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Školáci i letos  
navštívili Mauthausen

Praha 8 udělila  
čestná občanství 

MŠ U Sluncové  
má nové prostory
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Úspěšný  
Den armáDy 
Bezpečnostní složky přilákaly 

na Krakov stovky dětí.
Více na str. 11. 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.  

(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

I. adventní koncert úterý 29. 11. 19:00 
VÁNOČNÍ SONET / nejkrásnější vánoční poezie a koledy 

VALÉRIE ZAWADSKÁ – recitace 
Smyčcové kvinteto QUATTRO 

Michaela Rózsa Růžičková – soprán
Vstupné: 50 Kč

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

Pavel Větrovec – klavír, František Raba – kontrabas
Vstupné: 50 Kč

II. adventní koncert úterý 6. 12. 19:00
INFINITAS

Richard Závada a Marek Kubát –  
duo loutnových nástrojů 

Rozmanitá hudba 16.–17. století
Vstupné: 50 Kč

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

pod vedením Jiřího Toufara
Vstupné: 100 Kč

ADVENTNÍ KONCERTY

Městská část
Praha 8

OSMIČKA
pro rodinu

Městská část 
Praha 8

Slavnostní rozsvícení 
vánočních stromů

Karlínské náměstí 
úterý 29. 11. od 17:00
Kulturní dům Krakov 
středa 30. 11. od 17:00

vás zvou na

Slavnostní rozsvícení 
vánočních stromů

Karlínské náměstí 
úterý 29. 11. od 17:00
Kulturní dům Krakov 
středa 30. 11. od 17:00

Doprovodný kulturní program,  
vánoční občerstvení.

www.praha8.cz  www.osmickaprorodinu.cz  www.ddmpraha.cz

vstup
zdarma

Městská část Praha 8 
vás srdečně zve na výstavu

ANTONÍN 
STŘÍŽEK
akvarely

19/10–18/11/2016  
Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8

po a st: 800–1800 hod.
út a čt: 800–1530 hod.
pá: 800–1500 hod.
so, ne a svátky: zavřenowww.praha8.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4  ZprAvOdAjStví 
Den stromů: Nová ambroň poroste v parku 
Pod Korábem

7  rOZhOvOr
Pravou školou policisty je ulice, říká  
Lenka Lončáková, strážník Městské policie 

8  FóruM
Považujete systém a ceník parkovacích zón 
za férový?

10  ČtenářI náM píší…
…a my odpovídáme 

12  ŽIvOt v prAZe 8
Zastupitelstvo mladých zcela ovládlo 
soutěž za udržitelný svět

13  Zprávy Z rAdnIce
Jak si vyřídit trvalý pobyt v MČ Praha 8?

15 ŽIvOtní prOStředí
Plány na revitalizaci malých ploch 
vyvolaly velký zájem veřejnosti

21 šKOlStví A MládeŽ
Odstartoval místní akční plán pro školství

25 SpOrt
Na Meteoru se bude hrát o fotbalového 
krále Prahy

27 ZábAvA
Křížovka o ceny

vážení spoluobčané,
naší městské části se daří dlouhodobě úspěšně spolupracovat s městskou policií. Byl 
jsem tak velmi nemile překvapen, když byl odvolán ředitel městské policie na Praze 8 
Jaroslav Kašpárek. Vykonával totiž svoji pracovní pozici s velkým nasazením 
a obětavostí. V září letošního roku byl proto mezi příslušníky Městské policie hl. m. 
Prahy, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR, kteří byli naší 
městskou částí oceněni za svůj ukázkový výkon služby na území Prahy 8. Nemohl 
se bohužel jako jediný z vyznamenaných policistů a hasičů zúčastnit slavnostního 
předávání ocenění. To se konalo v úterý 27. září 2016 v obřadní síni Libeňského 
zámku.

Samozřejmě chápu, když je někdo zbaven své funkce kvůli neplnění pracovních 
povinností. Jsem však přesvědčen, že to určitě není případ bývalého ředitele Jaroslava 
Kašpárka. Naopak uváděné důvody pro jeho odvolání mi přijdou diplomaticky řečeno 
dosti zvláštní. Osobně si velice vážím práce všech policistů, kteří vykonávají 
svědomitě tuto mimořádně náročnou a odpovědnou práci. Věřím proto, že by neměli 
být odvoláváni ze svých pracovních pozic bez uvedení relevantních důvodů.   

Závěrem bych si dovolil poděkovat odvolanému řediteli Jaroslavu Kašpárkovi 
za jeho mnohaletou snahu o zajištění pořádku a bezpečí v naší městské části. Věřím, 
že spolupráce bude fungovat i s jeho nástupcem ve vedení městské policie na Praze 8.    

 Roman PetRus 
 starosta mČ Praha 8

Android Apple

17  ŽIvOt v prAZe 8
Vydařený den seniorů

5  ZprAvOdAjStví
Praha 8 ocenila vybrané policisty a hasiče
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Děti z MŠ Na Korábě spolu s radní Annou Kroutil a zastupitelem Vítem 
Cézou zasadili v parku Pod Korábem nový strom. Foto: Vladimír Slabý

protipovoDňová opatření

Zkouška uzávěru rokytky 
proběhla hladce
Od středy 19. října do pátku 21. října 2016 
proběhla velká provozní zkouška uzávěru 
vodního toku Rokytka a Libeňských 
přístavů. Provedl ji správce tohoto 
vodního díla Povodí Vltavy – závod Dolní 
Vltava za součinnosti MČ Praha 8. 

Dílo je schopno spolu s čerpací stanicí, 
mobilním hrazením, zemními valy 

a pevnými zídkami ochraňovat proti 
povodni lokalitu od Libeňského mostu až 
ke vjezdu do Libeňských přístavů. Takto 
velká zkouška protipovodňových 
opatření spojená s čerpáním probíhá 
jednou ročně. 

Ze zkoušky byl pro širší veřejnost 
nejzajímavější její druhý den. Uzavřena 

totiž byla obě vzpěrná vrata a proběhlo 
čerpání všemi čerpadly přečerpací stanice 
Rokytka. Zkouška jejich funkčnosti 
proběhla nejen při napájení pomocí 
trvalého připojení elektrické energie, ale 
i při využití náhradních zdrojů energie. 

„V naší městské části si všichni dobře 
pamatujeme povodně z let 2002 a 2013. 
Naše oddělení bezpečnosti a krizového 
řízení bude proto plně spolupracovat se 
správcem vodního díla při této provozní 
zkoušce a je samozřejmě připraveno se 
zapojit i do dalších protipovodňových 
cvičení,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman 
Petrus.  (pep)

Den stromů v praze 8

nová ambroň 
poroste v parku 
pod Korábem

 nve středu 20. října již 
podruhé oslavil mČ praha 8 
Den stromů. i v letošním roce 
byl symbolicky vysazen 
nový strom v parku pod 
Korábem. výsadba proběhla 
za účasti radní pro životní 
prostředí anny Kroutil, 
zastupitele víta cézy a dětí 
z mš na Korábě – pobočky 
lindnerova. 

Vedení Prahy 8 chce každoroční 
oslavou tohoto svátku dát 
najevo svoji podporu rozšiřová-
ní veřejné zeleně a výsadeb 
nových stromů. Symbolické 
vysazení stromu je předzvěstí 
velké jarní výsadby, kterou 

městská část plánuje hned na 
několika místech Prahy 8. 
Výsadba stromů je společným 
projektem radní pro životní 
prostředí Anny Kroutil 
a předsedy Komise pro životní 
prostředí Víta Cézy. Cílem je 
zlepšit stav životního prostředí 
na celém území Prahy 8 
a zároveň také zlepšit estetický 
přínos pro obyvatele. 

Finance na tento projekt 
půjdou hned z několika zdrojů. 
„Jsme moc rádi, že se nám 
podařilo získat finanční 
prostředky z hl. m. Prahy 
a aktuálně vyhodnocujeme, 
jakým způsobem je nejefektiv-
něji využít,“ říká radní pro 
životní prostředí Anna Kroutil. 

A předseda Komise pro životní 
prostředí Vít Céza doplňuje: 
„Nové jarní výsadby proběhnou 
hned na několika místech 
Prahy 8 s tím, že část bude 
financována z uvedené dotace 
a část z vlastní rozpočtové 
kapitoly městské části. Vlastní 
projekt byl projednán jednotli-
vými zúčastněnými orgány 
městské části a jeho hlavním 
cílem je systematicky pomoci ke 
snižování prachové a hlukové 
zátěže v okolí rušných komuni-
kací a ke zlepšování lokálního 
mikroklimatu.“ 

Strom, který byl vysazen, je 
ambroň západní, neinvazní 
opadavý listnatý strom 
původem ze subtropického 
a tropického podnebného 
pásma. Je jediný z pěti druhů 
rodu ambroní, který je schopný 
přežít ve středoevropském 
podnebí. Ambroně vyrůstají 
obvykle do výšky 15 až 30 met-
rů a na podzim získávají krásné 
barvy – oranžovou, červenou až 
fialovou. Jaké dřeviny budou 
vysazeny na jaře, bude známo 
v následujících týdnech.

 (apa) 

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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poDzimní KarlínsKé farmářsKé trhy
Slavnosti polévek i soutěže pro děti

 nv rámci Karlínských farmářských trhů jsme pro vás 
připravili tematické doprovodné programy.

V rámci Slavností polévek vás 12. 11. 2016 zahřejí polévky a guláše. 
Rádi přivítáme i dobrovolníky, kteří se budou chtít pochlubit svou 
polévkou. 

V sobotu 26. 11. 2016 vás čeká zahájení předvánočního Karlína. 
Na tuto akci se mohou těšit hlavně děti, v rámci doprovodného 
programu budou probíhat různé soutěže, workshopy a besídky. 
Pravidelně se budou opékat špekáčky a pro dospělé bude připraven 
svařák a teplá medovina. Nebudou chybět ani stánky s vánoční 
tematikou.

Pokračování vánočního programu zveřejníme v dalším čísle.  
Na aktuality z farmářského tržiště se můžete podívat  
na facebook/karlínské farmářské trhy. (red)
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V úterý 27. září 2016 proběhlo v obřadní síni Libeňského zámku za účasti starosty MČ Prahy 8 
Romana Petruse a předsedy Komise pro bezpečnost Zdeňka Nagovského slavnostní ocenění 
příslušníků Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru 
ČR. Ti byli oceněni za svůj příkladný výkon služby na území Prahy 8. „Všichni ocenění policisté a 
hasiči si určitě zaslouží velkou úctu za práci, kterou vykonávají ve prospěch občanů naší městské 
části. Bylo mi tak velkou ctí, že jsem jim mohl osobně poděkovat za příkladný výkon jejich služby,“ 
uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.  (pep), Foto: VladimíR slabý

MČ PRAHA 8 OCENILA VyBRANé POLICISTy A HASIČE 

Čestné oBČanství prahy 8

Ocenění pro helgu hoškovou- 
-Weissovou a Svatopluka Krále

 nv úterý 27. září předal 
starosta roman petrus 
Čestné občanství městské 
části prahy 8 dvěma našim 
spoluobčanům, akademické 
malířce helze hoškové-Wei-
ssové a designérovi svatoplu-
ku Královi. slavnostní 
předání se uskutečnilo 
v obřadní síni libeňského 
zámku.

„Oba ocenění jsou stále aktivní 
a zajímají se o dění na Praze 8, 
což mě nesmírně těší. Jejich elán 
a energie jsou velmi inspirující,“ 
uvedl starosta Prahy 8 Roman 
Petrus. 

Rozhovor s paní Hoškovou-
-Weissovou jsme přinesli 
v srpnovém čísle Osmičky, 
rozhovor s panem Svatoplukem 
Králem jsme přinesli v říjnovém 
vydání.

helgA hOšKOvá- 
-WeISSOvá 
Narodila se v roce 1929 v Libni, 
kde bydlí doposud. Jako dítě 
byla s rodiči deportována do 

Terezína, poté do Osvětimi, 
a přežila i pochod smrti do 
Mauthausenu. Po válce vystudo-
vala Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze. Svá 
výtvarná díla vystavovala nejen 
v České republice, ale i v Izraeli, 
Rakousku, Švýcarsku, Itálii 
a USA. Jejím nejznámějším 
dílem je kniha Deník 1938–1945, 
která obsahuje její kresby a texty 
z pobytu v koncentračních 
táborech a která byla přeložena 
do šestnácti jazyků. V roce 2009 
jí prezident ČR udělil Medaili 
Za zásluhy I. stupně v oboru 
kultury, umění a vzdělávání. 

Paní Helga Hošková-Weissová 
je stále aktivní a zajímá se o dění 
na Praze 8. Městská část se 
rozhodla udělit paní Hoškové-

-Weissové čestné občanství 
z následujících důvodů: trvalý 
přínos v oblasti kultury během 
své dlouholeté výtvarné 
činnosti, za osobní odvahu, 
statečnost a pevné postoje, za 
celoživotní úsilí a rozvoj 
demokratických principů 
a tolerance, za zásluhy na 
výchově mladé generace 
k uchování a rozvoji těchto 
hodnot.

SvAtOpluK Král 
Narodil se v roce 1926. V Praze 8 
bydlí již 70 let. Je členem České 
asociace designérů. Působil jako 
profesor na Soukromé škole 
mistrovského designu v Praze, 
obor hračka. Pracoval v Libni ve 
Výzkumném ústavu obráběcích 
strojů, měl ateliéry v Karlíně i na 
Bulovce. Po odchodu do 
důchodu se začal intenzivně 
věnovat dětské hračce se 
zaměřením na psychicky 
a fyzicky handicapované děti 
vč. nevidomých. Své hračky 
vystavoval na mnoha místech 
České republiky, ve Finsku 
a Kanadě. Jeho práce jsou 

zastoupeny ve sbírkách 
Národního technického muzea, 
kde bude probíhat na jaře 2017 
výstava jeho děl.

Městská část se rozhodla 
udělit panu Královi čestné 
občanství z následujících 
důvodů: trvalý přínos v oblasti 
průmyslového designu v rámci 
celoživotní práce ve Výzkum-
ném ústavu obráběcích strojů 
v Praze 8 Libni, za tvůrčí 
a nezištnou práci v oblasti 
konstruktérské činnosti 
kinetických hraček a interaktiv-
ních objektů, které pomáhají, 
přináší radost a rozvíjí handica-
pované děti.

anna PatoČkoVá
Foto VladimíR slabý

co chystáme?
planetární 
stezka  
Na hranicích naší městské 
části by měla vzniknout 
planetární stezka. Bude 
zmenšeným modelem 
sluneční soustavy v měřítku 
většinou okolo 1 : 1 miliardě. 
Stezka v délce 13,5 km by 
měla začínat u zastávky 
přívozu P1 Zámky a povede 
až k přívozu Máslovice – Libči-
ce nad Vltavou. Připravovaná 
stezka bude první v Praze 
a jejím okolí a oproti jiným 
podobným modelům nekončí 
Plutem, ale nabídne i ostatní 
trpasličí planety. Osm velkých 
planet naší soustavy má být 
umístěno mezi Bohnickým 
údolím a ohybem Vltavy 
u Klecánek. Projekt zaštiťuje 
spolek Kosmo Klub, který se 
dlouhodobě věnuje populari-
zaci kosmonautiky. (pep)
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připomínKa oBětí

školáci i letos 
navštívili 
Mauthausen

Celkem 147 žáků z devátých tříd 
devíti základních škol Prahy 8 
navštívilo 20. října areál 
bývalého koncentračního tábora 
Mauthausen v Rakousku. Díky 
radnici Prahy 8, která zájezd 
organizovala a hradila, si tak 
stejně jako v předchozích letech 
studenti připomněli tragédii 
československých vlastenců, 
kteří byli po atentátu na 
zastupujícího říšského protekto-

ra Reinharda Heydricha odvle- 
čeni do tohoto vyhlazovacího 
tábora a dne 24. října 1942 
brutálně zavražděni.

Šlo o nejmasovější popravu 
československých vlastenců 
v Mauthausenu v jeden den, kdy 
po dobu děsivých 9 hodin byl 
každé dvě minuty ranou do týla 
zastřelen jeden člověk. Mnozí 
z 262 obětí byli obyvateli Prahy 8.  
Byla mezi nimi i předchůdkyně 

dnešních studentů čtrnáctiletá 
Jindřiška Nováková, žačka 
Základní školy U Zámečku 
(dnešní ZŠ Bohumila Hrabala). 

Věnce a kytici k pomníku 
českým obětem položili za 
MČ Praha 8 radní Anna Kroutil 
spolu se zastupitelkou Janou 
Solomonovou a Liborem 
Kálmánem, vedoucím Odboru 
kultury. Spolu se studenty uctili 
minutou ticha oběti, které 
přinesli českoslovenští vlastenci, 
podporovatelé a příbuzní 
parašutistů operačních skupin 
Anthropoid, Silver A. Out 
Distance a Intransivite, kteří byli 
zavražděni v Mauthausenu 
24. října 1942, 26. ledna 1943 
a 3. února 1944.

„Jsem ráda, že radnice Prahy 8 
může touto cestou pomoci žáky 
seznámit s ne až tak dávnou 
minulostí,“ řekla radní Anna 
Kroutil. „Připomínat historii je 
nesmírně důležité zejména 
v dnešní době, protože paměť 
jedinců i národa se vytrácí, 
a naopak narůstají 
nacionalistické a xenofobní 
nálady,“ dodala radní Kroutil.

VladimíR slabý

tříDěný oDpaD
e-centra jsou 
nádoby nejen 
na baterie
Občané MČ Praha 8 mají 
nyní zjednodušenou možnost 
třídění vysloužilých drob-
ných elektrozařízení, baterií 
a zářivek. Sběrné nádoby, tzv. 
E-centra, byly umístěny ve 
vestibulu budovy KD Krakov 
na Těšínské ulici, dále ve 
vestibulu KD Ládví a v příze-
mí budovy úřadu MČ Praha 8 
v ulici U Meteoru.

Asekol, a. s., která 
organizuje sběr a recyklaci 
zpětného odběru 
elektrozařízení, umístila do 
tří objektů ve správě ÚMČ 
Praha 8 speciální nádoby 
na nepotřebné malé elektro-
spotřebiče, monočlánky 
a úsporná svítidla. „Naším 
cílem je zajistit zpětný odběr 
pro přístroje, které jinak 
běžně končí v popelnici,“ říká 
radní pro životní prostředí 
Anna Kroutil.  (býv)

Foto: David Krtička
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Rozhovor

Lenka Lončáková spolu s dalšími oceněnými policisty a hasiči v debatě 
se starostou Romanem Petrusem.

lenka lonČákoVá, stRážník – okRskář, 
dRžitelka ocenění mČ PRaha 8  
za služby obČanům: 

pravou školou 
policisty je 
praxe na ulici

 n Jedinou ženou mezi muži–policisty a hasiči, kteří 27. září 
2016, v předvečer svátku české státnosti, převzali pamětní 
list za služby občanům, byla lenka lončáková, členka 
městské policie. nebýt slavnostního stejnokroje, nezasvěce-
ný by ani nevěřil, že tato skromná drobná žena patří mezi 
uznávané strážníky–okrskáře prahy 8. 

Z rukou starosty MČ Praha 8 
Romana Petruse jste koncem září 
převzala Pamětní list za služby 
občanům naší městské části. 
Co pro vás toto ocenění znamená?
„Znamená to pro mě hodně, 
především pocit, že práce 
strážníka MP má smysl, a také 
to, že o moji práci pro občany 
městské části Prahy 8 se zajímá 
i radnice MČ, což mně dala 
najevo i udělením Pamětního 
listu za služby občanům městské 
části, ve které vykonávám 
službu jako okrskový strážník již 
mnoho let.“

Hrála jste v dětství s kamarády 
oblíbenou hru na četníky a lupiče?
„Bohužel na četníky jsem si 
nehrála, pamatuji si, že jsem 
si hrávala hlavně na vojáky.“

Od vojáků je ale k policii docela 
blízko. Kým jste chtěla jako dítě 
být?
„Lákalo mě především být 
záchranářem a jezdit se 
sanitkou.“

Kdy a proč jste se rozhodla dát 
se k městské policii? 
„K městské policii jsem se 
rozhodla nastoupit v roce 1996, 
a to z důvodu určité finanční 
jistoty, a také mě k této práci 
přemluvil soused, který 
u městské policie již pracoval.“

Co člověk musí vystudovat nebo 
co musí umět, aby byl dobrým 
strážníkem?
„V tomto případě podle mě 
nezáleží na tom, jakou školu 
vystudujete. K práci u městské 
policie je nutná maturita, ale 
k tomu, aby byl člověk dobrým 
strážníkem, se musí vypracovat 

vlastní prací. A ta začíná již 
v nástupním kurzu na Útvaru 
vzdělávání městské policie,  kde 
musí budoucí strážník zvlád-
nout znalost mnoha zákonů 
a vyhlášek a musí také zvlád-
nout po teoretické i praktické 
stránce taktiku zákroků a úkonů  
a samozřejmě ještě mnoho 
dalšího. Je ale jasné, že tou 
pravou školou je teprve praxe 
na ulici.“

Jaké by měl mít strážník vlast- 
nosti?
„Měl by být především komuni-
kativní, psychicky odolný – ve-
řejnost nám není příliš nakloně-
na, samozřejmě rázný k lidem, 
kteří zákony úmyslně a vědomě 
porušují, ale také empatický  
s uměním naslouchat lidem, 
kteří potřebují pomoci.“   

Práce u policie je veřejností 
vnímána především jako mužská 
záležitost, ale ocenění vaší osoby 
dokazuje, že uplatnění najdou 
i ženy. V čem si myslíte, že je v této 
práci ženský prvek přínosný?  

„Rozdíly mezi muži a ženami, 
kteří u městské policie pracují, 
prakticky ve služební činnosti 
neexistují. Ženy  musí být vždy, 
stejně jako muži – strážníci, 
připraveny na zvládnutí 
veškerých zákroků a úkonů, ke 
kterým může v souvislosti se 
službou dojít. V každém případě 
je ale také jasné, že muži jsou 
fyzicky silnější, ženy ale mohou 
být zase klidnější a citlivější.“

Vaše pracovní zařazení je strážník 
specialista – okrskář, a to určitě 
není jen – laicky řečeno – o honění 
zlodějů. Mohla byste proto 
přiblížit, co všechno má okrskář 
na starost? 
„Strážník–okrskář má přidělený 
okrsek, což je určitý úsek 
městské části, v mém případě 
je to přibližně polovina Kobylis 
a celé sídliště Ládví. V tomto 
okrsku mám na starost 
prakticky vše, k čemu jsem dle 
zákona o obecní policii oprávně-
na  –  kontroluji a řeším veřejný 
pořádek, čistotu veřejných 
prostranství, bezpečnost, 
majetek, dopravu,  živnostenské 
provozovny, občanské soužití 
a dodržování obecně závazných 
vyhlášek a nařízení hl. m. 
Prahy.“   

Poznávají vás lidé a naopak znáte 
lidi ze svého okrsku? 
„Je zcela samozřejmé, že mě lidé 
v mém okrsku znají a já znám je. 
Je jasné, že nemohu znát 
všechny, ale ti, se kterými jsem 
něco řešila, se ke mně na ulici 
velmi často hlásí. Výhody 
takových kontaktů s lidmi jsou 
nasnadě. Lidé, se kterými se 
z ulice znám, jsou otevřenější, 
jsou neformální a dokáží mně 
v případě potřeby i poradit 
a poskytnout případnou 

součinnost, kterou mohu 
potřebovat i ve své službě.“

Jak vaše rodina vnímá skuteč-
nost, že vaše práce přece jen není 
úplně bez rizika? Nebojí se o vás?
„Rodina mě maximálně podpo-
ruje, ale předpokládám, že 
trochu o mě i strach mají.“ 

Bála jste se někdy při výkonu 
služby? 
„Samozřejmě, že strach při 
některých zákrocích určitě mám. 
Je to zcela normální reakce na 
případnou konfliktní situaci.“ 

Je strach spíš na škodu, anebo je 
dobré ho v přiměřené míře mít?
„Pokud by člověk měl tu 
vlastnost, že by šel do některých 
zákroků absolutně bez strachu, 
mohlo by to mít i fatální 
následky. Strach je určitou 
přirozenou obranou proti 
neuváženému jednání a respek-
tu k dané situaci.“   

Když nejste ve službě a jdete po 
ulici, vnímáte okolí pořád jako 
policistka, nebo dokážete 
vypnout?
„Určitě dokážu mimo službu 
vypnout. Samozřejmě, pokud na 
ulici dochází k něčemu podezře-
lému a neobvyklému, zbystřím 
pozornost. Kdy zasáhnout 
i mimo službu, to strážníkovi 
vymezuje zákon o obecní 
policii.“  

Práce strážníka je bezesporu 
nejen fyzicky, ale i psychicky 
náročná. Jak po práci relaxujete?
„Ve volném čase čtu knihy, 
poslouchám hudbu a utíkám 
do přírody.“

Děkuji za rozhovor.
text a Foto: VladimíR slabý
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Fórum

považujete 
systém 
a ceník 
parkovacích 
zón za férový          

tento MěSíc 
se Ptá: 

odS

hnutí ano
důležitá je  
zpětná vazba  

Za bývalé koalice byla zpracová-
na studie týkající se parkování 
v naší MČ. V rámci ní opozice 
vyhodnotila zóny jako vhodný 
krok. Od roku 2012, kdy byl 
tento dokument vytvořen, 
samozřejmě doprava v celé 
Praze narostla a požadavky se 
změnily. Náš koaliční partner, 
ČSSD, který má ve své gesci 
dopravní problematiku, nás 
ubezpečil, že nastavení veške-
rých opatření týkajících se 
systému ZPS proběhne za 
konzultace s odborníky 
a s vyžádáním trvalé zpětné 
vazby od občanů. Proto máme 
důvod věřit, že snahou je 
nastavit takový systém, který 
bude pro občany Prahy 8 co 
nejvhodnější. Do celého procesu 
samozřejmě výrazně vstupuje 
Magistrát hl. m. Prahy, který 
ovlivňuje a připravuje velkou 
část přijatých rozhodnutí. 
Souhlasíme s potřebou zajistit 
parkování pro rezidenty 
městské části. Je ale nezbytné 
zhodnocovat průběžně dopad 
zón a přiměřenost jejich 
nastavení. Byli jsme panem 
radním Šaškem ujištěni, že 
Odbor dopravy pečlivě situaci 
monitoruje.

Jde nám o spokojenost 
občanů a doufáme, že se systém 
ukáže jako funkční. Regulace 
parkování kvůli ochraně 
rezidentů je dnes zcela běžná 
praxe, jak se osvědčí na Praze 8, 
zejména v sídlištních lokalitách, 
to ukáže čas. Za nás mohu slíbit, 
že, budeme požadovat pravidel-
né kontroly a případné úpravy 
nastavení celého systému ZPS. 

Zároveň budu apelovat na 
kolegy zastupitele Magistrátu hl. 
m. Prahy, aby zvážili zavedení 
nového typu parkovacího 
oprávnění, které umožní 
neomezené parkování na celém 
území hl. m. Prahy.

oDs praha 8
Složitý, neférový, 
pro živnostníky 
likvidační systém
Od začátku října platí modré 
zóny. Fungují očekávaným 
způsobem. V Karlíně, na 
Palmovce a v nejbližším okolí 
metra Kobylisy pomohly, jinde 
jsou zbytečné. V některých 
ulicích jsou zóny pusté celé dny 
a noci, nikdo tam však bez 
oprávnění parkovat nesmí.

Systém je to složitý a pro 
hodně lidí i nepochopitelný. Tři 
podzóny (Karlín, Libeň, Kobyli-
sy) umožnily radnici vyždímat 
z občanů více peněz, jelikož 
oprávnění pro celou Prahu 8 
stojí dvojnásobek. Lidé, kteří 
jsou občany Prahy 8, nemají 
však bydliště přímo v oblasti 
zón, musí tuto dvojnásobnou 
cenu platit automaticky. Asi jsou 
pro vedení radnice i magistrátu 
méněcenní.

Ceny pro živnostníky 
a ostatní abonenty (např. 
majitele nemovitostí) jsou přímo 
skandální. Poplatky v desetitisí-
cích ročně opět potvrzují, jakou 
představu mají nynější mocní 
o lidech, kteří si dovolují živit 
nezávisle. Evidentně jsou pro 
ně jen parazity, které je třeba 
pořádně podojit. 

Kvůli rozparcelování zón na 
nekompatibilní oblasti podle 
jednotlivých městských částí 
se Pražan stává cizincem ve 
vlastním městě. Smí si zaparko-
vat před domem, ale k sousedům 
už nemůže. Mají taky své zóny. 
A za to všechno platí jak 
mourovatý.

Co s tím? Zrušit nesmyslné 
podzóny. Zavést zónu jedinou 
s poplatkem nejvýše 600 Kč pro 
všechny občany Prahy 8. Dále je 
nutné zóny jednotlivých radnic 
propojit, aby občan „osmičky“ 
mohl do Prahy 3, 6 nebo 7. Snížit 
radikálně poplatky pro abonen-
ty (živnostníci, majitelé nemovi-
tostí atd.), a udělat tak ze zón 
prostředek, který Pražanům 
pomůže a přestane jim škodit.

top 09 praha 8
parkovací 
zóny ano, 
ale promyšleně
TOP 09 parkovací zóny podpo-
ruje, ale chce promyšlené řešení, 
které omezí pohyb občanů po 
vlastním městě jen minimálně 
a nezavede nehorázně vysoké 
poplatky pro podnikatele. 
Zatímco občan zaplatí za 
parkování 600 nebo 1200 Kč, 
podnikatel zaplatí 6 nebo 
dokonce 12 tisíc Kč! Zarážející je, 
že jak magistrát, tak Praha 8 si 
nehoráznost této částky 
uvědomují. Přesto byli schopni 
zóny spustit i s tímto paramet-
rem. Momentálně magistrát 
zvažuje, jak podnikatelům tuto 
platbu snížit. Ale mezitím je 
bezostyšně kasíruje. Pokud bude 
magistrát zvažovat tak, jak je 
zvyklý, tedy nekonečně dlouho, 
způsobí řadě podnikatelů 
nenapravitelné škody. Podnika-
tel je dobrá dojná kráva. Nemá 
moc času chodit po úřadech 
a stěžovat si, takže opravdu 
hodně vydrží. Nestačí, že 
v poslední době byl zavalen 
administrativou typu kontrolní 
hlášení, čeká ho EET, stále platí 
všechny možné daně vč. silniční. 
Teď mu město, které žije i z jeho 
práce, hodilo další klacek pod 
nohy. Omezí pohyb občanů, tedy 
zákazníků, po vlastním městě 
a ještě ho zkasíruje o nesmyslně 
vysokou částku. 

TOP 09 proto prosazuje 
snížení ceny pro podnikatele na 
stejnou úroveň jako pro občany. 
Považujeme rovněž za nelogické, 
aby byly parkovací zóny v Praze 
děleny dle čtvrtí a městských 
částí. Omezuje se tak pohyb 
osmičkových občanů po Praze 8 
i po celém městě. Řešením je 
Praha o dvou zónách: centrum 
a zbytek. Ať může občan 
i podnikatel Prahy 8 jezdit 
nakupovat, pracovat, pomáhat 
rodinným příslušníkům i na jiné 
městské části. Cena musí být 
taková, aby pokryla náklady. 
Nikoliv, aby na zónách úřad 
vydělával.

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.

Radomír Nepil 
radní  
mČ Praha 8  
za ano

Ondřej Gros
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ods

Jakub Čáp
zastupitel  
mČ Praha 8  
za toP 09
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osmiČKa soBě, 
KDu-Čsl 
a nezávislí
daň za parkování 
před svým domem 

Pro určitou část obyvatel 
Prahy 8, zejména těch, kteří 
bydlí blízko stanic metra, mohou 
parkovací zóny přinést jistou 
úlevu. Z těchto míst se podařilo 
vytlačit přespolní řidiče, kteří si 
cestu autem do metropole 
a bezplatné parkování na jejím 
území oblíbili. 

Mohlo by se zdát, že tímto je 
úkol modrých zón splněn. Není. 
Tady je jeden příklad z mnoha. 
Na některých místech, hlavně 
v okolí sídlišť, se děje toto: 
Rezident A, který si zaplatil 
parkovací poplatek 1200 Kč, aby 
mohl parkovat na celém území 
Prahy 8, následně zjistí, že 
v místě, kde dřív bezproblémově 
parkoval a které je teď mimo 
modrou zónu, už své parkovací 
místo nenajde. Je totiž obsazeno 
jiným řidičem – rezidentem B, 
který sice bydlí v modré zóně, ale 
„parkovací daň“ ve výši 600 až 
1200 Kč není ochoten platit. 
Proto si rezident B své auto 
odsunul do bezplatné zóny. 

Rezidentovi A nezbývá než 
zaparkovat v modré zóně, 
vzdálené od bytu třeba 
15 minut chůze. Za tuto 
možnost platí nově „parkovací 
daň“. Je tedy nový systém a jeho 
ceník férový? Pro rezidenta A 
těžko. Je-li jím senior či 
maminka s malým dítětem, pak 
už vůbec ne!

Přes některé klady, které jistě 
modré zóny naší městské části 
přinesou, by se radnice se 
stejným nadšením, s jakým zóny 
spustila, měla nyní zeptat 
občanů, kde vidí nedotaženosti 
nového systému, a měla by 
urychleně zjednávat nápravu. 
Mimochodem: existuje místo, 
kam mohou občané přijít sdělit 
své zkušenosti s modrou zónou 
nebo kam mohou zasílat 
připomínky?

ČssD
Systém zón 
byl nastaven 
po konzultaci 
s odborníky  
V poslední době výrazně 
narostla automobilová doprava 
v Praze včetně naší městské 
části, což dopadá na nás všechny. 
MČ Praha 8 se proto dlouhodobě 
snaží řešit problémy s parková-
ním. Již v roce 2012 byl vytvo-
řen dokument, který analyzoval 
parkování v jednotlivých 
částech Prahy 8. Za problematic-
ké oblasti označil Karlín, horní 
i dolní části Libně, Kobylisy, 
Ládví a okolí FN Bulovka. 
Po rozhodnutí hl. m. Prahy 
o zřízení ZPS jsme s odborníky 
vedli diskusi o technických 
možnostech jejich zavedení. 
Rozhodli jsme, že zóny budou 
sloužit především jako regulativ-
ní opatření. Prioritním cílem 
jejich zřízení bylo umožnění 
parkování našim rezidentům. 
Měly by také zklidnit dopravu 
v místě svého zavedení  a „legali-
zovat“ problematická parkovací 
místa. 

Vzhledem k tomu, že jsme měli 
k dispozici analýzu parkování 
v Praze 8, mohli jsme navrhnout 
provozní dobu zón. Stanovili 
jsme ji od pondělí do pátku od 
8.00 do 20.00. Pouze v oblasti 
kolem Hudebního divadla 
v Karlíně a v okolí Fóra Karlín 
je prodloužena až do 22. hodiny. 
Vytváříme tak podmínky pro 
parkovaní našich rezidentů, 
zároveň však umožňujeme 
zaparkovat těm, kteří dojíždějí 
večer za prací a mají problém 
s nižší frekvencí nočních spojů 
veřejné dopravy. Víme, že 
o víkendech jsou u nás problémy 
s parkováním minimální, proto 
nevyužíváme v tuto dobu 
možnost regulace.

Od rozhodnutí o zřízení zón 
v Praze 8 jsme jasně říkali, 
že chápeme význam a potřebu 
regulace parkování a máme 
zájem o jejich rychlé zavedení. 
Určitě však budeme sbírat 
připomínky k jejich fungování 
a ty se zřizovatelem zón řešit. 

KsČm
Modrý problém 
Vážení spoluobčané, na dnešní 
otázku do fóra lze jednoduše 
odpovědět ano/ne. Ovšem 
dovolte mi ji trochu rozvést.

„Doprava v klidu“ dnes trápí 
většinu měst a Praha není 
výjimkou. Ideálním řešením by 
bylo vytvoření dvou „modrých“ 
zón v celém hlavním městě. 
Jedna zóna by pokrývala střed 
a druhá by město prstencovitě 
obepínala. Ta první by chránila 
historické centrum a druhá by 
přesměrovala vozy každoden-
ních „návštěvníků“ na parkoviště 
tomu určená. Vyřešilo by to 
problém, kdy se dnes někteří 
občané cítí ve svém městě jako 
cizinci. Živnostníci by nebyli 
ukřivdění a rezidenti by měli 
více možností, kde v poklidu 
během dne zaparkovat.

KSČM vždy prosazovala 
a prosazuje: když zóny, tak 
pouze za symbolický poplatek. 
Pokud je řeč o férovosti, tak se 
ptám: „Je fér, když přijedu 
z práce domů a nemám kde 
zaparkovat, to samé, když jedu 
pro balík na poštu nebo k lékaři 
… má to tak být?“ Vážné připo-
mínky k současnému stavu má 
i KSČM, hlavně v oblasti péče 
o osoby blízké, hendikepované 
apod. Ty už byly předloženy 
zřizovateli „modrých“ zón, tj. 
Magistrátu hlavního města 
Prahy, a doufáme, že budou 
co nejdříve vyřešeny. 

Současný stav „modrých“ zón 
není ideální, ale přiznejme si, že 
se situace pro rezidenty ve všech 
lokalitách po zavedení „mod-
rých“ zón rapidně zlepšila. 

Petr Novák 
člen dopravní komise 
za klub osmička 
sobě, kdu-Čsl 
a nezávislí

Karel Šašek
radní  
mČ Praha 8  
za Čssd

Jaromír Petelík 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Eliška Vejchodská
zastupitelka  
mČ Praha 8  
za stranu zelených

strana 
zelených
náklady 
na dopravu se 
pražanům snížily
Každá moderní metropole se 
snaží zlepšit životní podmínky 
svým občanů tím, že podporuje 
využívání hromadné a bezmoto-
rové dopravy a reguluje 
automobilový provoz. Uleví tak 
nejen občanům od znečištění 
a hluku, ale také ulicím od 
dopravních zácp a přeplněných 
parkovišť. Nakonec pomůže 
i řidičům. Díky zlepšení 
prostupnosti města usnadňuje 
pohyb po městě těm, kteří 
automobil skutečně potřebují. 

I Praha se vydala tímto 
osvědčeným směrem. Na jednu 
stranu snížila v r. 2015 cenu 
ročního kupónu na MHD 
o 1100 Kč, na druhou stranu 
nyní rozšiřuje území, kde se platí 
za parkování. Nové poplatky 
jsou pochopitelně nepopulární, 
a poplatek za parkování není 
výjimkou. Nicméně, Pražané na 
dopravní politice města dokonce 
vydělají, využívají-li také 
hromadnou dopravu. Počítejte 
se mnou. Pokud dva členové 
domácnosti kupují roční 
jízdenku na MHD, ušetří na 
jízdném ročně 2200 Kč. Nový 
parkovací poplatek je však stojí 
pouze 600 či 1200 Kč podle 
vlastní volby.

Nové zóny mají své mouchy. 
Je potřeba zajistit ochranu 
místních podnikatelů, usnadnit 
parkování vozíčkářům. Systém 
by mohl být nastaven flexibilně-
ji a vstřícněji – v nových 
modrých zónách sice může nově 
parkovat i občasný návštěvník 
(a to je dobře), potřebuje k tomu 
však vlastnit mobil s internetem. 
Pomocí sms nyní platit nemůže. 
Na druhou stranu zóny již dnes 
myslí na lidi vyžadující ošetřova-
telskou péči, na systémy sdílení 
vozů (tzv. car-sharing) nebo na 
elektromobily. Doufejme, že 
nadstandardní se brzy stanou 
i v tématech, ve kterých dnes 
trochu pokulhávají. 
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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.

Vážená redakce,
jsem skoro 40 let občankou 
Prahy 8, mám to tu ráda 
a zajímám se o to, jak tu žijeme. 
Proto také ráda čtu Osmičku 
a musím říci, že je to bezvadný 
nástroj, jak nás, občany, seznámit 
se spoustou užitečných věcí. 

Co mně ale hodně vadí, je 
rubrika Fórum, resp. vyjádření 
jednotlivých zastupitelů. Rubrika 
sama za to nemůže, ale člověka 
zaráží to, jak nesmiřitelně proti 

sobě vystupují zastupitelé 
opozice a koalice. Jak se mohou 
vůbec na něčem dohodnout? 
To je z pozice těch, co nyní 
nevládnou, opravdu všechno tak 
špatné? A naopak, při hodnocení 
práce minulého vedení radnice 
jsou stejně nesmiřitelní dnešní 
vládnoucí. To jsme tu žili tolik let 
vedeni naprostými nýmandy? 
Vrcholem všeho je číslo, kde se 
řeší otázka, jak by se měla 

angažovat městská část ve 
finanční gramotnosti obyvatel. 
I tuto, tak málo politickou 
otázku, dokázali někteří 
zastupitelé použít k mrzkým 
útokům na zastupitele koalice. 
A z odpovědi pana Mrázka čiší 
tolik závisti a zášti, že si říkám, 
zda si ho před volbami neplatí 
jiné strany, aby odradil voliče 
ODS od toho, aby ji volili. 
Na otázku v podstatě neodpově-
děl, ale všechny čtenáře seznámil 
s platem zastupitele pana 

Nachera, který má školení vést. 
Také ho nařknul z toho, že bude 
na školení vydělávat. 

Mě takovéto informace na 
úrovni bulváru nezajímají, ale 
ocenila bych spíše informaci, jak 
je pan Nacher pro toto školení 
kvalifikovaný. Pokud práci 
odvede dobře, je mu zasloužená 
odměna přána! Přála bych si, aby 
se zastupitelé vyjadřovali k věci 
a kultivovaně, a nikoliv jako tetky 
na pavlači. 
hana VydRoVá

Dobrý den, 
rád pročítám, co se děje u nás v Praze 8 
v Ládví, v posledním čísle jste informovali 
o stavebních úpravách okolo stanice Ládví, 
což kvituji, ale nějak jste pozapomněli na 
kino Ládví – co tam bude? Pro nás, co 
bydlíme na celém sídlišti, zvláště pro 
důchodce, bylo kino velmi dostupné hlavně 
ve večerních hodinách.
VladimíR klimeš 

Dobrý den, pane Klimeši,
zmiňované kino Ládví koupil soukromý 
investor a na jeho provoz nemá Městská část 
Praha 8 žádný vliv. 
Vít céza,  
Předseda komise PRo žiVotní PRostředí

Dobrý den všem,
mám návrh ohledně monitoringu přeplnění 
kontejnerů na separovaný odpad – doporu-
čuji, aby monitorovací vozidlo pro zjišťování 
oprávněnosti parkování v modrých zónách 
bylo také užito pro monitoring přeplněných 
kontejnerů. Nikdo nemusí zasílat foto 
přeplněných kontejnerů a je to za jedny 
peníze. Budete znát okamžitý stav a lze 
obratem kontejnery vyvážet. V ulici Frý-
dlantská před vchody 1315 a 1316 jsou 
kontejnery na plasty a papír neustále 
přeplněné, využívají je i auta, která kolem 
projíždějí, a stav je přes naše opakované 
stížnosti nadále neudržitelný. Požadovali 
jsme přemístění jinam, kde by projíždějící 
neměli šanci odpad vyhodit, požadovali jsme 
navýšení počtu kontejnerů nebo častější 
odvoz – min. 2–3x týdně. Současný interval je 
nevyhovující! Viz přiložené foto. Věřím, že 
tento můj návrh je uskutečnitelný a okamži-
tě se zamezí nepořádku na komunikacích.
PetR RosendoRF

Vážený pane Rosendorfe,
stanoviště separovaného odpadu jsou 
nepravidelně monitorována a v případě 
zjištění závadového stavu je volána svozová 
společnost, která provede úklid či vývoz 
nádob i mimo plánovaný termín. Pokud se 
situace opakuje, je požádán provozovatel 
stanovišť – Magistrát hl. m. Prahy, o navýše-
ní četnosti svozu, popř. o přidání dalších 
nádob. Konkrétně u tohoto separačního 

stání byla naposledy navyšována frekvence 
svozu u papíru, a to v červenci 2016. 
V současnosti je papír vyvážen 4x týdně, 
plast 3x týdně, sklo 2x měsíčně a nápojové 
kartony 1x měsíčně. Každá komodita je 
přitom vázána na jednu nádobu. V součas-
nosti provozovatel služby pozastavil systém 
na vkládání nových požadavků ze stran 
městských částí, ovšem jakmile bude systém 
zprovozněn, zadáme žádost o přistavení 
dalších nádob, protože je doložitelné, že ani 
navýšení četnosti svozu téměř na maximum 
nepomáhá.
odboR žiVotního PRostředí

P R A Ž S K É

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY K VÝSTAVĚ PRAŽSKÉ BIOGRAFY
PROVEDOU VÁS AUTOŘI VÝSTAVY TOMÁŠ DVOŘÁK A JAN ROUSEK

Sraz před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy v 16,30 hodin,
sledujte prosím www.muzeumprahy.cz, cena 80 Kč

1. Václavské náměstí – 28. dubna 2016 a 29. září 2016
Václavské náměstí tradičně patřilo a patří k centru večerní zábavy Pražanů.
Obzvláště dříve se chodilo na ty nejlepší snímky právě na Václavák. Mohli jsme
tam nalézt premiérové biografy, spojené s prvními projekcemi slavných filmů, ale
i menší sály s různou dramaturgií (Koruna, Pasáž, Praha, Avion, Jalta, Blaník, Ura-
nia, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor, Alfa, Hollywood, Illusion, Juliš). Všechny
tyto podniky byly zasazeny do architektonicky a historicky zajímavých staveb. Pro-
cházka neopomene i první projekce kočovných kinematografistů na Václavském
náměstí. 

2. Nové a Staré Město I. – 19. května 2016 a 20. října 2016
Začneme jedním z nejstarší biografů – Grand Biograph de Paris v Ječné ulici, pře-
suneme se k Illusionu (Emauzy), projdeme kolem kina Skaut ke Kinemě Vlasty
Buriana, přes Almu se dostaneme na Národní třídu, kde se zastavíme u kina Louvre
a Metro. Mineme Olympic a velkokapacitní Adrii, kousek se vrátíme ke kinům
Perštýn, Konvikt a U Vejvodů, kde se dnes točí pivo. Procházku zakončíme u nej-
staršího stálého pražského kina Ponrepo. 

3. Nové a Staré Město II. – 9. června 2016 a 10. listopadu 2016
I když procházka začne u kina Broadway a prohlédneme si novější kina v blízkém
okolí náměstí Republiky (Kotva, Komorní, Roxy, Labuť aj.), výklad bude zaměřen
především na první projekce v Praze v ulici Na Příkopech a v Hybernské ulici.

4. Žižkov – 23. června 2016 a 24. listopadu 2016
Na Žižkově půjdeme cestou po lidových biografech, z kterých dnes funguje pouze
Aero, od něhož se vydáme směrem ke Koněvově třídě, kde si připomeneme již
zbouraná kina Tábor a Deklarace. Zastavíme se u Pokroku a starého Edisonu, kolem
Ponce se protáhneme ke Kosmoramě, Republice a poslední zastávkou bude Aca-
demie. 

5. Vinohrady – 8. června 2016 a 15. prosince 2016
Vinohradskou vycházku zahájíme u biografu Beránek v Londýnské ulici, přes kino
Valdek na náměstí Míru se dostaneme k Tatře. Na Vinohradské třídě se ohlédneme
za minulostí Radia a Macešky, popovídáme si i o Slavii. Výlet do historie biografů
uzavřeme u nejkrásnějšího secesního kina Flora v Orlické ulici. 

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

PŘEDMĚT SEZÓNY
Na zdraví! Archeologie k dějinám pití 
1. 11. 2016 – 29. 1. 2017
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Obzvláště dříve se chodilo na ty nejlepší snímky právě na Václavák. Mohli jsme
tam nalézt premiérové biografy, spojené s prvními projekcemi slavných filmů, ale
i menší sály s různou dramaturgií (Koruna, Pasáž, Praha, Avion, Jalta, Blaník, Ura-
nia, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor, Alfa, Hollywood, Illusion, Juliš). Všechny
tyto podniky byly zasazeny do architektonicky a historicky zajímavých staveb. Pro-
cházka neopomene i první projekce kočovných kinematografistů na Václavském
náměstí. 

2. Nové a Staré Město I. – 19. května 2016 a 20. října 2016
Začneme jedním z nejstarší biografů – Grand Biograph de Paris v Ječné ulici, pře-
suneme se k Illusionu (Emauzy), projdeme kolem kina Skaut ke Kinemě Vlasty
Buriana, přes Almu se dostaneme na Národní třídu, kde se zastavíme u kina Louvre
a Metro. Mineme Olympic a velkokapacitní Adrii, kousek se vrátíme ke kinům
Perštýn, Konvikt a U Vejvodů, kde se dnes točí pivo. Procházku zakončíme u nej-
staršího stálého pražského kina Ponrepo. 

3. Nové a Staré Město II. – 9. června 2016 a 10. listopadu 2016
I když procházka začne u kina Broadway a prohlédneme si novější kina v blízkém
okolí náměstí Republiky (Kotva, Komorní, Roxy, Labuť aj.), výklad bude zaměřen
především na první projekce v Praze v ulici Na Příkopech a v Hybernské ulici.

4. Žižkov – 23. června 2016 a 24. listopadu 2016
Na Žižkově půjdeme cestou po lidových biografech, z kterých dnes funguje pouze
Aero, od něhož se vydáme směrem ke Koněvově třídě, kde si připomeneme již
zbouraná kina Tábor a Deklarace. Zastavíme se u Pokroku a starého Edisonu, kolem
Ponce se protáhneme ke Kosmoramě, Republice a poslední zastávkou bude Aca-
demie. 

5. Vinohrady – 8. června 2016 a 15. prosince 2016
Vinohradskou vycházku zahájíme u biografu Beránek v Londýnské ulici, přes kino
Valdek na náměstí Míru se dostaneme k Tatře. Na Vinohradské třídě se ohlédneme
za minulostí Radia a Macešky, popovídáme si i o Slavii. Výlet do historie biografů
uzavřeme u nejkrásnějšího secesního kina Flora v Orlické ulici. 

www.muzeumprahy.cz

P R A Ž S K É

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY K VÝSTAVĚ PRAŽSKÉ BIOGRAFY
PROVEDOU VÁS AUTOŘI VÝSTAVY TOMÁŠ DVOŘÁK A JAN ROUSEK
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KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY
Sraz před hlavní budovou Muzea hl. m. Prahy v 16.30 hod.

Nové a Staré Město II. — 10. listopadu 2016
Žižkov — 24. listopadu 2016

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

www.muzeumprahy.cz

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

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

Ve státní svátek, ve čtvrtek 17. 11. 2016, je 
otevřeno od 9 do 18 hod.
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Bezpečnost

PoLicejní koně budili při Dni armády zaslouženou pozornost. 

z Černé KroniKy

Opilý vandal
Na konci měsíce září v brzkých 
ranních hodinách byla hlídka 
městské policie přivolána do 
ulice Sokolovská na Praze 8, 
kde mělo dojít k vykopnutí 
vchodových dveří do stánku 
rychlého občerstvení. Na místě 
hlídka kontaktovala oznamova-
tele. Ten označil muže sedícího 
na autobusové zastávce, 
kterého viděl opakovaně kopat 
do dveří provozovny N1 Doner 
Kebab. Strážníci dotyčného 
muže vyzvali k prokázání 
totožnosti a ten jim sdělil, že 
dveře provozovny vykopl, 
jelikož si myslel, že se uvnitř 
ukrývá jeho manželka. Muži 
bylo orientační dechovou 
zkouškou zjištěno 2,34 promile 
alkoholu, a proto byl následně 
předán Policii ČR k dalšímu 
šetření.   

Zastrašování 
pyrotechnikou
Začátkem měsíce října 
v ranních hodinách dostala 
policie oznámení, že v jednom 
z panelákových domů v Praze 8 

dochází ke střelbě z okna bytu 
domu. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno od dvou svědkyň, 
že z jednoho bytu ve vyšším 
patře někdo střílí nebo 
vyhazuje zábleskovou pyro-
techniku, kterou vyhazuje na 
procházející pejskaře nebo 
vždy, když někdo sedí na 
lavičce pod domem. Vypátraný 
podezřelý uvedl, že záblesko-
vou pyrotechniku používá 
běžně k zahánění ptactva 
a hlavně na pejskaře, které 
nenávidí a vadí mu štěkání psů. 
Pyrotechnika v celkovém počtu 
28 ks mu byla odňata a proti 
vlastnoručnímu podpisu 
předán protokol – Potvrzení 
o odnětí věci. 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
pořádá

PODZIMNÍ KURZY
BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ

Bezplatné kurzy bezpečného chování jsou určeny občanům naší městské části. 
Jejich součástí je nácvik sebeobrany a umění vypořádat se  

s krizovými a nebezpečnými situacemi.  
Součástí kurzu je i výuka laické zdravovědy, první pomoci. 

Kurz bude pořádán zkušenými akreditovanými trenéry  
a instruktory sebeobrany.

2. LISTOPAD – 21. PROSINEC 2016
každou středu od 18:30 do 20:00  

 VELKÁ TĚLOCVIČNA ZŠ BUREŠOVA  
Burešova 1130/14, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

S sebou si vezměte: tepláky, triko, přezůvky a tekutiny.  
Počet zájemců pro každý kurz je max. 36 osob.

Kontakt pro zájemce:
Daniel Průša, e-mail: prusa@coafin.cz, tel.: 776 777 576

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

Úspěšný Den armáDy

bezpečnostní 
složky děti 
nadchly

 nDne 13. října 2016 se před KD Krakov uskutečnil první 
ročník prezentace armády a bezpečnostních složek určené 
zejména pro děti a žáky z mateřských a základních škol.

Na stanovištích představili 
zástupci jednotlivých rezortů 
náplň své práce a pomůcky, příp. 
zbraně, vybavení a vozidla, které 
ke své profesi potřebují.

Akce se zúčastnily následující 
složky: Celní úřad pro hlavní 
město Prahu, Krajské vojenské 
velitelství hlavního města Prahy, 
Vojenská policie, preventisté 
z Krajského ředitelství policie hl. 
m. Prahy a Městské policie hl. m. 
Prahy, Krajské posádkové 
jednotky z Obvodního ředitel-
ství policie Praha III (3. skupina), 
záchranáři z Akademie dobro-

volných záchranářů ČR, z. s., 
z Ústí nad Labem.

 „Jedním z důvodů, proč 
radnice Prahy 8 akci uspořádala, 
je dát lidem na vědomí, že 
v případě individuálního nebo 
hromadného ohrožení existuje 
někdo, kdo jim dokáže kvalifiko-
vaně pomoci,“ řekl zastupitel 
Zdeněk Nagovský, předseda 
Komise pro bezpečnost MČ 
Praha 8. Místostarosta Matěj 
Fichtner doplnil: „Stále se 
snažíme připravovat nové 
a zajímavé akce pro děti a dorost. 
Vedle sanitky a programu se 

zvířaty všechny velice zaujala 
prezentace předmětů zabave-
ných celní správou či možnost 
zastřílet si na laserové střelnici.“

Program byl velice rozmanitý 
a bohatý. Záchranáři předváděli 
a učili přítomné, jak poskytovat 
první pomoc. Své dovednosti 
představili veřejnosti koně a psi 
Městské policie hl. m. Prahy. 
Pozadu nezůstal ani služební pes 
celníků, který ukázal, jak svým 
neomylným čichem umí najít 
zakázané látky. Velkým láka-
dlem byla největší sanitka v ČR 

Golem, kterou představila 
Záchranná služba hl. m. Prahy, 
a mnoho dalšího. Nejmenší 
účastníci si užili skákací hrad 
a dopravní školičku. Všechny 
děti obdržely od pořadatelů akce 
drobné vzdělávací předměty.

Svá vozidla představila 
veřejnosti Celní správa, Obvodní 
ředitelství Městské policie hl. m. 
Prahy z Prahy 8, Vojenská policie 
a Krajské ředitelství policie hl. m. 
Prahy.

anna PatoČkoVá

Foto: Vladimír Slabý
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Život v Praze 8

veřeJná DeBata
Invalidovna – 
jak dál?
Městská část 
Praha 8 pod 
záštitou zástup-
ce MČ Praha 8 Petra 
Vilguse vás zve na Veřejnou 
debatu na téma využití 
objektu Invalidovny 
v Karlíně pod názvem 
Invalidovna – jak dál?  
Kdy: úterý 22. 11. 17–19 h. 
Kde: Český rozhlas Regina, 
Hybešova 10, Karlín.  
hosté: Vlastislav Ouroda,  
náměstek ministra kultury 
ČR pro sekci kulturní 
dědictví, Petra Kolínská, 
náměstkyně primátorky hl. 
m. Prahy pro oblast rozvoje 
územního plánu, Nisan 
Jazairy, Iniciativa pro 
Invalidovnu, zástupce 
Národního památkového 
ústavu.   (ivahaj)

FairtraDové produkty byly ke koupi na trhu Férový Karlín.

za uDržitelný svět

Zastupitelstvo mladých 
zcela ovládlo soutěž 
Za udržitelný svět
Pražská zoologická zahrada 
pořádala 3. října ve spolupráci 
s Charitou ČR, Českou rozvojo-
vou agenturou a Svazem měst 
a obcí akci s názvem Za udržitel-
ný svět, které se kromě osmi 
dalších týmů z celé České 
republiky zúčastnil také tým 
složený z dvanácti členů 
Zastupitelstva mladých Prahy 8 
(zastupitelstvo mladých je 
složeno ze zástupců základních 

a středních škol z celé Prahy 8 
a vzniklo v červnu 2016). 

Soutěžící týmy byly na celkem 
deseti stanovištích seznamová-
ny vždy s jedním z Globálních 
problémů lidstva (přístup ke 
vzdělání, pitné vodě, zdravotní 
péči, deforestace...), poté 
odpovídaly na otázky k danému 
problému. Mimo to se družstva 
seznámila s činností Charity ČR, 
projekty Zoo Praha k přežití 

různých zvířat, Fairtrade apod. 
Na závěr, dle aktivity a správ-
ných odpovědí na stanovištích, 
bylo vybráno vítězné družstvo, 
kterým se stalo Zastupitelstvo 
mladých Prahy 8, jež kromě 
dortu a přednášky o hadech 
obdrželo symbolický šek 
v hodnotě 5000 Kč, který jeho 
členové věnovali na projekt 
záchrany goril zoologické 
zahrady. Ale získalo také mnoho 
vědomostí z oblasti globálních 
problémů lidstva. Na závěr 
nezbývá, než poděkovat všem 
účastníkům (a to nejen těm ze 
zastupitelstva mladých), že se 
i přes nepřízeň počasí zúčastnili.

Vojtěch PRuška
zastuPitelstVo mladých

týDen DůstoJné práce

výstava na stromech
Od 4. do 8. října 2016 se na 
stromech v Kaizlových sadech 
objevilo patnáct fotografií  
ilustrujících život a práci 
dělníků zpracovávajících kůži 
a vyrábějících obuv v Bangladé-
ši. Drsné podmínky, jak životní 
tak pracovní, zaměstnávání dětí 
a mizivá odměna za práci ve 
zdraví poškozujícím prostředí, to 
byla hlavní témata spojující 
výstavu. 

V den zahájení se v sadech 
konal trh Férový Karlín, kde bylo 
možné zakoupit fairtradové 
produkty, výrobky chráněných 
dílen a sociálních podniků, 
stejně tak jako třeba místní 
farmářské květiny či africké 

občerstvení. Akce se konala 
v rámci Týdne důstojné práce.

Věříme, že kdo měl zájem, 
tak výstavu v Kaizlových sadech 
navštívil, i přesto, že jí počasí 
nepřálo a fotografie utrpěly 
újmu. Každopádně ji plánujeme 
uspořádat i v roce 2017, a to 
na téma Férové banány. 
V letošním roce Výstavu na 
stromech hostilo 70 parků 
po celé České republice.  

Více informací, fotografie 
i video z akce naleznete 
na stránkách městské části. 

jana maRtínkoVá
oddělení stRategického 
RozVoje a ma1

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / LiStoPad 2016  www.praha8.cz 13

Zprávy z radnice

změna 
na raDnici
V říjnu nastala ve vedení 
radnice MČ Praha 8 jedna 
změna: Z pozice místostarost-
ky i z pozice zastupitele 
odešla paní Alena Borhyová 
(ANO). Její nástupce bude 
znám během prosincového 
jednání Zastupitelstva 
MČ Praha 8. (red)

umění
štěpničná 
zkrásní
Praha 8 se stará o kultivaci 
veřejných prostor – dokla-
dem je například populární 
„Pandemie“ v podchodu 
u metra Ládví. A další 
prostory se na zvelebení 
připravují.

Městská část Praha 8 se 
na základě velkého úspěchu 
„Pandemie“, kterou vloni 
vytvořila mladá umělkyně 
Josefína Jonášová z iniciati-
vy starosty Romana Petruse, 
rozhodla podobným 
způsobem zvelebit i nedale-
ký podchod u tramvajové 
zastávky Štěpničná. Zkrášlen 
bude uměleckým dílem od 
dalšího mladého umělce, 
které by mělo symbolizovat 
podobnost mezi přírodní 
džunglí a tzv. sídlištní 
džunglí. 

„Chceme dát mladým 
umělcům šanci podobným 
způsobem oživit i další 
veřejné plochy v naší 
městské části,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus. (pep)    

mČ praha 8 JeDná o povoleních

přechod u vychovatelny
Na základě podnětů od svých 
občanů se městská část Praha 8 
dlouhodobě snaží prosadit, aby 
byl zajištěn bezbariérový přístup 
na tramvajovou zastávku 
Vychovatelna. Opakovaně se 
proto obrátila na Magistrát hl. m. 
Prahy se žádostí o financování 
úprav nutných pro zajištění 
bezbariérovosti této zastávky. 
Komise Rady hl. m. Prahy pro 
Prahu bezbariérovou a otevře-
nou však žádost nedoporučila 
schválit kvůli nedostatku 
finančních prostředků. 

Ve svém zdůvodnění komise 
uvedla, že v současné době je 
cílem hl. m. Prahy, aby za sebou 
nebyly dvě tramvajové zastávky 
postrádající bezbariérový 
přístup. V případě Vychovatelny 
jsou k ní nejbližší zastávky 
Bulovka a Okrouhlická částečně 
bezbariérové.     

V pondělí 3. října 2016 proto 
proběhla na zastávce Vychovatel-
na schůzka místních občanů se 
starostou MČ Prahy 8 Romanem 

Petrusem a zastupitelem Vítem 
Cézou. Na ní zástupci veřejnosti 
zopakovali svůj požadavek na její 
bezbariérovost. Také vysvětlili 
přítomným zástupcům městské 
části, že nejbližší bezbariérové 
zastávky jsou od Vychovatelny 
poměrně vzdálené a složitě se 
k nim z této lokality dostává. 
Starosta Roman Petrus proto 
občanům přislíbil, že městská 
část bude usilovat o to, aby 
u zastávky Vychovatelna 
vzniknul přechod pro chodce 
přes ulici Zenklova ve směru 

z centra města. V současné době 
totiž mohou chodci překonat 
tuto komunikaci jen prostřednic-
tvím podchodu, který bohužel 
není bezbariérový. „Na základě 
jednání s občany se náš odbor 
dopravy bude snažit získat 
souhlas Policie České republiky 
se zřízením přechodu pro chodce 
u tramvajové zastávky Vychova-
telna. Místním obyvatelům se 
zhoršenou schopností pohybu by 
totiž usnadnil přístup k této 
zastávce,“ uvedl radní pro 
dopravu Karel Šašek.      (pep)

ByDlení

jak si vyřídit 
trvalý pobyt 
v MČ praha 8?

 nv posledních několika 
měsících poměrně výrazně 
vzrostl počet zájemců 
o přihlášení trvalého pobytu 
na mČ praha 8. 

Jistě je jedním z důvodů 
zavedení zón placeného stání 
v naší městské části.  Lidé, kteří 
si chtějí přihlásit trvalý pobyt na 
Prahu 8, mohou vše potřebné 
vyřídit v oddělení evidence 
obyvatel a osobních dokladů, 
které sídlí v přízemí tzv. Bílého 
domu (U Meteoru 6, Praha 8 –  
Libeň). 

„V současné době máme 
v průměru za den 60 až 70 žada-
telů o přihlášení trvalého 
pobytu na městskou část Praha 
8. Musíme však bohužel některé 
z nich odmítnout, protože jejich 
žádosti nesplňují všechny 
formální náležitosti,“ uvedl 
vedoucí odboru živnostenských 

a správních činností ÚMČ 
Prahy 8 Milan Hejkrlík.  

Zákon o evidenci obyvatel 
totiž podmiňuje přihlášení 
k trvalému pobytu splněním tří 
podmínek. Dvě jsou jednoduše 
splnitelné. Žadatel musí 
prokázat svoji totožnost 
občanským průkazem nebo 
jiným obdobným dokladem, 
který vydal orgán státní správy. 
Další podmínkou je vyplnění 
přihlašovacího lístku k trvalému 
pobytu, který je k dispozici 
v Bílém domě. Odevzdat je 
možné pouze originální tiskopis, 
a nelze proto použít stažený 
formulář z internetu.

Nejvíce problémů bývá 
s doložením oprávněnosti 
užívání bytu nebo domu na 
území MČ Prahy 8. Nejjednoduš-
ší je to u vlastníka nemovitosti. 
Úředníci si sami ověří z katastru 
nemovitostí, zda ji žadatel 

opravdu vlastní. Nájemníci musí 
předložit v originále platnou 
nájemní či podnájemní smlouvu 
nebo dohodu o užívání bytu. 
„Častým nedostatkem je 
nedoložení nájemní smlouvy 
či souhlasu s přihlášením od 
vlastníka u družstevních bytů. 
Jejich vlastníky jsou totiž 
družstva, a nikoliv členové,“ 
doplnil Milan Hejkrlík. Možností 
je také předložit písemný úředně 
ověřený souhlas oprávněné 
osoby (např. majitele nemovitos-
ti) s přihlášením k trvalému 
pobytu žadatele. Oprávněná 
osoba může také udělit svůj 
souhlas před pracovníky 
ohlašovny a není pak potřeba 
úředního ověření jejího podpisu.  

Za děti a mládež mladší 15 let 
vyřizují změnu trvalého pobytu 
jejich zákonní zástupci. Za ohlá-
šení změny místa trvalého 
pobytu se na místě platí správní 
poplatek 50 Kč. Občan se 
změněným trvalým bydlištěm 
musí do 15 dnů požádat o nový 
občanský průkaz. Vyřídit si ho 
může ihned na oddělení 
evidence obyvatel a osobních 
dokladů. Podrobné informace 
o změně trvalého pobytu lze 
najít na internetových strán-
kách MČ Prahy 8 v sekci 
Potřebuji vyřídit. (pep)

placená inzerce

Debata občanů se starostou Romanem Petrusem na Vychovatelně.
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Servis

velKooBJemové KonteJnery

ROZPIS BIO VOK HRAZENé MHMP
Listopad 2016
Kubišova x Gabčíkova  5. 11. 13.00–16.00
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna  5. 11. 13.00–16.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 12. 11.  9.00–12.00
K Mlýnu x Chorušická 12. 11.  9.00–12.00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou 12. 11. 13.00–16.00
Střížkovská 733/64 19. 11.  9.00–12.00
Na Pěšinách x Na Stírce 19. 11.  9.00–12.00
Petra Bezruče x U Pískovny 26. 11.  9.00–12.00
Kandertova – západní konec  26. 11.  9.00–12.00

Lokalita Území Datum Čas

Braunerova x Konšelská Karlín 1. 11. 14,00–18,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 1. 11. 15,00–19,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 1. 11. 16,00–20,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 2. 11. 14,00–18,00

Pobřežní x Thámova Karlín 2. 11. 15,00–19,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 2. 11. 16,00–20,00

Drahorádova Střížkov 3. 11. 14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 3. 11. 15,00–19,00

Burešova Kobylisy 3. 11. 16,00–20,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 4. 11. 14,00–18,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 4. 11. 15,00–19,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 4. 11. 16,00–20,00

Pernerova x Sovova Karlín 7. 11. 14,00–18,00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 7. 11. 15,00–19,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 7. 11. 16,00–20,00

K Haltýři x Velká skála Troja 8. 11. 14,00–18,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 8. 11. 15,00–19,00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 8. 11. 16,00–20,00

Křivenická x Čimická Čimice 9. 11. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 9. 11. 15,00–19,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 9. 11. 16,00–20,00

Lindavská Bohnice 10. 11. 13,00–17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 10. 11. 14,00–18,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 10. 11. 15,00–19,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 11. 11. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 11. 11. 14,00–18,00

Na  Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) Kobylisy 11. 11. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 12. 11. 08,00–12,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 12. 11. 09,00–13,00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 12. 11. 10,00–14,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 14. 11. 13,00–17,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 14. 11. 14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 14. 11. 15,00–19,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 15. 11. 13,00–17,00

U Pekařky Libeň 15. 11. 14,00–18,00

Pernerova x Šaldova Karlín 15. 11. 15,00–19,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 16. 11. 13,00–17,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 16. 11. 14,00–18,00

Kandertova x Lindnerova Libeň 16. 11. 15,00–19,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 17. 11. 13,00–17,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 17. 11. 14,00–18,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 17. 11. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 18. 11. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 18. 11. 14,00–18,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 18. 11. 15,00–19,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 19. 11. 08,00–12,00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň 19. 11. 09,00–13,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 19. 11. 10,00–14,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 21. 11. 13,00–17,00

Podhajská pole (parkoviště) Čimice 21. 11. 14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 21. 11. 15,00–19,00

Drahorádova Střížkov 22. 11. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 22. 11. 14,00–18,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 22. 11. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 23. 11. 13,00–17,00

K Haltýři x Velká skála Troja 23. 11. 14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 23. 11. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

Křivenická x Čimická Čimice 24. 11. 13,00–17,00

Lindavská Bohnice 24. 11. 14,00–18,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 24. 11. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 25. 11. 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 25. 11. 14,00–18,00

Jirsíkova x Malého Karlín 25. 11. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 28. 11. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 28. 11. 14,00–18,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 28. 11. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 29. 11. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 29. 11. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 29. 11. 15,00–19,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 30. 11. 13,00–17,00

Na Vartě Libeň 30. 11. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 30. 11. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 1. 12. 13,00–17,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 1. 12. 14,00–18,00

Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 1. 12. 15,00–19,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 1. 12. 16,00–20,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 2. 12. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 2. 12. 14,00–18,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 2. 12. 15,00–19,00

Na Vartě Libeň 2. 12. 16,00–20,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 5. 12. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 5. 12. 14,00–18,00

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

Libeň 5. 12. 15,00–19,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 5. 12. 16,00–20,00

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

Bio voK

Lokalita Datum Čas

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 1. 11. 13,00–17,00

Sopotská x Bydhošťská 2. 11. 13,00–17,00

Havlínova x Klíčanská 3. 11. 13,00–17,00

Nad Pentlovkou x Na Bendovce 4. 11. 13,00–17,00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV. 7. 11. 13,00–17,00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna) 8. 11. 13,00–17,00

Turská x K Větrolamu 9. 11. 13,00–17,00
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Životní prostředí

memoranDum o protipovoDňových opatřeních na roKytce

pozitivní odezva 
ze strany hl. m. prahy 
Starosta MČ Prahy 8 Roman 
Petrus se sešel s radní hl. m. 
Prahy Janou Plamínkovou 
(STAN) a diskutovali spolu 
o protipovodňových a dalších 
opatřeních na vodním toku 
Rokytka. Jednání navazovalo 
na schválené memorandum 
místních samospráv, jejichž 
územím Rokytka protéká. Toto 
memorandum iniciované 
Romanem Petrusem bylo 
schváleno 22. června 2016 

a týká se právě vzájemné 
spolupráce ohledně protipovod-
ňových opatření na tomto 
vodním toku.

Radní Jana Plamínková, která 
má danou oblast ze strany hl. 
m. Prahy v kompetenci, 
informovala starostu Petruse 
o své podpoře memoranda 
a o tom, že nechá shromáždit 
materiály o všech připravova-
ných krajinotvorných opatře-
ních na vodním toku Rokytka 
i v jeho bezprostředním okolí. 
Získané podklady plánuje radní 
Plamínková využít ve spoluprá-
ci s náměstkyní primátorky 
Petrou Kolínskou pro zpracová-
ní plánu prací, jež by měly být 

provedeny na Rokytce a jejím 
bezprostředním okolí. Jeho 
součástí budou i návrhy pro 
související volnočasově aktivity 
široké veřejnosti.

„Velice si vážím toho, že radní 
Jana Plamínková podpořila 
naše memorandum a že s námi 
chce úzce spolupracovat. 
Informoval jsem proto pro-
střednictvím předsedy Komise 
pro životní prostředí Víta Cézy 
své kolegy starosty o tom, že si 
mohou připravit materiály 
k opatřením, která je podle nich 
nutné na Rokytce prioritně 
realizovat,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.  (pep)

revitalizace malých ploch

výzva vyvolala velký 
zájem veřejnosti

 nreakce na výzvu k zapojení do diskuse o podobě tří zanedbaných ploch zeleně 
v praze 8 předčila očekávání. Během necelého měsíce dorazilo na sekretariáty 
radní pro životní prostředí anny Kroutil a předsedy Komise pro životní prostředí 
víta cézy téměř 250 podnětů a připomínek. všechna tato vyjádření byla prodisku-
tována, vyhodnocena a nakonec z nich byly vybrány konkrétní návrhy řešení 
všech tří lokalit. 
Plochy k revitalizaci se nachází v blízkosti 
velké dopravní tepny Zenklovy ulice. 
Na všech třech lokalitách bude zachována 
a stabilizována stávající zeleň. Zároveň ve 
všech třech případech dojde k jejímu 
dalšímu rozvoji. Dle přání občanů nebudou 
na žádném z uvedených míst instalovány 
lavičky. „Forma oslovení občanů přes 
radniční časopis Osmička a dotazníky 
adresované do konkrétních domů nacházejí-
cích se v blízkosti lokalit se ukázala jako 
vhodný způsob, jak s občany spolupracovat. 
Jsem ráda, že se nám v poslední době daří 
řešit i malé plochy, které byly dlouhé roky 
zanedbané,“ říká radní pro životní prostředí 
Anna Kroutil. Předseda komise pro životní 
prostředí Vít Céza dodává: „Jsem velmi rád, 
že jsme se vedle přípravy velkých revitaliza-
cí, které začnou od příštího roku výrazně 
vylepšovat životní prostředí v Praze 8, 
dostali také k revitalizacím malých ploch, 
které pozitivně přispějí ke zlepšení mikrokli-
matu na dopravně přetížených místech.“ 

Konkrétní úpravy budou naplánovány 
v nadcházejících týdnech. Jejich realizace 
začne neprodleně v závislosti na přízni 
počasí. Úpravy se budou týkat výhradně 
stávajících zelených ploch. Všechny ostatní 
navazující chodníky a silnice budou 
opraveny ze strany hl. m. Prahy v rámci 
chystané velké opravy Zenklovy ulice, která 
je naplánována na rok 2018. 

KOnKrétní OpAtření 
nA jednOtlIvých  
veřejných plOchách
plocha na křižovatce ulic  
Zenklova, podlipného a braunerova
V rámci plánované rekonstrukce Zenklovy 
ulice v roce 2018  je naším záměrem 
nahrazení stávajících kontejnerů podzemní-
mi kontejnery. Vzhledem k možné budoucí 
zastávce hromadné dopravy v těsném 
sousedství této plochy neproběhne výsadba 
dalších stromů, ale zaměříme se na vytvoře-
ní vhodného trvalkového záhonu. V místě 
bude instalován koš na odpadky i na psí 
exkrementy. V každém případě zde ponechá-
me stávající strom a nedopustíme vytvoření 
žádných zpevněných cestiček skrze zelenou 
plochu ani její úbytek na okrajích v místech, 
kde nyní parkují automobily. 

plocha na křižovatce ulic  
primátorská a Konšelská
V rámci plánované rekonstrukce Zenklovy 
ulice v roce 2018 budeme po hl. m. Praze 
požadovat instalaci bezbariérových nájezdů 
na chodníky a celkové dopravní zklidnění 
okolí této lokality. Vysadíme zde dva nové 
stromy, zlepšíme stav stávajícího trávníku 
a přidáme odpadkový koš. Na přání občanů 
nebudeme instalovat nové lavičky. 

plocha na křižovatce ulic  
Zenklova a prosecká
Zachováme zde stávající strom, přidáme 
odpadkový koš a necháme odplevelit 
existující zpevněné plochy vedoucí mezi 
jednotlivými trávníky. Zároveň zřídíme dva 
nové květinové záhony. Na přání občanů 
nebudou přidány lavičky a nedojde ani 
k žádnému odstranění zelených ploch či 
jakékoli změně místa například na parkoviš-
tě, kterého se občané v dotaznících obávali.

text a Foto: Vít céza
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Inzerce

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

7. 11. 2016 10-17 HOD. 
V PŘÍZEMÍ VESTIBULU ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

U METEORU 6, PRAHA 8 – LIBEŇ

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
POD ZÁŠTITOU RADNÍHO RADOMÍRA NEPILA

VE SPOLUPRÁCI S HYGIENICKOU STANICÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH VÁS ČEKÁ:
• MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

• POSKYTOVÁNÍ „1. POMOCI“ PŘI INFARKTU MYOKARDU A CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
• PORADENSTVÍ V OBLASTI ZDRAVÉ VÝŽIVY – PRAKTICKÉ UKÁZKY OBSAHU CUKRU A SOLI V POTRAVINÁCH, 

TUKY V POTRAVINÁCH, OCHUTNÁVKY ZDRAVÝCH POTRAVIN
• MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU, STANOVENÍ BMI

• UKÁZKY SPRÁVNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY
• MĚŘENÍ CO VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU U KUŘÁKŮ A UKÁZKY NÁSLEDKŮ KOUŘENÍ,

TJ. KARCINOMEM POSTIŽENÉ PLÍCE, PRODUKCE HLENU A DEHTU U KUŘÁKŮ

ZDRAVÉ SRDCE

  Zábavný program pro děti

  Soutěže a hry

  Dětská diskotéka

  Mikulášova družina s dárečky

  Vstupné zdarma Burešova (Binarova) 1661⁄2, Praha 8

Mikulášskou
nadílku M

N
M

N
3. prosince 
16.00 I 19.00

OSMIČKA
pro rodinu

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ

vás zvou na
vás zve na

VÝSTAVU SBĚRATELSKÝCH 
PANENEK

& KLUB SBĚRATELŮ PANENEK

12. 11. 2016, 10.00–18.00 hod. 
v KD LÁDVÍ

• unikátní výstava kloubových sběratelských 
panenek od autorů z celého světa

• fashion panenky od světoznámých tvůrců 
Tonner Dolls, Evangeline Ghastly, Ellowyne

• porcelánové, historické, realistické a textilní panenky
• upravené panenky Monster High

• ukázky ruční tvorby, oblečení, doplňků, 
dioramat a různých miniatur

• workshopy a dílničky
Vstupné: 50 Kč

Pod záštitou  
paní Aleny Borhyové

Více informací na www.facebook.com/KDLadvi
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Život v Praze 8

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 listopaD
 ` 8. 11. úterý od 13.00 hod. 
` CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 ` 15. 11. úterý 13.00–16:00 hod. 
` VÝTVARNÁ DÍLNA – PŘÍPRAVA 
NA ADVENT. Pomůcky: suché 
květy, stužky, přírodní ozdoby. 
V Gerontologickém centru Pod vedením 
Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.

 ` 17. 11. čtvrtek od 11.00 hod. 
` DIVADLO NA PALMOVCE – JAK JE 
DŮLEŽITé BÝTI (S) FILIPEM. Vstupné 
105 Kč. Vstupenky každou středu mezi 
12. a 13. hodinou u Ivy Hubené. 

 ` 22. 11. úterý od 13.00 hod. 
` BABINEC. Posezení při kávě a čaji s kou-
zelnickým představením V Gerontologic-
kém centru. Vede Věra Dvořáková.

 ` 29.11. úterý 13.00–16.00 hod.  
` VÝTVARNÁ DÍLNA – PEČENÍ A ZDOBE-
NÍ PERNÍKŮ. Pomůcky: formičky, váleček, 
stará manikúra, malé nůžtičky, lis na čes-
nek. V Gerontologickém centru. Pod vede-
ním Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč. 

 ̀pondělky: 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11.  
` PLAVÁNÍ. Sraz ve 13.30  hod. před 
plaveckým stadionem Na Šutce. 
Pod vedením Věry Dvořákové.  
Vstupné pro seniory 96 Kč.

 ̀Středy: 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.  
` NORDIC WALKING – VyCHÁZKA 
S HOLEMI. Hole vlastní. Sraz ve 
13.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede Iva Hubená.

 ` 6. 12. úterý 13.00–16.00 hod. 
` VÝTVARNÁ DÍLNA – KORÁLKOVé 
OZDOBy. Pomůcky: korálky, malé 
perličky. v Gerontologickém centru.  
Vede Alexandra Boušová. Vstupné 20 Kč.

Mezinárodní den seniorů si Praha 8 
připomněla 1. října zábavným programem 
pro celou rodinu. Před tzv. Bílým domem 
čekala na návštěvníky spousta zajímavos-
tí od keramické dílny přes pétanque nebo 
zdravotnický stan s odbornými lektory 
až po koncert zpěváka Vladimíra Hrona. 
Oživením akce byla folklórní vystoupení 
krajanských spolků Čechů žijících na 
území Francie, Lucemburska, Maďarska, 
Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Ruska 
i Ukrajiny.  (vrs) 

Foto: VladimíR slabý

VyDAŘENÝ MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 

KřížovKářsKá liga

Senioři prahy 8 
luští o ceny

 nDo začátku prosince potrvá v praze 8 soutěž, kterou jinde nenajdete. 
Křížovkářská liga, jak se nazývá, nabízí účastníkům po dobu deseti týdnů celkem 
deset křížovek a mnoho cen. podzimní část soutěže začala v říjnu a je určena všem 
zájemcům starším 60 let. pravidla nejsou složitá. stačí se zdarma zaregistrovat 
a pak si každý čtvrtek přijít na určené místo pro novou křížovku.

„Křížovky lidé luští rádi, a navíc je to 
aktivita pro trénování paměti,“ říká 
starosta Prahy 8 Roman Petrus, který je 
iniciátorem a patronem soutěže. „Záměrem 
bylo nabídnout seniorům pravidelnou 
pohodovou činnost a současně také zapojit 
do luštění obyvatele z domů s pečovatel-
skou službou či z domovů pro seniory. 
Cenné je, že díky soutěži s námi luští 
křížovky i několik desítek lidí upoutaných 
na lůžko, lidé v domácí péči. Na čtvrtek, kdy 
dostanou křížovku, se vždy velmi těší. Je to 
pro ně důležitý podnět a signál, že na ně 
nezapomínáme,“ upřesňuje starosta Roman 
Petrus.

Křížovkářská liga chce seniory především 
pobavit a nabídnout jim pravidelnou 
a dlouhodobou volnočasovou aktivitu.  
Také proto nejsou křížovky složité. Další 
výhodou soutěže je, že se lidé mohou 
zaregistrovat i zpětně, každý čtvrtek, až do 
1. prosince. To znamená, že když se zájemce 

zaregistruje třeba v listopadu, dostane více 
křížovek současně. Na úspěšné luštitele 
čeká odměna. Především jde o dárkové 
balíčky s čajem, sušenkami, oplatky apod. 
Podmínkou je odevzdat ve stanoveném 
termínu formulář se všemi tajenkami. 

Do pravidelného luštění se zapojili 
tradičně klienti DPS Bulovka, DPS Křižíko-
va a DPS Burešova. Dalšími účastníky 
soutěže jsou obyvatelé DPS Nová slunečni-
ce, DPS Kobylisy a DPS Ďáblice. Celkem jde 
už o 250 lidí, kteří se registrují přímo 
v zařízeních, ve kterých žijí. Soutěž 
samozřejmě pamatuje na všechny seniory 
- křížovkáře. Zájemci starší 60 let se mohou 
zaregistrovat vždy ve čtvrtek od devíti 
do čtrnácti hodin v recepci DPS Kobylisy 
v Mirovické ulici. Tam také dostanou novou 
křížovku každý čtvrtek až do začátku 
prosince. Následovat bude kontrola tajenek 
a přibližně v polovině měsíce vylosování 
výherců Křížovkářské ligy.  (plac. inz.)
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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) 

  ` 10:00–10:50 ` aJ – Bible stories – 
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

  ` 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) 14. a 28. 11.

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

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

  ` 13:00–13:50` nJ – aktuality 
z domova a ze zahraničí – stř. pokr.  
(vede JUDr. M. Pudil)

  ` 13:00–16:00 ` přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` právní poradenství – 
pro objednané – 14. a 28. 11.

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

  ` 15:20–16:20 ` aJ – středně pokr. 
(vede Ing. P. 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)

  ` 10:00–10:50 ` školička pc – pro zač. 
(vede Ing. V. Pázler)

  ` 10:00–10:50 ` témata v aJ +  
písně s kytarou – stř. pokr.  
(vede Ing. P. Vondráček)

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

  ` 11:00–11:50 ` aJ – mírně pokr. 
+ písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček)

  ` 12:45–13:45 ` školička pc – pro zač. 
(vede D. Formanová)

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

  ` 13:45–15:00 ` 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 ` trénink paměti 
  ` 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 a internetu 
pro zač. (vede 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 – zač. a mírně pokr. 
(vede E. Šubr)

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

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

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

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

  ` 11:00–11:50 ` aJ – středně 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. a 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.  

  ` Zájemci o nový počítačový kurz pro 
začátečníky a mírně pokročilé od 
listopadu povede Ing. V. Pázler. 
Přihlášky přijímáme v kanceláři.

  ` Nabízíme také kurz španělštiny pro 
začátečníky i mírně pokročilé. 
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři.

SpecIální: 
  ` Od 1. listopadu si přijďte prohlédnout 
výstavu fotografií pavla sudického 
nazvanou fotografie z přírody, která 
potrvá do konce prosince.

  ` Pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením RNDr. M. Štulce 
turistické výlety za přírodními 
a kulturními památkami středních 
Čech. Aktuální informace v kanceláři 
CAP. 

  ` 1. 11. od 10:00 ` frivolitkování s ing. 
J. luskovou – vánoční ozdobička 
– přineste si vlastní člunky

  ` 3. 11. od 13:30 ` finanční gramotnost 
pro seniory – interaktivní seminář 
Motto: Umím odmítnout, nebojím se 
říci ne, toto nechci!

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

  ` 8. 11. od 9:00 ` hrátky s papírem 
– výtvarná dílna D. Zemanové

  ` 8. 11. od 13:30 ` přednáška o Josefu 
hlávkovi – přednáší H. Kohoutová 

  ` 10. 11. od 13:00 ` strom života 
– přednáška z cyklu R. Svobodové

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

  ` 15. 11. od 9:00 ` paličkování 
s D. zemanovou 

  ` 15. 11. od 13:00 ` cestopisná 
přednáška přírodní kmeny na řece 
omo – Jižní etiopie – přednáší 
cestovatel a dobrodruh Z. Kněz.

  ` 16. 11. od 10:30 ` vycházka do 
Klánovic – sraz zastávka busu 261 
Černý Most. Trasa Klánovickým 

lesem cca 6 km. Vede Ing. Pavlína 
Římalová Aksamítová.

  ` 16. 11. od 14:00 ` hudební hrátky 
s písněmi na přání s klávesami petra 
nathera – v klubovně v přízemí

  ` 21. 11. od 13:00 ` Korálkové tvoření 
s v. urbanovou – vánoční dekorace. 
Je nutné se přihlásit předem.

  ` 22. 11. od 9:00 ` Kratochvilné 
vystřihovánky s J. chybovou 
– figurky do betléma

  ` 22. 11. od 13:30 ` Beseda o tom, co 
jíme – přijďte si vyslechnout rady 
a tipy RNDr. E. Vykusové, odbornice 
na správnou výživu a životosprávu. 
Akce se koná v sále.

  ` 24. 11. od 13:30 ` prevence rakoviny 
prsu – přednáška Mgr. J. Petrové, 
edukátorky Klubu ŽAP – žen 
s nádorovým onemocněním.  
Součástí přednášky bude i nácvik 
sebevyšetřování na modelu prsu se 
zabudovanými nádorky. Přihlášení 
předem vzhledem k omezené 
kapacitě sálu nutné.

  ` 24. 11. od 14:00 ` Beseda 
o duchovních tématech  – 
s katechetkou B. Tranovou 

  ` 28. 11. od 13:00 ` individuální lékové 
poradenství – pod vedením 
farmaceutů ústavní lékárny IKEM 
– konzultace možných nežádoucích 
účinků a vzájemného ovlivňování 
léků mezi sebou.  
Přihlašování předem nutné!

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

  ` 29. 11. od 10:00 ` Kroužek šikovných 
rukou s mgr. m. neckářovou 
– háčkujeme vánoční ozdoby – 
doneste si s sebou háčky.

  ` 30. 11. od 13:30 ` procházka po praze 
s průvodkyní h. Barešovou 
– přihlášení předem nutné

  ` 1. 12. od 13:30 ` předvánoční 
posezení s alternativní medicínou 
– přijde opět mezi nás Ing. A. Čupová

  ` 2. 12. od 10:00 ` adventní tvoření 
s J. vávrovou – věnce

  ` 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

centrum  
aKtivizaČních 
programů

cap Burešova

program

listopad 

2016

zatíM PosLeDní beseda 
Vážně-nevážně proběhla 31. října 
s designérem Svatoplukem Králem.
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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) 

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

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

  ` 10:00–10:50 ` trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková)

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

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

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

  ` 12:30–13:20 ` školička pc  
a internetu – pro mírně pokročilé  
(vede Ing. M. Vítková)

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

  ` 13:30–14:30 ` školička pc  
a internetu – pro mírně pokročilé  
(vede Ing. M. Vítková)

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

  ` 8:45–9:35 ` školička pc a internetu 

pro mírně pokročilé  
(vede Ing. B. Šmilauer) 

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

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

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

  ` 10:45–14:30 ` přístup na internet
  ` 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: 1. 11. 15. 11. a 29. 11.

  ` 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: 8. 11. a 22. 11.

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

  ` 12:30–14:30 ` stolní tenis pro 
pokročilé (vede Z. Hercegová)

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

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) –  
liché týdny: 8. 11. a 22. 11. 

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) – sudé týdny: 9. 11. a 23. 11.

  ` 9:00–9:50 ` školička pc internetu pro 
začátečníky (vede A. Gaislerová) –  
liché týdny: 2. 11., 16. 11. a 30. 11.

  ` 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) 
– sudé týdny: 9. 11. a 23. 11.

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

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

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

  ` 11:00–11:50 ` aJ – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková)

  ` 11:45–12:45 ` aerobní pohybové 
cvičení (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: 9. 11. a 23. 11.  

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

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

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

  ` 11:15–12:15 ` Jóga (vede M. Musilová) 
  ` 12:30–13:30 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

  ` 13:00–13:50 ` Digitální fotografie 
(vede J. Kopecký) – od 6. 10. 

  ` 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: 4. 11. a 25. 11. 

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

  ` 10:00–10:50 ` školička pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) 
– sudé týdny: 4. 11. a 25. 11.

  ` 10:00–12:00 ` mobilní telefony 
– základy nastavení a aplikace (vede 
J. Kopecký) – liché týdny: 11. 11. a 
25. 11.

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

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

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

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

  ` hledáme dobrovolníky na výuku aJ 
pro začátečníky.

SpecIální: 
  ` 7. 11. od 13:30 ` háčkování (vede 
J. Novotná) – háček a materiál vlastní 

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

  ` 10. 11. od 10:00 ` vánoční tvoření 
(vede Mgr. V. Ludková) 

  ` 14. 11. od 14:00 ` přednáška –  
o králi Jiříkovi z poděbrad  
(přednáší H. Kohoutová)

  ` 16. 11. od 13:00 ` Klubové posezení 
– vánoční dekorace  
(vede O. Soustružníková)

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

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

  ` 22. 11. od 10:00 ` Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická)

  ` 24. 11. od 10:00 ` tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová) – nutné se 
přihlásit

  ` 24. 11. od 8:00 ` patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) –  
materiál zajištěn 

  ` 28. 11. od 14:00 ` přednáška – izrael 
(přednáší RNDr. B. Trnková)

  ` 30. 11. od 13:00 ` vlastní tvorba 
vánočních dekorací (vede 
O. Soustružníková) – vlastní materiál

centrum  
aKtivizaČních  
programů

cap mazurská

program

listopad 

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 LISTOPAD
 ` 1. 11. od 15:00 hod.  
` hrajeme BINGO

 ` 3. 11. od 14:00 hod.  
` Nebezpečí ohně v domác-
nosti – beseda s hasiči

 ` 8. 11. od 14:00 hod.  
` Návštěva výstavy RETRO 
v Národním muzeu.  
Sraz účastníků ve 14:00 hod. 
u vchodu do nové budovy 
Národního muzea

 ` 10. 11. od 14:00 hod.  
` Tasmánie – přednáška 
Ing. J. Burdycha z cyklu  
Krásy ostrovů

 ` 15. 11. od 15:00hod.  
` hudební odpoledne Mgr. 
Vomáčky na téma Melody-Boys 
R. A. Dvorského

 ` 22. 11. od 15:00 hod.  
` výtvarná dílnička 
Mgr. Neckářové (malování 
na skleničky – I. část)

 ` 24. 11. od 14:00 hod.  
` Mezi-námi povídej –  
setkání s dětmi z MŠ

 ` 29. 11. od 15:00 hod.  
` výtvarná dílnička 
Mgr. Neckářové (malování 
na skleničky – II. část)

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

přítomen lektor p. Adam Novák.
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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

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.

CVI ENÍ PRO SENIORYČ
Úterky
od 15:00–15:45

ŘPavlína ímalová Aksamítová.

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 –

,

tel. 605 219 555

Výuku povede Mgr. Lenka Karbanová.

Info

:

hratkysbatolatky@seznam.cz

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
Do konce roku jsou kurzy pro ú astníky ZDARMA!č

AKCE M SÍCEĚ

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

16.11. od 16:00 p ednáška:

Dne 22.11. od 17:00 p ednáška:

ř

ř

PREVENCE
RAKOVINY PRSU s nácvikem samovyšet ení

SOCIÁLN
PRÁVNÍ OCHRAN D TÍ v Praze 8

ř
Ě

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

 Praze 8

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
Lampionový pr vod

P IPRAVUJEME:
Mikulášské p edstavení a nadílka

č

č

č

ě

ů

Ř
ř

pravideln v úterý a pátek

od 9:30-10:30, hlídání d tí

v klubu zajišt no

od 17:00, sraz p ed DDM Spek

trum, lampion s sebou,

pouze za p íznivého po así

od 10:00 v divadelním sále

DDM Karlínské Spektrum, rezer

vace míst a platba na balí ky pro

d ti pouze v klubu

ě

ě

ě

od 10:00-11:00

10:00-11:00

ř -

vlastní

akce ř

-

ě

10.11.

6.12.

č

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

8.11

30.11

2.12.

pro maminky s d tmi

po, st , pá - od 9:00-12:00

– p ijímáme stále

p ihlášky

.

p ednáška od 18:00-19:30

registrace nejpozd ji do 3.11.

na

od 9:00-13:00 velký sál KD Krakov

od 10:00 rezervace míst na

do 24.11.,

platba balí k pro d t do 28.11.

ě

ř

ř

ř

ř

ě

ů ě ič

HERNA

MINIŠKOLKA

rckrabik@seznam.cz
Velký Krabí bazar

P IPRAVUJEME:
Mikulášské p edstavení a nadílka

rckrabik@seznam.cz

Jak se opravdu cítí žena
- matka po porodu a v mate ství?ř

Ř
ř

každou st edu od 16:00

každý tvrtek od 16:00

a stále máme volná místa,

p ij te se s námi domluvit!

T šíme se na vás! Míša,

Jarka a Ver a

ř

ř ď

ě

č

č

TANCOVÁNÍ s Míšou

VÝTVARNÁ DÍLNA s Maruškou

Nabízíme bezplatné dou ováníč

Výtvarné :

Pohybové aktivity:

Lampionový pr vod

Výroba adventního v nce

P IPRAVUJEME:
Mikulášské p edstavení a nadílka

úterky

ů

ě

Ř
ř

10:00-11:00

- papírový ježe ek

zví átka ze suchých plod

– podzimní drak

- pta í budka z PET lahve

- modelov

st edy 10:00-11:00

lubem

od 18:00-20:00

p íchod d tí od 9:30

lub otev en pouze pro

p ihlášené! Platba na balí ky

pro d ti do 15.11. na akce se

registrujte na tel. . 281 863 104,

osobn v klubu

1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
30.11.

15.11.

23.11.

5.12.

č

č

č

č

- ř ů

ání figurek

ř

sraz 16:45 před k

ř ě

K ř

ř

ě -

ě
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Školství a mládež

setkání řeDiteLů škol Prahy 8 při spuštění MAP v KD Krakov.  
Foto: Vladimír Slabý

Dne 29. září proběhlo slavnostní 
otevření nástavby MŠ U Slunco-
vé. Pásku přestřihli místostaros-
ta MČ Praha 8 Matěj Fichtner 
a ředitelka MŠ Zuzana Šteflová. 
Na vybudování nástavby pro 
25 dětí, včetně veškerého 
navazujícího zázemí, získala 

městská část 100% dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy a hl. m. Prahy. „Dlouhodobě se snažíme rozšiřovat kapacity 
škol v Karlíně, který se stává velice vyhledávanou pražskou 
lokalitou. Rodiče mají zájem zde děti umístit do škol i přesto, že se 
často nejedná o spádovou oblast, do které děti patří, a kde by měly 
být správně zapsány,“ vysvětluje vyšší poptávku a také důvod 
k tomuto rozšíření Matěj Fichtner. (apa) Foto: VladimíR slabý

NOVÁ NÁSTAVBA MŠ U SLUNCOVé pozvánKa

Odhalení pamětní desky 
na počest pavla liona 
V pátek 4. listopadu v 16:30 se 
před domem číslo 86/97 v ulici 
Sokolovská koná slavnostní 
odhalení pamětní desky na 
počest Pavla Liona. Na progra-
mu budou i ukázky z divadelní-
ho představení Terezínské 
zvony a zazní také některé 
texty Pavla Liona. Pavel Lion 
byl mladý, velmi talentovaný 
výtvarník a šéfredaktor 

časopisu Rim-Rim-Rim, který 
tajně s kamarády vydával 
v Terezíně. Za druhé světové 
války ho však v pouhých 
15 letech s celou rodinou 
Němci zavraždili v Osvětimi. 

Více najdete na stránkách  
www.prirodniskola.cz nebo  
www.terezinskastafeta.cz.  

FRantišek tichý

Úřad Městské části Praha 8 odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče pořádá

Rezervace míst

tel.: 283 090 422

mobil: 606 613 390

Libeňský zámek
obřadní síň, Zenklova 35, Praha 8
Program:
PÁSMONI – hudebně poetické
koncertní pásmo

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8www.praha8.cz

Anna Marková Císařovská - přednes
Eliška Holá Balabánová

- kytara

od 19,00 hodinúterý 8. 11. 2016
Cyklus zámeckých koncertů

vzDělávání v mš a zš

Odstartoval 
místní akční plán 
pro školství

 nDne 13. října 2016 proběhlo v KD Krakov ustavující zasedá-
ní řídicího výboru map (zkratka map znamená „místní 
akční plán“) prahy 8. tento plán se vztahuje primárně ke 
vzdělávání na území prahy 8. Do projektu se kromě zřizovate-
lů a pedagogů zapojí i zástupci rodičů a dětí.

MAP zlepšuje kvalitu vzdělává-
ní v MŠ a ZŠ tím, že nastartuje 
a podporuje spolupráci 
zřizovatelů, škol a ostatních 
důležitých vzdělávacích 
institucí a dalších aktérů. Cílem 
projektu je vzájemná komuni-
kace a plánování aktivit 
v závislosti na konkrétních 
potřebách a problémech, se 
kterými se školy potýkají. 

Projekt je realizován v rámci 
výzvy Operačního programu 
výzkum, vývoj a vzdělávání, 

jehož řídicím orgánem je 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
Doba trvání projektu je od 1. září 
2016 do 31. srpna 2018.

„Počítáme s rozpočtem téměř 
tři miliony korun, na který se 
nám podařilo získat bezmála 
stoprocentní dotaci od 
ministerstva školství. Doufám, 
že se nám bude dařit i v budouc-
nu čerpat finance z evropských 
fondů,“ uvedla radní Anna 
Kroutil. 

MAP je živý projekt, který se 
vyvíjí. Smyslem pravidelných 
setkávání je sdílení poznatků, 
vyjadřování potřeb a hledání 
a realizace konkrétních opatření 
pro zvýšení kvality vzdělávání. 
Do projektu MAP se lze zapojit 
kdykoliv v průběhu jeho 
realizace. 

Aktivní komunikace zájemců 
o tento projekt se zástupci 
projektu a pracovních skupin je 
předpokladem k zanesení jejich 

požadavků do strategického 
dokumentu střednědobého 
a dlouhodobého plánování 
na území správního obvodu 
Prahy 8.  (red)

KOntAKtní OSObA:
Mg. Petr Svoboda
Telefon: 283 090 412
E-mail:  
petr.svoboda@praha8.cz

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:
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Kultura

placená inzerceplacená inzerce

PROGRAM LISTOPAD

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.    

02. 11. st 19:00 Bonnie & Clyde

03. 11. čt 19:00 Bonnie & Clyde

04. 11. pá 19:00 Bonnie & Clyde 

05. 11. so 15:00 Bonnie & Clyde 

05. 11. so 19:00 Bonnie & Clyde 

06. 11. ne 15:00 Bonnie & Clyde 

09. 11. st 19:00 Noc na Karlštejně

10. 11. čt 19:00 Jesus Christ Superstar

11. 11. pá 19:00 Jesus Christ Superstar

12. 11. so 15:00 Jesus Christ Superstar

12. 11. so 19:00 Jesus Christ Superstar

13. 11. ne 15:00 Jesus Christ Superstar

16. 11. st 15:00 Carmen

17. 11. čt 15:00 Carmen

18. 11. pá 15:00 Carmen

19. 11. so 19.00 Carmen

20. 11. ne 19:00 Carmen

27. 11. ne 15:00 Mam'zelle Nitouche

28. 11. po 19:00 Václav NOID Bárta 
Jedinej krok vánoční

29. 11. út 19:00 Václav NOID Bárta 
Jedinej krok vánoční

30. 11. st 19:00 The Addams Family

Osmicka_NOID_188x63.indd   1 18.10.16   12:15

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

SO 05 EDITH A MARLENE

ST 09 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Předplatné skupina B

Předplatné skupina C

Předplatné skupina D

Předplatné skupina A

ČT 10 FUK!

PO

ÚT
07
08

DON JUAN
LASKAVÉ BOHYNĚ

ÚT

ČT

ST

PÁ

01

03
02

04

KRVAVÁ SVATBA

CELEBRITY
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

16.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

ST 09 DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

19.30

PremiéraPÁ 04 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ19.30

PO 01 PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST19.30 Předplatné
skupina E

ČT 17 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

Indigo Company,
host divadla, 1. veř. generálka

Indigo Company,
host divadla, 2. veř. generálka

Indigo Company,
host divadla, Premiéra

Indigo Company,
host divadla

ST 16 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

ÚT

PÁ

PO

15

11

14
OTHELLO

TLUSTÝ PRASE

OTHELLO

SO 19 NOC DIVADEL
PO 21 FUK!

PÁ

11.00

11.00

09.00

19.00

19.00

19.00

19.0018 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

NE 13 ČERTOVSKÁ KVIDOULE A BORŮVČÍ

SO 12 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ
MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

Cabaret
Calembour,
host divadla

19.30

17.00

19.30

PÁ 11 MLČENÍ BOBŘÍKŮ19.30

PO 19.3021 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

Indigo Company,
host divadla

ST 23 DON JUAN
ČT

SO

NE

24

26
27

DON JUAN
PÁ 25 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

EDITH A MARLENE
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

ÚT 22
SPOLUPRACOVNÍCI

ÚT 29 LASKAVÉ BOHYNĚ
ST 30 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

PO 28 KRÁLOVA ŘEČ

19.00

10.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

17.30

PO 28 MLČENÍ BOBŘÍKŮ19.30

Cabaret Calembour,
host divadla

ST 30 KVIDOULE 3 + KK19.30

Vernisáž Tomáš Honz

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 in dividuální.

/ 2. 11. / st / 19:30 / Ĺ. Feldek: SMRT 
V RŮŽOVÉM. Emočně silný příběh, který se zabývá 
niterními pocity šansoniérky Edith Piaf na prahu 
jejího posledního dne a bilancuje její umělecký 
život. Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem 
otevřený veřejnosti.

/ 7. 11. / po / 19:30 / VELKÁ BEATNICKÁ REVO-
LUCE. Montáž poezie G. Corsa, L. Ferlinghettiho, 
A. Ginsberga, D. di Prima, S. Antošové, V. Hraběte. 
Účinkují Mirek Kovářík a Radek Bláha. Vstupné 100 Kč. 

/ 9. 11. / st / 19:30 / I. Lausund: PŘÍPAD 
ZBORCENÉ PÁTEŘE. Absurdní komedie německé 
dramatičky z kancelářského prostředí. Hraje 
Divadlo Komorní svět. Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 10. 11. / čt / 19:30 / NEZNÁMÝ SHAKESPEARE. 
I 400 let po úmrtí dramatika přetrvávají tajemství 
a záhady kolem něj. Promluví ti, kdo se po jeho 
stopách denně vydávají – historici, překladatelé 
i interpreti jeho děl. Připravili a moderují D. Spáčil 
a L. Falteisek. Vstupné 70 Kč.

/ 14. 11. / po / 19:30 / J. Gillar: BLÁZINEC. 
Hororová groteska o světě, ve kterém se vlády 
zmocní blázni. Téma ovládnutí společnosti 

šílencem je stále aktuální. V hlavní a ostatních 
rolích Miroslav Táborský. 

/ 16. 11. / st / 19:30 / Ĺ. Feldek: SMRT 
V RŮŽOVÉM. Emočně silný příběh, který se zabývá 
niterními pocity šansoniérky Edith Piaf na prahu 
jejího posledního dne a bilancuje její umělecký 
život. Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem 
otevřený veřejnosti.

/ 21. 11. / po / 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 výzvou? Jaká mám tajemství, 
o nichž nikdo jiný nic netuší? A co se ukrývá v mé 
kabelce…? Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem 
otevřený veřejnosti.

/ 23. 11. / st / 19:30 / F. Bettanini, D. Ruiz: 
ORGASMUS BEZ PŘEDSUDKŮ. Pikantní komedie 
plná slovních soubojů, ve kterých dominuje téma 
vzájemných vztahů mužů a žen. Hraje Divadlo 
Velký štěk. Pronájem otevřený veřejnosti. 

/ 28. 11. / po / 19:30 / … A NEBO TAK.  
Folkový koncert. Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 30. 11. / st / 19:30 / M. Doležalová, R. Vencl: 
KDYŽ SE ZHASNE. Manželství Trevora a Niny z vyšší 
newyorské společnosti je hotovým peklem na 
zemi, se kterým ale nelze jen tak skoncovat…  
Hraje Divadlo Komorní svět. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70 Kč

/ 5. 11. / so / 10:00 / POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
A KOČIČCE. Jak spolu hospodařili a ještě 
o všelijakých jiných věcech. Hraje Divadlo Tondy 
Novotného. Od 3 let.

/ 12. 11. / so / 10:00 / NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ. 
Půvabná, laskavá a hlavně humorná klauniáda 
z valašských hor. Hraje Divadelní společnost 
Fr. Kreuzmanna. Od 4 let.

/ 19. 11. / so / 10:00 / TATÍNEK NENÍ 
K ZAHOZENÍ. Pohádka o tom, že se tatínek 
a maminka mají rádi a jejich děti drží spolu, 
přestože se někdy hádají a perou.  
Hraje Divadlo Lokvar. Od 4 let.

/ 26. / 11. / so / 10:00 / O JEŽIBABÁKOVI.  
Veselá činoherní pohádka s písničkami 
o Ježibabákovi, který všechno poplete. Hrají 
členové Divadelní společnosti J. Dvořáka. Od 3 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

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

/ 6. 11. a 13. 11. / ne / 10:00 /  
DVANÁCT MĚSÍCŮ

/ 20. 11. a 27. 11. / ne / 10:00 /  
LOUPEŽNÍK RUMCAJS

 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   
 Zařízení MČ Praha 8  www.praha8.cz 

DivaDlo  Karla  hacKera
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JaKé Bylo Kulturní (neJen) léto v praze 8

Karel Iv., filmy i výstavy
Kulturní léto a začátek podzimu byly nejen 
ve znamení oslav 700. narození Karla IV.  
Sám císař (v podání Karla Heřmánka) přijel 
na Libeňský zámek na koni ve hře Noc 
na Karlštejně 1, poté v zámecké obřadní síni 
ve hře Čtyři ženy Karla IV. (hrál ho Jan 
Potměšil) vzpomínal na své manželky 2. 
Zámek rovněž rozvířily gotické tance 3. 
Kinobus promítal filmy např. v Bohnicích 4. 
Uměleckou tvorbu obyvatel Prahy 8 
představila výstava Salon výtvarníků 5.

Foto: VladimíR slabý a miloš skácel

3

21

4 5
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Pozvánky

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 a TJ Sokol Čimice 
pořádají:

KDY:    v sobotu 3. prosince 2O16
KDE:    TJ Sokol Čimice (Na Průhonu 229/2O)
             – nafukovací hala

amatérský turnaj je určen pro trojice (můžou být i smíšené)

hrát se bude na antuce v nafukovací hale

občerstvení zajištěno

účast zdarma

Vaši účast si rezervujte nejpozději do 3O. 11 na: David Krtička, 
tel. 727 805 828, nebo na emailu: david.krticka@praha8.cz.

VÁNOČNÍ TURNAJ 
V NOHEJBALU

VÁNOČNÍ TURNAJ
Ů USENIOR V TENIS

10. prosince 2016
od 10:00 (prezentace od 9:30)

Tenisový klub ESO
(Ládví, Chaba ovická 4) – nafukovací halař

Odbor kultury, sportu, mládeže
a památkové pé e a TC ESO vás zvou nač

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Vaši ú ast si rezervujte do .12.
u pana Baudyše na tel.: 732 203 402
nebo robin.baudys@tseso.cz

č 7

Počet účastníků je omezen

Turnaj je ur en pro v kovou
kategorii ženy 50+, muži 55+

č ě

www.praha8.cz

MODRÁ DOBA

Městská část Praha 8 Vás srdečně zve na výstavu

Výstava je výběrem studentů a absolventů
z ateliéru malby na pražské UMPRUM

www.praha8.cz 5. 10. — 25. 11. 2016

Bílá galerie v budově Úřadu
městské části Praha 8 tzv. Bílý dům

U Meteoru 6, Praha 8 — Libeň

O T E V Ř E N O
pondělí a středy 8.00 — 18.00

úterý a čtvrtky 8.00 — 15.30
pátky 8.00 — 15.00

soboty, neděle a svátky zavřeno

vstup zdarma

Martin Kolarov

Markéta Jáchimová

Gabriela Těthalová

David Krňanský

Filip Dvořák

Kateřina Palešníková

Aleš Zapletal
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Sport

V září a říjnu letošního roku proběhl 2. ročník 
akce Sportuje celá Praha 8. Milovníci pohybu 
a soutěžení si mohli vyzkoušet na vlastní kůži 
nejrůznější sporty – tenis, kuličky, plážový 
volejbal, volejbal, fitness pětiboj, nohejbal, 
pétanque, malou kopanou, kuželky a softbal, 
a poznat při tom různá sportoviště Prahy 8. 
Klání, která ve spolupráci s jednotlivými 
sportovními kluby připravil Odbor kultury 

a sportu MČ Praha 8, byla určena pro jednotliv-
ce, rodiny i skupiny přátel. V kolektivních 
sportech tak byla „na startu“ často i smíšená 
družstva. A nikomu ze stovek sportovců vůbec 
nevadilo, že příroda nabídla celou škálu počasí 
od tropického vedra (jako při tenise) po typicky 
podzimní plískanice (zejména při pétanque). 

text a Foto: VladimíR slabý

CELÁ PRAHA 8 SPORTOVALA

fotBal

na Meteoru se bude 
hrát o krále prahy

 nuž potřetí v historii se sejde fotbalový výkvět mladších 
žáků – u13 stadionu fK meteor praha viii v Ďáblicích 
v Bedřichovské ulici. fotbalové naděje si to tady v sobotu 
19. listopadu rozdají na mezinárodním turnaji o krále prahy. 

Mezinárodní turnaj o Pohár 
hlavního města pořádá opět 
fotbalový klub Meteor Praha VIII 
ve spolupráci s Magistrátem 
hlavního města Prahy, Fotbalo-
vou asociací ČR, Pražským 
fotbalovým svazem a ČEPS. 
Za účasti předních představitelů 
magistrátu, městské části 

Prahy 8 a FAČR se fotbalovým 
fanouškům představí ve dvou 
skupinách mladí hráči Jablonce, 
Sparty, Meteoru, Příbrami, 
Ostravy, Bohemians Praha 1905, 
Teplic, Mladé Boleslavi a Slavie, 
ale i rakouský Linec, německý 
Cottbus a slovenský Senec. 
Loňský triumf obhajují mladíci 

ze Sparty, první ročník se stal 
v roce 2014 kořistí domácího 
Meteoru Praha VIII.

Hraje se od 9 hodin na 
umělém trávníku podle pravidel 
malé kopané (7+1 hráčů) na 
dvou hřištích s brankami 
o rozměrech 5 x 2 metry. 
Po zápasech ve skupinách, 
ve kterých se střetnou družstva 
systémem každý s každým, 
postoupí dva nejlepší celky do 
závěrečných bojů od semifinále 
až po finále.  (sg)

softBal
joudrs  
znovu berou 
české zlato
Hráčky bohnických Joudrs 
obhájily podruhé za sebou 
zlato v nejvyšší soutěži 
ženského softbalu.

Celou sezónu kralovaly na 
špici tabulky a ve finálových 
kláních nenechaly nic 
náhodě a poradily si 
s děvčaty z Ledenic 3:0 na 
zápasy, i přesto, že proti nim 
stála na prkně česká 
nadhazující jednička. 

Pro Joudrsačky je to už 
šestý titul v historii.
Joudrsačky tak svým 
triumfem potvrdily, že patří 
dlouhodobě nejen k absolut-
ní české softbalové špičce, 
ale i k nejlepším sportovním 
reprezentantkám Prahy 8, 
neboť rok co rok startují 
v prestižních evropských 
pohárech. Gratulujeme!

tomáš jangl

placená inzerce

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8
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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
Ze srdce přejeme 
paní Bronislavě 
hanouskové 
z Libně k jejímu 
životnímu jubileu. 
dne 10. 10. oslavila 
krásných 80 let. Ze 
srdce přejeme pevné 
zdraví a mnoho životního optimismu. 
Hamáčkovi a jistě i další libeňští přátelé.

Manželé věra 
a Jaroslav malých 
oslavili dne 21. října 
2016 na Libeňském 
zámečku 50 let 
společného života.

listopad 2016
Manželé hedvika a rudolf gebauerovi 
z Kobylis oslaví dne 12. listopadu 2016 
padesát let společného života. Pevné 
zdraví a hodně štěstí vám k význačnému  
jubileu zlaté svatby přejí dcera Romana, 
syn Lukáš, vnuk tomáš a věrný psí 
kamarád edwin.

dne 20. 11. 2016 oslaví paní  
Květoslava Kafková 70. narozeniny.  
Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti 
přejí Honza, Jana, Zuzi, Vráťa.

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.: 222 805 136,  
e-mail: osmicka@praha8.cz.

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

Únor 2016
Fišerová Natálie

Březen 2016
� Kupsa Šimon

Sobotková Eva

Duben 2016
Geršl Vít

Majcharčíková Veronika

Sadílková Linda

Šťastná Anna

Květen 2016
Divišová Andrea

� Lukáš Motl

Červenec 2016
Čáp Edvard

Pachlová Rosalie

Tvarohová Štěpánka

srpen 2016
� Dalekorej Michal

� Kadlc Matyáš

� Kovář Jan 

� Laubová Ida

� Syruček Jan 

září 2016
Pošta Ondřej

Solilová Marianna

Tomaselli Penelope Sara

Valíček Vendelín

říjen 2016
� Vendula Steinerová

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

placená inzerce
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu  (Snadné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:  
„Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by  
dubový pařez největším mudrcem.“ 

výherci, kteří získali po dvou vstupenkách  
do Divadla pod palmovkou  
na přestavení tlusté prase:
Blanka Bělohlavá, Bohnice
Jiří Vališ, Karlín
Marie Lendělová, Kobylisy

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 23. listopadu  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 číslo.

Citát: „I to největší moře má své břehy...“
(dokončení v tajence)
Konfucius (551–479 př. n. l.), čínský filosof.

3
vylosovaní výherci

získají po dvou  
vstupenkách do

muzea
hlavního města 

prahy



28 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / LiStoPad 2016  www.praha8.cz

Inzerce 

řeMeSlnícI

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

 `REKONSTRUKCE ByTŮ A KOU-
PELEN NA KLÍČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá firma od roku 
1999. Reference můžeme za-
slat 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 dve-
ří, silikonové těsnění. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339. 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

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

 `ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO PO-
TRUBÍ a kanalizace, veškeré in-
stalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstruk-
ce koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

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

 `ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKy, POTAHOVé 
LÁTKy, MOLITANy a ostatní ča-
lounické potřeby, U Pošty 1474/1, 
P–8 Libeň. PO–PÁ 8.30–13.00, 
14.00–18.00 hod. Tel.: 284 822 181

 ` INSTALATéRSTVÍ ŠVÁRA. 
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

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

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

 `ELEKTRIKÁŘSKé PRÁCE – ER-
BEN: SVĚTLA, ZÁSUVKy, vy-
pínače, jističe, opravy, kontro-
ly, dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

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

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

 `KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A JINé ŘEMESLNé 
PRÁCE, tel.: 604 51 22 97

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

 `NABÍZÍM MALÍŘSKé PRÁ-
CE, ŠTUKy, STĚRKy, LAKy, ná-
vštěva + doprava = zdarma, tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz  

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

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

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

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

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

 ` 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, gramofony, 
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop, 
tel.: 603 453 529 

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

 `CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční 
metoda, rychlá reakce, slušné 
jednání. Tel.: 724 006 275

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

 ` STŘÍHÁME ŽIVé PLOTy 
našimi motorovými nůžkami. 
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

 `PROVÁDÍME PODZIMNÍ VER-
TIKUTACI trávníku naším moto-
rovým vertikutátorem včetně ap-
likace hnojiva. 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   

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

 `ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKy, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi stroji v domácnostech i fir-
mách. Ručně čistíme kožený ná-
bytek, myjeme okna a podlahy. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, roz-
točů, alergenu a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a lev-
ně. 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 dispozici. Tel.: 608 030 212 

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ 
– VyKLIDÍME VÁŠ DŮM, 
ByT  a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 `VyKLIDÍME VÁŠ ByT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou.  

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

 `ZAHRADNICKé PRÁCE - 
LEVNĚ: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba  trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

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

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

 `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

 `PROVÁDÍME RIZIKOVé KÁCE-
NÍ STROMŮ a zahradnické, ven-
kovní a výškové práce. Více na  
www.zarist.cz (info@zarist.cz) 
či 604 954 275

náKup – prOdej

 `KNIHy A KNIŽNÍ 
POZŮSTALOST – koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `DĚTSKÝ BAZÁREK – 
Secondhand z Anglie, děti, dámy, 
pánové. Dětské zboží 50 Kč. 
Katovická 408/10, vchod z terasy. 
Budeme přijímat do komise. 
Tel: 603 256 264

 `CCA 5000 ZAPL. ZA OBRAZ od 
J. V. Barneta. Dále koup. obrazy od 
Famíry, Kreibicha, zl. ruské ruble, 
dukáty aj. zl. mince, st. zl. šperky 
s brilianty i bez nich, st. stříbro, 
pozůstalosti, INTERANTIK 
Praha 9, tel.: 605 829 440
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 `ANTIKVARIÁT koupí knihy, 
obrazy, grafiku, bankovky, min-
ce, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `NÁByTKOVÝ OUTLET – DESIG-
NOVé SEDAČKy, KŘESLA, ŽID-
LE, STOLKy, KOMODy, v moder-
ním  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 

 `KRÁLÍKy, SÁDLO, SLEPICE, 
mák, vajíčka, ořechy, brambory. 
Tel.: 723 266 481

 `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 

 `ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM 
pro žáky 5. roč., příprava na 
přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia s dlouholetou tradicí, 
každý pátek od 21. 10. 2016 do 
14. 4. 2017 od 15:00 do 18:00 
hodin v ZŠ Špitálská, Praha 9, 
metro Vysočanská. (ČJ, M, Obecné 
studijní předpoklady). Možnost 
zvýhodněného předplatného. 
Nově možnost individuální 
přípravy žáků 9. ročníků. 
Tel.: 724 512 382,   
www.zkus.sito.sweb.cz

 `DOUČOVÁNÍ V BOHNICÍCH 
– příprava na přijímačky na 
osmiletá gymnázia (ČJ a M 
– CERMAT) začíná  pondělí 
31. 10. 2016 (celkem 22 lekcí) 
v pronajatých prostorech v ZŠ 
Ústavní. Informace získáte na 
doucovanibohnice@seznam.cz 
nebo na 608 360 406 a 775 360 695

 `TRéNINKy PLAVÁNÍ –  
www.plavco.cz

 `NABÍZÍM VÝKUKU KyTARy 
A ŠPANĚLŠTINy, tel.: 774 867 128

AutO – MOtO

 `VÝKUP VOZIDEL i hava-
rovaných 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 doho-
dou. Tel.: 222 960 702, 721 601 339, 
e-mail: tiji@seznam.cz

reAlIty – pOptávKA

 ` 1 OSOBA (ŽENA 28 LET) hledá 
byt o velikosti gars. až 2+kk 
do 12 tisíc. Nejlépe P8, P9, P10, 
ale může být  i jinde – záleží na 
spoji do centra, max. 30 minut. 
Děkuji. 603 789 381

 `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. 777 640 390

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

 `PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ  
DVA ByTy v Praze a okolí.  
Menší byt pro dceru 1–2+1  
a větší byt pro sebe

 ` 3–4+1. Lze i zvlášť, na 
vystěhování nespěchám. 
Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy, exekuce nebo uhradím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664  

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

 `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

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

 `VyMĚNÍME SLUNEČNÝ A TEP-
LÝ 60 M2 ByT S LOGIÍ KARLÍN 
ZA VĚTŠÍ. Byt na jih do parku 
na Invalidovně s výtahem 2. NP 
za větší v Karlíně. Rodina se dvě-
ma dětma. Tel: 777 664 663

 `KOUPÍM TICHÝ SVĚTLÝ ByT 
1+KK – 2+KK, DV. OV.  
Tel 728 682 081

reAlIty – prOnájeM

 `HLEDÁM MENŠÍ ByT V PRA-
ZE a okolí do 11 tis. Nebo vetší do 
15 tis. vč. pop., tek: 603 257 202

 `RODINA s jedním skoro dospě-
lým dítětem hledá byt 2+1 až 3+1 
do 15 tisíc v blízkosti MHD. Jsme 
sportovně založeni a rádi bychom 
v dosahu zeleně, jinak nejsme ná-
roční. Děkuji 605 845 088.

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

reAlIty -  SluŽby

 `MARTIN KRATOCHVÍL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej  a pronájem nemovitostí.  
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. Ulice Pobřež-
ní, P–8 www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350 

 ` 1JMREALITy – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám 
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 nadá-
le užívat. Tel.: 739 665 455

reAlIty – prOdej

 `PRODÁM GAR. STÁNÍ Vel-
ká Skála. Cena 140 000 Kč. 
Tel. 776 817 170

ZdrAví

 ̀MASÁŽE od maséra. Bohnice, ho-
dina 250 Kč. Více na 602 876 864

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

 `ČÍNSKÁ MEDICÍNA, Křižíko-
va 48. 737 941 822, www.eosan.cz

 `ByLINKÁŘSTVÍ  
na Zenklové 158.

 `ZDRAVOTNÍ PROBLéMy a nad-
váha? Stop chemickým lékům, ob-
jevte sílu a kouzlo bylinek.   
www.bylinkyprozivot.cz

KráSA

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

 `BAREVNÁ TyPOLOGIE, kur-
zy líčení pro začátečníky i nezkuše-
né. Dárkové vánoční vouchery; 728 
226 626, www.vizazistkapetra.cz.

OStAtní

 `DOMÁCÍ VÁNOČNÍ CUKRO-
VÍ – MÁSLOVé, přijímáme objed-
návky, výběr z 32 druhů, odvoz až 
domů.  Tel.: 774 082 880.

 `TECHNICKÁ SPRÁVA FZÚ 
AV ČR, v. v. i. přijme provozního 
elektrikáře. Požadujeme: vzdělání 
ÚSO, výuční list, odb. způsobilost 
dle vyhl. Č 50/78 Sb. min. §6., 
praxe min. 3 roky. Nabízíme: HPP 
plný/zkrácený úvazek, 5  týdnů 
dovolené, stravenky, nástup 
dohodou. Pracoviště: Praha 8. 
kontakt: tel. č. 266 052 161,  
e-mail: zenisek@fzu.cz

  2008 - 2016

  Osmičky slaví
osmé narozeniny

V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

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

8. LISTOPADU 2016
19:30

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
BOHNICKÁ UL., PRAHA 8

 české duchovní hudby 
Klenoty

Účinkují: Josef Somr, Táňa Fischerová, Dita Kaplanová, Kateryna Kolcová-Tlustá, 

Alexander Shonert, Eva Lustigová, Karel Hvížďala a další.

Režie večera Olga Strusková. 

V rámci večera bude uvedena ukázka z filmu Evy Lustigové Tvoje slza, můj déšť. 

Po programu bude podepisovat knihy svého otce Arnošta Lustiga.

5. prosince 2016 od 19:30Divadlo Karla Hackera, Praha 8 − Kobylisy

Arnošt Lustig −  
devětkrát mazal tov!
vzpomínkový literárně-hudební večer  
k nedožitým 90. narozeninám

rezervace míst na 
www.divadlokh.cz 

vstup zdarma
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placená inzerce

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

Bez názvu-1   1 20.10.2016   14:50:54

placená inzerce

Žaluzie Žaluzie 
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků!!
- Sleva 20%Sleva 20%  na horizontální žaluzie ISOLINE PRIM celostínící
- Zaměření a nezávazná kalkulace po Praze ZDARMAZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)(Český výrobce)
- Výroba na míru, odborná montáž do 7 dnů

- Můžete volat NONSTOPNONSTOP na tel.č. 739 939 734739 939 734

  Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu

THRILLER 
O TA JEMSTVÍ TURÍNSKÉHO PLÁTNA

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

brož., 496 str., 429 Kčbbrbrbbbbrbbrbrbbbrbrrbbbrbrrrbbbb oožožožožožožožožožožožožožožožžžžo 4444444444444969696969696696966666696966666966696666996666 ssssssssssstrtrtrtrtrtrtttrtrtrtttrtrtrtttrtttttrrrr 4444444444444444444444444444444444422929292929292929292929292929929929292229292292292922929 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKččččččččččččččččččč

OSMICKA_92x130_pate_evangelium.indd   1 6.10.2016   9:43:51

Automechanika
Volná pozice. Hledáme:

Pestrá náplň práce 
 Opravy vozidel všech značek
 Opravy všech typů komponentů
 Samostatná komplexní práce

Užijte si spoustu výhod
 Zajímavé platové ohodnocení
 Školení na nejnovější techniku
 Jednosměnný provoz, moderní prostředí
 Možnost profesního růstu
 Atraktivní firemní benefity

Využijte příležitosti a ozvěte se na:

e-mail: nabor@aaaauto.cz
tel.: +420 283 068 260

www.aaaauto.cz

Placená inzerce Placená inzerce

placená inzerce
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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
Po celou dobu akce proběhne VÁNOČNÍ JARMARK.

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.
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Hlavní partner akce:


