílán na Nový rok. Zlatý 
oříšek probíhal už tradičně pod 
záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
a Ministerstva kultury ČR.

V listopadu také proběhla již 
tradiční spolupráce DBP 
a charitativní organizace 
UNICEF, kdy se DBP podílel 
na aukci panenek známých 
osobností, jejíž výtěžek podpořil 
očkovací programy UNICEF. 
V tomto roce Dětský balet Praha 
prvně vytvořil vlastní aukční 
panenku spolu s Vlastimilem 
Harapesem, která byla vydražena 
za 80 000 Kč. Protože DBP 
obdržel v roce 2016 certifikát 
Partner UNICEF jako výraz 
uznání dětského fondu OSN 

v ČR za významnou pomoc ve 
prospěch dětí, vytvořil DBP navíc 
vlastní soutěž Vyrob panenku 
tanečnici a pomůžeš dětem. DBP 
se podařilo shromáždit přes 
devadesát panenek tanečnic. 
Lze je zakoupit na webu UNICEF. 

V prosinci se uskutečnila na 
scéně Rock Opery Praha 
premiéra baletu Alenka v říši 
divů. Představení, ve kterém 
vystoupilo okolo 130 dětí ve věku 
od 4 do 18 let, mělo velmi kladné 
ohlasy a na letošek se chystá jeho 
repríza. Děti z DPP také ukáží 
moderní repertoár v představení 
Pro Michaela Jacksona. Na konec 
sezóny se chystá obnovená 
premiéra baletu Peter Pan, 

kterou DBP oslaví 5. výročí 
založení souboru.

Nyní hledáme nové mladší 
i starší děti, které si chtějí 
zatančit spolu s námi v krásných 
představeních. Přijímací zkoušky 
a ukázkové hodiny budou 
probíhat během února a března. 
Podrobnosti najdete na stránkách 
www.detskybaletpraha.cz.

Nakonec nám dovolte touto 
cestou poděkovat MČ Praha 8 
za mimořádnou podporu naší 
činnosti a možnosti zúčastnit se 
mnoha kulturně-společenských 
a soutěžních akcí.

veRonika zídková, umělecká  
vedoucí dětského baletu Praha, z. s.

Nekvasilovaw625ž2whwmetrowInvalidovnabw775w718w470bwdalšíw
programwnawwwwfdivadlokamenfczwawwwwfstudiodkfcz
31fwlednawodw18:00:
Pomníkwawnesmrtelnost
(přednáška Vladimíra Czumala)
2fwúnorawodw19:30:
Ztrátawobsahuwvwkonffwobalu
(nepřijatelně nevkusná letištní komedie)
21fwúnorawodw18:00:
Pomníkwawsmrtelnost
(přednáška Vladimíra Czumala)
23fwúnorawodw19:30:
Přibližněwdvaatřicetwzubů
(jak hodně opelichá liška za 1000 let?)

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

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.
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ČT 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
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Život v Praze 8

mladí se představuJí

dvě zastupitelstva 
na Zastupitelstvu

 nnadpis se vám sice může 
zdát poněkud zvláštní, ale 
věřte, že je pravdivý. 

Možná si ještě vzpomenete na 
článek v červencovém vydání 
Osmičky o založení Zastupitel-
stva mladých Prahy 8. Nebo na 
článek v listopadové Osmičce 
o jeho úspěchu v soutěži 
Za udržitelný svět. Tak jsme se 
my, členové toho samého 
Zastupitelstva mladých 
představili 14. prosince na 
zasedání Zastupitelstva Prahy 8.

Na jednání „velkého“ Zastupi-
telstva jsme byli pozváni panem 
starostou Romanem Petrusem 
a místostarostou Petrem 
Vilgusem. Nás sedm statečných 

členů Zastupitelstva mladých – 
starosta ZM Petr Nachtmann, 
Vojta Pruška, Vojtěch Blahoš, 
Lída Vilímová, Martin Paletář, 
Jakub Navrátil, Aneta Fiedlero-
vá, kteří jsme si udělali čas, se 
sešlo ve tři hodiny odpoledne 
v Bílém domě. Po vstupu do 
zasedacího sálu, kde sedělo více 
než sto lidí, jsme si začali 
uvědomovat, že to nebude 
zrovna jednoduché – mluvit 
před takovým množstvím lidí, 
před zraky pana starosty, 
radních, zastupitelů i veřejnosti. 

Když nám byl poskytnut 
prostor, připravili jsme se pod 
řečnickým pultíkem a jednotlivě 
přistupovali s trémou k mikrofo-
nu, abychom se představili. 

Přiblížili jsme část naší činnosti 
– založení, náplň, záštitu, naši 
diskusi s panem starostou 
Romanem Petrusem, dotazníko-
vé šetření ke kampani Pěstuj 
planetu, akci Za udržitelný svět 
v pražské zoo... Výstup každého 
z nás byl odměněn potleskem. 

Po naší prezentaci nám 
o následující přestávce gratuloval 
pan starosta Roman Petrus, pan 
místostarosta Petr Vilgus, paní 

radní Jana Solomonová, paní 
radní Dana Blahunková, a další 
lidé nejen ze Zastupitelstva P8, 
se kterými jsme diskutovali 
o naší činnosti a náplni do 
budoucna. Z premiéry Zastupitel-
stva na Zastupitelstvu si ale 
každý z nás odnesl dobrý pocit 
a cenné zkušenosti do budoucna.

vojta PRuška,  
člen zastupitelstva mladých

děti ze záKladní ŠKoly německo-českého porozumění. studenti KaRlínsKé obchodní akademie a VŠOE.

mladí zastuPitelé se starostou MČ Praha 8 Romanem Petrusem.

netradiČní akce

v praze 8 „vyrostly“ 
banánovníky

 n Je to asi překvapivé, ale v předvánočním čase, konkrétně 
v pondělí 19. prosince 2016, se v městské části praha 8 
„objevily“ banánovníky. a to hned na několika místech.
Papírové banány ozdobily 
(v Ládví, Karlíně a Kobylisích) 
stromy a keře v parcích a ulicích, 
interiér obchodu a sportovní 
halu. Všude tam se aktivně 
zapojili do banánové kampaně. 
Studenti Karlínské obchodní 
akademie a VŠOE oslovili 
kolemjdoucí na Karlínském 
a Lyčkově náměstí, žáci ze 
Základní školy německo-české-
ho porozumění ozdobili keře 
v blízkosti své školy a vyrobili 
vlastní plakáty na téma férové 

banány. Prodejna zdravé výživy 
Bio domov u metra Ládví 
si připravila vlastní formu 
informační kampaně a zákazní-
kům v obchodě nabízela jak 
papírové banány s odkazy na 
webové stránky, tak i ochutnáv-
ku férových banánů. A v Beach-
klubu Ládví měly děti netradiční 
trénink spojený s banánovou 
kampaní. 

Cílem veškerých aktivit bylo 
informovat veřejnost o spuštění 
nové webové interaktivní 

stránky Příběh banánu (www.
pribehbananu.cz), na které se 
představují příběhy lidí, 
pěstitelů banánů, jejichž život 
je s pěstováním banánů spojen. 
Upoutá a zaujme také pohled 
na roli nadnárodních společnos-
tí a firem, které se obchodem 
s banány zabývají. 

Nebyli jsme však v Praze ani 
v České republice jediní, kdo 
projekt podpořil. Celkem se 
připojilo více jak 30 měst a obcí. 
V Praze vyrostly banánovníky 
za podpory dobrovolníků ještě 
na dalších frekventovaných 
místech v centru města. Mimo 
jiné i na nábřeží Vltavy, na 
náměstí Míru a stanici metra 
Křižíkova. 

Všichni víme, že banány patří 
do našeho jídelníčku, nakupuje-
me je často, jejich cena bývá 
tahákem marketingových 
kampaní řetězců. Pokud se ale na 

chvilku zamyslíte, vyvstanou 
vám v mysli otázky. Jak je možné, 
že jejich prodejní cena je 
častokrát nižší než cena jablek 
vypěstovaných v místních 
podmínkách? Vždyť to není 
možné, když banány musí urazit 
na pulty našich prodejen dalekou 
cestu. Odpovědi na tyto otázky 
vám třeba zodpoví články, videa 
a další materiály zveřejněné na 
webové stránce Příběh banánu. 
Podklady pro webovou stránku 
pořídili a shromáždili autoři 
webu během jejich letošní 
návštěvy banánových plantáží 
v Panamě a Kostarice. 

Tato aktivita je součástí 
kampaně Za férové banány, 
kterou koordinuje Ekumenická 
akademie. 

jana maRtínková
oddělení strategického rozvoje 
a místní agendy 21

Fairtradová
městská část

PRAHA 8
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Územní rozvoj

smart cities 

Koncept 
Inteligentního 
města na 
území prahy 8 

 nco si vlastně představit pod pojmy smart cities nebo 
inteligentní město? ideovým návrhem, jak by mohl 
z tohoto pohledu vypadat rohanský ostrov, se na Čvut 
Fakultě stavební pod vedením bohumíra Garlíka zabýval 
minulý rok ve své diplomové práci petr Hlaváček. 

Aby mohlo být jakékoliv území 
jako celek považováno za 
inteligentní, musí být v tomto 
duchu navrženy všechny prvky 
v daném území obsažené. 
Nejedná se tedy pouze o samot-
né budovy – Smart Building 
& Homes (v rámci udržitelné 
výstavby), ale také o systémy 
energetiky a integrovanou 
technickou infrastrukturu – 
Smart Energy (technická 
infrastruktura ovlivňuje 
urbanistickou koncepci města, 
tedy také hl. města Prahy), 
zásobování vodou – Smart Water, 
prevenci kriminality při 
plánování a realizaci staveb 
včetně ochrany obyvatel, 
kybernetické bezpečnosti, 
nakládání s odpady, řízení všech 
druhů dopravy – Smart Mobility, 
veřejného osvětlení či internet 
věcí – Smart Data Center a také 
Smart Public Services včetně 
Smart city administrativ. 

Hlavní myšlenky celého 
konceptu by se daly postihnout 
heslem: „co nejšetrnější přístup 
k životnímu prostředí“, které 
v sobě ukrývá jak snižování 
spotřeb jednotlivých energií 
(elektřina, teplo) či médií (voda) 
za pomoci patřičné kvality 
návrhu a vysoké účinnosti 
systémů jejich výroby, přípravy 
i spotřeby a jejich oproštění od 
neobnovitelných zdrojů energie, 
tak propracované systémy řízení 
a správy celých území, dohroma-
dy vedoucí ke zvyšování 
efektivity jejich komplexního 
využití.

výběr lOKAlIty
Pro aplikaci konceptu byla 
vybrána lokalita Rohanského 
ostrova, na podkladu urbanistic-

ké studie Veroniky Soukupové, 
zpracované na téže fakultě.

Součástí práce bylo vytvoření 
metodiky návrhu inteligentního 
území a její následná aplikace na 
vybranou lokalitu. Vzhledem 
k obsáhlosti celé problematiky 
byl výsledný návrh pojat jako 
ideový s vyčíslením energetic-
kých potřeb a spotřeb řešeného 
území a následným návrhem 
konkrétních způsobů jejich 
pokrytí.

FunKČní řešení ÚZeMí
V rámci urbanistické studie bylo 
do řešeného území nově 
navrženo 36 objektů o celkové 
podlahové ploše 751 027 m2 
a navrhované kapacitě cca 
32 650 osob, zařazených 
do jednoho z následujících 
funkčních typů (počet budov, 
podlahová plocha, počet osob):  
administrativně-obchodní 
(9 budov, 275 431 m2, 
16 900 osob), smíšeně obytný 
(11 budov, 329 552 m2, 
11 000 osob), čistě obytný 
(13 budov, 78 545 m2, 
1 300 osob), kulturní (2 budovy, 
60 185 m2, 3 200 osob), sportovní 
(1 budova, 7 314 m2, 250 osob).

tepelně-technIcKé 
A energetIcKé řešení
Skladby konstrukcí tvořících 
obálky budov byly v rámci 
zjednodušení uvažovány v celém 
území ve stejné tepelně-technic-
ké kvalitě tak, aby jejich 
parametry odpovídaly nejpřís-
nějším doporučeným hodnotám 
pro nově navrhované budovy.

Obdobně bylo postupováno při 
návrhu procentuálního podílu 
prosklení jednotlivých fasád, 
stanoveného rozdílně pro 

jednotlivé funkční typy objektů, 
úrovně jejich podlaží a orientace 
daných fasád ke světovým 
stranám. Na základě uvedených 
kritérií se hodnoty v rámci celého 
území pohybovaly od 5 do 75 % 
prosklené plochy konstrukce.

Pro posuzované objekty byly 
dále navrženy předpokládané 
systémy pokrývající tepelné 
ztráty prostupem obalovými 
konstrukcemi a tepelné ztráty 
větráním a tepelnou potřebu 
přípravy teplé vody.

S uvažováním všech výše 
uvedených okrajových podmínek 
a zjednodušujících metod byla 
vypočítána celková tepelná 
ztráta řešeného území na 
8,022 MW a pro její pokrytí byla 
navržena kombinace tepelných 
čerpadel (TČ) a kotlů na zemní 
plyn. TČ byla zvolena typu 
země-voda s využitím hlubin-
ných vrtů vykazujících v daných 
podmínkách díky vysoké hladině 
podzemní vody vysoký měrný 
výkon jímání. Potřebný počet 
vrtů se podařilo u všech 
posuzovaných objektů umístit 
do plochy půdorysu budovy 
a v rámci celé oblasti pak 
pokrývají TČ cca 74 % potřebné-
ho tepelného výkonu. Zbytek 
tepla je za nízkých venkovních 
teplot, kdy není provoz TČ 
efektivní, dodáván kondenzační-
mi kotli na zemní plyn.

Další posuzovanou vlastností 
navrhovaných budov byla 
spotřeba elektrické energie 
a způsob jejího pokrytí. Vzhle-
dem k ideové povaze návrhu byly 
spotřeby elektrické energie a její 
proměny v různých měsících pro 
jednotlivé objekty odhadnuty 
na základě detailního posouzení 
typových objektů z každého výše 
uvedeného funkčního typu 
a jejich následné přepočítání 
na ostatní objekty. Pro celou 

lokalitu byla dle uvedených 
kritérií odhadnuta průměrná 
roční spotřeba elektrické energie 
na 23,723 GWh. Pro pokrytí této 
spotřeby byla navržena kombi-
nace centrálně propojených 
fotovoltaických (FV) systémů, 
umístěných na střechy a vhodné 
fasády jednotlivých budov, 
a dodávky z distribuční sítě. 
V roční bilanci dosahují FV systé-
my pokrytí cca 31 % roční 
spotřeby elektrické energie 
celého území.

Závěrem je tedy možné říci, 
že při aplikování systémového 
přístupu k problematice návrhu 
nových měst či jejich částí lze 
docílit vysoké efektivity 
a funkčnosti jednotlivých prvků, 
jak bylo v rámci diplomové práce 
ověřeno při návrhu a posouzení 
systémů TČ a FV, kdy bylo pro 
celou řešenou lokalitu dosaženo 
pokrytí potřeby tepla ze 74 % 
a roční spotřeby elektrické 
energie z 31 % lokální výrobou 
z obnovitelných zdrojů energie.

vIZe dO budOucnA
Problematikou SC se v současné 
době aktivně zaobírá pod 
významnou iniciativou primá-
torky hl. m. Prahy Adriany 
Krnáčové akciová společnost 
zřízená hl. m. Praha s názvem 
Operátor ICT. Na ČVUT Fakultě 
stavební zahajujeme řešení 
dalších dvou diplomových prací 
a jedné doktorské disertační 
práce z oblasti SC (jako perspek-
tivního vědního oboru) pod 
vedením docenta Bohumíra 
Garlíka. Zahajujeme též úzkou 
spolupráci se zahraničními 
univerzitami zejména 
ve Španělsku.

boHumíR gaRlík,
předseda komise pro územní rozvoj 
a památkovou péči mČ Praha 8

nadhledové PeRsPeKtivy řešené lokality – funkční využití objektů, 
pohled JZ (vlevo) a SV (vpravo).
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Servis

velkoobJemové konteJnery

co do velkoobjemového kontejneru patří?
 ` starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 

staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. 
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí 
svozová společnost IPODEC – čisté město, a. s., tel.: 286 583 310.

co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
 ` živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, 

barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební 
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky

Lokalita Území Datum Čas

Lindavská Bohnice 1. 2. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova Karlín 1. 2. 14,00–18,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 1. 2. 15,00–19,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 1. 2. 16,00–20,00

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

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 2. 2. 14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 2. 2. 15,00–19,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 2. 2. 16,00–20,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 3. 2. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 3. 2. 14,00–18,00

Kurkova Kobylisy 3. 2. 15,00–19,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 3. 2. 16,00–20,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 4. 2. 08,00–12,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 4. 2. 09,00–13,00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 4. 2. 10,00–14,00

Drahorádova Střížkov 6. 2. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 6. 2. 14,00–18,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 6. 2. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká skála Troja 7. 2. 13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 7. 2. 14,00–18,00

Podhajská pole  (parkoviště) Čimice 7. 2. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 8. 2. 13,00–17,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 8. 2. 14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 8. 2. 15,00–19,00

Lindavská Bohnice 9. 2. 13,00–17,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 9. 2. 14,00–18,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 9. 2. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 10. 2. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 10. 2. 14,00–18,00

Jirsíkova x Malého Karlín 10. 2. 15,00–19,00

Trojská x Nad Trojou Troja 11. 2. 08,00–12,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 11. 2. 09,00–13,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 11. 2. 10,00–14,00

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

Na Vartě Libeň 13. 2. 14,00–18,00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou)

Karlín 13. 2. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 14. 2. 13,00–17,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 14. 2. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 14. 2. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 15. 2. 13,00–17,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 15. 2. 14,00–18,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 15. 2. 15,00–19,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 16. 2. 13,00–17,00

U Pekařky Libeň 16. 2. 14,00–18,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 16. 2. 15,00–19,00

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

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 17. 2. 14,00–18,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 17. 2. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 18. 2. 08,00–12,00

Pobřežní x Thámova Karlín 18. 2. 09,00–13,00

Uzavřená Kobylisy 18. 2. 10,00–14,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 20. 2. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 20. 2. 14,00–18,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 20. 2. 15,00–19,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 21. 2. 13,00–17,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 21. 2. 14,00–18,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 21. 2. 15,00–19,00

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

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 22. 2. 14,00–18,00

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

Libeň 22. 2. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 23. 2. 13,00–17,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 23. 2. 14,00–18,00

Burešova Kobylisy 23. 2. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká skála Troja 24. 2. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 24. 2. 14,00–18,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 24. 2. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 25. 2. 08,00–12,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 25. 2. 09,00–13,00

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

Petra Slezáka x Urxova Karlín 27. 2. 14,00–18,00

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

Kubíkova (u DD) Kobylisy 28. 2. 14,00–18,00

 

 
BIOmateriál 

materiál 
 

20. ÚNORA 2017 v 17:00 hod. 
V budově úřadu městské části Praha 8 
 „BÍLÝ DŮM“ ZENKLOVA 1/35, Praha 8 
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 
 

Akce je realizována pod záštitou 
PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA, zástupce starosty 
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v 
rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ www.sfzp.cz, 
www.mzp.cz 

 
 

Potvrzení účasti zašlete prosím 
na adresu: eva.simkova@praha8.cz 
 
 

Třídím  
BIOmateriál 

V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

www.osmicky.czVstupné dobrovolné, doporučené vstupné 100,-Kč

8. ÚNORA 2017, 19.30
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

BOHNICKÁ UL., PRAHA 8

LUDUS MUSICUS, 
spoluúčinkuje HORA FUGIT

Účinkuje instrumentálně-vokální soubor 

 
  
"Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout" 

Na Hromnice 
      o  hodinu více 
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Územní rozvoj

zapoJte se

Začíná příprava revitalizace 
centrální veřejné plochy v Čimicích 

 nna řadě míst prahy 8 
probíhají či jsou dokončová-
ny přípravy projektových 
dokumentací k revitalizacím 
veřejných prostranství. 
Jejich realizace budou 
probíhat ve druhé polovině 
letošního roku a zejména 
v příštím roce. 
Novou lokalitou, která byla 
vybrána pro komplexní 
revitalizaci, je centrální veřejná 
plocha v Čimicích, která se 
nachází severně od Čimického 
rybníka a obepíná nákupní 
středisko Draháň (viz přiložené 
schéma).

Nejprve proběhne prvotní 
šetření a definování základních 
priorit revitalizace, následně 
budou data sumarizována 
a představena na veřejném 
projednávání. O jeho konkrét-
ním datu a následném postupu 
budou občané včas informová-
ni. V první fázi se mohou 
občané vyjadřovat pomocí 
e-mailu a telefonu (vit.ceza@
praha8.cz, 222 805 187), a to 
až do 28. února 2017. 

Starosta Roman Petrus, 
v jehož gesci se bude celá 
revitalizace uskutečňovat, 
k tomu sděluje: „V letošním roce 
bychom rádi s občany dohodli 
nejvhodnější podobu celého 
parku a v návaznosti na to 
bychom rádi vysoutěžili 
zpracovatele projektové 
dokumentace. Vnímáme 
dosavadní velký zájem občanů 
o zdejší místo a těšíme se 

na diskuze nad jeho budoucí 
podobou.“

Zastupitel a předseda Komise 
pro životní prostředí MČ Pra-
ha 8 Vít Céza, který na akci 
spolupracuje, k tomu dodává: 
„Naším cílem je, aby bylo pro 
občany v každé čtvrti Prahy 8 
jedno nově zrevitalizované 
centrální veřejné prostranství 
s výbornou vybaveností 
a kvalitní zelení. Do toho se 
nyní pustíme i v Čimicích.“

 (pep)






u



e
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Území, které se bude revitalizovat, z ptačího pohledu a z pohledu chodce (dole).

placená inzerce
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Pozvánky

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
Dou ování zdarmač

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

s programem

pro maminky s dětmi

MINIŠKOLKA
HERNA

Taussigova 1, Praha 8
Pravidelné akce:

Výtvarné úterky
Pohybové aktivity

DDM hl. m. Prahy

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8
DDM Praha 8

Spirála

Cvi ení maminek

Pond lní cvi ení v klubu

Výtvarná innost

č

č

č

ě

Karlínský masopust

pravideln v úterý a pátek

od 9:00 – 10:00, hlídání d tí

v k ubu zajišt no

st edy od 10:00-11:00

P ij te se oh át do klubu

a ochutnat okoládové fondue.

ě

ě

l ě .

od 10:00-11:00

ř

od 13:00-18:00

ř ď ř

25.2.

č

OSMIČKA pro rodinu

KrabíkĎáblík Karlík Mapa
Mapa
Klub

pro maminky s d tmi

po pá od 9:00-12:00

ě

- ,

č

č

tvrtky - hlídání d tí s progra

mem výtvarná, hudební innost

– p ijímáme

p ihlášky otev ení dle zájmu

FREE WIFI

v KD Krakov, velký sál

od 9:00-13:00

ě -

( ).

ř

ř , ř .

V prostorách klubu

8.2.

HERNA

MINIŠKOLKA

Velký bazar

Výtvarné úterky:

Pohybové aktivity:

Návšt va d tského koutku

Pleteme šálu bez jehlic

ě ě
p

10:00-11:00

ř

Z

7.2.

14.2
21.2.
28.2.

15.2.

2.2.

– valentýnské srdí ko

nebo p ání ko

. – motýl zápich do kv tiná e

– beruška z kulaté krabi ky

– medvídek z papíru

provozních d vod jsou pohy

bové aktivity zrušeny.

Herna je otev ena v normálním

ase.

MILK & PLAY, 3. atro sraz

v d tském koutku v OC Krakov

od 10:00 doprava Bus . 177

od 18:00-20:00

Že neumíte plést? To v bec nevadí!

Doneste si 2 klubí ka siln jší p íze.

č

č

č

č

č

č

č

ř

ě

ů ů -

nyní

ř

ě

, .

ů

ě ř

st edy 10:00-11:00

Na všechny akce
je t eba potvrdit ú ast

v klubu 281 863 104.

Ďáblíka
ř

, tel.:
č

program dětských klubů

OSMI K PRO RODINUČ Y

Kulaté stoly
Karlínský masopust

Akce

P : ,odrobné informace www.osmickaprorodinu.cz osmickaprorodinu

každou st edu od 16:00

každý tvrtek od 16:00

ř .

.č

, p ij te si

domluvit as!

Klub Mapa je nov otev en pro

d ti a mládež až do 15 let!

pro d ti

od 6 do 12 let

pro d ti

a mládež od 10 do 15 let

ř ď

ě ř

ě

ě

.

ě

.

č

Pond lí a úterý

St eda a tvrtek

ě

ř č

TANCOVÁNÍ s Míšou

VÝTVARNÁ DÍLNA s Maruškou

Pravidelné dou ování

Dobrá zpráva pro p átele klubu

č

ř :

P IHLÁŠKY NA JARNÍ A LETNÍ
P ÍM STSKÉ TÁBORY

Ř
Ř Ě jsou v plném

proudu.
michaela.vaclavikova@

osmickaprorodinu.cz.

Osobn v klubu Mapa

nebo na

ě

ŘKURZ VA ENÍ
s kucha em Mariemř

Kavárni ka
PRAŽSKÉ OSMY

č

KURZ TANCE

KURZ CVI ENÍ
RODI S D TMI
- Hrátky s batolátky

Č
ČŮ Ě

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Čtvrtky od 10:00–10:45
d 15:00–15:45

rodiče
s dětmi, o školní děti
Výuku povede Lucie Pítrová

tel. . 775 988 458

,

:č

ZDRAVOTNÍ
CVI ENÍ PRO
SENIORY

Č

Úterky od 10: 11: d ti 1 2 roky,
od 11:45-12:30 d ti od 1,5 3 roky

30– 15 ě –
ě –

hratkysbatolatky@seznam.cz,

tel. 605 219 555

Výuku povede Mgr. Lenka Karbanová.

Info

:

KURZ VÝTVARNÉ VÝCHOVY

i R
pí. a

ezerv tel. 606 035 260, vedoucí R Osmi kaace : C č
Castorena, m il: jirina.castorena@praha8.cz

Rezervace na kurzy NUTNÁ!

RC Osmi ka, Lib ická ulice 333, imice, Praha 8č č Č

středy 8.2 2.2 –- . 2 .

blanka@slowfood.cz

a 17:00 20:00

ace

a bližší informace

kurz max. pro 10 osob, rezerv

Ú –terky 10:00 12:00 kurz šití

lektorka V ra Papcunová,

rezerv tel. . 731 284 237

ě

ace č

Tancovat m že každý a tím

p isp t svému zdraví, lepší

nálad . Tanec pomáhá

lepšímu držení t la a formuje

vaší postavu.

ů

ř ě

ě

ě

každé pond lí od 15:00 16:30ě –

čtvrtky od 9:00-9:45

Pondělky od 9:00–10:00
Čtvrtky od 10:00–11:00
paní Pražáková

P ij te si do Rodinného centra

zahrát pin-pong, hrací doba

každý den od 12:00–17:00

- nutná rezervace

ř ď

Centrum je p íjemné prost edí
pro setkávání m žete jej využít

ř ř
, ů

po-pá od 9:00–17:00

Více na www.osmickaprorodinu.cz

ŠVADLENKA
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Zdravotní a sociální péče

burza  
seniorů

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

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

PROGRAM NA únor
 `7. 2. úterý od 13.00 do 16.00 hod. 
` VÝTVARNÁ DÍLNA – PRÁCE S KŮŽÍ. 
Pomůcky: bílá tužka, silnější jehly, nitě. 
V Gerontologickém centru.  
Vede Alexandra Boušová, 
vstupné 20 Kč.

 ` 14. 2. úterý od 13.00 hod.  
` CVIČENí PAMěTI. 
V Gerontologickém centru.  
Vede Iva Hubená.

 ` 21. 2. úterý od 13.00 do 16.00 hod.  
` VÝTVARNá DíLNA – MALOVáNí 
NA SKLO A PORCELáN Pomůcky: 
tužka, štětec, sklo (porcelán). 
V Gerontologickém centru. 
Vede Alexandra Boušová.  
Vstupné 20 Kč.

 ` 28. 2. úterý od 13.00 hod.  
` BABINEC – TOMBOLA. 
V Gerontologickém centru.  
Vede Věra Dvořáková.

 `pondělky: 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. 
` PLAVáNí. Sraz ve 13.30 hod. před 
plaveckým stadionem Na Šutce.  
Vede Věra Dvořáková.  
Vstupné pro seniory 96 Kč. 

 `Středy: 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2.  
` NORDIC WALKING VYCHÁZKA 
S HOLEMI. Hole vlastní. Sraz 
ve 13.00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 ` 7.3. úterý od 13.00 do 16.00 hod.  
` VÝTVARNÁ DÍLNA – PRÁCE S KŮŽÍ. 
Pomůcky: bílá tužka, jehly, silnější nitě.  
V Gerontologickém centru. Vede  
Alexandra Boušová. Vstupné 20 Kč.

cHaritativní proJekt

po tříkrálové sbírce 
nás čeká tříkrálový trh

 n stejně jako v minulých letech uspořá-
dala mČ praha 8 tříkrálovou sbírku. 
na ni nyní naváže oblíbený tříkrálový 
trh. celá akce se koná pod záštitou 
anny kroutil, radní mČ praha 8. 

Letos se bude trh konat v KD Ládví od 
13. do 15. února vždy od 12:00 do 18:00, jen 
v závěrečný den bude trh z organizačních 
důvodů jen do 14:00. Bude možné vybrat 
z darovaných věcí, které si neodvezly již 
oslovené organizace. Proto nabízíme 
možnost také pro rodiče ostatních dětí, aby 
si za příspěvek vybrali věci, které by si třeba 
za normálních okolností nepořídili. Veškeré 
příspěvky vhozené do řádně označené 
kasičky půjdou, stejně jako v minulých 
letech, ve prospěch FOD Klokánek Praha 8. 

„Jsem velice ráda, že se v Praze 8 opět 
našlo tolik lidí, kteří svými dary pomohli 
dobré věci,“ neskrývá spokojenost radní 
Kroutil a dodává, že žádné darované věci 

nepřijdou nazmar: „Věci, které zůstanou 
i po Tříkrálovém trhu, budou dále nabídnuty 
celostátním organizacím k odběru. Využity 
budou všechny!“

Trhu předcházela od 2. do 13. ledna 2017 
ve vybraných školách v Praze 8 Tříkrálová 
sbírka hmotných darů určená pro neziskové 
organizace sídlící v naší městské části. Letos 
se do sbírky zapojilo 22 základních a mateř-
ských škol, do kterých mohli občané 
přinášet darované věci. I letos bylo darů 
opravdu veliké množství, v KD Ládví téměř 
zaplnily dvě velké místnosti. Poté je 
dobrovolníci roztřídili a věci byly přednost-
ně nabídnuty neziskovým organizacím, 
které pomáhají především dětem a jejich 
rodinám (FOD Klokánek, Centrum integrace 
dětí a mládeže CID, Kolpingův dům další). 
„Všem, kteří v rámci tohoto charitativního 
projektu věnovali oblečení, hračky, školní 
pomůcky a další potřeby, mnohokrát 
děkujeme,“ říká radní Anna Kroutil. (býv) 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 OSMIČKA

pro rodinu

prevence a osvěta

dny zdraví budou 
i v roce 2017 
Zveme vás na 9. cyklus přednášek pro 
veřejnost o psychiatrii a klinické psycholo-
gii, které se konají vždy ve čtvrtek od 17.15 
v Divadle Za plotem, PN Bohnice, Praha 8, 
Ústavní 91. Vstup volný.

 Stejně jako v roce 2016 i v tom letošním 
bude Praha 8 organizovat Dny zdraví – 
osvětové a preventivní zdravotnické akce 
pro širokou veřejnost. 

Mezi nejpopulárnější se řadí zejména 
Den melanomu a Zdravé srdce. Druhý 
zmíněný byl poslední touto akcí loňského 

roku, která přilákala stovky lidí. Ti měli 
možnost dozvědět se mnoho důležitých 
informací o srdečně-cévních 
onemocněních.
Akce byla spoluorganizována Hygienickou 
stanicí HMP, která prováděla společně se 
Státním zdravotním ústavem měření 
některých zdravotních hodnot, jako je 
krevní tlak, BMI, tuk v těle a CO ve 
vydechovaném vzduchu.

Vysoká škola zdravotnická předváděla 
na modelu ukázky první pomoci, společ-
nost Vím, co jím, ukázala na příkladu 
konkrétních potravin, kolik obsahují 
cukru, a pod vedením Státního zdravotnic-
kého ústavu bylo možno si zacvičit.  (apa)
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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)

  ` 9:00–12:30 ` stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vede O. Šínová)

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

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

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

  ` 10:00–11:00; 11:00–12:00 ` Školička 
pc a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková) – 6. a 20. 2.

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

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

  ` 13:00–16:00 ` přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` právní poradenství 
– pro objednané – 6. a 20. 2.

  ` 14:15–15:15 ` aJ – mírně pokr.  
(vede Ing. P. Římalová Aksamítová) 

  ` 15:20–16:20 ` aJ – stř. pokr.  
(vede Ing. P. Římalová Aksamítová)

Úterý
  ` 8:00–14:00 ` sociální poradenství
  ` 8:30–9:00 ` aJ videokurz Follow me 
– mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

  ` 8:30–9:25 ` orientální tanec 
pro seniory (vede K. Horáková)

  ` 9:00–9:50 ` aJ konverzační 
metodou + písně s kytarou – mírně 
pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

  ` 9:00–12:30 ` stolní tenis pro pokr. 
(vede M. Bílek)

  ` 9:00–10:00 ` Školička pc – program 
excel (vede J. Kirsch)

  ` 9:30–11:00 ` dramaticko-recitační 
kroužek (vedou M. Adámková  
a Z. Poková) 

  ` 9:35–10:30 ` Čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová) 

  ` 10:15–11:15 ` Školička pc – pro zač. 
a mírně pokr. (vede Ing. V. Pázler)

  ` 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) 

  ` 11:15–12:00 ` přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aJ – mírně pokr. + pís-
ně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)

  ` 12:30–13:30 ` Školička pc – pro zač. 
(vede D. Formanová)

  ` 13:30–14:30 ` přístup na internet 
  ` 13:00–14:30 ` nJ konverzace pro 
pokr. (vede L. Ulč) 

  ` 13:30–15:00 ` esperanto – mírně 
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle) 

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

StředA
  ` 8:00–12:00 ` přístup na internet
  ` 8:30–9:20 ` aJ – mírně pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

  ` 10:00–10:50 ` aJ – 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) 

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

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

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 
  ` 14:30–16:30 ` Školička pc pro zač. 
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

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

ČtvrteK
  ` 9:00–11:00 ` Školička pc a internetu 
konzultační metodou – pokr.  
(vede Mgr. K. Černý) 

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

  ` 9:30–11:00 ` nJ – 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) 

  ` 11:00–11:50 ` aJ – bible stories – 
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

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

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

  ` 13:30–15:00 ` ŠJ – zač. mírně pokr. 
(vede Ing. F. Máčaj) 

  ` 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
  ` 8:30–9:30 ` Čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová)

  ` 9:00–10:30 ` english conversation: 

Topics that interest you – for avid 
speakers (vede Mgr. H. Vašíčková)

  ` 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)

  ` 10:30–12:00 ` aJ – konverzace pro 
pokročilé (vede Mgr. H. Vašíčková)

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

  ` cAp uvítá nové lektory – 
dobrovolníky pro jazykové kurzy 
(zejm. RJ) a také pro vedení hodiny 
tréninku paměti. 

SpecIální: 
  ` Zveme vás na výstavu výtvarníka 
václava Skaly, která je připravena 
v relaxační místnosti CAP až do 
konce února. Tentokrát autor 
vystavuje portréty a grafiku různými 
technikami. 

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

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

  ` v březnu otevíráme nový jazykový 
kurz francouzštiny pro mírně 
a středně pokročilé pod vedením 
JUDr. M. Pudila. Přihlášky a další 
informace v kanceláři CAP.

  ` nevíte si rady s tabletem nebo 
chytrým telefonem? Přijďte se 
poradit do CAP po předchozím 
telefonickém objednání na tel. 
283 881 848.

  ` 2. 2. od 13:00 ` přednáška braň 
pravdu z cyklu R. Svobodové

  ` 3. 2. od 17:00 ` narozeniny se slaví 
a Žal se odkládá – pásmo hudby, videí 
a vyprávění připravil a uvádí hudební 
skladatel Eduard Parma. 
V přednáškovém sále v 1. patře.

  ` 6. 2. od 14:00 ` cyklus příroda, 
člověk, krajina – komentovaná 
projekce filmů z Ekofilmu 2016 
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále CAP. Vstup 
volný.

  ` 6. 2. od 14:00 ` Hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 7. 2. od 9:00 ` kratochvilné 
vystřihovánky – tvořivá dílna 
J. Chybové

  ` 7. 2. od 13:00 ` Hrátky z papíru 
– výtvarná dílna D. Zemanové

  ` 9. 2. od 13:30 ` přednáška: vznik 
a rozvoj sokola – Miroslav Tyrš 
a Jindřich Fügner – přednáší PhDr. 
Alena Karkulová

  ` 10. 2. od 10:00 ` Frivolitkování s ing. 
J. luskovou – člunek s sebou

  ` 13. 2. od 14:00 ` putování po 
Jizerských horách v červnu 2016 
– přednáška a projekce fotografií Mgr. 
K. Pinkase.

  ` 13. 2. od 14:00 ` Hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 14. 2. od 10:00 ` paličkování 
s d. zemanovou 

  ` 14. 2. od 13:00 tvořivá dílna 
J. vávrové – sklenička zdobená 
mozaikou

  ` 16. 2. od 10:10 ` vycházka 
drahanským údolím do zámků 
– Sraz: 10:10, zastávka bus 162, 
Kobylisy, metro C. Vede Ing. Pavlína 
Římalová Aksamítová. Za deště, 
sněžení nebo silného mrazu se výlet 
nekoná. 

  ` 16. 2. od 13:30 ` setkání 
s alternativní medicínou – O životě 
a smrti v nás a okolo nás – 
pokračování cyklu Ing. Aleny Čupové

  ` 17. 2. od 9:00 ` patchworková dílna 
mgr. s. kyselové

  ` 20. 2. od 14:00 ` cyklus příroda, 
člověk, krajina – komentovaná 
projekce filmů z Ekofilmu 2016 
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále CAP. Vstup 
volný.

  ` 21. 2. od 10:00 ` kroužek šikovných 
rukou: pleteme ponožky a návleky 
– hit sezóny Dílna Mgr. M. Neckářové.

  ` 21. 2. od 13:30 ` přednáška o tom, 
co jíme – přednáší RNDr. E. Vykusová, 
odbornice na zdravou výživu 
a životosprávu

  ` 22. 2. od 13:30 ` procházka po praze 
s průvodkyní H. Barešovou – 
přihlášení předem nutné

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

  ` 23. 2. od 17:00 ` vyprávění dešťové 
hole – hudební podvečer ve 
spolupráci se spolkem Potichounku 
– mezigenerační setkání věnované 
seniorům, dospělým i dětem (poslech, 
vyprávění příběhů, písničky a jam 
session).

  ` 27. 2. od 14:00 ` toulky přírodou i. 
– promítání fotografií J. Mrázka 
s komentářem. V přednáškovém sále.

  ` 28. 2. od 13:00 ` korálkové tvoření 
s v. urbanovou. Je nutné se přihlásit 
předem.

  ` 2. 3. od 13:00 ` přednáška Hranice 
štěstí z cyklu R. Svobodové
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

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

  ` 8:30–9:45 `trénink paměti (vede 
RNDr. B. Trnková) – začíná od 6. 2.

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

  ` 10:00–10:50 ` aJ – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková) 

  ` 10:00–11:00 ` Školička pc a internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

  ` 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)

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

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

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

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

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

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

  ` 11:00–14:30 ` přístup na internet 
– liché týdny: 14. 2. a 28. 2. 

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

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

  ` 13:00–14:30 ` klub cestovatelů (vede 
Z. Hotzký) – sudé týdny: 7. 2. a 21. 2.

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

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

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS)  
– liché týdny: 14. 2. a 28. 2.

StředA 
  ` 8:00–9:00 ` přístup na internet
  ` 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) 

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 1. 2. a 15. 2.

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 8. 2. a 22. 2. 

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička pc a internetu 
pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál) 
– liché týdny: 1. 2. a 15. 2.

  ` 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 mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková)

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

  ` 13:30–15:00 ` bingo – společenská 
hra (vede I. Košťálová a L. Němcová) 
– liché týdny: 1. 2. a 15. 2.  

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

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

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

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

  ` 11:15–12:15 ` Jóga (vede M. Musilová) 
  ` 12:40–13:40 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

  ` 13:00–13:50 ` digitální fotografie 
(vede J. Kopecký) 

  ` 14:00–15:00 ` Školička pc internetu 
pro mírně pokročilé (vede J. Kopecký) 

  ` 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)

  ` 8:30–9:20 ` trénink paměti pomocí 
jednoduchého mezinárodního jazyka 
(vede O. Měchura)

  ` 8:30–10:00 ` pc  konzultace  
(vede J. Kopecký) – liché týdny:  
3. 2. a 17. 2.  – nutné se přihlásit

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc pro mírně 

pokročilé (vede J. Votrubová)  
– sudé týdny: 10. 2. a 24. 2.

  ` 9:30–10:30 `Orientální tance  
(vede M. Sedláčková) – od 3. 2. 

  ` 10:00–10:50 ` Školička pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) 
– sudé týdny: 10. 2. a 24. 2.

  ` 10:00–12:00 ` mobilní telefony –  
Základy nastavení a aplikace  
(vede J. Kopecký) –  
liché týdny: 3. 2. a 17. 2. 

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

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

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

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

SpecIální: 
  ` 6.2. od 13:00 ` výtvarná dílnička – 
malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky a potěšit duši  
(vede A. Gaislerová)

  ` 8.2. od 13:00 ` klubové posezení 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková 
a O. Soustružníková)

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

  ` 13.2. od 13:30 ` přednáška – toulky 
přírodou iv. (přednáší J. Mrázek)

  ` 14.2. od 11:00 ` paličkování –  
koná se opět v Mazurské v CAPU  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

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

  ` 20.2. od 13:30 ` plnění svých přání 
po  50 letech (vypráví Z. Šulcová)

  ` 22.2. od 13:00 ` tvořivá dílna  
(vede Doc. Ing. J. Vodáková 
a O. Soustružníková)    

  ` 24.2. od 10:00 ` pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková) 

  ` 27.2. od 13:30 ` přednáška – Nový 
Zéland (přednáší RNDr. B. Trnková)

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

centrum  
aktivizaČnícH  
proGramů

cap mazurská

proGram

únor 
2017

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 ÚNOR
 ` 2. 2. od 14:00 hod.  
` TRéNINK PAMěTI  
s PhDr. M. Holou

 ` 7. 2. od 15:00 hod.  
` hrajeme BINGO

 ` 9. 2. od 14:00 hod.  
` SRí LANKA –  
II. část, přednáška 
Ing. J. Burdycha z cyklu  
Krásy ostrovů

 ` 14. 2. od 15:00 hod.  
` MYSLETE POZITIVNě – 
povídání s paní Francírkovou

 ` 16. 2. od 14:00hod.  
` HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Vzpomínka na O. Nového

 ` 21. 2. od 15:00 hod.  
` VÝTVARNá DíLNIČKA 
paní Luskové (drátkujeme 
velikonoční kraslice)

 ` 23. 2. od 14:00 hod.  
` hrajeme STOLNÍ HRY  

 ` 28. 2. od 15:00 hod.  
` FILMOVÝ KLUB 
Mgr. Neckářové – Mamma Mia 

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.

Hledáme kolegyni
pro prodejnu 
zdravotních potřeb 
Klapkova 46, Praha 8
životopisy zasílejte na 
info@zdrapohorackova.cz

placená inzerce



20 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ÚNoR 2017  www.praha8.cz

Školství a mládež

rodinné centrum

Malování nejen pro děti
V Rodinném centru (Libčic-
ká 333) mají zájemci možnost 
vyzkoušet si své malířské 
dovednosti pod vedením 
zkušené grafičky a ilustrátorky 
Lucie Pítrové. Kurzy začaly už na 
podzim – každý čtvrtek v 10 ho-
din se schází předškoláci, od 

nového pololetí se rovněž ve 
čtvrtek od 15 hodin přidají 
i školáci. „Zapojit se do malování 
mohou pochopitelně i dospělí,“ 
zve všechny zájemce lektorka 
Lucie Pítrová. Veškerý materiál 
a malířské potřeby jsou k dispo-
zici v Rodinném centru. (býv)

mŠ korycanská 

Opět jsme potěšili 
starší kamarády
Vánoce jsou časem radosti, 
a proto i děti z MŠ Korycanská, 
jako každý rok, přišly potěšit 
kamarády starší generace 
z Domova důchodců Čimice. 
Na cestě poznání a mezigene-
račního přátelství nám pomáhá 
každý rok Mgr. Vomáčka 
z Domova důchodců.

Na nejkrásnější svátky se děti 
připravovaly dlouho dopředu, 
chystaly překvapení a dárečky. 
V sále děti cítily podporu 
a bezprostřední kontakt. Děti 
jsou schopné uvažovat o věcech 
kolem sebe mnohem lépe, než 

si mnozí představují. I malé děti 
prožívají pocit uspokojení z toho, 
že něco dokázaly a potěšily 
a obdarovaly, navázaly vztahy. 

Zvláště v dnešní době je velmi 
důležité a prospěšné mezigene-
rační setkávání. Bylo pro ně 
velkým zážitkem i to, jak 
srdečně obyvatelé domova 
reagovali na připravené pásmo 
koled a hry na hudební nástroje. 
Toto setkání bylo opravdovým 
pohlazením po duši.

jiřina vyHnanovská, 
mš korycanská

Městská část
Praha 8

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

si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených v roce 2016 na

Vítání občánků Prahy 8 
20. a 21. března 2017
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 19. února 2017 
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.

LYRA 
DA CAMERA

Jitka Navrátilová – cemballo
Johana Rosická - soprán
Kateřina Chudobová – flétna 
Bledar Zajmi – violoncello

KDY: v úterý, 14. 2. 2017, od 19:00
KDE: Libeňský zámek, obřadní síň, Zenklova 1/35, Praha 8
Rezervace na tel.: 283 090 422, 606 613 390

CYKLUS 
ZÁMECKÝCH 
KONCERTŮ

Zazní skladby autorů: Vivaldi, Leclair, Couperin, aj.

Pro žáky základních škol na Praze 8 uskutečnila městská část 
24. října 2016 exkurzi do Mauthausenu. Zúčastnilo se jí celkem 
143 žáků z devíti základních škol (ZŠ Bohumila Hrabala, 
ZŠ Burešova, ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, ZŠ Lyčkovo náměstí, 
ZŠ Palmovka, ZŠ U Školské zahrady, ZŠ Ústavní, ZŠ Žernosecká). 
Žáci jeli do Mauthausenu již se záměrem vypracovat na základě 
návštěvy bývalého koncentračního tábora projekty na téma 
navštíveného místa a 2. světové války. Jejich výsledné práce 
jsou vystaveny od 17. ledna do 3. února 2017 (27. 1. je Den 
památky holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti) 
v tzv. Bílém domě. (tom)

MAUTHAUSEN – STuDENTSKé PROjEKTY
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Rodinná politika

kateřina HalFaRová, nová ředitelka osmiČky PRo Rodinu:

Aktivity nesmí být 
izolované, ale musí 
na sebe navazovat

 nv čele osmičky pro rodinu, příspěvkové organizace mČ 
praha 8, je od začátku ledna 2017  paní kateřina Halfarová. 

Jaké máte zkušenosti s činnostmi, 
kterým se věnuje Osmička 
pro rodinu? 
„Moje odborné zázemí a poslání 
je dětská psychologie a speciální 
pedagogika. Tento obor jsem 
vystudovala na Univerzitě 
Karlově. Specializace se dále 
odvíjela od mé odborné praxe. 
Vedla jsem neziskovou organiza-
ci, která byla zaměřená na ženy, 
které měly obtíže se závislostí na 
alkoholu. V této době jsem se 
také odborně věnovala standar-
dům v sociálních službách 
a oboru adiktologie obecně. 
Vzhledem k tomu, že jsem 
organizaci vedla, dostala jsem 
se k oblasti managementu 
v neziskovém sektoru. Odbor-
nou kvalifikaci jsem si rozšířila 
o oblast koučování. Manage-
mentu a adiktologii se věnuji 
dodnes. Stala jsem se lektorkou 
výcviku manažerských doved-
ností a základů sebe/řízení 
a sebe/reflexe. V adiktologii jsem 
činná jako členka Protidrogové 
komise Rady hl. m. Prahy, kde se 
zabývám tématem prevence 
závislosti. Vzhledem k poslání 
neziskové organizace jsem se 
také začala odborně věnovat 
oblasti age managementu a stala 
se členkou pracovní skupiny 
Rady vlády pro zaměstnávání 
starších osob. Ve zmíněné 
pracovní skupině působím 
dodnes. Oblast age managemen-
tu je v našich podmínkách stále 
ještě opomíjené téma, které bych 
ráda rozvíjela.“ 

Kde jste ještě působila?
„Mé další odborné působení 
směřovalo, možná i díky mým 
dětem, do resortu školství, kde 
jsem se věnovala legislativě 
a standardům školských 
poradenských zařízení. Tato má 
zkušenost vyústila ve spolupráci 
na založení Institutu šitého 
na míru rodinám s dětmi 
a především oblasti poradenské 
s nimi související. Institut má 

za poslání poskytnout odborné 
intervence v takovém rozsahu, 
aby rodiny nemusely navštěvo-
vat větší množství návazných 
zařízení. Rodina může docházet 
jak na rodinou terapii, tak také 
s dětmi na pedagogicko-psycho-
logické poradenství. V Institutu 
jsem se také zabývala alternativ-

ním vzděláváním. Mezi hodnoty, 
které vyznávám a ctím, patří 
rovnost, svoboda, respekt, 
odpovědnost a jedinečnost. Tyto 
hodnoty vkládám i do své práce.“

Jakou představu máte o směřová-
ní Osmičky pro rodinu pod vaším 
vedením? 
„Osmička pro rodinu pro mne 
představuje prostor pro 
podporu rodin v rámci komuni-
ty v té nejširší rovině. Komunitu 
vnímám jako jeden velký zdroj 
sounáležitosti, který je dle mého 
třeba podporovat. Tento cíl je 
však dlouhodobý a nadčasový. 
Nicméně od něj se odvíjí i směr, 
kam bych chtěla Osmičku pro 
rodinu vést. Domnívám se, že 
přes podporu jednotlivců, rodin 

a komunitních aktivit je možné 
v určité míře přispět k tomuto 
velkému cíli. Vzhledem k mému 
stylu práce mám ještě jeden cíl. 
Ráda bych, aby Praha 8 dispono-
vala organizací, která se bude 
moct spolupodílet na rozvoji 
rodinné politiky. Aktivity bych 
ráda nastavovala systematicky 

tak, aby nebyly izolované a spíše 
na sebe navazovaly. Činnost 
organizace bude zaměřená 
primárně na celou rodinu. Ať už 
myslíme na děti, rodiče, 
prarodiče. Chci také navázat 
spolupráci i s ostatními 
místními organizacemi a subjek-
ty. Například v rámci předškolní 
přípravy pro děti bych ráda 
aktivně spolupracovala se 
školami na Praze 8. Dle mých 
zkušeností je spolupráce jedna 
z nejefektivnějších forem, jak 
věci zlepšovat.“

Osmička pro rodinu funguje 
zhruba rok a půl. Na co chcete 
navázat?
„V současné době se s činnostmi 
organizace seznamuji. Hledám 

možnosti, jak je více rozvinout, 
a které nové přiřadit.  Je pro 
mne důležité najít vhodné 
místo pro spolupráci s ostatní-
mi organizacemi, které působí 
v naší městské části. Ráda bych, 
aby se některé aktivity Osmičky 
pro rodinu spíše doplňovaly se 
zaběhnutými činnostmi jiných 
subjektů, než že by se vzájemně 
dublovaly.“ 

Jaké akce plánujete na letošní 
rok?
„V obecné rovině se chystáme 
rozvíjet činnosti pro celou 
komunitu. V současné době 
realizujeme standardní nabídku 
činností Osmičky pro rodinu. 
Dalším krokem bude posílení 
aktivit pro děti předškolní 
a školní, v současné době je 
například aktuální téma školní 
zralosti a předškolní přípravy. 
Vzhledem k mým zkušenostem 
plánuji najít prostor pro 
podpůrný program pro rodiny, 
které se ocitly ve složité životní 
situaci, například v rozvodovém 
řízení nebo zadluženosti apod. 
Momentálně rozpracovávám 
detaily a formu projektu. Věřím 
v jeho úspěch, neboť pomůže 
občanům v oblastech, které mají 
nejčastější vliv na oslabení 
funkce rodin.“ 

Jsou služby Osmičky pro rodinu 
pro zájemce placené?
„V současné době jsou některé 
aktivity placené symbolickou 
částkou, některé jsou zdarma. 
Vzhledem k tomu, že jsem 
dlouhou dobu působila 
v neziskovém sektoru, jsem 
zvyklá hledat i jiné možnosti 
financování než přímou platbu 
klientem. Z hledání cesty 
pomocí grantů a projektů budu 
vycházet. Budu usilovat 
o hledání možností a prostoru, 
jak rodinám ve složité životní 
situaci ulehčit a zacílit dosah 
aktivit Osmičky pro rodinu 
na co největší spektrum občanů 
městské části.“ 

vladimíR slabý

děti a mládež mají o zábavu postaráno v klubech Mapa (Libeň), Ďáblík 
(Kobylisy), Krabík (na Krakově) a Karlík (v Karlíně, na snímku), které 
zastřešuje právě Osmička pro rodinu.
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Pozvánky

tentokrát

ŠANSONY  
NEJEN  
FRANCOUZSKÉ
Marta Balejová
11. 2. v 15:00
DIVADLO 
KARLA HACKERA
Klapkova 26, Praha 8

Vstupné 70 Kč

Rezervace:  
www.divadlokh.cz

předStAvení prO dOSpělé
Vstupenky na představení označená jako 
pronájem otevřený veřejnosti je možné rezervovat, 
ale prodávají se až večer před představením 
a jejich cena je individuální.

/ 1. 2. / st / 19:30 / l. procházková: uchO.  
Dramatický příběh o odposleších komunistic-
kého režimu v 50. letech podle knihy Jana Pro-
cházky. Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem 
otevřený veřejnosti. Druhá premiéra.

/ 4. 2. / so / 19:00 / b. Ahlfors: IluZIOnISté. 
Stárnoucí herec chystající se na odpočinek, am-
biciózní autorka věřící v radikální a provokativní 
divadlo a lékař prožívající dostatečná dramata ve 
svém profesním životě. Chytrá komedie, která si 
klade otázku, zda má být divadlo pouhou zába-
vou, nebo místem provokativním a znepokojují-
cím. V hlavní roli Stanislav Zindulka. Premiéra. 
Vstupné 200 Kč.

/ 11. 2. / so / 15:00 / šAnSOny nejen 
FrAncOuZSKé. Divadelní bonboniéra. Marta 
Balejová, která patří k pěveckým hvězdám šan-
sonového oboru, nám přinese řadu nádherných 
písní pro sobotní odpoledne. Pořad pro seniory. 
Vstupné 70 Kč.

/ 13. 2. / po / 19:30 / Otevřít pO Mé SMrtI. 
Surrealistická poezie v 50. a 60. letech minu-
lého století. Zbyněk Havlíček a Karel Hynek. 

Svědectví básníků, kteří nemlčeli, i když nesměli 
tisknout... Účinkují Miroslav Kovářík a Radek 
Bláha. Vstupné 100 Kč.

/ 15. 2. / st / 19:30 / Ĺ. Feldek: SMrt v rŮžO-
véM. Emočně silný příběh, který se zabývá ni-
terními pocity šansoniérky Edith Piaf na prahu 
jejího posledního dne a bilancuje její umělecký 
život. Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem 
otevřený veřejnosti.

/ 20. 2. / po / 19:30 / j. Zindulka: KřížeM 
KrážeM aneb Sexem ke štěstí. Ochladly vaše 
vztahy? Obraťte se na odbornici. Dva manželské 
páry, milenka a terapeutická sezení, která se po-
někud vymykají kontrole. Hrají M. Hudečková, 
M. Bittnerová/J. Ježková, V. Kratina a V. Udatný. 
Vstupné 200 Kč.

/ 26. 2. / ne / 19:30 / hvěZdný veČer. jAn 
ČenSKý. S populárním a oblíbeným hercem 
o dětství, herectví i seriálech v novém cyklu 
pořadů. Dotazy z publika vítány. Vstupné 150 Kč/ 
studenti a senioři 70 Kč. 

předStAvení prO dětI
Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70 Kč

/ 4. 2. / so / 10:00 / ČeSKý hOnZA. Loutková 
pohádka, která začíná na peci a končí králov-
skou svatbou. Povede se Honzovi rozhoupat 
a vyzrát na loupežníka, čerty a draka? A vybrat 

si tu správnou nevěstu? Hodně 
otázek, ale pomoci můžete i vy! 
Hraje Divadlo Lokvar. Od 3 let.

/ 11. 2. / so / 10:00 / SněhurKA. Kdo je krásněj-
ší? Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? 
A jsou trpaslíci pořádkumilovní? Loutková 
pohádka pro děti, které se nebojí projevit svůj 
názor. Hraje Divadlo Lokvar. Od 3 let.

/ 18. 2. / so / 10:00 / O prInceZně, Která Se 
nIČehO nebálA. Loutková pohádka o svéráz-
né princezně. Spousta legrace i napětí. Pohádku 
doplňují autorské písničky. Hraje Divadlo Tondy 
Novotného. Od 3 let.

/ 25. 2. / so / 10:00 / vyprávění StAréhO 
vlKA aneb pravda o Karkulce. Známý příběh 
o Červené karkulce poví tentokrát sám vlk. Před-
stavení spojuje živé herce s loutkami. Setkáte 
se tak s opravdovým vlkem, myslivcem i jejich 
lipovými dubléry. Hraje Divadlo Koňmo. Od 4 let.

lOutKOvé dIvAdlO jISKrA

Tradiční marionetová představení  
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 40 Kč.

/ 5. 2. a 12. 2. / ne / 10:00 /  
ZvířátKA pAnA Krbce 

/ 19. 2. a 26. 2. / ne / 10:00 /  
FerdA MrAvenec A jehO trAMpOty

 Rezervace vstupenek na představení 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  www.praha8.cz  Zařízení MČ Praha 8 

divadlo karla Hackera / únor 2017
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Kultura

divadlo karla Hackera 

na co se můžete 
těšit v roce 2017

 nv  roce 2017 nám přináší 
divadlo karla Hackera 
mnoho nového. na co 
konkrétně se můžete těšit, 
jsme se zeptali nové drama-
turgyně Žofie Šrámkové, 
která se této pozice ujala 
před koncem roku 2016.
Divadlo bylo doposud spíše 
divadlo „dětského diváka“, 
zůstane i nadále akcentována 
tvorba pro děti?
„Rozhodně dětská představení 
zůstávají. Kontakt dětí s diva-
dlem je jedním z nejdůležitěj-
ších okamžiků pro budoucí 
estetický a emocionální vývoj 
dětí. V dramaturgii přineseme 
i několik novějších, moderněj-
ších dětských představení, ale 

i tradiční pohádky Divadla 
Jiskra, které k našemu divadlu 
neodmyslitelně patří.“ 

Představte novinku pro dospělé 
- dva divadelní cykly. 
„Každý měsíc se setkáme v tzv. 
Hvězdném večeru s některou 
známou osobností. Navštíví nás 
herci, zpěváci, umělci, nejúspěš-
nější sportovci, ale třeba 
i významní lékaři. První byla 
Iva Hüttnerová, 26. února přijde 
Jan Čenský, dále Vlastimil 
Harapes, Lubomír Brabec, 
Luděk Munzar, Zlata Adamov-
ská, Anna Polívková, prof. Jan 
Pirk a další. Druhým cyklem je 
Divadelní bonboniéra, který je 
určen seniorům a uvádíme ho 
v sobotu odpoledne. Na úvod 

zazněly písně Hašlerky, dále 
přivítáme šansoniérku Martu 
Balejovou, ale v rámci cyklu 
bude provedeno i představení 
Iluzionisté se Stanislavem 
Zindulkou. Cyklus nám 
ozvláštní i hudebně-taneční 
pořad Kavalír netančí nahý.“

Čekají nás  i nějaká večerní 
překvapení v podobě kvalitních 
činoher? 
„Určitě. I několik premiér. Leden 
začal velmi zdařilou premiérou 
hry Ucho v provedení souboru 
Komorní svět. 4. února nás 
premiérou potěší Iluzionisté 
v hlavní roli se Stanislavem 
Zindulkou a jeho synem, který 
se zároveň zhostil role režiséra. 
Největší událostí bude pro 
divadlo 8. března autorské 
představení psané přímo pro 
prostor Divadla Karla Hackera 
Divadelní zrcadlo. Autorkou 
a hlavní protagonistkou bude 
vynikající herečka Jarmila 
Švehlová. Na představení se moc 
těšíme, nikde jinde než u nás 
v divadle ho neuvidíte.“  (býv)

KRAKOVEM ZNěLY SLAVNé „HAŠLERKY“

Na geniálního českého písničkáře Karla 
Hašlera jsme vzpomínali ve čtvrtek 22. 12. 
v Kulturním domě Krakov v Bohnicích. 
Komponovaný večer se uskutečnil na den 
přesně od jeho tragického skonu v Maut-
hausenu před 75 lety. Během pořadu 
zazněly jeho šlágry jako Po starých 
zámeckých schodech, Já mám holku od 
Odkolků, Pětatřicátníci, Ta naše písnička 
česká apod. v podání staropražské kapely 
Patrola–Šlapeto. Hostem večera byl 
scénárista a režisér Gustav Oplustil, který 
vyprávěl zajímavé příběhy z Hašlerova 
života. Akce se konala pod záštitou radní 
pro kulturu Jany Solomonové, která ji 
i zahajovala. (lk) 
 Foto: vladimíR slabý

výstavy
dvakrát 
bohumil hrabal

 nměstská část praha 8 
připravila na nejbližší 
období dvě výstavy 
věnované spisovateli 
bohumilu Hrabalovi.

Česká unie karikaturistů 
a MČ Praha 8 připravily 
výstavu karikatur pod 
názvem „S Bohumilem na 
věčné časy“. Autoři s nadhle-
dem kreslili nejen samotného 
Hrabala a jeho pestrý život, 
ale i známé události z jeho 
knih a Menzelových filmů, 
které na základě jeho 
literárních děl vznikly. 
Výstava ve vstupním 
prostoru tzv. Bílého domu 
je volně přístupná v otevírací 
době úřadu od 8. 2. do 
17. 3. 2017.

Druhá výstava s názvem 
Kdo jsem: Bohumil Hrabal 
proběhne od 3. února do 
5. března v Grabově vile 
(denně 10–18, vstup zdarma). 
Spolu s MČ Praha 8 ji 
připravil Památník národní-
ho písemnictví. Na 16. února 
od 17 hodin je připravena 
komentovaná prohlídka pro 
veřejnost s autorem výstavy 
PhDr. Tomášem Pavlíčkem, 
Ph.D. (nutná rezervace na 
pavla.tomsikova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 112). Během 
výstavy se bude promítat 
film Jeden den s Bohumilem 
Hrabalem, k vidění budou 
kromě knih i zajímavě 
zpracované plakáty a Hraba-
lovy osobní předměty, např. 
klobouk, nůžky apod. 
Zachycen je i ohlas jeho díla 
v zahraničí. (býv)

nový cyklus 

hvězdný večer  
s Ivou hüttnerovou 

 ndivadlo karla Hackera v kobylisích zahájilo 4. ledna cyklus Hvězdné večery s… 
prvním milým hostem byla herečka a výtvarnice iva Hüttnerová. pořadem 
provázela a na příčnou flétnu hrála Žofie Šrámková vokálková, která bude 
moderovat celý cyklus.

Během besedy, do které se svými dotazy 
zapojilo i publikum, Iva Hüttnerová předsta-
vila i jeden ze svých posledních obrazů, na 
kterém zachytila malíře Jana Zrzavého 

(viz foto na titulní straně). Pochlubila se, 
že je velice pyšná na svou okrasnou zahradu. 
Naopak na dotaz z publika přiznala, že vůbec 
není hrdá na své kulinářské umění:  

„Jídlo není trvalá věc jako obraz. Dlouho 
se připravuje a hned je pryč. Jsem špatnou 
kuchařkou, takže se nakonec stejně nejvíc 
vzpomíná, jak jsem upatlala blívance…“ 

Iva Hüttnerová je milovnice starých věcí, 
zejména textilu. Divákům prozradila, že další 
artefakty do sbírky dnes přidává už jen 
velmi výjimečně, neboť jí rodina vyčítá, že 
tím zamořila celý dům. Ale chystá výstavu 
„babiččiných“ věcí v Chyši a doufá, že to bude 
nakonec stálá expozice. Na závěr slíbila, že 
své představení Domácí štěstí, které hraje 
už 20 let, uvede i na prknech Divadla Karla 
Hackera.

Další Hvězdný večer proběhne v neděli 
26. února a hostem bude oblíbený herec 
Jan Čenský.  (vrs)
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Historie

sídliŠtě Bohnice z pohledu od Horoměřic. Foto: Vladimír Slabý

před 40 lety oŽilo sídliŠtě boHnice – troJa

nejdřív byty,  
až pak vybavenost

 npražské severní město vznikalo v letech 1970–80. sídliště bohnice tehdy bylo 
pojato jako stavba česko-polského přátelství a podle toho většina ulic nese 
polská jména. Já osobně tu bydlím už přes 40 let – jak to tu tehdy vypadalo?   

Kdysi tu bývala trojská pole 
s alejemi ovocných stromů. Nad  
poli byla kolem roku 1900  
postavena  Psychiatrická 
léčebna (ústav, dnes nemocnice) 
a vedle na okraji Čimic kasárna. 
Prostor dnešního sídliště 
vojákům sloužil také jako 
cvičiště. Dnešní pražská čtvrť 
Bohnice leží západně ústavu. 
Najdeme tu nejen například 
nejdelší český panelák (stojí 
v Zelenohorské ulici a měří 
skoro 340 metrů), ale i historický 
statek a kostel sv. Petra a Pavla 
z roku 1158. 

Výstavba sídliště podle plánů 
architekta Václava Havránka 
byla rozvržena do čtyř etap. 
Nejdříve se stavěla severový-
chodní část jižně ústavu, 
s hlavní ulicí Lodžskou a dále 
ulicemi Hlivická, Poznaňská, 

Vratislavská, Štětínská, Toruň-
ská, Lehnická, Gdaňská.  Ve 
druhé etapě se západně ústavu 
a Bohnic stavěla severozápadní 
část s ulicemi  Zhořelecká, 
Feřtekova, Dolákova, Eledrova, 
Zelenohorská, Řešovská 
a Radomská. Třetí etapou byla 
naše jihozápadní trojská část 
s ulicemi Mazurská, Krynická, 
U Pentlovky, Pomořanská,  
Mazovská, Svídnická a Ratiboř-
ská. Ve čtvrté etapě vznikala  
jihovýchodní část s ulicemi 
Marchlevského, Krosenská, 
Rokosovského (nyní Hnězdeň-
ská), Glowackého, Dunajecká, 
Notečská a Lublinská (některé 
menší ulice zde neuvádím). 
V tomtéž pořadí byly části 
sídliště osídlovány. 

U tehdejších Podhajských polí 
západně od Čimického háje 

vznikl sportovní areál s hřišti 
a tělocvičnou, využívaný 
zejména pražskými vysokými 
školami. U areálu byly postave-
ny řady panelových domů – ulice 
Bukolská a Lindavská s obchod-
ním centrem, a dráha pro 
sportovní kola BMX. Původní  
sokolovna ve starých Bohnicích 
zanikla. Podél Čimické ulice 
mezi Kobylisemi a Velkou skálou 
byla v době výstavby sídliště 
ještě obdělávaná pole, kde si 
naše děti pouštěly draky 
a letadélka. Vedla tudy z Troje 
podél zahrad polní cesta Pod 
Havránkou do Kobylis a u ní 
samota Vavrouška na konci 
ovocného sadu.  

nA trAMvAj už nedOšlO
Severně od Kobylis se prostírá 
Čimický háj. Naproti háji jižně, 
po svazích buližníkové Velké 
skály nad Trojou a západně se 
táhne les Farky. Bylo v něm 
několik zahrádkářských kolonií 
a u vrchu Salabka osada 
Na Pazderce o dvou řadách 
domků se zahrádkami. Hlavní 
příjezd do sídliště je Čimickou 
ulicí od Kobylis kolem Psychiat-
rické nemocnice dál do Čimic. 
Původně byla pro sídliště 
uvažována tramvajová doprava 
zdola od Troje nebo z Kobylis, 
a proto byly budovány cesty 
neobvykle široké, jenže k výstav-
bě tratě nedošlo.  Druhá – pů-
vodní  Bohnická cesta vedla 
serpentýnou od zoo do kopce, 
ale stavbou sídliště byla 
ukončena a z počátku i uzavřena 

pro nebezpečí zřícení; na ni 
navazuje k západu cesta 
Na Farkách k bývalému 
zahradnictví a k Pentlovce, kde 
bývala prachárna. 

Naše domy byly těsně před 
obsazováním roku 1976 
vykradeny a musely být nově 
doplněny koupelny, záchody, 
kuchyňská zařízení aj.  V květnu 
1976 po nastěhování do 
Pomořanské parkovala před 
našimi věžovými domy č. 481 
a 482 jen dvě auta, podobně 
i v sousedství.  Dnes je parkova-
cích míst téměř nedostatek, 
přestože tu v průběhu let 
vznikla tři podzemní parkoviště. 
Na sídlišti nebyl zaveden telefon; 
až po létech byla postavena nová 
ústředna u řadového domu 
v Katovické. Do té doby se 
využívaly telefonní budky 
a několik spojů funkcionářů, 
příp. v objektu pošty.

šKOly přIšly pOZdějI
Do sídliště se přistěhovalo 
mnoho mladých rodin s dětmi, 
přitom sídliště zpočátku nemělo 
ani školy, ani obchody. První 
škola byla postavena v Hlivické 
ulici poblíž Odry, kde je dnes 
gymnázium, ale tehdy to byla 
hlavně Základní škola o mnoha 
třídách s vyučováním na směny. 
Jako druhá vznikla škola 
Dolákova, jako třetí Svídnická. 
Mezitím byla doplánována 
a postavena na konci Mazurské 
nová ZŠ, ale po jejím dokončení 
už bylo méně dětí, takže ze 
ZŠ Svídnická vznikla Vysoká 
hotelová škola. Jako poslední 
byla postavena ZŠ Glowackého 
poblíž Velké skály. 

Mateřské  školy, hřiště 
a ozelenění přišly na řadu 
mnohem později, dlouhá léta 
byly všude haldy hlíny. Tehdejší 
obyvatelé vynaložili mnoho 
energie a neplacených brigád na 
zkrášlení svého okolí.  Kde dnes 
stojí služebna policie, bývala 
dlouho bahnitá louže, pak tam 
byly postaveny tři velké 
paneláky s hřištěm.  Naproti 
služebně policie byl postaven 
další obchodní dům – dnes Billa. 
Nahoře v Nise bylo kulturní 
středisko se sálem a výukou 
klavíru.  Kde dnes stojí Kulturní 
dům Krakov, tam bývaly dva 
přízemní dřevěné baráky 
a v nich nouzové obchody pro 
celé sídliště – potřeby pro 
domácnost, trafika, lahvové pivo 
a maso s potravinami.  Dostavby 
dalších objektů se provádějí 
dodnes průběžně.

jeRoným knížek
placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
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Sport

V sobotu 7. ledna 2017 se v Základní škole Na Šutce pod záštitou starosty městské části 
Prahy 8 Romana Petruse konala tradiční sportovní akce pro děti Novoroční kometa, 
kterou uspořádala SK Kometa Praha ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem. 

Hlavní část programu tvořil Nominační turnaj na krajská kola v barevném minivolejbale 
ve žluté, oranžové a červené kategorii. Ten zjednodušuje pravidla volejbalu, aby si tuto 
sportovní disciplínu mohly zahrát i děti. Turnaj byl určen pro žáky 1. až 4. třídy základní 
školy, kteří byli rozděleni do skupin dle svých zkušeností a věku. Pod vysokou sítí bojovalo 
celkem 150 dětí rozdělených do 68 družstev. „Turnaj Novoroční kometa má dlouhodobou 
tradici a těší se velkému zájmu dětí. Chtěl bych proto jeho pořadatelům poděkovat za čas 
a úsilí, které věnují jeho organizaci. Je totiž skvělé, že naši nejmenší spoluobčané mají 
v současné přetechnizované době možnost aktivního sportovního vyžití,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus, který spolu s radní pro sport Janou Solomonovou předával ceny 
vítězům turnaje. V rámci turnaje proběhl Den otevřených dveří ZŠ Na Šutce, své umění 
předvedly roztleskávačky ze ZŠ Hovorčovická a své fotografie, nafocené během zápasů, 
prezentovala Pavlína Lindová, volejbalistka SK Kometa v kategorii starších žákyň. (pep, býv)

DěTI SOuTěŽILY V MINIVOLEjBALE GalaveČer 
Karlín přivítal 
hvězdy tanečního 
sportu
Forum Karlín hostilo v sobotu 7. ledna 
2017 Galavečer tanečního sportu. 
Slavnostní přehlídku, která proběhla 
pod záštitou starosty městské části 
Prahy 8 Romana Petruse, zorganizoval 
Český svaz tanečního sportu (ČSTS). 

Na této akci byli slavnostně dekorová-
ni medailisté Taneční ligy 2016 a bylo 
možné i zhlédnout jejich taneční umění. 
V rámci galavečera byly také oznámeny 
výsledky cen Vycházející hvězdy 
a Hvězdy roku, které uspořádal ČSTS. 
Páry nominované na tyto ceny předved-
ly divákům ukázky ze svých repertoárů. 

„Pro naši městskou část je určitě 
velkou ctí, že na našem území proběhla 
tato významná akce. Osobně se mi 
v jejím průběhu vybavilo mnoho 
krásných vzpomínek na moje mládí, 
protože jsem se v něm závodně věnoval 
společenskému tanci,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus, který na 
galavečeru předával ceny nejlepším.    

V rámci bohatého doprovodného 
programu akce si mohli její účastníci 
zatančit při hudbě kapely Original 
Vintage Orchestra. Galavečer natáčela 
Česká televize a 17. ledna jej odvysílala 
na programu ČT sport. (pep)         

NOVINKA

Navštivte muzikál  
ALENKA V KRAJI ZÁZRAKŮ 
od tvůrců Kapka medu pro Verunku  
a Sněhová královna

www.muzikalyprodeti.cz

SETKÁNÍ ŽEN U KULATÝCH STOLŮ

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

.

Osmička pro rodinu
OSMIČKA
pro rodinu

OSMIČKA
pro rodinu

Zajištěno
ě

ř

ě

hlídání d tí od
t í let, ostatní

maminky
s d tmi jsou
také vítány.28.2. (hlídání dětí v dětském klubu; vstup 40Kč do herny)

15.2. Školní zralost aneb jak připravit dítě
(i sebe) na dobrý start do ZŠ.

Mgr. Lenka Brožková, dětská psycholožka / OC Krakov (Lodžská 850/6, P. 8)

1.2.
Mgr. Ondřej Bárta, pedagog / OC Krakov (Lodžská 850/6, P. 8)

Proč se děje opak toho, co jsem chtěl/a aneb
Když řekneme dítěti NE a ono to naschvál udělá.

Více i e: info@osmickaprorodinu.cznfo a registrac
www.osmickaprorodinu.cz

Odměny, tresty a jiné nástroje ve výchově dětí.

Mgr. Lenka Brožková, dětská psycholožka DK Karlík/ (Karlínské nám. 7/316, P. 8)

Čas všech
setkání

pravidelně
10–12 hodin

sportovec praHy 8 roku 2016 

O nejlepších 
rozhodnete vy! 
Od 1. února bude po celý měsíc 
na webových stránkách www.
praha8.cz spuštěno hlasování, 
ve kterém budete moci vybírat 

nejlepší sportovce naší městské 
části v uplynulém roce.

Ve výběru vám pomohou 
jejich krátké medailonky, 

ze kterých se o nominovaných 
sportovcích dozvíte nejen to, 
v jaké disciplíně reprezentují 
svůj klub, ale seznámí vás 
i s úspěchy, kterých během své 
kariéry dosáhli. Je z čeho 
vybírat, vždyť soutěžních 
kategorií bylo celkem devět: 
žáci, žákyně, junioři, juniorky, 
ženy, muži, týmy, trenéři 
a legendy. 

Nejlepším třem sportovcům 
z každé kategorie budou 
ocenění předána na slavnost-
ním vyhlášení výsledků během 
března 2017, na kterém bude 
přítomen i patron ankety, 
bývalý fotbalový reprezentant 
Vladimír Šmicer.

Zapojte se, hlasujte – o nejlep-
ších sportovcích naší městské 
části rozhodnete právě vy! (lk)



26 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ÚNoR 2017  www.praha8.cz

Slavíme

v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz

leden 2017
Dne 3. 1. oslavila paní Jindřiška 
kiškovská 90. narozeniny. 
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, 
lásky a pohody. 

únor 2017
Dne 7. 2. oslaví pan František bartoň 
90. narozeniny. Všechno nejlepší, 
především stále pevné zdraví, 
spoustu životního elánu a optimismu 
přejí dcera Dana s manželem, 
syn Pavel s manželkou, vnučky Eva 
a Petra, vnuk Kamil s manželkou, 
pravnoučata Verunka a ondra. 

Dne 27. 2. oslaví paní kateřina 
Gregorová 91 let. Gratulují dcery 
Marie a Kateřina s rodinami a šest 
pravnoučat. Přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

nově narozené děti Jubilea

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

 z  V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, 
prosím, kontaktujte na tel.: 222 805 170,  
e-mail: osmicka@praha8.cz.

 z  Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí,  
které nejsou starší než dva měsíce. 

duben 2016
Bareš Petr 

květen 2016
Valtrovi Matouš a Tadeáš

Červenec 2016
� Vaněk Richard 

srpen 2016
Kupec Marek

� Novotná Natálie

Vytisková Emílie

září 2016
Fiser Jakub

� Mizerová Tereza 

Pacovský Tomáš

říjen 2016
Bertová Greta Agnes

Cvetler Daniel

� Rakárová Júlia 

� Srdečná Ella

� Srdečný Sven 

Stierandová Klára

listopad 2016
� Jachanová Kateřina

Petríková Lucie

Šťastná Beata

Vrublová Viktorie

prosinec 2016
Rybka Filip

všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství  
a jejich rodičům blahopřejeme.
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NOVINKA

Navštivte muzikál  ALENKA V KRAJI ZÁZRAKŮ od tvůrců Kapka medu pro Verunku  a Sněhová královna
www.muzikalyprodeti.cz

Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu  
(střEDNě obtížNé)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:  
„Sny jsou jako život: nikdy si nepamatuješ,  
kdy začnou, jen si obstojně uvědomíš,  
kdy končí.“  

výherci, kteří získali vstupenky do kina  
atlas na promítání dle vlastního výběru:
Zdeněk Ruta, Kobylisy 
jaroslav Žaloudek, Bohnice
Jarmila Heczková, Troja

Správné znění tajenky tohoto čísla 
nám zašlete nejpozději  
do 18. února  2017 na adresu: 

Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu  
a telefonní kontakt.

Citát: „jak je ten svět pořád hezčí a hezčí…“ (dokončení v tajence)
Bohumil Hrabal (28. březen 1914 – 3. únor 1997), český spisovatel, 20 let od úmrtí.

3
vylosovaní výHerci

získají po 2 vstupenkách

na muzikál alenka 
v kraJi zázraků,

který bude v Divadle 
Hybernia během 

března 2017
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Inzerce 

řeMeSlnícI

 `MALíŘ – LAKÝRNíK. 
ŠTUKOVáNí A TAPETáŘSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593.  
www.malir–zenisek.cz

 `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 

 `TRUHLáŘSTVí TOMEČEK, vý-
roba kuchyní a interiérového ná-
bytku. Tel.: 737 674 082 

 `ELEKTRIKÁŘ SE ŽL, spokoje-
nost zaručena. Tel.: 608 440 551

 `ŽALuZIE, ROLETY, PLISé, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dve-
ří, silikonové těsnění. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339. 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

 ` INSTALATéR – TOPENáŘ –  
NEPŘETRŽITě. Opravy a mon-
táž vodovodních baterií, WC, 
umyvadel, van, el. ohřívačů, při-
pojení praček, myček, vodo-
měrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 `ČIŠTěNí ODPADNíHO PO-
TRUBí a kanalizace, veškeré in-
stalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstruk-
ce koupelen 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

 ` INSTALATéRSTVí ŠVáRA. 
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

 `RIZIKOVé KáCENí, řez stromů. 
Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

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

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

 `ŘEMESLNé PRáCE-LEVNě: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102

 `KOMPLETNí REKONTRUKCE 
KOUPELEN, ZATEPLENí 
domů aj. řemeslné práce. 
Tel.:  604 512 297

 `VEŠKERé MALíŘSKé A LAKÝR-
NICKé PRáCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy 
– s tímto inzerátem sleva 
10 %. Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 432 476

 `RIZIKOVé KáCENí, ŘEZ 
STROMŮ. Kontakt: Nestarec,  
tel.: 604 810 663 

 `FA. J. MACHáČ – výměny bate-
rií, van, klozetů a kuch. Desek. In-
stalace sprchových koutů a bo-
xů-senioři sleva! Pokládka dlažby, 
PVC, koberců. Štukování, malová-
ní, lepení podhledů. Údržba domu 
a zahrady. Tel.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

 `ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. Stavební dokončení. 
Revize. Údržba bytových domů. 
elektroP8@email.cz, t.: 608 278 778 

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

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

 `PROVEDU MALíŘSKé 
A LAKÝRNICKé PRáCE. 
Tel.: 605 015 145 nebo pevná 
linka po 17. hod – 222 946 268

 `ELEKTRIKáŘSKé PRáCE – 
ERBEN: SVěTLA, ZÁSuVKY, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, 
dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva 
a začištění. Tel.: 604 516 344  
www.elektrikarerben.cz 

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

Služby

 `LEVNá OPRAVNA OBUVI 
a tašek. Rychle, kvalitně 
a se zárukou. Sídliště Bohnice, 
Zelenohorská 489/2

 `HODINOVÝ MANŽEL. Drob-
né i větší opravy a řemeslnic-
ké práce v domácnosti. Precizně. 
Tel.: 737 272 779

 `OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, 
LCD, DVD, CD, videa, gramofo-
ny, atd. Rozumné ceny, Pavel Pop, 
tel.: 603 453 529 

 `HODINOVÝ MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. Tel.: 773 168 170 

 `CENTRáLA ČIŠTěNí KOBER-
CŮ a nábytku pro Prahu 8. Ex-
trakční metoda, rychlá reakce, 
slušné jednání. Tel.: 602 877 566

 `ODKLíZENí SNěHU naší sně-
hovou frézou pro firemní i sou-
kromé areály a parkoviště. 
Tel.: 724 006 275

 `MYTÍ OKEN včetně rámů a ža-
luzií od úklidové firmy PVJ 
GROuP. Tel.: 602 877 566

 ` 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 

 `HODINOVÝ MANŽEL, montáž 
nábytku, interiérových dveří 
a jiné drobné opravy v bytech 
a domech. Tel.: 737 674 082  
www.hodinovy-remeslnik.cz

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

 `ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi stroji v domácnostech 
i firmách. Ručně čistíme kožený 
nábytek, myjeme okna a podlahy. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, 
roztočů, alergenu a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. 
Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818  
www.cistimekoberce.cz

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

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

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

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

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

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

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

 `POKLáDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRuHu. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOSTí – 
VYKLIDÍME VÁŠ DŮM, BYT a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně 
i o víkendu. Tel.: 775 520 155

 `VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDu, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

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

 `POČÍTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použi-
tých počítačů vám nabízí naše 
provozovna v Lublinské 9, Pra-
ha 8 –Troja, www.pocitacekohout.
cz. Můžete nás navštívit či zavo-
lat pondělí–pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

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

 `RABAS, ADVOKáTI s.r.o., Vino-
hradská 343/6, Praha 2, poskytu-
je právní služby zejména v oblasti 
občanského a obchodního práva. 
Specialista na nemovitosti, druž-
stva a SVJ. Kontakt: 222 716 164, 
office@rabas-advokati.cz

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

 `VYKuPujI STAROŽITNOSTI, 
STARÝ PORCELáN, SKLO,  
obrazy, aj. Dále chromový nábytek 
vč. židlí (i poškozené), skříňky 
s bakelitovými zásuvkami, 
květinové stěny i stolky, lustry, 
hračky z 50. až 70. let. Platba 
hotově. Tel.: 608 884 148.

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

náKup – prOdej

 `KNIHY A KNIŽNÍ POZŮS-
TALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

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

 `KOuPÍM KNIHY I CELé 
KNIHOVNY, čtyřlístky, skleněné 
figurky, české sklo, staré hračky 
i v horším stavu. Cenu respektuji. 
Tel.: 702 555 893,  
pokladyzpudy@centrum.cz 

 `PRODÁM BRAMBORY,  
králíky, ořechy, mák a řepu. 
 Tel.: 776 172 530

 `DŘEVěNé HRAČKY PRODÁVÁ-
ME jIŽ 15 LET! Velký výběr čes-
kých hraček najdete v naší speci-
alizované prodejně Ořechová 5, 
Praha 8. Tel.: 604 287 794, e-shop: 
drevenehracky-inna.cz 

výuKA – KurZy

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

 `TRéNINKY PLAVÁNÍ –  
www.plavco.cz



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / ÚNoR 2017  www.praha8.cz 29

 `NABÍZÍM VÝuKu KYTARY 
A ŠPANěLŠTINY, individuální 
přístup. Tel.: 774 867 128,  
e-mail: miguelgarcia_guitarra@
hotmail.com

 `KURZ TANCŮ hledá důchodce 
(muže). Kontakt CAP 283 881 848) 
ZDARMA.

 `DOUČíM ČJ  
K PŘIJíMACíM ZKOUŠKáM.  
Info@prijimackyvkapse.cz

AutO – MOtO

 `VÝKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných – tel.: 739 665 445

 `KOUPíM AUTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

reAlIty – pOptávKA

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

 `PáR HLEDá TíMTO PRONá-
JEM především čistého udržova-
ného bytu o velikosti buď 1+kk 
nebo 1+1 do 11 tis nebo 2+kk až 
2+1 do 13 tisíc. Zajímá nás dobré 
spojení do centra max 30 minut.  
Děkuji. Tel.: 607 201 102

 `KOuPÍM BYT, RODINNÝ, ČIN-
ŽOVNÍ DŮM, VILKu, POZEMEK, 
jakékoli velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli práv-
ní vadou, podílové spoluvlastnic-
tví, exekuce, v soudní žalobě, ne-
oprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dlu-
hy na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu apod. 
a dát čas na vystěhování. Serióz-
ní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 `PŘíMÝ ZáJEMCE KOUPí DVA 
BYTY v Praze a okolí: Menší 
byt pro dceru 1–2+1 a větší byt 
pro sebe: 3–4+1. Lze i zvlášť, 
na vystěhování nespěchám. 
Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy, exekuce nebo uhradím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664 

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

reAlIty – prOnájeM

 `HLEDÁM MENŠÍ BYT v Pra-
ze a okolí do 11tis. Nebo vetší 
do 15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202 

 `DOBRÝ DEN, HLEDáM PRO 
RODINU s jedním dítětem (15 let) 
byt v Praze s dobrou dostupností  
do 30 minut na Prahu 2. Velikost 
60–80 m2, cena 15–16 tis. Děkuji. 
Tel.: 775 088 498

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

 `PRONAjMu GARÁŽ, ul. Famfu-
líkova, tel.: 725 908 549

 `PRONAjMu GARÁŽ 
u metra Ládví. Cena dohodou. 
Tel.: 721 323 929, e-mail: 
karel.rezek @gmail.com

 `PRONAjMEME NEBYTOVÝ 
PROSTOR zkolaudovaný 
jako prodejna na výhodném 
místě v Poznaňské ulici 
v Bohnicích. Plocha 23 m2, voda, 
elektřina, teplo, WC k dispozici. 
Tel: 724 887 588

reAlIty – Služby

 `MARTIN KRATOCHVíL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej  a pronájem nemovitostí. 
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. Ulice Pobřež-
ní, 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. Tel.: 608 703 343 (kancelář 
Praha 9), www.1jmreality.cz

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

KráSA

 `PEDIKÚRA – klasická s relax. 
masáží. V domě s peč. službou – 
Ládví. Více: www.myskovska.web-
node.cz Dana – tel.: 724 309 449 

 `KADEŘNICE ŠáRKA, 
tel.: 777 841 610. Návštěva s tímto 
ústřižkem 20% sleva.

 `VLASOVá KŮRA BRAZILSKÝM 
KERATINEM. Vhodné pro vlasy 
suché, melírované i prodloužené. 
Kadeřnice Šárka, tel.: 777 8412 610

nAbídKA práce

 `PRAŽSKÁ SPRÁVA 
SOCIáLNíHO ZABEZPEČENí, 
Trojská 1997/13A, Praha 8 hledá 
pro všechna svoje pracoviště 
zaměstnance se středoškolským 
vzděláním s maturitou. Bližší 
informace na úřední desce PSSZ 
na www.cssz.cz

 `PŘIJMEME VRáTNéHO do 
podzemních garáží na sídlišti 
v Bohnicích v Praze 8. Vytápěná, 
zařízená vrátnice v budově garáží, 
WC, teplá voda, TV, telefon a další. 
Vhodné pro důchodce. Nutné by-
dliště v okolí a ŽL. Bližší informa-
ce na tel 283 852 829, 777 255 267

 `PŘIJMU KOSMETIČKU.  
Tel.: 777 841 610

ZdrAví

 `ZJISTíME LOKáLNí ANOMá-
LIE GEOMAGNETICKéHO  
POLE v kanceláři nebo bytu  
a jejich negativní vliv odstraníme. 
Tel.: 605 261 384

 `MASÁŽE OD MASéRA.  
Bohnice, hodina 250 Kč.  
Více na 602 876 864

Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8
Rezervace: www.divadlokh.cz

Vstupné: 150 Kč (studenti a senioři 70 Kč)

Jan 
Čenský
26. 2. 2017
v 19:30 

Večer  
s populárním 
a oblíbeným 
hercem o životě 
a herectví. 

Dotazy  
z publika vítány.

Nabídka volných 
pracovních míst 
na ÚMČ Praha 8
Hledáme nové kolegy 
na řadu volných pozic.

n Nabízíme stabilní  
a smysluplné zaměstnání 
s řadou nadstandardních benefitů.

n Nabídku volných míst naleznete  
na našich webových stránkách: 
www.praha8.cz/deska?o=625

CVIČENÍ PRO SENIORY 
POD ŠIRÝM NEBEM SE OD OD 7. 11. 2016

PŘESOUVÁ DO VNITŘNÍCH PROSTOR
Cvičení s posilovacími a rehabilitačními 
prvky pod vedením zkušeného fitness 
trenéra. Individuální přístup, vhodné 
pro všechny. Na lekce se není potřeba 
přihlašovat předem. 

PONDĚLÍ 10:30 - 11:45 
KD KRAKOV
ÚTERÝ 10:30 - 11:45 
KLUB SENIORŮ BUREŠOVA 
CENA: 30 KČ / 75 MINUT
Cvičení pořádá OUSS Praha 8.
Kontakt: Ing. Pavlína Římalová Aksamítová
tel: 723 453 058, mail: pavla.aksa@gmail.com
fb: Život v kondici, z. s. - Propojujeme seniory a mladé

www.zivotvkondici.cz
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Pozvánky

placená inzerce

MÁME BRÝLE 
PRO KAŽDÉHO!
Široký výběr dioptrických obrub 
a slunečních brýlí
Kvalitní brýlová skla a kontaktní čočky, 
odborný personál a příjemné prostředí

FOKUS optik a.s.
SOKOLOVSKÁ 35, 186 00, PRAHA 8
TEL: 222325525 E-MAIL: fokussokolovska@fokusoptik.cz
Tato pobočka se specializuje na dětské zákazníky
TŘEBORADICKÁ 51, 182 00, PRAHA 8
TEL:296119590 E-MAIL: fokustreboradicka@fokusoptik.cz

VÝHODNÉ 
SLEVOVÉ AKCE

MĚŘENÍ ZRAKU 
A APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK

Více na www.fokusoptik.cz

Fokus-Inzerce-Mesicnik-Osmicka-92x63mm.indd   1 11.01.2017   12:41:06

placená inzerce

placená inzerce

18010 UPC mimo CW inzerce Osmicka 188x130.indd   1 16.01.17   11:04

Placená inzerce

  Lavickyzosmicky.cz

  Tel.: 284 007 681

Pronajmi 
si mě!
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Inzerce



Sto zvířat • Pohřební kapela
Ponožky pana Semtamtuka • Amanitas

Long Vehicle Circus • Honza Onder s Luckou Hunčárovou
divadelní pohádky a dílny

•
•

•

DDM hl. m. Prahy

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu MČ Praha 8 Jany Solomonové

w w w . k a r l i n s k e s p e k t r u m . c z


