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Karel IV. naposledy 
v Libeňském zámku 

Praha 8 má nový 
Dům sociálních služeb 

O fotbalovém králi 
Prahy rozhodly penalty

str. 23str. 17 str. 25

Praha 8 získala ocenění  
fairtradová čtvrť 
Více na straně 12. Foto Vladimír Slabý
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Inzerce

Informace: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo 606 613 390
Předprodej vstupenek: pokladna KD Krakov, Těšínská 600,  

Praha 8 – Bohnice od 14. 11. 2016 
(pondělí–čtvrtek, 16:00–19:00) rezervace na tel. 283 090 427.

Prodej: v den konání koncertu pouze v obřadní síni  
Libeňského zámku od 18:00 hodin.

Libeňský zámek
obřadní síň

Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

III. adventní koncert úterý 13. 12. 19:00
PERFECT DAY / MARKÉTA MÁTLOVÁ – zpěv 

Pavel Větrovec – klavír 
František Raba – kontrabas

Vstupné: 50 Kč

IV. adventní koncert úterý 20. 12. 19:00
SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ s kapelou  

pod vedením Jiřího Toufara
Vstupné: 100 Kč

ADVENTNÍ KONCERTY

PROSINCOVÉ

Městská část
Praha 8
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VELKÉ
DÍTĚ
KAREL
HAŠLER

v podání kapely
PATROLA-ŠLAPETO

host: scénárista a režisér 
Gustav Oplustil

ve čtvrtek 22. prosince 2016 od 19:00 hod.
Kulturní dům Krakov / Praha 8 – Bohnice, Těšínská 600/4

Městská část Praha 8 pořádá představení k 75. výročí
tragického úmrtí geniálního českého písničkáře

spojení MHD: od metra C Kobylisy – BUS: 102, 177 (zastávka Krakov)
pokladna: po–čt 16–19 a vždy hodinu před představením
kontakt: ales.rataj@praha8.cz, tel.: 283 090 427
www.kdkrakov.cz  / www.facebook/kdkrakov

vstupné 
150 Kč
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Slovo starosty Co najdete v čísle

5 ZprAvOdAjStví
Jaké jsou povinnosti chovatele psů?

7 ČtenářI náM píší…
…a my odpovídáme

8 FóruM
Považujete postup radnice ve věci výstavby 
parku Žernosecká za správný? 

10 AKtuálně 
Na údržbě veřejného prostoru Praha 8 
ušetří 22 milionů korun

11 rOZhOvOr
Největší téma je moje rodina, říká světově 
uznávaný fotograf Tomki Němec 

12 MěníMe prAhu 8
Co bude dál s Invalidovnou?

13 BeZpeČnOSt
Pozor na předvánoční kriminalitu!

15 ÚZeMní rOZvOj
Osmička bude mít nový park

17 ZdrAvOtní A SOcIální péČe
Nový Dům sociálních služeb už slouží 
veřejnosti

23 KulturA
Partner Prahy 8 Košice – střed 
se prezentuje v Libeňském zámku

27 ZáBAvA
Křížovka o ceny

vážení spoluobčané,
mnoho z vás se už určitě těší na Vánoce. Jejich neopakovatelná atmosféra umožňuje, 
abychom si alespoň na pár dní odpočinuli od každodenního stresu a shonu. 
Je bohužel smutnou skutečností, že v mnoha rodinách se vzdálenější příbuzní 
setkávají skoro jen o Vánocích. Často to není způsobeno tím, že by se rádi neviděli, ale 
jejich nabitý pracovní program jim to neumožňuje. Pokud vám mohu něco doporučit, 
pak bych si dovolil poradit, abyste si nádherný a neopakovatelný předvánoční čas, 
či dokonce i samotné vánoční svátky příliš nekazili sháněním dárků, které bývá 
v prosinci bohužel často spojené s dlouhým stáním ve frontách v přeplněných 
obchodech.      

Lidé, kteří vás mají opravdu rádi a na nichž tak především záleží, totiž hlavně ocení, 
pokud budete sváteční vánoční chvíle s nimi trávit odpočatí a svěží.  Většinou pro ně 
naopak není zas tak důležité, jaký dárek jim dáte pod stromeček. Výjimku 
samozřejmě představují malé děti. Ty často odpočítávají každý den do Štědrého 
večera a nikdo z nás rodičů určitě nechce zklamat jejich očekávání.

Zapomínat by se však určitě také nemělo na naše nejstarší spoluobčany. 
V listopadu byl proto v naší městské části otevřen nový Dům sociálních služeb. Věřím, 
že jeho obyvatelé budou v novém moderním prostředí spokojeni. Budeme se určitě 
snažit, aby se v něm našim seniorům dostalo špičkové péče. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se podíleli na jeho výstavbě.   

V úplném závěru svých letošních slov bych si vám dovolil popřát šťastné 
a pohodové prožití vánočních svátků s vašimi nejbližšími.      
 Roman PetRus 
 starosta mČ Praha 8

Android Apple

25 SpOrt
Světové královny aerobiku jsou z Prahy 8

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
redakce, příjem inzerce: Hana Wichová, e-mail: hana.wichova@praha8.cz, tel.: 222 805 162
Šéfredaktor: Vladimír Slabý, e-mail: vladimir.slaby@praha8.cz, tel.: 222 805 118
redakční rada: Alena Borhyová (předsedkyně), Tomáš Němeček (místopředseda), Štěpán Klimeš,  
Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus, Tomáš Tatranský
infocentrum mč Praha 8: tel: 222 805 505, 222 805 506
tisk: Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, č. j. nov. 5151/95  
ze dne 24. 4. 1995
registrace:  MK ČR E 12043
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti

Krásné  
prožití adventního  

období, klidné Vánoce  
a šťastný nový rok  

2017 vám přeje  
městská část  

Praha 8.
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Pamětní deska v Sokolovské ulici 
věnovaná Pavlu Lionovi.

BezPlatná naBídka

Změřte si, kolik máte doma radonu
 nv srpnovém čísle osmičky byli 

občané informováni o možnosti 
nechat si bezplatně změřit hladinu 
radonu v domovech. nabídku využily 
desítky občanů Prahy 8. nyní jsou 
k dispozici nové detektory, které 
mohou směřovat do bytů, škol 
a školek.

Nabídka platí pouze pro nemovitosti trvale 
užívané k bydlení nebo dlouhodobému 
pobytu dětí a mládeže (školy, školky). 
Měření trvá jeden rok, nyní, v topné sezóně, 
lze měření zkrátit na 2 měsíce. Státní 
projekt Radonový program, který koordinu-
je Státní úřad pro jadernou bezpečnost, má 
za cíl snížit dávku radonového záření  nejen 
doma, ale i v místech, kde tráví většinu času 

děti. Radon je vhodné změřit především 
v místnostech s větší pravděpodobností 
výskytu, tedy v místnostech v nejnižším 
obydleném podlaží, případně v nepodskle-
pených místnostech v horším technickém 
stavu či s větší vlhkostí nebo v místnostech 
s výborně těsnícími okny. V obytných 
domech má smysl měřit pouze v těch 
bytech, které jsou na nejnižším podlaží (tzn. 
v kontaktu s podložím). Pravděpodobnost 
naměření zvýšených koncentrací radonu 
ve vyšším patře je velmi nízká. Muselo by se 
jednat o dům ze stavebního materiálu 
s vyšším obsahem radionuklidů. 

Měřením je pověřen Státní ústav 
radiační ochrany (SÚRO), který poskytuje 
detektory zdarma občanům i institucím. 
Měření se provádí tzv. korespondenčním 

způsobem, to znamená, že SÚRO zašle 
žadateli balíček s detektory a žadatel si 
detektory podle přiloženého návodu sám 
instaluje. Po ukončení měření žadatel 
detektory vrátí na SÚRO poštou. Po vyhod-
nocení mu přijdou v dopise výsledky. 
V případě naměření vyšších hodnot 
seznámí SÚRO žadatele s dalším 
postupem.

Přihlášku si můžete vyžádat na e-mailo-
vé adrese radon@suro.cz. Další informace 
o radonu najdete na webových stránkách 
www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz 
nebo www.suro.cz. 

Vaše dotazy zodpoví paní Kreslová nebo 
paní Mužíková ze Státního ústavu radiační 
ochrany na tel. 226 518 177 nebo 
226 518 166. (red)

PřiPomínka holokaustu

Odhalení pamětní desky 
studentu pavlu lionovi

 nv pátek 4. listopadu byla v pražském karlíně odhalena 
pamětní deska na počest židovského chlapce Pavla liona 
(nar. 1930), který před svou deportací do terezínského 
ghetta v karlíně žil. 

V Terezíně byl později ubytován 
v chlapeckém domově Nešarim, 
kde byl šéfredaktorem tajného 
časopisu Rim – Rim – Rim. 
Na podzim 1944 byl odvezen do 
vyhlazovacího tábora Osvětim 
– Birkenau a zde i s matkou 
a mladším bratrem zavražděn.

Na akci, kterou pořádaly 
Gymnázium Přírodní škola 
a Terezínská štafeta, se přišli 

podívat i někteří pamětníci, 
kteří Terezínem prošli. Helga 
Hošková, čestná občanka 
Prahy 8, která znala Pavla ještě 
z Prahy, na něj pár větami 
zavzpomínala. Erich Spitz, který 
žil s Pavlem v Terezíně a který 
na akci přicestoval z Francie, kde 
žije, zdůraznil, že sen Pavla 
a mnoha dalších, aby se všichni 
v klidu po válce sešli, se 

nenaplnil. O to důležitější 
je ale nezapomínat a vést lidi 
ke vzájemnému dialogu 
a porozumění. Během slavnost-
ního večera zazněly i básně, 
které napsaly děti v Terezíně 
a které studenti společně 
s učiteli zhudebnili. Žáci pátých 
tříd ZŠ Lyčkovo náměstí přečetli 
část dobrodružného příběhu 
Klub pěti terciánů, který napsal 
Pavel Lion v Terezíně a jehož děj 
se odehrává v Karlíně a na 
Žižkově.

Na akci bylo vzpomenuto 
také jméno grafika Josefa 

Svobody, který byl autorem 
pamětní desky a krátce po jejím 
dokončení zemřel.

matyáš toušek  
a FRantišek tichý

Nově pro vás otevíráme 

Farmářské trhy
každou sobotu
na Karlínském

náměstí

  
 

8.00 – 14.00

 

Více informací  
na facebook/karlinsketrhy 
Kontakt: info@foodevent.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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přijďte na vánoční 
farmářské trhy

 nrádi bychom vás pozvali na vánoční farmářské 
trhy, které se uskuteční od 3. 10. do 17. 12. 
na karlínském náměstí. 

Kromě klasického sortimentu a bohatého doprovodného programu 
si zde budete moci nakoupit formičky na pečení, ozdoby na 
stromeček, vánoční cukroví, jmelí a další. V prosinci budou trhy 
zpestřeny o Mikuláše s čertem (sobota 3. 12.) a v sobotu 17. 12. zde 
budete moci zakoupením rybí polévky podpořit Centrum integrace 
dětí a mládeže. Přejeme vám hezké Vánoce, hodně štěstí a zdraví 
v novém roce a těšíme se na shledanou na jaře.
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nezaPomeňte!

povinnosti pro chovatele psů 
na území hl. m. prahy
Místní poplatek ze psů (dle zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů)
Poplatek ze psů je místní poplatek, který na 
svém území zavádí obec obecně závaznou 
vyhláškou.  Poplatek platí držitel psa 
(fyzická nebo právnická osoba) za psa 
staršího 3 měsíců. Poplatek se platí přísluš-
né obci (v Praze městské části) podle místa 
trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla 
právnické osoby.

trvalé označování psů (dle vyhlášky č. 
18/2004 Sb., o místním poplatku ze psů, 
ve znění pozdějších předpisů) 
Každý chovatel psa chovaného na území 
hlavního města Prahy je povinen nechat psa 
staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, 

který odpovídá ISO standardu vydanému 
Evropskou unií, nebo tetováním. Následně je 
chovatel povinen psa přihlásit do evidence 
chovatelů psů (dále jen „evidence“).

evidence chovatelů psů
Chovatel je povinen se do 30 dnů od 
označení psa přihlásit do evidence chovatelů 
psů, kterou vede Magistrát hlavního města 
Prahy. Přihlášení do evidence se provádí 
pomocí registrační karty chovatele. Chovatel 
při přihlašování doloží evidenční číslo 
mikročipu nebo číslo tetování a další údaje, 
které identifikují psa. Dále uvede jméno, 
příjmení, místo pobytu a způsob, kterým si 
v případě ztráty psa přeje být kontaktován 
při jeho nálezu. O přihlášení do evidence 
obdrží potvrzení.  (red)

zastuPitelstvo
letos poslední 
jednání 
Poslední letošní veřejné 
jednání Zastupitelstva 
městské části Praha 8 se 
bude konat od 14 hodin ve 
středu 14. prosince jako vždy 
ve velkém sále tzv. Bílého 
domu, U Meteoru 6. 

Na programu bude mimo 
jiné přijetí nového zastupitele 
a volba nového radního místo 
odstoupivší Aleny Borhyové. 
Jste srdečně zváni, využijte 
šanci se vyjádřit k aktuálním 
problémům! (red)

nová služBa
novinky 
na e-mail  
MČ Praha 8 rozšířila 
elektronický informační 
servis svých webových 
stránek o službu zasílání 
novinek e-mailem. Kromě 
novinek z různých tematic-
kých oblastí můžete dostávat 
okamžitá upozornění 
v případě výjimečných 
událostí, např. náhlého 
omezení úřadu apod.
Pro bezplatný odběr novinek 
je potřeba se zaregistrovat 
na www.praha8.cz.  (apa)

tradice

Skauti přinesou 
Betlémské světlo

 nmalý plamínek, tento novodobý symbol vánoc, si budete 
moci připálit a odnést domů ve vybraných pražských koste-
lích zapojených do projektu Betlémy 2016.

Karlínští skauti budou již 
tradičně rozdávat Betlémské 
světlo v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje na Karlínském 
náměstí, v neděli 18. 12. po 
skončení ranní mše, tedy zhruba 
v 9:45 hodin. Stopaři z bohnické-
ho střediska odnesou světlo do 
Kobyliského kostela svaté Terezie 
od Dítěte Ježíše, kde by mělo být 

k dispozici dle otevření kostela. 
O den dříve bude možné získat 
Betlémské světlo ve skautském 
stánku Betlémské pošty na 
náměstí Míru, na Betlémské lodi 
na Výtoni nebo při jízdě historic-
kou Betlémskou tramvají, 
projíždějící odpoledne Prahou. 

skauti z PRahy 8

doPrava

podat žádost o zábor 
komunikace bude snažší

 nměstská část Praha 8 se dlouhodobě snaží, aby její občané mohli jednoduše 
a rychle podat své úřední žádosti. v rámci této snahy bude zjednodušeno podávání 
žádostí o povolení zvláštního užívání (záboru) pozemní komunikace. 

Na začátku příštího roku bude totiž 
zprovozněn portál, který umožní elektronic-
ké vyplňování žádostí o zábor. Přístupný 
bude z webu městské části Praha 8. 

Občanovi usnadní vyplnění potřebných 
údajů a zakreslení požadovaných míst. 
Prostřednictvím tohoto systému bude moci 
také kontrolovat stav své žádosti a v přípa-

dě, že do ní zadal i svou e-mailovou adresu, 
tak mu budou zasílány informace o změ-
nách ve stavu jejího schvalování. Důležitou 
součástí nového portálu bude mapa 
schválených záborů pozemních komunikací 
na území Prahy 8. 

„Uvědomujeme si, že jsou v naší městské 
části některé lokality, kde je velký počet 
žádostí o povolení zvláštního užívání 
pozemní komunikace. Nový portál bude 
proto občanům umožňovat, aby viděli 
všechny schválené zábory a i dobu jejich 
platnosti,“ uvedl radní pro dopravu Karel 
Šašek.

 (pep)

Více na stránkách 
MhMP a ÚPOZ Praha:

http://www.praha.eu/jnp/cz/
potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/

elektronicka_podani
http://upozpraha.cz/index.php/

rady-a-doporuceni/cipovani



6 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / Prosinec 2016  www.praha8.cz

Inzerce

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

/ 5. 12. / po / 19:30 / ARNOŠT LUSTIG – 
DEVĚTKRÁT MAZAL TOV! Vzpomínkový lite-
rárně-hudební večer k nedožitým 90. naro-
zeninám A. Lustiga. Účinkují: Josef Somr, Táňa 
Fišerová, Dita Kaplanová, Kateryna Kolcová-
-Tlustá, Alexander Shonert, Eva Lustigová, Karel 
Hvížďala a další. Vstupné je zdarma, vstupenky 
je nutné rezervovat.

/ 12. 12. / po / 19:30 / LÁSKO, LÁSENKO, 
LÁSEČKO. Mirek Kovářík a Radek Bláha 
představí básníky, jimž víno života zraje ve 
verších: Martina Gregoru, strakonického lé-
kaře, Josefa Menšíka, zahradního architekta 
z Dobříše a Stanislava Olivu, pardubického 
chemika. Vstupné 100 Kč.

/ 14. 12. / st / 19:30 / A. Totíková: ŽENA 
PŘES PALUBU. Intimní rozhovor tří žen. 
Připomene nám střípky z našeho života a my 
na krátkou chvíli zpomalíme a odpovíme si 
s nimi na různé otázky. Co je mou životní vý-
zvou? Jaká mám tajemství, o nichž nikdo jiný 
nic netuší? A co se ukrývá v mé kabelce…? 

Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem otevřený 
veřejnosti. 

/ 16. 12. / pá / 18:00 / VEČERNÍ SETKÁNÍ 
PŘED BETLÉMEM. Rodinné představení 
Divadla Víti Marčíka inspirované biblickým 
příběhem. Vstupné 70 Kč. 

/ 19. 12. / po / 19:30 / M. Doležalová, 
R. Vencl: KDYŽ SE ZHASNE. Manželství Tre-
vora a Niny z vyšší newyorské společnosti je 
hotovým peklem na zemi, se kterým ale ne-
lze jen tak skoncovat… Hraje Divadlo Komorní 
svět. Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 21. 12. / st / 19:30 / HYNEK TOMM – 
VÁNOČNÍ SRDCOVÉ ZÁLEŽITOSTI. Koncert 
zpěváka s romantickým tenorem vás potěší 
repertoárem od kantilény přes šanson a pop 
rock až po klasiku. Jako hosté vystoupí 
operní pěvkyně Edita Randová, herečka Mi-
riam Kantorková, country zpěvačka Kristína 
Nídlová a vítěz finále superstar Zbyněk Drda. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Profesionální divadelní soubory.  
Vstupné 70 Kč

/ 10. 12. / so / 10:00 / VÁNOCE ZA ČASŮ 
NAŠICH PRABABIČEK aneb Jak se v Čechách 

strašívalo. Divadelní představení dětem 
připomene, jak to vypadalo za dob našich 
prababiček, kdy místo nahlížení do výklad-
ních skříní nahlíželi lidé do studánek, aby 
tam spatřili svou budoucnost, kdy místo tele-
vizních obrazovek pozorovali dění v přírodě, 
aby se dozvěděli, jaká bude v příštím roce 
úroda, kdy děti netrpělivě, ale i se strachem 
vyhlížely z oken adventní strašidla. Hraje 
Studio Dell´arte České Budějovice. Od 4 let. 

/ 17. 12. / so / 10:00 / SETKÁNÍ PŘED 
BETLÉMEM. Představení Divadla Víti Marčíka 
inspirované biblickým příběhem. Od 4 let.

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

/ 3. 12. / so / 10:00; 14:00; 16:00 /  
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. Představení 
spojené s Mikulášem. 

/ 4. 12. / ne 10:00; 14:00; 16:00/  
VODNÍKOVA HANIČKA. Představení spojené 
s Mikulášem.

/ 6. 12. / út / 17:00 / VODNÍKOVA HANIČ-
KA. Představení spojené s Mikulášem.

/ 11. 12. a 18. 12. / ne / 10:00 / BROUČCI

 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

Vstupné: 
250 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě, 

100 Kč senioři.
Více informací na www.kdladvi.cz

9/12/2016

Burešova 1661/2, Praha 8, Stanice Ládví

KD Ládví
19:00

Partneři akce:

S MAXIM 
TURBULENC

18.12.
16.00 – 18.00

KD LÁDVÍ, 

VSTUPNÉ ZDARMA

12.12.2016
19:00 KD Ládví

Pøedprodej Trafika KD Ládví

 Burešova (Binarova) 1661/2 | Spojení: Stanice Ládví | Metro trasa C/Tramvaj č.10, 17, 53/Autobus MHD 102, 177, 183

WWW.KDLADVI.CZ

WWW.PRAHA8.CZ

Vstupné250,/50, Kè | na místì 300, Kè

Václav HYB� Duo KAMÉLIE

Barbora FIALOVÁ, Sabina OLIJVE,
 Tomá� JEØÁBEK a �tìpán PILLER
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Čtenáři píší

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

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

Vážení,
ráda čtu, co je v Praze 8 nového a co se chystá. 
Moc by mě zajímalo, co se chystá v kulturním 
domě Ládví (na co se máme těšit) a také co 
bude v bývalém kině Moskva, tedy také 
v Ládví. Přestavba už je v plném proudu 
(předpokládám, obchody jsou vystěhované) 
a nikde žádný obrázek či zpráva, jak dlouho 
bude přestavba obou objektů trvat a co tam 

bude. Také se podezřele zavřely obchody 
v Šiškově ulici a také žádná zmínka, co se tam 
chystá. Bývaly tam lahůdky, masna i zelenina, 
nakonec zasklívání oken a rámů a teď je to 
tam prázdné a neutěšené.
Božena schulová

Vážená paní Schulová,
v případě bývalého kina a obchodů v Šiškově 
ulici se jedná o soukromé subjekty, které 

nemá ve vlastnictví městská část Praha 8. 
V současnosti není podána na stavebním 
úřadě žádná změna využití ani přestavby. 
Současní majitelé zatím pouze vyklízejí 
objekty. Následně by však měli požádat 
o případné rekonstrukce, což dosud neučinili. 
Městská část se poté samozřejmě bude 
vyjadřovat k tomu, co soukromí majitelé 
předloží. 
kancelář staRosty mČ PRaha 8

Dobrý den, 
při čtení listopadového vydání časopisu 
Osmička mne překvapilo, že se při předávání 
ocenění složkám integrovaného záchranné-
ho systému nedostalo na zaměstnance 
záchranné služby. I když je dále v časopise 
záchranka několikrát obdivně zmiňována 
a jde o organizaci zřizovanou městem, na její 
zaměstnance se při předávání ocenění, dle 
mého soudu nezaslouženě, zapomnělo. Proč?
ondřej šimůnek

Dobrý den, pane Šimůnku,
pokud jde o policisty a příslušníky hasičské-
ho záchranného sboru, jedná se o organiza-
ce, se kterými velmi často a intenzivně 
spolupracujeme. Zdravotní záchranná 
služba pracuje prakticky samostatně. 
Každopádně jde o podnět, kterým se budeme 
zabývat.
kancelář staRosty mČ PRaha 8

Vážená redakce,
přečetla jsem si v deníku Metro článek 
o pokálené střeše na stanicích Letňanská 
a Prosek. Protože nevím, kdo by to mohl 
zrealizovat, oslovuji vás. Před časem jsem si 
přečetla, jak se zbavili holubů v Praze 1. 
Pořídili rarohy a sokoly, kteří létají nad ND, 
u orloje a kolem kostelů. Jestli holuby i žerou, 
to nevím, ale každopádně už u orloje nemají 
lidé pokálené kabáty, protože holubi se stáhli 
jinam. V článku byla jen zmínka, že zmíněné 
ptactvo vyvedlo mladé a že se jim daří. 
Protože o této možnosti Praha 8 neví, bylo by 
potřeba, aby ŽP Praha 8 oslovilo ŽP Praha 1, 
jak se k rarohům dostali, jak je vycvičit atd. 
Kdyby se tohle podařilo zrealizovat na obou 
stanicích, daly by se pak obě střechy vyčistit 
a holubi by se už jistě nevrátili. Prosím vás 
zkuste „propojit“ obě radnice, třeba se to 
povede.
maRta šejBlová

Vážená paní Šejblová,
situace s holuby je velmi komplikovaná 
a bohužel v současné době se nedá snadno 
vyřešit. Od roku 1979 je na území hl. m. 
Prahy z bezpečnostních důvodů zakázán 

odstřel holubů. Do té doby se odstřelovalo 
10 000 až 20 000 ks holubů ročně, ani to 
však nevedlo k výraznému snížení jejich 
populace. Odbor životního prostředí 
a speciálních projektů ÚMČ Praha 8 
samozřejmě komunikuje i s ostatními 
městskými částmi v Praze. Odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 1 však v současné 
době žádné sokoly ani rarohy proti 
holubům nevyžívá. V minulosti si pouze 
objednali na zkoušku sokolníka s dravci. 
Po komplexním vyhodnocení účinku zjistili, 
že to nemělo kýžený efekt, a od té doby již 
dravce k těmto účelům nevyužívá. Proto ani 
ÚMČ Praha 8 neuvažuje o zapojení dravců 
do boje proti holubům. Ve Vámi zmíněném 
článku se nejspíše jedná o pár sokolů 
stěhovavých, který tento rok vyvedl čtyři 
mláďata na komíně Malešické spalovny. 
Sokoli měli hnízdo v tzv. hnízdící budce na 
druhém ochozu komína zhruba ve stomet-
rové výšce. Na její instalaci se spolupodíleli 
pracovníci Pražských služeb a ornitologové 
z České společnosti ornitologické. Jedná se 
však o divoce žijící dravce, kteří nejsou 
žádnou městskou částí využíváni v boji 
proti holubům.
odBoR životního PRostředí

VÝSTAVY
Ať žije Hurvínek!
23. 11. 2016  – 19. 2. 2017

Kina začínají – kina končí (objektivem Martina Plitze)
18. 10. – 31. 12. 2016

Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
6. 4. 2016  – 5. 2. 2017
Komentovaná vycházka: 15. 12. Vinohrady 
Sraz před hlavní budovou Muzea hl. m. Prahy v 16.30 hod.

PŘEDMĚT SEZÓNY
Na zdraví! Archeologie k dějinám pití 
28. 11. 2016 – 5. 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  –  P R O S I N E C  2 0 1 6

Vánoce v Muzeu 
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8

19. 11. Předvánoční dílna
Výroba svíček z včelího vosku, výroba vánočních přání technikou pergamano

3. 12. Vánoční bazar / MuzeuM Market
Prodej drobných dárků pro Vás i Vaše blízké, výtvarné dílny, divadlo pro děti, občerstvení 
Volný vstup do hlavní budovy muzea na Florenci. 
10. 12. Adventní dílna 
Pletení vánočních ozdob z pedigu a výroba drobných vánočních dárků

Vánoční provoz:           www.muzeumprahy.cz
24. 12. otevřeno 9 – 14 hod., 25. a 26. 12. otevřeno 9 – 18 hod., 31. 12. otevřeno 9 – 14 hod., 1. 1. 2017 otevřeno 10 – 18 hod.

Vážení politici,
jde mi o to, jak fungují modré 
zóny. Nechápu argumentaci 
při zdržení, že systém musí 
být stejný po celé Praze. Nyní 
najednou jednat lze a měnit 
již dané ceny a podmínky pro 
určité skupiny, tak jak je to 

možné? Myslím, že by bylo 
dobré to celé ještě jednou 
přehodnotit a hlavně 
přepočítat. Je velice neserióz-
ní tvrdit, že 1200 je za rok. 
Posuďte sami: 1 rok = 
8736 hodin, 1 týden – placené 
stání (5 x 8 – 20 h.) = 60 hodin 
– neplacené stání (5 x 20 

– 8 h.) + 2 x 24 (so–ne) = 
108 hodin, což znamená, že si 
platíme pouze 130 dní v roce 
(v hodinách), tedy 1200 korun 
českých za zhruba 4 měsíce 
a 10 dní! Tedy téměř 
300 korun za měsíc. To už 
nezní tak dobře, že ano?
PetR svoBoda
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Fórum

považujete 
postup 
radnice 
ve věci 
výstavby 
parku 
Žernosecká 
za správný

tento Měsíc 
se Ptá: 

toP 09

hnutí ano
Ano  
Ano přístup radnice ve věci 
výstavby parku Žernosecká 
považuji za správný. Na celou 
situaci je potřeba se podívat 
z nadhledu. A to doslova. Když 
se porovná letecký snímek (např. 
na mapy.cz) upravované plochy 
s navrženým novým parkem 
Žernosecká, tak první, co 
člověka zaujme, jsou vyšlapané 
cesty v trávě. Na tomto srovnání 
je vidět, že základní potřeba 
cestiček spojujících tato místa 
nebyla stále dotažena. Nemá 
smysl ani počítat, kolik let už 
uběhlo, ale tento návrh to 
konečně doplňuje. 

Dále návrh přináší možnost 
dalších venkovních aktivit. 
I když tato plocha není zanedba-
ná jako jiné ve smyslu cca 
20letého období zavřeného 
venkovního koupaliště Ládví, 
tak zde na P8 zaniklo spoustu 
přirozených posezení na 
veřejných prostranstvích, která 
bývala přirozeným místem pro 
setkávání sousedů i mezigene-
račních setkání. Dětských hřišť 
je zde opravdu hodně, ale 
zapomnělo se na dospívající 
mládež, která se nemá kde 
setkávat a všichni se na ně dívají 
jako na ty špatné, když jdou 
například na dětské hřiště. 

Protože projednávání 
takovýchto záměrů je dnes 
velmi zdlouhavé, pustila se 
radnice do práce co nejdříve, kdy 
vytipovala, co chybí ve veřejném 
prostoru nejen v tomto území. 
Návrh doplňuje hlavně chybějící 
cesty a rozhodně zde nevytváří 
žádné nové monstrum, jak se 
někteří snaží popsat situaci. 
Z nadhledu sami vidíte, že nic 
takového zde opravdu nikdo 
nenavrhl. Je ale dobře, že 
radnice s občany aktivně 
komunikuje a reaguje na jejich 
připomínky. Snad bude s výsled-
nou podobou území spokojena 
celá Praha 8. 

ods Praha 8
Místní občané: 
radnice 
postupovala 
nepoctivě!
Občanští demokraté se v této 
kauze angažovali na straně 
místních, a tak se rozhodli 
poskytnout svůj prostor 
v rubrice Fórum právě občanům. 
Na stránkách časopisu Osmička 
totiž jinak šanci publikovat 
nedostanou.

Postup radnice, který obchází 
občany a jde proti jejich zájmům, 
nikdy nebude správný.

V kauze parku Žernosecká 
popřeli zástupci ANO všechny 
zásady, kterými se v komunál-
ních volbách prezentovali. 

Větší a tolik žádoucí zapojení 
občanů do rozhodování 
o věcech, které se jich týkají? 
S kterými občany z lokality byl 
projednán záměr vybudovat 
park na stávající louce? Úspory 
ve veřejných zakázkách? Kolik 
peněz bylo ušetřeno za vypraco-
vání projektové dokumentace, 
jež dosahovala téměř 23 % 
z předpokládaných nákladů 
na výstavbu parku?

Je smutné, že takovému 
postupu mistrně přizvukoval 
zbytek koalice. Je ostudné, že na 
červnovém jednání zastupitel-
stva nedokázali zástupci ČSSD 
a SZ ani hlasovat pro to, aby 
kauza parku Žernosecká byla 
vůbec zařazena na program 
jednání!

V protikladu s postupem 
radnice je obdivuhodné, jak 
razantně se dokázali místní 
občané postavit snaze radních 
zničit jejich louku. Zdá se, že 
i přes pletichy radních z hnutí 
ANO nakonec k výstavbě 
městského parku nedojde.  

Zmařené investice? Jak jinak! 
Pokud někdo vynaloží prostřed-
ky na dílo, o které nikdo 

nestojí, může dílo stokrát 
předělávat, přesto konečný 
produkt skončí v koši.

Až jednou hnutí ANO vydá 
vzpomínkovou knihu na své 
působení ve vedení radnice 
Prahy 8, bude v ní kapitola 
„Jak jsme to zpackali“. A ta bude 
nejen o Žernosecké!

toP 09 Praha 8
jak utratit 
1,6 mil. Kč 
za projekt parku, 
který nebude
Předně bych ráda zmínila, že 
otázku pokládá TOP 09 do této 
Osmičky, protože nechceme, aby 
park Žernosecká zapadl mezi 
ostatními „novinkami“ koalice, 
jako jsou parkovací zóny, soud 
s Metrostavem ohledně radnice, 
či třeskutý odchod místostarost-
ky Borhyové. 

Po červnovém zastupitelstvu, 
kterého se hojně účastnili 
obyvatelé z okolí Žernosecké 
a prezentovali svoji nevoli 
s plánovanými úpravami 
a projektovou dokumentací za 
neuvěřitelnou cenu, opravdu 
zahájila současná reprezentace 
jednání s občany. Výsledkem 
bylo zastavení územního řízení 
a všichni jsme s potěšením 
museli konstatovat, že nás 
zástupci radnice, respektive 
radní Kroutil (ANO), mile 
překvapili. Ejhle, brzy jsme se 
radovali! Podepsal se dodatek 
s projekční kanceláří a vše vesele 
jelo dál, s posunutým termínem 
a kouzelnou frází ve smlouvě: 
„průběžná úprava projektové 
a veškeré související dokumen-
tace podle aktuálních změn 
vycházejících z projednávání 
záměru s veřejností a se zástupci 
zájmových skupin a zapracová-
vání případných připomínek 
podle pokynů objednatele“.  
Tedy volně přeloženo, vážení 
občané, říkejte si, co chcete, my 
jsme objednatel, vyhodnotíme, 
a případně zapracujeme… 
možná. V půlce listopadu ovšem 
došlo k dalšímu posunu 
a rozhodně nevěřím, že by to 
byla jen shoda náhod, kterou 
Fichtner & Kroutil celou dobu 
plánovali. Pouze na základě 
tlaku veřejnosti a opozice bylo 
zadání změněno a bude se 
opravdu týkat oprav chodníků, 
záhonků a parkování, které 
místní uvítají. A cena projektu 
za chodníčky a záhonky? Zatím 
nevíme. Za 1,6 mil. Kč budou 
určitě moc krásně nakreslené.

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

Daniel Sklenář 
občan  
Prahy 8  
za ano

Eva Valvodová
občanka  
Prahy 8  
za ods

Petra Hainzová
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za toP 09?
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osmička soBě, 
kdu-čsl 
a nezávislí
participace 
je základ

Všeobecně platí, že využití 
a úpravy veřejného prostoru 
jsou pro obyvatele citlivou 
záležitostí. Na stránkách 
Institutu plánování a rozvoje 
najdeme článek Sídliště 
prokoukne:  místní se společně 
s odborníky a politiky shodli, jak 
dál. V titulku jsou pojmenovány 
všechny důležité faktory: místní 
obyvatelé, odborníci a  politici. 
Pokud všechny tři skupiny 
naleznou shodné řešení daného 
prostoru, nedochází k třenicím 
a konfliktům. 

Z historie známe případy, že 
odborníci navrhli originální 
řešení, které se místním 
obyvatelům nelíbilo, ale po 
letech se dané řešení stalo 
symbolem města.

U parku v Žernosecké na sebe 
doslova narazily představy 
místních obyvatel a politiků. 
Je to škoda. Domnívám se, že 
radnice podcenila přípravnou 
fázi a nezeptala se obyvatel na 
jejich přání a potřeby. V součas-
né  době se pro takový průzkum 
používá pojem participace – 
účast, žádný rozumný politik na 
participaci občanů nezapomíná. 
Kdyby si radní a předseda 
komise pro životní prostředí 
udělali průzkum mezi obyvateli 
ohledně louky na Žernosecké, 
ušetřili by si hodně starostí. 
V Praze 8 však máme další 
smutné zkušenosti s rozhodová-
ním bez účasti veřejnosti, 
odborníků a opozice. Není to tak 
dávno, co politici z ODS, TOP 09 
s částí KSČM odmítli jakoukoli 
diskuzi o stavbě radnice 
a obchoďáku na Palmovce. 
Následky takového jednání 
vidíme dodnes. 

Děkuji občanům u parku 
Žernosecká, že se dokázali ozvat, 
a politikům přeji, aby nasloucha-
li občanům a společně s odborní-
ky našli řešení, které bude 
vyhovovat občanům.

čssd
jak je to 
se „zeleným 
pásem“ na sídlišti 
Ďáblice?  
Když se podíváte do mapy nebo 
pokud přijedete na ulici 
Žernoseckou a půjdete nedaleko 
od ZŠ Žernosecká, dojdete na 
poměrně zajímavé místo. Jedná 
se o velkou zelenou plochu mezi 
ulicí Žernosecká a lesem, která je 
rozdělená silnicí ke škole 
a samozřejmě také výstavbou 
pod lesem. Každopádně hned 
vás napadne, že tato plocha sem 
absolutně nezapadá. Všechna 
místa na sídlišti Ďáblice jsou 
totiž buď zastavěná, nebo pojata 
jako park, tedy většinově 
volnější „sídlištní park“ se 
stromy. Zde nic takového 
nenajdete. Proč? 

Je to jednoduché. V těchto 
prostorách totiž žádná volná 
plocha být nikdy neměla, ale 
původní architektonické nápady 
nebyly dosud realizovány. Vedle 
základní školy měla být totiž 
postavena základní umělecká 
škola, která by zaplnila skoro 
celou spodní část této plochy. 
Proč k této stavbě nedošlo, dnes 
asi těžko zjistíme, ale určitě to 
přináší více možností, jak 
s místem naložit. 

Samospráva Prahy 8 se 
většinově shoduje, že další 
zastavování sídlišť není vhodné. 
Bydlení zde by bylo asi krásné, 
ale sídliště Ďáblice je poměrně 
dost zahuštěné a na rozdíl od 
některých architektů jsem 
přesvědčen, že méně je někdy 
opravdu více. Zároveň tady 
nikdy nevznikl ani park jako 
v jiných částech tohoto sídliště. 
Možná proto, že by se zde jednou 
přeci jen mohlo začít stavět. 
A jak lze dnes nejlépe zabránit 
stavění? Vždy tím, že proběhnou 
investice do jiného využití 
lokality. V tomto případě do 
parku, který by na tomto místě 
do budoucna znemožnil 
jakoukoli jinou výstavbu. 
Já doufám, že paní radní Anna 
Kroutil se s občany na nové 
podobě této plochy brzy shodne.     

ksčm
nebalada O parku 
v Žernosecké

Situace 1: V ulici Mazurská je 
zelená plocha. Obyvatelé žijí 
v zeleni, navazující botanická 
zahrada a zoo tento dojem jen 
potvrzují. Bylo by tam hezké 
dětské hřiště, park nebo malá 
vodní plocha, uvažují. Jednou se 
však probudí a překvapeni 
zjišťují. Představa parku je fuč. 
Několik promyšlených triků 
a místo parku je tu velký, 
ohavný dům. Troja Horizon. 
„Ten tu ale nechceme!“ zdvihají 
hlas. Píší petice. A radnice jim 
dává za pravdu. I nové vedení 
radnice jim dává za pravdu. 
Bojují. A výsledek? Inu lobby 
má svou sílu...

Situace 2: V ulici Žernosecká je 
zelená plocha. Obyvatelům tvoří 
iluzi… atd., ale to jste již četli. 
Radnice rozhoduje o kultivování 
bezprizorné plochy. Možná 
s dílčími chybami, ale poučena, 
koná. Hlas lidu žernoseckého 
však zní: „Nechceme park!“ Píší 
petice. Proti. V anonymní 
protiradniční tiskovině proti 
němu brojí petenti. Zřejmě 
nechtějí zeleň. A důvody? 
Řekněme dost chabé. Napadá 
mě proto. Qui bono? Komu ku 
prospěchu? Že by zase nějaká 
Žernosecká Horizon? Volné 
zelené plochy lákají, developeři 
krouží. Inu lobby má svou sílu...

Kdo nic nedělá, také nic 
nezkazí. Po kritice radnice od-
straňuje dílčí nedostatky 
projektu. Dobrý záměr tedy žije 
dál. Zatím. Proboha procitněme. 
Chraňme si své životní prostře-
dí, přírodu, prostor pro hru dětí. 
A co znamená slovo „nebalada“? 
Balada má chmurný obsah 
a často tragický konec. Proto 
nedopusťme baladický průběh 
v Žernosecké. Kdo se není 
schopen poučit z minulosti, 
musí vše prožít znovu. Inu lobby 
má svou sílu… ale zdravý rozum 
snad též.

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

Roman Petrus
starosta  
mČ Praha 8  
za Čssd

Vladislav Kopal 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Petr Vilgus
zástupce starosty   
mČ Praha 8  
za stranu zelených

strana 
zelených
Kompromis 
vyžaduje dobrou 
vůli na obou 
stranách

Politická reprezentace je zvolená 
občany, má sloužit občanům 
a současně hájit veřejný zájem. 
U revitalizací parků, ulic 
a náměstí (nejen u konkrétní 
oblasti v Žernosecké, ale obecně) 
by měl vzniknout pokus 
o kompromis, dobrovolnou 
a závaznou dohodu mezi vizemi 
radních a architektů na straně 
jedné a představami místních 
obyvatel na straně druhé. 
Je jasné, že ani toto nevytvoří 
řešení, které 100% uspokojí 
všechny. Někdo chce silnici, jiný 
touží po záhonu růží, třetí 
upřednostňuje sportoviště 
a čtvrtý by byl rád, aby se 
s daným místem nestalo nic. 
Nicméně jednoznačně má smysl 
otevřít takovou debatu u obec-
ních investic do území ještě před 
tím, než začnou úřední povolo-
vací procesy. 

Právě o takovou dohodu 
s občany budeme usilovat při 
tvorbě vize pro Palmovku, což se 
pod dohledem mých lidí na 
úřadu MČ Praha 8 a s význam-
nou podporou magistrátu 
rozběhne v blízké době. 
Zapojování občanů do hledání 
nejlepší budoucnosti pro 
osmičku je i náplní oddělení 
strategického rozvoje a místní 
Agendy 21, které vytváří 
strategický plán Prahy 8 na léta 
2017–2026. Nejedná se o „plán 
současného vedení radnice“, ale 
o univerzální „plán vytvořený 
občany“ v rámci série schůzí, 
veřejného fóra, anket a práce 
pracovních skupin. Strategický 
plán je vize pro kteroukoliv 
koalici, protože vládnoucí strany 
se mohou střídat, ale občané 
a jejich názory zůstávají. 

My zelení máme respekt 
k aktivním občanům, kteří jsou 
podhoubím každé obce. Dveře 
vašich zelených radních jsou pro 
obyvatele osmičky otevřené.
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Aktuálně

dalŠí finanční „kostlivec“

neexistující projektová 
dokumentace za milion

 nměstská část Praha 8 podala trestní oznámení na nezná-
mého pachatele kvůli podezření z podvodu a z porušení 
povinnosti při správě cizího majetku. 

Dne 6. června 2014 podepsal 
tehdejší starosta městské části 
smlouvu se zhotovitelem 
týkající se oprav pěších cest 
v parku Pod Plynojemem. Podle 
smlouvy (k dohledání na 
zakazky.praha8.cz) měl zhotovi-
tel vedle stavebních prací 
souvisejících s opravou asfalto-
vých povrchů za cenu 1 963 tis. 
Kč bez DPH dodat také „projek-
tovou činnost a související 
inženýring“ za cenu 817,5 tis. Kč 
bez DPH (tj. 41,6 % z ceny všech

stavebních prací). Jak ale vyšlo 
později najevo, projektová 
dokumentace nikdy nebyla 
vyhotovena, neboť nebyla 
k opravě zapotřebí. I přesto ji ale 
městská část v roce 2014 
uhradila. 

„Na tuto kauzu narazil úřad 
městské části náhodou při 
přípravě projektu další etapy 
revitalizace parku Pod Plynoje-
mem. Pracovníci úřadu chtěli 
nahlédnout do projektové 
dokumentace z předchozí etapy,

která podle smlouvy se zhotovi-
telem měla stát 989 tisíc korun 
včetně DPH, ale bylo jim řečeno, 
že žádná projektová dokumenta-
ce nebyla nikdy vyhotovena ani 
předána. To nám přišlo divné, 
a tak na základě této informace 
interní audit zkontroloval 
faktury a peněžní toky a zjistil, 
že zhotovitel projektovou 
dokumentaci vyfakturoval 
a městská část ji uhradila. Máme 
tedy podezření, že by se mohlo 
jednat o trestný čin, a proto jsme 
věc předali právníkům,“ říká 
místostarosta MČ Praha 8 Matěj 
Fichtner, do jehož gesce spadá 
audit a kontrola. 

Městská část vedle trestního 
oznámení též vyzvala zhotovite-
le k vydání bezdůvodného 
obohacení. Zároveň o této 
skutečnosti informovala 
Ministerstvo financí podle § 22 
odst. 6 písm. a) a b) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Podání trestního oznámení 
projednal finanční výbor 
městské části Praha 8 dne 
12. září 2016.

Opoziční zastupitel Tomáš 
Mrázek (ODS) reaguje: „Jak 
i z textu článku vyplývá, Praha 8 
smlouvu na dodání projektové 
dokumentace nikdy neuzavřela. 
Je tedy logické, že nebyla Praze 8 
ani dodána a podivovat se tomu 
může asi jen koalice. Zda jde 
o její neschopnost porozumět 
psanému textu smlouvy či další 
vylhanou ‚kauzu‘, ať čtenář 
posoudí sám.“ (apa, býv)

Šance Pro Bytová družstva a svJ

předzahrádky nově
Rada městské části Praha 8 
schválila na svém zasedání dne 
9. listopadu 2016 vytvoření 
nových pravidel a podmínek 
pro zřizování předzahrádek. 
Tímto krokem umožňuje 
bytovým družstvům a SVJ 
bezplatně, na základě smlouvy 
o výpůjčce, získat předzahrádky 
do užívání.

„Jsem ráda, že se nám 
podařilo vyjednat bezplatné 

zapůjčení předzahrádek 
družstvům. Nebylo to jednodu-
ché, ale věřím, že takto bude pro 
bytová družstva o to jednodušší 
si předzahrádky vzít do své 
správy," uvádí radní pro životní 
prostředí Anna Kroutil. 
Městská část v posledních 
měsících evidovala stav 
předzahrádek v Praze 8. 
Doposud ale neexistoval právní 
rámec, který by toto upravoval. 

Předzahrádky bytových 
družstev a společenství 
vlastníků jednotek se nachází 
na pozemcích, které jsou 
svěřené do správy MČ Praha 8. 
Městská část má k těmto 
pozemkům vlastnická práva, 
zajišťuje jejich údržbu a nese 
odpovědnost za případnou 
škodu způsobenou stavem 
těchto pozemků. Proto musela 
vždy kontrolovat stav těchto 
pozemků a řešit případné 
nedostatky. Družstva mají nyní 
možnost zdarma získat 
předzahrádky do užívání na 
základě smlouvy o výpůjčce.

U každé smlouvy o výpůjčce 
budou Odborem životního 
prostředí upřesněny podmínky 
vztahující se ke každé lokalitě 
s ohledem na okolní vegetaci 
a zasíťování pozemků.

„Pokud se družstva a spole-
čenství vlastníků jednotek 
rozhodnou využít možnosti 
bezplatného pronájmu předza-
hrádek, budou mít rovněž 
možnost požádat o dotace 
a další podobné zdroje financo-
vání, které nabízí nebo zpro-
středkovává městská část,“ 
uvádí radní pro životní prostře-
dí Anna Kroutil.  (apa)

údržBa veřeJného Prostoru

MČ praha 8 ušetří 22 milionů korun
 nod 1. ledna 2017 bude v účinnosti nový systém údržby veřejného prostoru 

v Praze 8, který vznikl z iniciativy radní pro životní prostředí anny kroutil.  
díky úsporám bude například možné zajistit pro žáky škol Prahy 8 vzdělávací 
zájezd do velké Británie.  

Městská část vypověděla deset stávajících 
nevýhodných smluv na sečení trávy, 
hrabání podzimního listí a sběr psích 
exkrementů. Následně vyhlásila na tyto 
služby nová výběrová řízení, v rámci 
kterých se podařilo celkovou cenu srazit 
z původních 46 mil. Kč bez DPH na 
28 mil. Kč bez DPH. Celkově tak městská 
část ušetří téměř 22 milionů korun 
(vč. DPH) během tří let.

„Nevýhodné smlouvy zde zůstaly ještě 
po koalici ODS a TOP 09 a naštěstí se nám 
je podařilo i přes odpor těchto stran 

vypovědět. Výsledkem je, že dokážeme 
zcela stejné služby pořídit výrazně 
levněji,“ uvádí Anna Kroutil.

„Část těchto úspor použijeme na 
programy určené pro školní děti – v příš-
tím roce plánujeme poprvé v historii 
vyslat 100 žáků z našich základních škol 
na třítýdenní jazykový pobyt ve Velké 
Británii, aby se zlepšily jejich jazykové 
znalosti a aby v budoucnu lépe obstáli 
v konkurenci na evropském trhu práce. 
Plánujeme také zkvalitňovat školní 
stravování a intenzivnější podporu 

vzdělávání učitelů,“ doplňuje radní 
Kroutil, jak se použijí ušetřené peníze.

Další část úspor bude použita na 
zkvalitnění péče o životní prostředí 
a finanční podporu bytových družstev 
a společenství vlastníků bytových 
jednotek v péči o své předzahrádky 
(více podrobností níže v článku Předza-
hrádky nově).

Zbylá část úspory bude použita na 
zlepšení rozpočtové situace MČ Praha 8.

Snížení ceny nebude mít v žádném 
případě dopad na kvalitu poskytovaných 
služeb. Samozřejmou součástí nové 
smlouvy na údržbu zeleně jsou také 
kontrolní mechanismy a velmi vysoké 
sankce za případné nekvalitní plnění 
této smlouvy. (apa)
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tomki němec,  
FotogRaF nestylizovaného života:

největší téma 
je moje rodina

 n světově uznávaný fotograf tomki němec (1963), jehož 
doménou je černobílý dokument, je držitelem dvou ocenění 
World Press Photo (1991, 1995) i řady domácích cen. s fotoa-
parátem projezdil celý svět, ale relaxovat chodí už deset let 
do staré třešňovky nad trojou. 

Jak se stalo, že jste zakotvil 
v Praze 8?
„Jsem rodilý Pražák, ale často 
jsem se stěhoval. Bydlel jsem 
leckde, jako teenager třeba tři 
roky v Alexandrii, kde můj táta 
pracoval. A z osmičky je moje 
žena. Bydlíme sice v paneláku, 
ale z okna koukám do zeleně 
a mám výhled na celou Prahu.“

Měnil byste?
„Nikdy neříkej nikdy. Panelák je 
panelák, ale místo jako takové 
je super. Je tu klid, dokážu tu 
dokonce i zaparkovat,  z bytu 
mám pár minut na metro, třeba 
na Vinohradech jsem za 
25 minut. Ale jsem kavárenský 
typ, takže mi tu přece jen chybí 
kavárny nebo malé obchůdky.“

Máte tu oblíbená místa k focení?
„Já fotím především lidi. 
Nestylizuji je, baví mě zachyco-
vat jejich život jako takový. 
Ale třeba na procházce starou 
třešňovkou z Bohnic dolů do 
Troje, což je moje oblíbené místo, 
tam fotím jinak. To fotím 
i přírodu. Ale nejsem krajinář, 
fotím spíš dopady působení 
člověka na přírodu. Jsou to 
pocitové záležitosti.“

Fotíte i svou rodinu? Nebo je to 
o kovářově kobyle, co chodí bosa?
„Rodina je moje trvalé a největší 
téma. Podívejte (vyndává mobil) 
– můj devítiletý syn dnes ráno 
před školou, a tady včera večer 
usíná. A tady jsem byl na 
natáčení v televizi… Je to vlastně 
takový můj fotografický deník.“

Vánoce tedy spíš zaznamenáváte, 
nebo prožíváte?
„Něco samozřejmě vyfotím. 
Ale snažíme se doma alespoň 
základní tradice dodržovat. Syn, 
přestože už dávno ví, jak to je, 
napíše své přání, dá ho za okno, 
my mu pak řekneme, že 
Ježíškovi pomůžeme, aby 

se neuštval. Nicméně kapra 
nemusím, cítím z něj bahno.“

Hodně jste fotil českou komunitu 
v rumunském Banátu. Jak tam 
slavili Vánoce?
„Nevím, já se snažím sedět na 
svátky u domácího stolu. 
V Banátu, kde byl pro krajany 
opravdu tvrdý život, jsem si 
uvědomil zajímavý paradox. 
Fotil jsem jejich zvyky, svatby – 
svatba pro 300 osob je pro ně 
malá svatba! –, Velikonoce, 
posvícení, masopust… Měli tehdy 
vynikajícího kněze, takže 
pořádali i křížové cesty. Pak tam 
i díky publicitě začali jezdit 
turisté, přinášeli peníze, život se 
začal lepšit – a ty ryzí tradice se 
začaly vytrácet. Je to zvláštní – 
obdivujeme něco, co tím 
obdivem sami likvidujeme. 
Obdivujeme ty lidi, jak žijí, 
a když jim pomůžeme, tak jim 
ten obdivovaný způsob života 
vlastně zničíme. A když ho 
zničíme, tak k nim přestanou 
turisté jezdit…“

Za Banát jste v r. 2004 získal 
1. místo v soutěži Czech Press 
Photo, světové ocenění jste získal 
v r. 1995 za snímek z černého trhu 
v Havaně, běžný život „na ulici“ 
jste fotil po celém světě. Jsou mezi 
národy rozdíly v reakcích lidí na 
to, když je fotíte?
„Ano. Jsou místa, kde se lidé fotí 
rádi a snadněji. Právě třeba na 
Kubě to byla paráda. Myslím, že 
Češi se fotí neradi na rozdíl 
třeba od Američanů. Tam je zase 
problém s ochranou osobnosti 
a užitím fotografií bez svolení…“
 
Jak přistupujete k focení na ulici vy?
„Snažím se člověka nikdy 
neponižovat. Respektuji, když 
někdo nechce, abych ho fotil. 
Lidé se mohou cítit ohroženi, 
lezete jim foťákem do soukromí, 
tak si ho snaží chránit. A to je 
v pořádku.“

Do soukromí si vás ale pustil 
Václav Havel, stal jste se jeho 
osobním fotografem.
„Havel byl výjimečná osobnost. 
Bylo mi 26, předtím jsme se 
neznali, fotil jsem v prosinci 
1989 pro studentskou agenturu 
Radost jeho cestu na Hrad, a pak 
jsem ho v lednu 1990 požádal, 
jestli mě vezme na cestu do USA. 
Z krátkodobého focení se 
vyklubala mnohaletá spoluprá-
ce. Nechal mi absolutní volnost, 
nijak mě neomezoval, a ty první 
dva roky vedle něj byla opravdu 
jízda. Fotil jsem ho v době 
federálního prezidentování 
a pak znovu v letech 1997–2002, 
ale to už byl obklopen jinými 
lidmi, a i focení bylo jiné.“

Za snímek, kdy je při procházce na 
pláži překvapen vlnou, jste získal 
své první ocenění v soutěži World 
Press Photo. Další ikonická 
fotografie je ze stejné procházky 
– prezident zády k vám odchází 
směrem k moři. Cítíte ve chvíli, 
když zmáčknete spoušť, že jste 
vyfotil něco mimořádného?
„Jsem perfekcionalista, z těch 
statisíců fotek přede mnou 
obstojí jen mizivé procento. 
A protože si v hodnocení 
nechávám vždy odstup, je to 
ještě méně, než by se zdálo. 
Takže spíš ne. I když u té 
‚odcházející‘ fotky jsem si hned 
pomyslel – tý brďo, on ‚odchází‘, 
to bych nechtěl zažít. Ikonickou 
se ale stala, až když zemřel.“ 

Václavu Havlovi jste věnoval 
knihu, kterou jste letos 
u příležitosti jeho 80. výročí 
narození (v říjnu) a 5 let od úmrtí 

(v prosinci) vlastním nákladem 
vydal. Co vás k tomu vedlo? 
„Chtěl jsem téma Václav Havel 
uzavřít a již se k němu nevracet. 
Spolu se dvěma přáteli z oboru 
jsme prošli přes 67 tisíc obrazo-
vých políček, vybrali jsme 
nakonec přibližně 260 fotografií. 
Lidé si můžou knížku objednat 
přes internet na www.knihaha-
vel.cz, dostanou ji bez prostřed-
níka. A těší mě nejen výhradně 
pozitivní reakce, ale i takový 
zájem, že začínám uvažovat 
o dotisku. Václavu Havlovi jsem 
věnoval i fotografickou výstavu 
v galerii DOX v Holešovicích, 
potrvá do 13. února 2017.“

V knize jsou opravdu unikátní 
záběry – třeba Havlovo setkání 
s Rolling Stones na Pražském 
hradě. „Stouni“ na mě na ní působí 
trošku překvapeně… Jaká tam 
v tu chvíli panovala atmosféra?
„Máte pravdu, Stouni byli 
opravdu dost zaskočeni. Ač jsou 
to rockové megahvězdy, hlavy 
států si je k sobě nezvaly. 
A najednou je prezident Havel 
s velkou pompou přijal na Hra-
dě, překvapil je svou vstřícností 
a pohodou. A večer koncertovali 
na Strahově jako první západní 
megakapela před více než sto 
tisíci fanoušky. Myslím, že nejen 
já jsem v tu chvíli pochopil, že 
bolševik je už opravdu a defini-
tivně pryč.“

text a Foto: vladimíR slaBý
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Měníme Prahu 8

ocenění

praha 8 je první…  
Fairtradová městská část

 nměstská část Praha 8 hostila ve čtvrtek 10. listopadu 2016 
v divadle Pod Palmovkou národní fairtradovou konferenci 
a miniveletrh fairtradových produktů. 

Vyvrcholením celodenní 
konference se stalo ocenění 
městské části Praha 8 a slav-
nostní předání titulu Fairtrado-
vá městská část. 

Titul převzali v sále Divadla 
Pod Palmovkou zástupce 
starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus 
a radní MČ Praha 8 Anna Kroutil. 
Městská část Praha 8 se stala 
první Fairtradovou městskou 
částí v republice, a připojila se tak 
k devíti Fairtradovým městům 
v ČR a k téměř dvěma tisícům 
Fairtradových měst po celém 
světě.

Městská část Praha 8 si před 
získáním titulu prošla procesem 
plnění mezinárodních kritérií. 
Mezi ně například patří oficiální 
podpora fair trade ze strany 
městské části, dostatek prodej-
ních míst s fairtradovými 
produkty, podpora fair trade 
místními občany a institucemi, 

vytvoření řídicí skupiny, která 
kampaň koordinuje, a aktivní 
spolupráce s médii v této oblasti.

 
cO je tO FAIr trAde? 
Fair trade je způsob obchodu, 
který zaručuje pracovníkům 
z rozvojových zemí spravedlivou 
odměnu za jejich práci. Pěstitelé 
a řemeslníci v rámci fair trade 
dostávají za svou práci takovou 
výkupní cenu, která odpovídá 
nákladům na výrobu a zaručuje 
jim důstojný život. Mezi 
základní principy fair trade patří 
férové obchodní podmínky, 
dodržování lidských a pracov-
ních práv, šetrnost k životnímu 
prostředí nebo vyplácení tzv. 
sociálního příplatku, který je 
investován do projektů místního 
rozvoje. Fairtradový výrobek lze 
rozpoznat například podle 
označení ochrannou známkou 
FAIRTRADE® na obalu.

Městská část Praha 8 se 
podporou fair trade a propagací 
globálních souvislostí zabývá 
systematicky a dlouhodobě. 
Organizuje veřejné akce, 
spolupracuje s neziskovými 
organizacemi, školami a obchod-
ními firmami, do přípravy 
a plánování aktivit zapojuje 
aktivní místní občany. 

nárOdní FAIrtrAdOvá 
KOnFerence
Jak již bylo zmíněno, po celý 
den probíhala v sále Divadla 
Pod Palmovkou a přilehlých 
prostorách Národní fairtradová 
konference. Jednalo se o třetí 
konferenci konanou 
v dvouletých cyklech. 
Konference byla určena 
zástupcům měst, škol 
a církevních sborů, kteří se 
aktivně zabývají podporou fair 
trade. Jejím smyslem bylo 
představit novinky 
z mezinárodní fairtradové 
kampaně, společně sdílet 
dobrou praxi a inspirovat se 

aktivitami ostatních. Konferenci 
pořádala Ekumenická akademie 
ve spolupráci s městskou částí 
Praha 8 a organizací Fairtrade 
Česko a Slovensko. 

MInIveletrh 
FAIrtrAdOvých 
prOduKtů
Odpolední část konference 
obohatil Miniveletrh fairtrado-
vých výrobků, který byl určen 
odborné i široké veřejnosti. 
Představily se na něm výrobky 
se značkou Fairtrade dostupné 
na českém trhu. Poprvé zde 
byly zastoupeny také produkty 
Fairtrade certifikované bavlny. 
Během veletrhu bylo možné 
vyzkoušet, ochutnat a pronik-
nout mimo jiné i do světa 
fairtradové kávy, čokolády 
a zmrzliny. Miniveletrh 
pořádala organizace Fairtrade 
Česko a Slovensko. 

Akce byla spolufinancována 
Státním fondem životního 
prostředí České republiky 
v rámci projektu Místní 
Agenda 21 – Cesta k udržitelné-
mu rozvoji v Praze 8.  

www.mzP.cz, www.sFzP.cz
jana maRtínková
oddělení stRategického 
Rozvoje a ma21

veřeJná deBata

Invalidovna – 
jak dál?
Městská část Praha 8 uspořádala 22. listo-
padu veřejnou debatu na téma Invalidovna 
– Jak dál? Akce probíhala v prostorách 
Českého rozhlasu Regina DAB Praha, který 
sídlí v těsné blízkosti Invalidovny a byl 
mediálním partnerem akce. 

S občany na dané téma debatoval zástupce 
starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus, společně 

s náměstkem ministra kultury ČR Vlastisla-
vem Ourodou, náměstkyní primátorky 
hl. m. Prahy Petrou Kolínskou, zástupcem 
Iniciativy pro Invalidovnu Nisanem Jazairim 
a Igorem Kovačevićem, zástupcem Centra 
pro středoevropskou architekturu. Během 
dvouhodinové diskuze, kterou doplňovaly 
prezentace panelistů, zazněla také audiona-
hrávka s ředitelkou Národního památkové-
ho ústavu Naděždou Goryczkovou na téma 
budoucího využití Invalidovny. 

Z příspěvků hostů zazněly různé před- 
stavy, jak budovu využít, oživit a zpřístup-
nit veřejnosti. Od tradičních, jako je 
například galerie či výstavní prostor, až 

po aktivity komunitní a kulturní, které 
zpřístupní budovu kreativním činnostem 
neziskových organizací. Zajímavé byly 
i ukázky využití budov obdobného 
charakteru na příkladech ze zahraničí. 

Všem zúčastněním děkujeme za podněty 
k diskuzi. Výstupy a další informace můžete 
sledovat na webových stránkách městské 
části Praha 8. Poděkování si zaslouží Český 
rozhlas, který nám poskytl prostor, 
techniku, hostesky a profesionální 
moderátorku.

lukáš Bálek
oddělení stRategického Rozvoje a ma21

Ocenění „férOvá čtvrť“ převzali spolu s místostarostou Petrem 
Vilgusem a radní Annou Kroutil i další pracovníci ÚMČ Praha 8. 

v rámci kOnference se prodávaly i fairtradové výrobky.  
Foto: Vladimír Slabý
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Bezpečnost

z černé kroniky

řidič pod vlivem 
alkoholu
V brzkých ranních hodinách 
měsíce října zpozorovali během 
hlídkové činnosti strážníci 
vozidlo Fiat, jedoucí bezdůvod-
ně pomalou jízdou a kličkující 
ze strany na stranu. 

Na semaforu v ulici Zenklova 
řidiči při rozjezdu zhasl motor, 
po nastartování projel na 
červenou a jeho průjezd 
křižovatkou byl nejistý. 
Z tohoto důvodu ho hlídka 
ihned zastavila, vyzvala 
k prokázání totožnosti 
a dokladů potřebných k řízení 
vozidla. Při jednání s řidičem 
hlídka nabyla podezření, že 
dotyčný je pod vlivem alkoholu, 
a proto byl vyzván k orientační 
dechové zkoušce, která byla 
pozitivní. Řidič byl ihned na 
místě zadržen a předán Policii 
ČR k dalšímu opatření.   

přichyceni při 
vykrádání vozidla
V polovině října kolem sedmé 
hodiny ranní dostala hlídka 
oznámení od občana, který se 
stal svědkem krádeže věcí 
z osobního automobilu 
zaparkovaného na Libeňském 
mostě. Po příjezdu hlídky byli 
na místě zjištěni dva muži. 
Jeden muž stál před kapotou 
auta tov. zn. Mazda, a druhý byl 
ohnutý vně vozidla v rozbitém 
pravém zadním okně. Když muž 
v okně zpozoroval hlídku, snažil 
se z místa utéct, přičemž držel 
v ruce nůž. Hlídka použila 
donucovací prostředky 
a přiložila dotyčnému muži 
pouta. Bylo zjištěno, že podezřelí 
jsou ukrajinské národnosti. Oba 
muži byli z důvodného podezře-
ní ze spáchání trestného činu 
předáni k dalšímu šetření do 
rukou Policie ČR.

rady do Předvánočního shonu

pozor na 
zloděje, šmejdy 
i násilníky!

 nměsíc prosinec bývá nejen ve znamení adventu, ale mívá 
i smutnější stránku. v hlavním městě se jedná o pravidelný 
nárůst kriminality, zejména té pouliční, která je veřejností 
vnímána jako velmi vážná, neboť se týká právě jí osobně. Jistě 
se mnou budete souhlasit, že zručný kapsář nadělá ve zmíně-
ném období mezi okradenými o tisíce korun více paseky než 
zločinný bílý límeček kradoucí v milionech.

V tomto případě je třeba 
zdůraznit pravidlo „štěstí přeje 
připraveným“. Řečeno jinak: 
nedávejme sami různým 
lotrandům záminku k tomu, aby 
nás okradli či jinak poškodili. 
V průběhu roku jsme psali 
o tom, jak se v různých situa-
cích chovat, radnice MČ Prahy 8 
navíc pořádá pravidelné Kurzy 
bezpečného chování, které 
dávají našim spoluobčanům 
jistotu umět nebezpečným 
situacím jak předcházet, tak se 
s nimi i vypořádat. 

Přestože jsou obě policejní 
součásti – státní i městská 
policie v předvánočním čase 
posíleny a po Praze se budou 
pohybovat nenápadné skupin-

ky detektivů, kteří svou 
služební činnost zaměřují právě 
na pouliční kriminalitu, je 
namístě zopakovat si několik 
důležitých a jednoduchých 
zásad bezpečného chování. 

KrádeŽe
Mějte své cenné věci stále po 
ruce i pod dohledem. Nejdůleži-
tější předměty je lépe mít 
v předních, zapínacích a neděra-
vých kapsách na oděvu, než 
v batozích na zádech a kabel-
kách přes rameno. Svá zavazadla 
také nikdy neumisťujte do 
nákupních vozíků, neodkládejte 
si během ukládání nákupu svá 
zavazadla a kabelky do vnitřku 
vozidla (nakupující často ani 

nepostřehnou, že jim někdo 
otevřel dveře vozidla a odchází 
s jejich věcmi). Buďte velmi 
opatrní při odkládání bund 
a kabelek na opěradla židlí 
ve stravovacích provozovnách. 
Co se týká krádeží věcí z aut, 
platí zde pravidlo: nenechávejte 
ve svých vozech nic, co by mohlo 
přilákat pozornost pachatele. 
Před odchodem od svého vozidla 
přezkoušejte, zda je uzamčeno. 
Pokud by se v jeho blízkosti 
pohyboval někdo, kdo je vám 
svým zjevem nebo chováním 
podezřelý, raději odjeďte.

 
šMejdI
MČ Prahy 8 se zásadním 
způsobem podílela na vyhlášení 
zákazu podomního prodeje, 
který platí po celém hlavním 
městě. Fenoménu podomního 
prodeje je třeba věnovat 
neustálou pozornost a mít na 
paměti, že šmejdi nechodí jen po 
domech a bytech. Pozor tedy na 
různé prodejce, kteří vám 
nabízejí podezřele výhodné 
zboží, půjčky, pozor na různé 
telefonické a internetové 
nabídky a takto uzavírané 
smlouvy.  Pozor na podvodné 
sbírky, jejich organizátoři bývají 
opravdu vynalézaví.

náSIlnícI
Výjimkou v předvánočním čase 
nebývají ani různí pobertové 
spojující svou chtivost s násilím. 
Loupežemi, ale třeba i znásilně-

ním. Svou roli hraje v těchto 
případech nezřídkakdy alkohol. 
Ať už na straně oběti nebo 
pachatele. Nejjednodušší 
obranou proti podobnému 
útoku je nezavdat záminku 
a neposkytnout příležitost. 
Nechodit zejména po setmění 
sami opuštěnými uličkami, 
vyhýbat se temným zákoutím, 
případně se držet poblíž jiných 
lidí. Nenosit u sebe drahé věci 
nebo hodně peněz. Není-li zbytí, 
peníze si rozdělit alespoň na dvě 
místa. Pokud jste požili větší 
množství alkoholu, kupř. na 
firemním večírku, je lépe dojet 
domů taxíkem. Pokud vás zloděj 
navzdory vší opatrnosti přesto 
okrade nebo jinak poškodí, 
ohlaste případ neprodleně 
nejbližšímu místnímu oddělení 
Policie ČR. Požádejte svou banku 
o zablokování odcizených 
platebních karet. V případě 
současné krádeže klíčů od bytu 
a osobních dokladů s adresou 
zajistěte kontrolu vašeho obydlí, 
nejlépe se spolehlivým doprovo-
dem, případně i s asistencí 
policistů. Lze doporučit 
i výměnu zámku. 

Uložme si do paměti nejdůle-
žitější telefonní čísla: 158 Policie 
ČR, 156 Městská policie, 
155 Záchranná služba, 150 Hasi-
či, případně volejte na krizovou 
linku 112.

zdRoj: komise  
PRo BezPeČnost RmČ PRaha 8

závěr roku

na Silvestra s ohledem
Občanům jistě není neznámé 
znění vyhlášky Magistrátu 
hlavního města Prahy, která 
upravuje používání pyrotech-
niky I. a II. třídy a zakazuje 
tuto činnost na celém území 
Prahy, vyjma 31. 12. a 1. 1. 
Toliko vyhláška, zamysleme se 
však, prosím, všichni nad tím, 
zda nebýt i v tyto dny při 
používání pyrotechniky více 
zodpovědní, a to alespoň 
v těchto ohledech:
•	Domácí zvířátka jak známo 

různé výbuchy a ohňostroje 
snášejí často velmi těžko, 
pokusme se tedy nechat 
odpalování rachejtlí až 
navečer, kdy je předpoklad, že 
jejich nejrozšířenější druh 
– psi – bývají již vyvenčeni.

•	Při použití pyrotechniky 
opravdu dbejme bezpečnost-

ních předpisů. Ambulance na 
Silvestra bývají plné. Obsluha 
pyrotechniky by rovněž 
neměla být pod vlivem 
alkoholu.

•	Dbejme na řádné uklizení 
zbytků pyrotechniky.

•	Co se týká majitelů zvířátek, 
která pyrotechniku opravdu 
špatně snášejí, tak pokud 
nemají už své osvědčené 
metody, je dobré se v tomto 
ohledu poradit s veterinárním 
lékařem, který může přede-
psat i vhodné medikamenty. 
Často pomáhá zvířátka v době 
největší sváteční bujarosti 
zabavit. K tomu v případě 
psíků mnohdy postačí 
pořádná kost ze silvestrovské-
ho kolena. 

zdeněk nagovský
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Servis

velkooBJemové konteJnery

Lokalita Území Datum Čas

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 6. 12. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 6. 12. 14,00–18,00

Burešova Kobylisy 6. 12. 15,00–19,00

Uzavřená Kobylisy 6. 12. 16,00–20,00

Křivenická x Čimická Čimice 7. 12. 13,00–17,00

Lindavská Bohnice 7. 12. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 7. 12. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 8. 12. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 8. 12. 14,00–18,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 8. 12. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 9. 12. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 9. 12. 14,00–18,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 9. 12. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 12. 12. 13,00–17,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 12. 12. 14,00–18,00

Taussigova (proti domu č. 1) Kobylisy 12. 12. 15,00–19,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 13. 12. 13,00–17,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 13. 12. 14,00–18,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 13. 12. 15,00–19,00

U Pekařky Libeň 14. 12. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 14. 12. 14,00–18,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 14. 12. 15,00–19,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 15. 12. 13,00–17,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 15. 12. 14,00–18,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 15. 12. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 16. 12. 13,00–17,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 16. 12. 14,00–18,00

Pobřežní x Thámova Karlín 16. 12. 15,00–19,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 19. 12. 13,00–17,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 19. 12. 14,00–18,00

Kašparovo Náměstí Karlín 19. 12. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 20. 12. 13,00–17,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 20. 12. 14,00–18,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 20. 12. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 21. 12. 13,00–17,00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Karlín 21. 12. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

Pernerova x Sovova Karlín 21. 12. 14,00–18,00

Drahorádova Střížkov 22. 12. 13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 22. 12. 14,00–18,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 22. 12. 15,00–19,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 23. 12. 13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 23. 12. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 23. 12. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 25. 12. 08,00–12,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 25. 12. 09,00–13,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 25. 12. 09,00–13,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 25. 12. 10,00–14,00

K Haltýři x Velká skála Troja 27. 12. 13,00–17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 27. 12. 14,00–18,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 27. 12. 15,00–19,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 27. 12. 16,00–20,00

Lindavská Bohnice 28. 12. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova Karlín 28. 12. 14,00–18,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 28. 12. 15,00–19,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 29. 12. 13,00–17,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 29. 12. 14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 29. 12. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 30. 12. 13,00–17,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 30. 12. 14,00–18,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 30. 12. 15,00–19,00

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

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 2. 1. 14,00–18,00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň 2. 1. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 3. 1. 13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 3. 1. 14,00–18,00

Podhajská pole (parkoviště) Bohnice 3. 1. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 4. 1. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 4. 1. 14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 4. 1. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 5. 1. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 5. 1. 14,00–18,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 5. 1. 15,00–19,00

nePřehlédněte

prvních 16 nádob  
na kovové obaly v praze 8

 nměstská část Praha 8 má na svém území nově umístěny i separační nádoby 
na kovové obaly. do šestnácti šedých nádob je možné odkládat nápojové 
plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka 
od nápojů, jogurtů atd. 
Do těchto nádob nepatří stlačené kovové 
nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, 
kovové obaly od barev, benzínu, motoro-
vých olejů atd.

„Kontejnery na kovové obaly jsou dalším 
krokem v naší snaze zlepšit životní prostředí 
v naší městské části. Věřím, že mnoho lidí 
tuto možnost uvítá. Ráda bych požádala 
občany, kteří by měli zájem o separační 
kontejner ve své lokalitě, aby dali vědět buď 

přímo mně, nebo Odboru životního prostře-
dí,“ uvedla radní Anna Kroutil. 

Stanoviště nádob v Praze 8: Cafourkova 
520/1 (parkoviště), Křižíkova x Kollárova 
(Karlínské nám.), U Sluncové č. 610, 
Mazurská (konečná bus), Bulovka 1495/14, 
Košťálkova 2, Kyselova 11 (u OD Ládví), 
Šimůnkova 1625/1 (otočka MHD), Na Dláž-
děnce x Pod Hercovkou, Bešťákova (u kont. 
stání), křižovatka ulic Na Rokytce x Pivovar-

nická, Čimická 767/92, Na Zámkách 192/55, 
Novákových 59/2, Velká Skála 678/6, 
Trojská x Pod Havránkou. (apa)

taktO vyPadají nové nádoby na drobný 
kovový odpad. Foto: Vladimír Slabý
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Park dlážděnka

Zadání soutěže zahrnulo 
připomínky občanů 
V závěru listopadu byla 
dokončena podrobná příprava 
zadání architektonicko-kraji-
nářské soutěže, jejímž cílem je 
vybrat projektového partnera, 
který následně dopracuje 
projekt, podle něhož bude 
provedena celková revitalizace 
celé lokality parku Dlážděnka. 

Příprava zadání byla podrob-
ně a dlouhodobě konzultována 
s občany městské části, které 
vyvrcholilo veřejným projedná-

váním dne 1. listopadu 2016. 
Starosta Roman Petrus k tomu 
sděluje: „Chtěl bych poděkovat 
občanům za přístup. Diskuze 
byla po celou dobu projednávání 
věcná a přínosná. Jsem rád, že 
došlo k dořešení všech zásad-
ních bodů zadání.“ 

Hlavním cílem revitalizace je 
výrazné zkvalitnění a zvýšení 
bezpečnosti v celém parku, ale 
také jeho zapojení do potenciál-
ní zelené rekreační osy, která 

tímto místem vede. Celá 
revitalizace je rozdělena do dvou 
etap, přičemž stávající část 
dnešního parku je zařazena do 
první etapy, stejně tak západní 
část svahu. S dokončením 
realizace první etapy se počítá 
v průběhu roku 2018. 

Nejdůležitější částí zadání, ke 
kterému přispěli sami občané, je 
definování okruhu konkrétních 
míst a témat, která mají být 
zachována či realizována. 
Na místě tak bude například 
ponechána stávající malá vinice 
či borový háj, doplněno veřejné 
osvětlení nerušící výhledy na 
Prahu, bude zde navrženo 

vyhlídkové místo a dojde 
k výraznému zprostupnění celé 
lokality. 

Zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí Vít Céza 
k tomu dodává: „Přípravu 
revitalizace parku Dlážděnka 
jsme od počátku pojali jako 
ukázkový příklad toho, jak by 
měla být revitalizace přírodního 
parku připravována. Co nejvíce 
ve spolupráci s občany a zároveň 
s využitím odpovědného 
přístupu ke zlepšování životního 
prostředí jako takového.“ 

Podrobné informace budou 
zveřejněny na webu městské 
části od 15. prosince 2016. (vic)

Územní rozvoj

Městská část Praha 8 má již tři 
separační stanoviště na odpad 
označené Braillovým písmem.  
Jsou v ulici Mazurská na konečné 
autobusu, další pak naproti základní 
škole, třetí najdete v Křižíkově ulici. 
Lokality vybrali zástupci SONS ČR 

(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR) vždy 
v blízkosti bydlišť nevidomých. Ale ne každý nevidomý občan je 
členem SONS. „Prosím nevidomé obyvatele, kteří si přejí, aby 
v blízkosti jejich bydliště nebo jejich tras byly kontejnery označeny 
popisy v Braillově písmu, aby své požadavky adresovali na odbor 
životního prostředí a speciálních projektů,“ doplnila radní Kroutil.
 (apa) Foto: vladimíR slaBý

I NEVIDOMí JIŽ MOHOU TŘíDIT ODPAD

v PrOstOru nového parku nedaleko Bílé skály již začalo odstraňování 
náletové zeleně.

Tabulky s Braillovým písmem 
na kontejnerech pro separovaný 
odpad si prohlédla radní pro životní 
prostředí Anna Kroutil.  
Foto: Vladimír Slabý

revitalizace

Osmička bude 
mít nový park

 nkvalitní plochy veřejné zeleně jsou zcela zásadní pro 
zlepšování biodiverzity a lidského zdraví.  

Přesně tímto heslem se řídila 
příprava tvorby nového parku 
Prahy 8 nacházejícího se 
severně od přírodní památky 
Bílá skála s krásnými výhledy na 
Vltavu a libeňské doky. Aktuálně 
jsou již v plném proudu 
realizační práce na tvorbě 
tohoto parku, které přemění 
původní zcela zanedbanou 
lokalitu plnou nekvalitní 
náletové zeleně, všemožného 
odpadu včetně injekčních 
stříkaček na prosvětlený 
přírodní park s několika typy 
stanovišť. Zastupitel a předseda 
komise pro životní prostředí Vít 

Céza, který se spolu s panem 
starostou Romanem Petrusem 
na přípravách od začátku podílí, 
sděluje: 

„Jsem hrdý na to, že jako 
městská část tvoříme nové 
parky tohoto typu. Neomezuje-
me se pouze na klasické veřejné 
plochy, ale zdůrazňujeme 
i potřebu přírodních parků, jež 
výraznou měrou zvětšují podíl 
a propojenost kvalitních ploch 
zeleně, které do budoucna 
přispějí ke zlepšování lidského 
zdraví.“ 

V rámci revitalizace dojde 
k obnovení části původního 

ovocného sadu, ke stabilizaci 
existujících kvalitních dřevin 
a mimo jiné také k vytvoření 
květnaté louky. Aktuálně 
probíhá odstraňování zcela 
nevhodné náletové zeleně 
a odstraňování nebezpečných 

odpadů, na jaře pak proběhnou 
rozsáhlé výsadby zejména 
ovocných stromů a řady 
květnatých bylin.  

Podrobné informace budou 
zveřejněny na webu městské 
části od 15. prosince 2016. (vic)
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Zdravotní a sociální péče

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

P IPRAVUJEME:

č

č

č

ě

Ř

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

Váno ní posezení maminek

ě
ě

ě

od 10:00-11:00
10:00-11:00

Informace v klubu
č

OSMIČKA pro rodinu

KrabíkĎáblík Karlík Mapa
Mapa
Klub

OSMI KA PRO RODINUČ

program dětských klubů

podrobné informace
najdete na

www.osmickaprorodinu.cz
osmickaprorodinu

Kulaté stoly
Mikulášské besídky

pro maminky s d tmi
po, st , pá - od 9:00-12:00

ě
ř

– tvrtky
p ijímáme p ihlášky na nové
tvrtletí

.
sraz p ed KD Krakov v 16:45,
lampiony vlastní, trasa vhodná
i pro ko árky

.

výroba ozdobi ky
do okna

–
š

č

č

č

č

ř ř

ř

zpívání koled, ochutnávka
cukroví,

sportování pro nejmen í

13.12

19.12

Leden

HERNA

MINIŠKOLKA

Lampionový pr vod

Posezení u strome ku

P IPRAVUJEME:
Novoro ní olympiáda

ů

Ř

č

č

každou st edu od 16:00

každý tvrtek od 16:00

ř

č
14.12

22.12

.
ž

.
nebude chyb t váno ní hudba
a dobroty

Pra ské filharmonie v Rudolfinu

v Beachklubu Ládví
sraz v klubu Mapa v 8:30

ě

18.12.

č

TANCOVÁNÍ s Míšou

VÝTVARNÁ DÍLNA s Maruškou

P edváno ní koncert

Váno ní mejdan!

ř

Turnaj ve volejbalu

č

č

Výtvarné :

š

Posezení u strome ku

úterky

Pohybové aktivity:

Pleteme álu s Veronikou

č

10:00-11:00
ž š

váno ní st
– váno ní kap í

st edy 10:00-11:00

od 18:00–20:00, p inést s sebou
2 klubka siln jší p íze, jehlice
pot ebovat ú ast
potvrdit v klubu

vým na recept , ochutnávka
cukroví

6.12.
13.12

7.12

– dopis Je í kovi
. – andílek - jmenovka na

ůl
ř k

ř
.

ř
ě ř

ř nebudete,

ě ů

č
č

č

20.12.

20.12.

soutěž tvořivosti

Osmotýli už mají 
své vítěze i výstavu
Letní soutěž o nejkrásnějšího 
ručně vyrobeného motýla, 
kterou společně vyhlásily 
MČ Praha 8, Centrum RoSa 
a OC Krakov, už zná své vítěze. 
Vybrala je jednak odborná 
porota, a jednak hlasování 
veřejnosti na internetu. 

Soutěž byla určena všem 
generacím, jednotlivcům 
i kolektivům, ať už ve školkách, 
školách, podnicích, ústavech, 
různých organizacích, nemocni-
cích či domovech seniorů. 
Nakonec se sešlo 126 velmi 
originálních výtvorů. Zastoupe-
ny byly nejrůznější techniky – 
malba, kresba, grafika, koláž, 
„přiletěli“ i motýli krajkoví 
či dřevění. Vybrat ty nejlepší 
motýly tedy bylo opravdu velmi 
těžké. Ocenění by zasloužili 
všichni. 

Z Osmotýlů je vytvořena 
putovní výstava, která je nyní 
ke zhlédnutí v OC Krakov, 
potom bude v Centru RoSa 

a na závěr v létě 2017 bude 
vystavena i na Úřadu městské 
části  Praha 8 v tzv. Bílém  
domě.  (býv)

hlASOvání pOrOty:
1. místo za organizaci 
– pacienti z arteterapeutické 
dílny z Psychiatrické nemocni-
ce Bohnice pod vedením 
arteterapeutky Evy Holubové 
(všichni dřevění motýli)
1. místo za jednotlivce – paní 
Ingrid Wintersteiner
2. místo za organizaci 
– seniorky z CAPu (Centra 
aktivizačních programů) 
z Mazurské
2. místo za jednotlivce – Karel 
Vančura 
3. místo za organizaci 
–  studenti střední Grafické 
školy Náhorní
3. místo za jednotlivce 
Madlenka Csémi 

InternetOvé 
hlASOvání 
veřejnOStI:
1. místo – Amálka Cimpová, 
4,5 roku
2. místo – Marika Vávrová, 
Pavla Veverková, Pavel Jůza, 
SŠ Náhorní, obor grafický 
design, 1. ročník
3. místo – Pavlína Frešerová.
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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 Prosinec
 ` 6. 12. úterý od 13.00 do 16.00 hod. 
` VÝTVARNÁ DÍLNA – KORÁLKOVÉ 
OZDOBY. V Gerontologickém centru. 
Pod vedením Alexandry Boušové, 
vstupné 20 Kč.

 ` 13. 12. úterý od 13.00 hod. 
` CVIČENí PAMĚTI. V Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 ` 20. 12. úterý od 13.00 hod. 
` BABINEC. Posezení s předvánočním 
pohoštěním. V Gerontologickém centru. 
Vede Věra Dvořáková.

 ̀pondělky: 5. 12. a 12. 12.  
` PLAVÁNí. Sraz ve 13.30 hod. 
před plaveckým stadionem Na Šutce. 
Pod vedením Věry Dvořákové.  
Vstupné pro seniory 96 Kč.

 ̀Středy: 7. 12. a 14. 12.  
` NORDIC WALKING – VYCHÁZKA 
S HOLEMI. Hole vlastní.  
Sraz ve 13.00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 ` 5. 1. čtvrtek od 13.00 hod. 
` NÁVŠTĚVA GALERIE KOOPERATIVY. 
Sraz ve 13.00 hod v Ládví,  
vede Iva Hubená.

 ` 10. 1. úterý od 13.00 do 16.00 hod. 
` VÝTVARNÁ DíLNA – PRÁCE S KŮŽí. 
V Gerontologickém centru. Vede 
Alexandra Boušová, vstupné 20 Kč.  

hezké vánoce Prožité v klidu 
a sPokoJenosti PřeJe Gema 

onkoloGická osvěta

Amelie pomáhá již 10 let
 n Již 10. výročí svého založení 

si 10. listopadu si v Grabově vile 
připomněla amelie, z. s. 
Oslavy se zúčastnili současní i bývalí 
zaměstnanci, členové spolku, donoři 
a sponzoři, osobnosti z oblasti onkologie 
a přátelé organizace. 

Za podporu i poskytnutí prostor 
děkujeme MČ Praha 8. Amelie se zabývá 

psychosociální pomocí onkologicky 
nemocným a jejich blízkým. Nabízí služby 
v Centrech v Praze, Liberci, Olomouci 
a Rakovníku, realizuje dobrovolnický 
program na onkologických odděleních 
v nemocnici a snaží se o osvětu 
a vzdělávání v této oblasti. 
 
šáRka slavíková

Péče o seniory

praha 8 má nový  
dům sociálních služeb

 nve středu 30. listopadu 2016 proběhlo 
za účasti starosty mč Praha 8 romana 
Petruse slavnostní otevření nového 
domu sociálních služeb (dss), který se 
nachází v ulici s. k. neumanna 2475, 
Praha 8 – libeň.

Výstavbu DSS financovala městská část 
Praha 8. Jeho provozovatelem je Obvodní 
ústav sociálně-zdravotnických služeb 
(OÚSS), který je příspěvkovou organizací 
zřízenou naší městskou částí. 

V prvním patře objektu jsou prostory pro 
krátkodobé pobytové odlehčovací služby 
s potřebou celodenní péče. Od 1. listopadu 
2016 byl postupně zahájen provoz této 
služby a jsou již přijímáni její klienti. 
K dispozici mají 21 lůžek v devíti dvoulůžko-
vých a třech jednolůžkových pokojích. 
Všechny jsou vybaveny samostatným 
sociálním zařízením (sprcha a toaleta). „Naše 
městská část se dlouhodobě snaží poskyto-
vat svým seniorům špičkovou péči, protože 
si to určitě zaslouží. Nově vybudované 
zařízení jim umožní po dobu jejich pobytu 
žít v moderním prostředí s kvalitní péčí, 
které navíc není daleko od jejich domova 
a rodiny,“ uvedl Roman Petrus. V 2. patře 
objektu bude 31 lůžek určených jako domov 

se zvláštním režimem pro klienty se 
sníženou soběstačností, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 
Tato část DSS by měla být otevřena 
v průběhu příštího roku. 

Součástí nového DSS je i kuchyňský úsek 
s kapacitou 200 jídel a prádelna. V rámci 
výstavby tohoto objektu byl revitalizován 
i sousední veřejně přístupný park. V něm 
byly vysázeny nové dřeviny a instalovány 
cvičební stroje pro seniory. 

Lidé mající zájem o přijetí do péče Domu 
sociálních služeb naleznou všechny 
potřebné poklady a kontakty na stránkách 
Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických 
služeb www.ouss8.cz. (pep) 

Kurzy anglického jazyka
Pořádá: Gema, o. p. s., Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy

Kde: Gerontologické centrum, 
Šimůnkova 1600
Počet lekcí: 20 x 90 minut

Pokročilí (1. skupina) 
konverzace:
Začátek/konec kurzu:  
Každé pondělí 2. 1. – 5. 6. 2017
V kolik: 9:25–10:55 h.

Pokročilí (2. skupina) 
konverzace:
Začátek/konec kurzu:  
Každé úterý 10. 1. – 23. 5. 2017
V kolik: 9:25–10:55 h.
Cena za celý kurz: 900 Kč
Lektorka: Ing. Dana Zemanová.
Pro více informací a rezervace 
volejte prosím na tel: 

286 883 676, nebo osobně 
na recepci Gerontocentra.
Platby: pondělí–středa 9–16 h.

Kontakt: 
Pavel Hoch – GEMA, o. p. s.
Šimůnkova 1600
tel.: 286 883 676
182 00 Praha 8 – Kobylisy, 
e-mail:  
gema@gerontocentrum.cz

WWW.STARNOUT-JE-NORMALNI.CZ      WWW.GERONTOCENTRUM.CZ
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

pOndělí
  ` 8:45–9:50 ` zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová) 

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

  ` 9:00–12:30 ` 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) – 12. 12.

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

  ` 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
  ` 8:30–9:00 ` 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)

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

  ` 11:00–12:00 ` Přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aJ – mírně 
pokr. + písně 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
  ` 8:00–15:00 ` sociální poradenství 
  ` 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) 

  ` 11:00–12:00; 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. 

  ` Stále přijímáme přihlášky do kurzu 
španělštiny pro začátečníky i mírně 
pokročilé. Zájemci se mohou hlásit 
v kanceláři.

SpecIální: 
  ` po celý advent až do 13. ledna 
si je možné prohlédnout betlém 
z moduritu p. Zdeňka Klímy 
v pracovní dny mimo dobu výuky.

  ` I v prosinci můžete zhlédnout 
výstavu fotografií p. Pavla 
sudického nazvanou fotografie 
z přírody, která je připravena 
v relaxační místnosti CAP.

  ` pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením rndr. m. Štulce turis- 
tické výlety za přírodními a kulturní-
mi památkami středních čech. 
Aktuální informace v kanceláři CAP. 

  ` 1.12. od 13:30 ` Předvánoční 
posezení s alternativní medicínou 
– přednáší Ing. A. Čupová

  ` 2. 12. od 10:00 ` tvořivá dílna 
s J. vávrovou – adventní věnce. 
Základní materiál zajištěn, ozdoby 
na věnce vlastní.

  ` 5. 12. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s m. Beranovou a kol.  
– v klubovně v přízemí

  ` 6. 12. od 9:00 ` hrátky z papíru 
– výtvarná dílna D. Zemanové

  ` 6. 12. od 13:00 ` kratochvilné 
vystřihovánky s J. chybovou 
– figurky do betléma – pokrač.

  ` 8. 12. od 10:05 ` návštěva výstavy 
vánočních ozdob v roztokách –  
sraz zastávka busu 340 Dejvická, 
metro A. Vede Ing. Pavlína Římalová 
Aksamítová. (Pozn.: přednášku Praha 
neznámá od 15 hod. stihnete).

  ` 8. 12. od 13:00 ` spinosa – moudrost 
– přednáška z cyklu R. Svobodové

  ` 12. 12. od 13:30 ` Přednáška:  
Jiří z Poděbrad – o jeho panování 
a zajímavém životě přednáší 
H. Kohoutová 

  ` 13. 12. od 10:00 ` vánoční setkání – 
přijďte se na chvilku zastavit 
v předvánočním shonu. Krásu 
vánočních svátků připomene 
vystoupení Dramaticko-recitačního 
kroužku, dále jsou pro vás připraveny 
vánoční dílničky paní J. Chybové, 
V. Ludkové, M. Neckářové, 
a D. Zemanové. 

  ` 13. 12. od 13:00 ` Paličkování 
s d. zemanovou 

  ` 15. 12. od 14:00 ` Předvánoční 
beseda o duchovních tématech 
– s katechetkou Mgr. B. Tranovou 

  ` 19. 12. od 13:00 ` korálkové tvoření 
s v. urbanovou – vánoční dekorace. 
Je nutné se přihlásit předem.

  ` 19. 12. od 13:30 ` Předvánoční 
společné vystoupení dramaticko-
recitačního kroužku a m. Beranové 
a kol. – akce se koná v klubovně 
v přízemí

  ` 27. 12. – 30. 12. 2016 ` ZAvřenO!

centrum  
aktivizačních 
ProGramů

caP Burešova

ProGram

prosinec 

2016

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
placená inzerce

Přejeme vám příjemné 
prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví a spokoje-
nosti v roce 2017!
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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) 

  ` 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) – 20. 12. hodina odpadá

  ` 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 
– sudé týdny: 13. 12. 

  ` 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) – liché týdny: 6. 12. a 20. 12.

  ` 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: 6. 12. a 20. 12.

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: 7. 12. a 21. 12.

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 14. 12. 

  ` 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: 7. 12. a 21. 12.

  ` 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) 
– 7. 12. a 14. 12. hodina odpadá

  ` 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: 7. 12. a 21. 12. 

ČtvrteK 
  ` 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)

  ` 13:45–14:45 ` čchi-kung  
(vede J. Vilímová)

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)

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – sudé 
týdny: 2. 12. a 16. 12. 

  ` 9:30–10:30 ` orientální tance  

(vede M. Sedláčková) –  
23. 12. hodina odpadá

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) 
– sudé týdny: 2. 12. a 16. 12.

  ` 10:00–12:00 ` mobilní telefony – 
základy nastavení a aplikace  
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 9. 12. 

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

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

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

  ` Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na 
tel. č. 283 024 118. dále je nutné 
se vždy přihlásit na všechny  
dílničky a přednášky! děkujeme 
za pochopení.

  ` 27. 12. – 30. 12. 2016 ` ZAvřenO!

SpecIální: 
  ` 1. 12. od 10:00 ` vánoční dílnička 
(vede Mgr. V. Ludková)

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

  ` 5. 12. od 13:30 ` Přednáška –  
Povídání o práci na Pražském hradě 
(přednáší H. Kohoutová) 

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

  ` 8. 12. od 10:00 ` háčkování (vede J. 
Novotná) – háček a materiál vlastní 

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

  ` 14. 12. od 13:00 ` klubové posezení 
– adventní zvyky  
(vede O. Soustružníková) 

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

centrum  
aktivizačních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

prosinec 

2016

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

ProGraM na PROSINEC
 ` 1. 12. od 14:00 hod.  
` Kréta – I. část, přednáška  
Ing. J. Burdycha z cyklu  
Krásy ostrovů“

 ` 6. 12. od 15:00 hod.  
` hudební odpoledne  
Mgr. Vomáčky na téma  
Vánoční zpívání

 ` 8. 12. od 13:30 hod.  
` trénink paměti  
s PhDr. M. Holou

 ` 8. 12. od 15:00hod.  
` zpíváme koledy s dívčím 
sborem Dvouleté katolické 
školy v Karlíně

 ` 13. 12. od 15:00 hod.  
` výtvarná dílnička 

Mgr. Neckářové  
(vánoční tvoření I. část)

 ` 15. 12. od 14:00 hod.  
` Kréta – II. část, přednáška 
Ing. J. Burdycha z cyklu  
Krásy ostrovů

 ` 20. 12. od 15:00 hod.  
` výtvarná dílnička 
Mgr. Neckářové  
(vánoční tvoření II. část)

 ` 22. 12. od 13:00 hod.   
` Česká mše vánoční J. J. Ryby 
– poslech s Mgr. Neckářovou 

 ` 27. 12. od 15:00 hod.  
` hrajeme vánoční Bingo

 ` 29. 12. od 13:00 hod.  
` Silvestrovský „babinec“

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.

Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků  
a do nového roku 2017 hodně štěstí!
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s klubem maPa si děti užijí zábavu i na procházce v přírodě.

Školství a mládež

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

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.

kluB maPa 

Základem je bezpečí 
a pestrá nabídka 
aktivit pro děti

 nklub mapa je odpolední klub pro děti ve věku od 6 do 12 let, 
jehož cílem je jim poskytnout bezpečný prostor pro všestran-
ný rozvoj jejich osobnosti. funguje pod mč Praha 8 již třetím 
rokem a je pro děti otevřen po celý rok, včetně letních 
prázdnin, od pondělí do čtvrtka od 13 do 18 hodin. 

„Naše městská část podporuje 
klub Mapa, protože nabízí dětem 
smysluplné a i atraktivní trávení 
jejich volného času. Velice 
přínosné je, že se klub orientuje 
především na děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, 
jejichž rodiče často nemají 
dostatek finančních prostředků 
na zaplacení volnočasových 
aktivit pro své potomky,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman Petrus.      

Děti mají možnost si v klubu 
popovídat s jeho pracovníky 
a zahrát si různé hry. Mohou si 
také domluvit bezplatné 
doučování. Navíc se pořádají 

pravidelná jednorázová tematic-
ká odpoledne. Letos se tak děti 
zúčastnily tréninku v softballu 
a volejbalu s profesionálními 
trenéry, opět si několikrát 
zahrály a zazpívaly s Pražskou 
filharmonií, účastnily se besed se 
zajímavými lidmi na témata, jako 
je bezpečné fungování na 
internetu či problematika 
vrstevnických vztahů. Děti se 
zapojily i do příprav a organizace 
našeho oblíbeného MapaFestu, 
který se bude konat i příští rok. 
Aktuálně probíhá každou středu 
pravidelné tancování a ve 
čtvrtek jsou organizované 

výtvarné dílny. Důležité je, že 
všechny akce pořádané klubem 
Mapa jsou zdarma.

V červenci letošního roku klub 
Mapa poprvé organizoval dětský 
tábor, který se konal v Janově 
nad Nisou. Cena byla díky 
podpoře MČ Prahy 8 velmi nízká. 
Tábor měl u dětí i rodičů velký 
ohlas, proto jej plánujeme i na 
příští rok. O prázdninách se také 
poprvé konaly příměstské 
tábory. Program byl pro děti 
zajištěn po celý den od 7:30 do 
17:00 a byl opravdu pestrý: 
výlety na hrady Karlštejn 
a Kokořín, návštěva pražské zoo, 
soutěže a hry v Malešickém 

parku a mnoho dalších zajíma-
vých akcí.  

V příštím roce se budou 
realizovat čtyři týdenní běhy. 
V termínu od 6. 2. do 10. 2. budou 
probíhat paralelně dva běhy, 
když základny mají v Čimicích 
(Čimická 61) a v klubu Mapa 
(Sokolovská 121). Rodiče si tak 
budou moci vybrat, které 
z těchto míst je pro ně výhodněj-
ší. Novinkou je, že příměstský 
tábor bude i na jaře.  

Podrobné informace o klubu 
Mapa lze získat na telefonním 
čísle 606 634 847 a na interneto-
vých stránkách  
www.osmickaprorodinu.cz.  (pep)
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Školství a mládež

Místostarosta Matěj Fichtner 
spolu s ředitelkou školy Miladou 
Bulirschovou a zástupcem 
zhotovitele slavnostně otevřeli 
dne 25. listopadu novou jídelnu 
a kuchyň v ZŠ Mazurská. 
V rámci rekonstrukce kromě 
instalace nových strojů na 
přípravu jídel či nového topení 
a odvětrávaného stropu došlo 
i k dispozičním úpravám 
místností.  (býv)

Foto: vladimíR slaBý

ZŠ MAZURSKÁ MÁ NOVOU KUCHYŇ A JíDELNU

Pozvánka

Workshop 
o rozvoji 
vzdělání 
v praze 8 
Realizační tým projektu MAP 
(místní akční plán) rozvoje 
vzdělávání na území Prahy 8 
zve všechny zájemce na 
workshop pracovních skupin 
oblasti předškolního 
a neformálního vzdělávání 
a základního a neformálního 
vzdělávání. 

Uvítáme zájemce z řad 
široké veřejnosti – rodiče 
a zástupce dětí, organizace 
působící v oblasti neformál-
ního vzdělávání a péče 
o předškolní a školní děti na 
území celého správního 
obvodu, zájmové spolky, 
sdružení apod. Cílem je 
zapojit do MAP co nejširší 
základnu aktérů oblasti 
vzdělávání na území Prahy 8 
a zlepšit kvalitu předškolní-
ho, základního a neformální-
ho vzdělávání. 

Uskuteční se zde interaktiv-
ní sběr dat a podnětů do 
Strategického rámce MAP do 
roku 2023, včetně vyhodnoce-
ní a SWOT3 – analýz jednotli-
vých opatření. Zde budete mít 
příležitost pod vedením členů 
realizačního týmu vyjádřit 
svoje potřeby, představy, 
plány rozvoje a zapojit se do 
větších společných projektů 
jak investičního, tak i neinves-
tičního charakteru. Snahou je 
navázat spolupráci při 
plánování projektů a komuni-
kaci při řešení konkrétní 
problematiky. Výměna 
zkušeností a přenos dobré 
praxe. 

Termín pro workshop 
Předškolní a neformální 
vzdělávání je úterý 13. pro-
since od 15 hodin a termín 
pro workshop základní 
a neformální vzdělávání 
proběhne ve čtvrtek 15. pro-
since opět od 15 hodin. Místo 
konání je MŠ Korycanská 
394/12, 181 00 Praha 8. 
Zájemci se mohou hlásit na 
petr.svoboda@praha8.cz. 
Registrační číslo projektu: CZ.
02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000390. 
Více na www. praha8.cz.  (red)

zŠ ústavní

Zveme vás na 
vánoční dílny
A je tu opět advent – doba rozjímání s trochou 
nostalgie, co tento rok přinesl a co nás ještě čeká… 
Nám přinesl několik akcí, které se uskutečnily 
v rámci programu Skutečně zdravá škola, např. 
projekt Kompostování s Kokozou v Kolpingově 
domě v Bohnicích, kde se naši šesťáci seznámili 
i s prostředím azylového domu pro matky s dětmi 
a viděli, jak se starat o zeleninovou zahradu. 
Nemůžeme zapomenout ani na akci Jedeme na 
farmu v Máslovicích či Klimatickou snídani aneb 
Pěstuj planetu ve spolupráci s Ekumenickou 
akademií v Praze 8. Rádi jsme prezentovali naše cíle 
na Konferenci škol podporujících zdraví pořádanou 
MČ Praha 8.

A co nás čeká v nejbližší době? Zveme všechny 
děti a jejich rodiče, prarodiče, hosty i širokou 
veřejnost na akci Vánoční dílny aneb Zdravé 
a veselé... Přijďte ve čtvrtek 15. prosince od 15 do 
18 hodin do naší školy. Celá akce bude tak jako 
vloni v prostorách školní jídelny, kam budete moci 

přijít už po čichu na voňavý čaj do čajovny, posedět 
a popovídat si v kavárničce s fair trade kafíčkem. 
K němu vám ve školní cvičné kuchyni nachystají 
sedmáci něco dobrého na zub. Celá akce bude 
doprovázena ukázkou řemesel, chybět nebude ani 
tombola, domů si vedle zážitků a příjemné nálady 
můžete odnést i vánoční přáníčko vyrobené našimi 
nejmenšími žáčky či těmi staršími. 

ivana RůžiČková

během minulých vánočních dílen si děti mohly 
vyzkoušet i pletení.

memorandum

Spolupráce 
s pOrG nabrala 
nový směr

 nměstská část a První 
obnovené reálné gymnázium 
(PorG) podepsaly 29. listopa-
du 2016 memorandum 
o vzájemné spolupráci. 

Součástí memoranda je 
navýšení nájemného u libeňské 
budovy Lindnerova 3, kde PORG 

sídlí a jejíž je MČ vlastníkem. 
Nájemné dosud činilo pouhých 
259 tis. Kč ročně. 

„Od roku 1990, kdy byla 
původní nájemní smlouva 
uzavřena, se nikdo z vedení 
radnice ani nepokusil s PORG 
vyjednat vyšší nájemné. Až nyní 
se to podařilo i s inflační 

doložkou,“ uvádí místostarosta 
Matěj Fichtner. Nové nájemné 
bude činit více než čtyřnásobek, 
což přinese městské části výnos 
1,2 milionu korun ročně.

„Působení PORG v Praze 8 
si vážíme. S PORG jsme se proto 
v Memorandu dohodli na 
společných kulturních a vzdělá-
vacích projektech. Například 
v Kulturním domě Ládví 
budeme společně pořádat 
8. prosince Vánoční ples Prahy 8. 
Podařilo se také vyjednat, že 
studenti PORG budou v rámci 
svých studijních aktivit 
dlouhodobě doučovat děti 
z Klokánku v Chabařovické, aby 
tyto děti uspěly ve škole 
i v životě,“ dodává místostarosta 
Fichtner. (apa)
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Kultura

placená inzerceplacená inzerce

PROGRAM PROSINEC

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

2.12. Pá 19:00 The Addams Family

3.12. So 15:00 The Addams Family

4.12. Ne 15:00 The Addams Family

7.12. St 19:00 Dracula

8.12. Čt 19:00 Dracula

9.12. Pá 19:00 Dracula

10.12. So 15:00 Dracula

10.12. So 19:00 Dracula

11.12. Ne 15:00 Dracula

13.12. Út 20:00 Bílé Vánoce Lucie Bílé

14.12. St 19:00 Bonnie & Clyde 

15.12. Čt 19:00 Bonnie & Clyde 

16.12. Pá 19:00 Bonnie & Clyde 

17.12. So 15:00 Bonnie & Clyde 

17.12. So 19:00 Bonnie & Clyde 

18.12. Ne 19:00

VELKÝ VÁNOČNÍ 
KONCERT 
VOKÁLNÍHO 
SESKUPENÍ 4TET 
s Filharmonií Brno

Generální partner muzikálu Partner muzikálu

scénář
S A G V A N  T O F I

premiéra
J A R O  2 0 17

H U D E B N Í  D I VA D L O  K A R L Í N 
ve  spoluprác i  s  T WO MEN PRODUCTION

uvádí

Osmicka_CasRuzi_188x63.indd   1 23.11.16   11:30

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

PROSINEC

ÚT 19.0006 KRÁLOVA ŘEČ

PÁ 19.0009 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

ST

ČT

19.00

19.00

07
08

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
DON JUAN

ČT

NE

SO

PO

19.00

20.00

20.00

19.00

01

04
03

05

FUK!

A PAK PŘIŠLA MIRNA
21. Pražský divadelní festival německého jazyka

A PAK PŘIŠLA MIRNA
21. Pražský divadelní festival německého jazyka

EDITH A MARLENE

ÚT 19.3006 PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

PÁ 19.3002 DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

Předplatné skupina C

Host divadla

Host divadla

Předplatné skupina E

ČT 10.0022 DON JUAN
PO

ST

ČT

17.00

19.00

19.00

26

28
29

DON JUAN
ÚT 19.0027 OTHELLO

NORA

LASKAVÉ BOHYNĚ

ÚT

ST

19.00

10.00
20
21

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

SO 17.0031 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

PÁ 19.0030 CELEBRITY

Zadáno

Silvestr

Vyprodáno

Předplatné skupina B

PO 19.3019 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

PÁ 19.0016 NORA

Indigo Company,
host divadla

ČT 11.0015 NORA

SO

ST

PO

ÚT

16.00

11.00

19.00

11.30

10

14

12
13

SPOLUPRACOVNÍCI

NORA

FUK!

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PO 19 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM11.00

ÚT 19.3013 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

PÁ 19.3009 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

SO 19.0017 NORA

2. veřejná generálka

1. veřejná generálka

Premiéra

1. repríza

Zadáno

Předplatné skupina D,
Derniéra

Předplatné skupina A

KOŠICE – STARÉ MESTO 
VE FOTOGRAFIÍCH
ALEXANDRA JIROUŠKA
STÁLE ŽIVÁ UČEBNICE
ARCHITEKTURY

23 / 11 / 2016   –   13 / 1 / 2017  
LIBEŇSKÝ ZÁMEK

ZENKLOVA 35, PRAHA 8 – LIBEŇ

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

VÝSTAVA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU ĽUBOMÍRA GREGU, STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI 
KOŠICE – STARÉ MESTO A ANNY KROUTIL, RADNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8.

OTEVŘENO: PO A ST 8.00–18.00, ÚT A ČT 8.00–15.30, PÁ 8.00–15.00 HOD. 
SO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. VSTUP ZDARMA.

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 8

MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE – STARÉ MESTOA

WWW.PRAHA8.CZ
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Kultura

fOtOgraf alexandr jirOušek představuje na svých fotografiích Košice 
– Staré Mesto, partnerskou čtvrť Prahy 8. Foto: Vladimír Slabý 

V sobotu 29. října proběhl na Libeňském zámku již druhý ročník 
Dušičkového večera, který si přišlo užít přes tisíc malých 
i velkých návštěvníků, mnozí ve vlastních kostýmech. Během 
strašidelné prohlídky zámku se mohli setkat s vodníkem, 
mnichem, čarodějnicí, komornou, čertem, rytířem a jeho malým 
čarodějným pomocníkem, hraběnkou i bílou paní. Dozvěděli se 
od nich zajímavé informace o historii zámku a hlavně se báječně 
bavili. (vrs), Foto: vladimíR slaBý

ZÁMECKÁ STRAŠIDLA OPĚT POBAVILA

Nevšední kulturní zážitek čekal 16. listopadu na diváky zaplně-
né obřadní síně Libeňského zámku. Se svým hudebně-dramatic-
kým pásmem Tři fresky ze života Karla IV. tu vystoupil spolek 
Doba Karlova, který se hlásí k tzv. living history, jejímž cílem je 
ukazovat a „oživovat“ určité dějinné okamžiky pokud možno co 
nejvěrohodnějším způsobem. Tímto vystoupením jsme uzavřeli 
rok, ve kterém jsme si připomínali 700. výročí narození císaře 
Karla IV. (lk), Foto: vladimíR slaBý

KAREL IV. V LIBEŇSKéM ZÁMKU

Partnerská výstava  
v liBeňském zámku

Košice –  
Staré Mesto 
ve fotografiích
Výstava Košice – Staré Mesto ve 
fotografiích Alexandra Jirouška, 
která od 23. listopadu probíhá 
v Libeňském zámku, je prvním 
výsledkem Memoranda 
o přátelství a spolupráci, které 
v červnu tohoto roku uzavřely 
městská část Praha 8 a městská 
část Košice – Staré Mesto. 
Výstava se koná pod záštitou 
Ľubomíra Gregu, starosty 
městské části Košice – Staré 
Mesto, a Anny Kroutil, radní 
městské části Praha 8. „Košice 

jsou opravdu krásné město 
a jsem ráda, že máme možnost 
takto ho občanům představit. 
Věřím, že první společná výstava 
je začátkem dlouhodobé 
spolupráce, jejíž výsledky budou 
pro občany Prahy 8 zajímavé,“ 
uvedla radní pro vnější vztahy 
Anna Kroutil.

Košice jsou někdy popisovány 
jako živá učebnice architektury, 
což značí, jak rozmanité 
památky zde lze spatřit. 
Prostřednictvím fotografií 

Alexandra Jirouška můžete 
nahlédnout do krás a málo 
známých a výjimečných částí 
tohoto města. Autor se fotogra-
fováním města Košice zabývá již 
několik desetiletí. V Košicích žije 

a působí od roku 1953 a podílí se 
na jeho zviditelňovaní v mnoha 
tiskových a vizuálních formách.
Výstava v Libeňském zámku 
potrvá do 13. ledna 2017, vstup 
je zdarma.  (apa)

kd ládví

návrat k původnímu účelu
 nkulturní dům ládví nyní prochází 

částečnou přeměnou, jejímž cílem je 
především navrátit mu jeho původní 
účel a probudit zájem veřejnosti 
o dění v něm. 

V politováníhodném stavu bylo především 
foyer pod velkým sálem, které postupně 
prochází přeměnou. V nedávné době byl 
například zkolaudován nový výtah pro 

veřejnost, a to i pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. V průběhu roku 2017 by měla 
být ve foyer otevřena nová kavárna 
s dětským koutkem, což bude asi nejpříjem-
nější změnou pro návštěvníky kulturního 
domu. 

Zásadní rekonstrukcí projde v létě 2017 
strop ve velkém sále a v období 2017–2018 
bude postupně rekonstruována také 
restaurace. A zásadní přeměnou projde ve 

dvou etapách i celé veřejné prostranství 
v okolí KD, včetně terasy a zadní strany KD 
u ulice Binarova. V průběhu roku 2016 
proběhlo také několik příjemných kultur-
ních akcí, které pořádá MČ Praha 8 ve 
spolupráci s KD Ládví.

Konec roku bude kulturou ve velkém sále 
přímo nabytý, veškeré aktuální informace 
o plánovaných i minulých akcích najdou 
návštěvníci na facebookových stránkách 
KD Ládví.

maRkéta řehořová
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Pozvánky

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

www.centrumkrakov.cz

SPLŇTE PŘÁNÍ TĚM,
KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

od 30. listopadu do 19. prosince 2016
každé pondělí a středu od 15:00 do 18:00

ve 2. podlaží

Každé pondělí 
a středu v čase od 15 
do 18 hodin můžete 
splnit vybrané přání 

dětem a matkám 
z krizových center 
Prahy 8, a to přímo 

u vánočního stromu 
ve 2. podlaží.

�

Přijďte i Vy společně 
s námi 20. prosince 

předat vánoční dárky
v 16 hodin ke 
stromečku ve

2. podlaží.

facebook.com/CentrumKrakov

pro rodinu

ve spolupráci s

STROM
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DÁRKY OD VÁS PODPOŘÍ DĚTI A MATKY
Z KRIZOVÝCH CENTER PRAHY 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Rodinná politika/sport

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků U13 o Pohár 
hlavního města Prahy vyhrála stejně jako loni Sparta Praha před 
Slavií a Bohemians, pořádající FK Meteor Praha VIII skončil 
čtvrtý. Sparta si triumf zajistila až v penaltovém rozstřelu. 
Trofeje předával místostarosta MČ Praha 8 Matěj Fichtner. Hrálo 
se za vytrvalého deště na hřišti Meteoru v Ďáblicích a představi-
lo se celkem 12 týmů včetně rakouského Lince, německého 
Cottbusu a slovenského Sence.

text a Foto: vladimíR slaBý

V ĎÁBLICíCH KRALOVALA SPARTA

Ř
KURZ
VA ENÍ

s kucha em Mariemř

Kavárni ka
PRAŽSKÉ OSMY

č

každé pond lí od 15:00 16:30ě –
rezervace tel. 603 522 073 p. Šír:

KURZ TANCE
St edy od 14:00 14:45
d ti 1 3 t ída

ř –
ě – ř

Libu e Chytková-Hyb ová
a Petra Stehnová.

š š

KURZ CVI ENÍ
RODI S D TMI
- Hrátky s batolátky

Č
ČŮ Ě

LADIES LATINO
tvrtky od 9:00 9:45Č –

Lektor František Kopecký.

Kurz SMÍCHOLOGIE
Pátky od 10:00–11:00

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.

ZDRAVOTNÍ CVI ENÍ
PRO SENIORY

Č

Pondělky
od 9:00–10:00 paní Pražáková

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

– ě –
ě –

hratkysbatolatky@seznam.cz,
tel. 605 219 555

Výuku povede Mgr. Lenka Karbanová.
Info

:

LATINSKO AMERICKÉ
TANCE pro dámy

Kurz povede Petr Fridrich.

KURZ VÝTVARNÉ VÝCHOVY

i
Rezervace Kavárni k PRAŽSK OSMY Šír na tel: 603 522 073

Castorena, m il: jirina.castorena@praha8.cz

č y É p. .
ostatní r
pí. a

ezerv tel. 606 035 260, vedoucí R Osmi kaace : C č

Rezervace na kurzy NUTNÁ!

PROGRAM AKTIVIT

Více na www.osmickaprorodinu.cz
RC Osmi ka, Lib ická ulice 333, imice, Praha 8č č Č

Čtvrtky 3.11., 24.11- ,
8.12. 15.12. od 17:00–20:00
kurz max. pro 10 osob

RC Osmi ka nab z slu by rodinn poradny:
8.12.

č í í ž é
od 16-17 hod 12.12.

19.12.
od 10-11

od 10-11
hod

hod

P edn ka 12.12. Jak jsme se d tem
postarali o vytvo en zdrav chu ov pam ti!

ř áš ě
ř í é ť é ě
od 15-16:30

interaktivní rozhovor o tom í é í
í š ě

- , co j me a jak j dlo
jed na e d ti Do konce roku jsou kurzy ZDARMA!

Prorodinná Politika 

praha 8 je „Obec 
přátelská rodině“
Již osmým rokem 
soutěžily obce, 
města i městské 
části z celé České 
republiky o titul 
Obec přátelská 
rodině a s tím 
spojenou 
finanční dotaci 
na aktivity, které 
slouží k podpoře 
rodin. Ocenění 
a šek na 
1 100 000 korun 
získala letos 
i městská část 
Praha 8.

Praha 8 získala tento 
jedinečný titul za aktivní 
přístup k rodinné politice. „Zisk 
této ceny je velkým úspěchem 
pro městskou část. I nadále 
budeme rozvíjet prorodinnou 
politiku. Důraz budeme klást na 
vícegenerační pojetí rodiny, což 
zahrnuje nejen potřeby dětí 
a rodičů, ale také prarodičů,“ 
vysvětluje radní Radomír Nepil. 

Více než 
milion korun, 
který Praha 8 
obdržela, 
využije na 
otevření 
rodinného 
centra 
v Čimicích. 
Zde budou lidé 
moci trávit 
volný čas 
zajímavými 
aktivitami 
ve společnosti 
zkušených 

instruktorů a naučit se 
zábavnou formou mnoho 
nových dovedností a znalostí. 
Rodinné centrum Prahy 8 bude 
rovněž pořádat různé charita-
tivní akce, akce podporující 
mezigenerační solidaritu, 
kulinářské a vzdělávací akce 
či různé přednášky a školení 
na témata spojená s rodičov-
stvím a výchovou dětí, stárnu-
tím apod. (apa)

aeroBik

Světové královny 
jsou z prahy 8!

 nve dnech 18.–21. 10. se 
ve vídni konalo mistrovství 
světa ve sportovním a fitness 
aerobiku. světový titul 
vybojovaly juniorky z fit-
ness centra Báry a hanky 
Šulcové z Prahy 8!
V juniorské kategorii fitness 
aerobic grande obsadila děvčata 
z FC BHŠ dokonce první dvě 
příčky. Mistryně světa v této 
kategorii pod vedením Bětky 
Budinské dosud ze všech závodů 
letošní sezóny přivezly ten 
nejcennější kov.

Velký respekt sklidil Brenton 
Andreoli, několikanásobný mistr 
světa z Austrálie a zároveň 
trenér a choreograf Fitness FC 
BHŠ. Po zranění a následném 
odstoupení Kateřiny Smíškové 
ze soutěže se tento australský 
závodník naučil během jediného 
víkendu sestavu a na poslední 
chvíli tak členku seniorského 

tria zastoupil. Spolu s Eliškou 
Fajfrlíkovou a Adélou Zankelo-
vou vybojovali úžasné 3. místo! 

Česká výprava celkem čítala 
44 závodníků – 2 jednotlivkyně, 
3 tria a 5 fitness týmů. Všechny 
získaly alespoň jednu medaili. 
Cestou z Vídně se tak autobus 
blýskal přesně patnácti zlatými, 
dvaceti dvěma stříbrnými 
a dvanácti bronzovými medaile-
mi. I přes obrovskou náročnost 
závodu a nepřítomnost hlavní 
trenérky se klub z Prahy 8 stal 
nejúspěšnějším klubem celého 
MS! Přitom z důvodu zranění 
chyběla velká favoritka soutěže 
juniorka Viktorie Prokopová. 
A vzhledem k blížícímu se 
narození miminka nemohla se 
svými svěřenkyněmi odjet ani 
trenérka Bára Ptáčková-Šulcová. 
FC BHŠ děkuje MČ Praha 8 
za podporu našeho klubu.

anna stRóžiková
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Slavíme

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

říjen 2016
25. 10. 2016 oslavil 
pan miroslav 
Berkovský výjimečné 
jubileum 100 let. 
Gratulujeme a pře-
jeme hodně zdraví.

listopad 2016
Paní hanka 
součková, rodačka 
z Prahy 4, oslaví 
dne 18. listopadu 
70 let. Hodně zdraví, 
spokojenosti do 
dalších let přeje 
manžel s dvěma dcerami a jejich rodiny.

Manželé libuše 
a václav serbusovi 
oslavili 3. 11. 2016 
smaragdovou svatbu, 
55 let společného 
života.

Prosinec 2016
marie a karel 
Pinkasovi, naši milí 
rodiče a prarodiče, 
oslaví v měsíci prosin-
ci a lednu krásná 
životní jubilea. 
Ze srdce jim přejeme 
hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost 
a pohodu. Dcera Ivana a syn Jan s rodinami.

Manželé věra a Josef 
roušalovi oslaví 
30. 12. 2016 padesát 
let společného života, 
tedy zlatou svatbu.

Dne 19. 12. 2016 oslaví 
paní věra kotrčová 
90. narozeniny.  
Hodně zdraví, lásky 
a životní pohody přeje 
syn Lumír s rodinou.

Dne 18. 12. 2016 oslaví krásné 90. narozeniny 
pan ladislav kalina. Ze srdce přejeme pevné 
zdraví a mnoho životního optimismu.  
Sousedé a přátelé bytového družstva.

Dne 21. 12. 2016 se dožívá krásných 
čtyřiadevadesátin paní olga vostřezová. 
Hodně zdraví a radosti ze života a pravnuků 
přeje snacha Václava.

Ze srdce přejeme panu Jaroslavu syrovému 
z Ládví k jeho 65. narozeninám, které oslaví 
24. 12. 2016. Pevné zdraví, lásku a spokojenost 
přeje manželka Nituše, Jiřina, Eva a Jára 
Bouškovi.

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. 

červen 2016
Hanzl Ondřej

Kamenická Alena

červenec 2016
Fait Kristián

srpen 2016
� Formánková Johana

Mazáč Daniel

Podlešák Roman

Tůma Adam

Zavázalová Klára

září 2016
� Bezděk Samuel

Černý Adam

Fukačová Laura

� Chungu Tina

� Kabrick Carla

� Neuman Sebastian

� Ripcsik Maxwell

Tvrdík Daniel

Urbánková Dita

� Zemanová Anna

říjen 2016
Dančák Rostislav

� Holý Teodor

� Hons Jiří

Sodomková Viktorie

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

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu   
(středně těžké)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:  
„I to největší moře má své břehy, bezbřehá  
je pouze lidská hloupost.“ 

výherci, kteří získali po dvou  
vstupenkách do muzea hl. m. Prahy:
Jaroslav Smíšek, Čimice
Helena Kamenická, Bohnice
Rudolf  Moc, Kobylisy

Správné znění tajenky tohoto čísla 
nám zašlete nejpozději  
do 20. prosince  2016 na adresu: 

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

Citát: „Když žena muži jednou odpustila...“ (dokončení v tajence)
Marlene Dietrichová (27. prosinec 1901 – 6. květen 1992), německo-americká  
herečka a zpěvačka. 115 let od narození

3
vylosovaní výherci
získají dárkovou poukázku
divadla Pod Palmovkou

na představení dle 
vlastního výběru.
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Inzerce 

řeMeSlnícI

 `MALíŘ – LAKÝRNíK. ŠTUKO-
VÁNí A TAPETÁŘSKé PRÁCE. 
Rychle, levně, kvalitně. Doprava 
zdarma. Tel.: 725 173 593.  
www.malir–zenisek.cz

 `REKONSTRUKCE BYTŮ 
A KOUPELEN NA KLíČ vč. 
dodání kuchyně. Spolehlivá firma 
od roku 1999. Reference můžeme 
zaslat předem. Sleva pro seniory 
10 %. Více na www.demistav.cz 
Tel.: 778 000 698, 774 408 123, 

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

 `MALíŘSKé A LAKÝRNICKé 
PRÁCE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

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

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

 ` INSTALATéR – TOPENÁŘ –  
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a 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 
POTRUBí a kanalizace, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
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

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

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

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

 ` INSTALATéR. PRÁCE, obklady, 
zed. rekonstrukce, byt, dům.  
Tel.: 603 184 081. e–mail:  
olaolda@volny.cz 

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

 `NABíZíM MALíŘSKé PRÁCE, 
ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, návštěva 
+ doprava = zdarma, tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz 

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

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

 `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. www.elektrikarerben.
cz, tel.: 604 516 344

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

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

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

 `MYTí OKEN včetně rámů 
a žaluzií od úklidové firmy PVJ 
GROUP. Tel.: 724 006 275

 ` SEKÁME ZAROSTLé POZEMKY 
naší technikou. Tel.: 724 006 275

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

 ` 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 

 `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

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

 `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, Pra-
ha 8 – opravy, úpravy, návrhy odě-
vů, šití na míru. Tel.: 602 218 041,  
e–mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu–styl.cz 

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

 ` !! 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 dis-
pozici. Tel.: 608 030 212 

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

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

 `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. 

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

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

 `POTŘEBUJETE VYKLIDIT 
a nevíte jak na to? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: Půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně. Informace na 
tel.: 702 410 965. Sem dní v týdnu.

 `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

 `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 elek-
troinstalací, spotřebičů a hromo-
svodů. Tel. 732 935 215

náKup – prOdej

 `KNIHY A KNIŽNí 
POZŮSTALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `ANTIKVARIÁT koupí knihy, 
obrazy, grafiku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `CCA 5000,- ZAPL. ZA OBRAZ 
od J. V. Barneta. Dále koup. obra-
zy od Famíry, Kreibicha, zl. rus-
ké ruble, dukáty aj. zl. mince, st. 
zl. šperky s brilianty i bez nich, st. 
stříbro, pozůstalosti, INTERAN-
TIK Praha 9, tel.: 605 829 440

 `NÁBYTKOVÝ OUTLET – 
designové sedačky, křesla, židle, 
stolky, komody, v moderním  
i provence stylu atd. Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hal. 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 
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 `PRODÁM BRAMBORY, králíky, 
ořechy a mák. 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

 `NABíZíM VÝUKU KYTARY 
A ŠPANĚLŠTINY, INDIVIDUÁL-
Ní PŘíSTUP. Tel.: 774 867 128,  
e-mail: miguelgarcia_guitarra@
hotmail.com

AutO – MOtO

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

 `PRODÁM ELEKTR. SKÚTR tří-
kolový, Trophy Booster VI, červe-
ný. Nabíjení ze sítě 220 V, dojezd až  
20 km dle terénu. Cena dohodou. 
Tel.: 222 960 702, 721 601 339,  
e–mail: tiji@seznam.cz

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

reAlIty – pOptávKA

 `KOUPíM VELKÝ RODINNÝ 
DŮM nebo menší činžovní 
dům na Praze 8 a 9. Jsem přímý 
zájemce s hotovostní platbou. 
Tel.: 604 370 077

 `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 vystě-
hování nespěchám. Platba hoto-
vě, pomůžu vyplatit dluhy, exe-
kuce nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664

 `KOUPíM BYT 1+KK/2+1, 
Praha 7, 8, 9. Okamžitá záloha. 
Platím hotově. Spěchá. 
RK nevolat. Tel.: 736 460 391

 `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

 `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, ja-
kékoli 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

 `VYMĚNíME SLUNEČNÝ 
a teplý 60 m2 byt s lodgií Karlín 
za větší. Byt na jih do parku 
na Invalidovně s výtahem 2 NP 
za větší v Karlíně. Rodina se 
dvěma dětmi. Tel: 777 664 663

 `KOUPíM TICHÝ svět-
lý byt 1+KK – 2+KK, DV. OV. 
Tel.: 728 682 081

reAlIty – prOnájeM

 `HLEDÁM MENŠí BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. Nebo vetší do 
15 tis. vč. popl., 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

 `PRONAJMU GARÁŽ Praha 8 
Karlín. Tel: 776 172 530

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

 `PRONAJMU GARÁŽ 
Čumpelíkova. 1200,- Kč/měs. 
Tel: 604 722 183

 `PRONAJMU GARÁŽ, 
ul. Čumpelíkova, tel: 603 887 643

reAlIty – SluŽBy

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

 ` 1JMREALITY – VAŠE REALITNí 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám 
prodej, pronájem nemovitosti. 
Prohlášení vlastníka budovy – 
zaměření bytů, kompletní servis 
v oblasti nemovitostí – nízké 
provize (kancelář Praha 9). Tel.: 
608 703 343. www.1jmreality.cz

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

 `VÝKUP BYTŮ I ZADLUŽENÝCH 
A V EXEKUCI. Možnost byt 
nadále užívat. Tel.: 739 665 455

reAlIty – prOdej

 `PRODÁM UZAMYKATELNOU 
GARÁŽ. Bohnice Ratibořská, nej-
vyšší patro, elektron. zabezp. sys-
tém. Mob.: 606 948 953

ZdrAví

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

 `ČíNSKÁ MEDICíNA, 
Křižíkova 48. Tel.: 737 941 822,  
www.eosan.cz

 `ZDRAVOTNí PROBLéMY 
A NADVÁHA? Stop chemickým 
lékům, objevte sílu a kouzlo 
bylinek. www.bylinkyprozivot.cz

 `BYLINKÁŘSTVí v Zenklové 158.

KráSA

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

 `BAREVNÁ TYPOLOGIE, 
kurzy líčení pro začátečníky 
i nezkušené. Dárkové vánoční 
vouchery. www.vizazistkapetra.cz  
Tel.: 728 226 626

 ` SALON VIOLET, kadeřnictví, 
kosmetika, manikúra, pedikúra, 
prodej vánočních dárkových 
poukazů na všechny služby. 
Vratislavská 381/1, P–8,  
Bohnice. Tel: 602 937 661,  
www.salonviolet.8u.cz

OStAtní

 `DOMÁCí VÁNOČNí CUKROVí 
– MÁSLOVé, přijímáme 
objednávky, výběr z 32 druhů, 
odvoz až domů.  Tel.: 774 082 880.

nABídKA práce

 `PŘIJMU ZDRAVOTNí 
SESTRU na částečný úvazek pro 
alergologickou ordinaci v Praze 7. 
Kontakt: ivana.kopova@post.cz

 `HLEDÁM PANí na úklid, 
1x měs. Tel.: 734 699 830

Máte zájem inzerovat 
v našem měsíčníku? Chcete 
oslovit 64 200 domácností?
Připravíme kalkulaci, objednávku 

nebo rezervaci. Ukázková čísla 
naleznete na  

www.mesicnikosmicka.cz

Kontakt:  
Hana Wichová  

e-mail:  
hana.wichova@praha8.cz 

tel.: 222 805 162

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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DERMACENTRUM

kožní ordinace
laser clinic

estetická medicína
fototerapie

tel.: 233 557 474
e-mail: mazurska@dermacentrum.cz

www.dermacentrum.cz
PRAHA 8

Poliklinika Mazurská 484
1. patro

Poliklinika Mazurská 484
1. patro PRAHA 8

www.dermacentrum.cz

tel.: 233 557 474
e-mail: mazurska@dermacentrum.cz

fototerapie
estetická medicína

laser clinic
kožní ordinace

DERMACENTRUM
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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

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

ZÁBAVNÁ KNÍŽKA O CITOVÝCH ZMATCÍCH 
DVANÁCTILETÉHO KLUKA

brož., 120 str., 199 Kč
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 PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT                                         

   DARUJTE KURZ PLAVÁNÍ SVÝM NEJMENŠÍM      
 

  - KURZY VANIČKOVÁNÍ - individuální plavání od 3 měsíců věku
                                               - KURZY PLAVÁNÍ V BAZÉNU – od 6 měsíců až do 6 let

AQUA AEROBIC            - AQUA AEROBIC 
                                                               - CVIČENÍ KOJENCŮ A BATOLAT

         Dárkové poukazy vám rádi vystavíme na jakoukoli částku. 

                 Klub rodičů a dětí Amálka z.s.,      
               Novovysočanská 163/25, Praha 9
               Tel.:  603 891 469, 774 275 525
               e-mail: praha@amalka.info
   
    JSME NA AUTOBUSOVÉ   LINCE 109, 136

                www.amalka.info 
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PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:
12:00–12:55 TŘEHUSK / vánoční muzika staropražské kapely
13:00–13:10 slavnostní zahájení
13:20–13:40 OSMIKVÍTEK / dětský pěvecký soubor
13:50–14:10 PETR HROCH BINDER / pohádka s vánoční tématikou
14:15–14:45 AULOS – vánoční koledování / soubor zobcových fléten
14:50–15:05 STREET JAZZ FIT2B / dětské taneční vystoupení
15:10–15:50 DIVADLO JULIE A SPOL. / pohádka 
16:00–16:20 VALÁŠEK / dětský folklorní soubor
16:30–17:00 T’N’T / spirituály a gospely 
17:05–17:35 kostýmovaný průvod z Nazaretu do Betléma
17:40–18:00 vyhlášení tomboly
18:00–19:00 PETR KOTVALD / koncert Vánoce hrajou Glórijá

DOPROVODNÝ PROGRAM:
tradiční řemesla a vánoční zvyky: kováři, výroba svíček, výroba vánočních ozdob, 
perníkářka (zdobení perníčků), lití olova, jablka, skořápky–svíčky
kostel Sv. Petra a Pavla: výstava lidových betlémů
Kolpingův dům: výtvarná dílna pro děti
Po celou dobu akce proběhne VÁNOČNÍ JARMARK

Akce se koná pod záštitou radního pro kulturu Radomíra Nepila.
Změna programu vyhrazena.

a Farnost Bohnice vás srdečně zvou naMěstská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

Starobohnické
vánoční těšení
Náměstí

ve Starých Bohnicích
neděle 11. prosince 2016 12:00–19:00

8.

Partneři:Hlavní partner:

Mediální partneři:

spolehlivé systémy pro kotelny

PAINTBALL
TISICEˇ

KNIHKUPECTVÍ BALÁŠ,  
Lodžská 3/598, 181 00 Praha 8

PROKOP DROGERIE 

BOWLING V TOVÁRNĚ,  
Praha 4

K+K MASO UZENINY,  
OD Odra, Praha 8
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