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Dovolujeme se srdečně pozvat rodiče dětí
narozených v roce 2014 a 2015

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

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

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

15. 6. – 6. 9. 2015
Libeňský zámek 

Zenklova 1/35  
Praha 8 – Libeň

Otevřeno
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30
pá: 8:00–15:00
so, ne a svátky: zavřeno

Doprovodný program
27. 7. a 2. 9. v 17:00 h. 

komentovaná prohlídka
pro veřejnost

(nutná rezervace na  
pavla.tomsikova@praha8.cz,  

tel.: 283 090 422) www.praha8.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pořádá výstavu

Vstup zdarma

Boj o trůny
Bratrský spor
v domě habsburském

KDY: 
 

KDE: 
 
 

KDY: 
 

KDE: 
 

 

Pro celou rodinu

O  k  
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Zpravodajství

4 Primátorka Krnáčová 
 navštívila Prahu 8
7 Jak obyvatelé osmičky tráví léto 

Fórum

8 Měla by se městská část podílet  
 na výstavbě tzv. startovacích  
 bytů pro mladé rodiny?

Životní prostředí

10 Objem vynaložených peněz  
 neodpovídá kvalitě péče  
 o životní prostředí

Doprava

13 Lávka Karlín–Holešovice  
 bude trvalé řešení

Představujeme

14 Kontrolní výbor ZMČ Praha 8

Čtenáři nám píší…

15 …a my odpovídáme 

Historie

17 Negrelliho viadukt je nejstarší  
 železniční most v Praze

Kultura

19 Rozhovor s Janem Teplým,  
 hercem Divadla pod Palmovkou

Školství a mládež

21 Příměstské tábory: Když si  
 Blechy smlsnou na Palačinkách

Sport

26 Svět BMX se utkal v Bohnicích

Zábava

31 Křížovka o ceny

Vážení spoluobčané,
asi všechny z vás pálí, že se budují stavby, kancelářské, bytové, 
i tam, kde jste přesvědčeni, že to nejde, nebo kde by být neměly. 
Dokonce se staví i tam, kde se to příčí selské logice. Už jste asi 
slyšeli o tzv. Metropolitním plánu a Pražských stavebních 
předpisech.

Metropolitní plán nahradil tzv. Územní plán. Zatímco se 
na Územní plán dívalo jako na jeden funkční celek, tak u 
Metropolitního plánu se zdůrazňují tzv. lokality. V případě Prahy 8 
třeba Palmovka nebo Ládví. Zdánlivě se to zdá logické, ale na 
druhou stranu pak dochází k tomu, že se krásně „vyřeší“ jedna 
lokalita, ale často bez provázaností na ty okolní. Například víte, 
že po Palmovce by měly znovu jezdit auta a autobusy, a ptáte se 
kde? My také! 

Tzv. Stavební předpisy byly sice nedávno zrušeny, ale jsou znovu 
na stole a bohužel prakticky totožné. A co je na nich tedy špatně? 
Například uvolňují pravidla pro odstupy od okolních budov. 
Tedy ve zkratce to, aby vám sousedi nekoukali z tří metrů 
do oken. Tolerují odlišné výškové hladiny – tedy pravidla omezují-
cí to, že vedle vašeho paneláku o 5 patrech nikdo nepostaví 
panelák s 25 patry. Předpisy dále rozvolňují podmínku budování 
parkovacích míst. Podle tohoto návrhu si někdo postaví dům 
pro 20 bytů a adekvátní parkování povinně řešit nemusí. 

Zdá se vám, že je to logický nesmysl a že něco takového 
nemůže nikdo preferovat? Ale ano, může! Radnice Prahy 8 
společně s dalšími radnicemi proti tomu intenzivně vystupuje 
a snaží se věci napravit. 

Přeji pokud možno klidné léto. 

Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8
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ZPRAVODAJSTVÍ

Primátorka Adriana Krnáčová navštívila Prahu 8
Primátorka hl. m. Prahy Adriana 
Krnáčová postupně navštěvuje 
všechny pražské městské části. 
V pondělí 13. července navštívila 
i městskou část Praha 8. Schůzky 
s ní se zúčastnil starosta MČ Pra-
ha 8 Roman Petrus spolu se 
zastupitelem a předsedou Komise 
pro životní prostředí Vítem Cézou. 

V úvodu jednání byla diskutová-
na problematika heren, zejména 
konkrétní obsah připravované 
nové plošné vyhlášky o regulaci 
hazardu. Hlavním obsahem 
jednání pak byly tři prioritní 
oblasti, a sice problematika 
vodního toku Rokytka z hlediska 
povodní, Pražské stavební 
předpisy, fi nanční situace Prahy 8 
a budoucí fi nancování městských 
částí ze strany Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

Starosta Petrus představil 
iniciativu městských částí týkající 
se společných aktivit vedoucích 
ke zlepšení stávajících protipo-
vodňových opatření na vodním 
toku Rokytka. Informoval, že 

v září tohoto roku bude hl. m. 
Praze předán zpracovaný seznam 
nejdůležitějších protipovodňo-
vých opatření v jednotlivých 
městských částech, které bude 
tato iniciativa společně prosazo-
vat. Primátorka Krnáčová 
zdůraznila potřebu vhodného 
systému včasného informování 
při blížících se povodních 
a určení hlavního subjektu, který 
bude toto koordinovat. Zároveň 

podpořila roli a odpovědnost 
Prahy 8 v koordinaci aktivit 
vedoucích ke zlepšení protipo-
vodňových opatření na Rokytce. 

V rámci diskuse o Pražských 
stavebních předpisech starosta 
Petrus nastínil hlavní problema-
tické části, které v tomto 
dokumentu Praha 8 vidí. Jde 
zejména o parkování v klidu, 
o výškové hladiny a o odstupy 
jednotlivých budov. V případě, že 

by začaly platit Pražské stavební 
předpisy v nezměněné podobě, 
došlo by k velkým problémům, 
zejména v některých sídlištích 
Prahy 8 (nedostatek parkovacích 
míst, zahušťování zástavby).

V rámci diskuse o fi nancích bylo 
poukázáno na rozhazovačnou 
politiku předchozích vedení 
Prahy 8, která vedla k prodeji 
velké části majetku bez patřič-
ných kompenzací. Díky tomu 
bude městská část Praha 8 stejně 
jako mnohé další pražské 
městské části potřebovat zvýšit 
příjmovou stránku ze strany hl. 
m. Prahy či jiných subjektů. 
V závěru byla diskutována 
výstavba problematické nové 
radnice na Palmovce či proble-
matika chátrajícího paláce Svět. 

Praha 8 oceňuje osobní návštěvy 
primátorky v jednotlivých 
městských částech a věří, že tím 
přispěje k vyřešení hlavních 
diskutovaných problematik. 
Podrobnosti na www.praha8.cz. 

(vic), foto: Vladimír Slabý

PLÁNY

Strategii rozvoje městské části určíme společně
Rada městské části Praha 8 schváli-

la pořízení Strategického plánu 

udržitelného rozvoje městské části 

Praha 8 pro období 2017–2026. 

Práce budou zahájeny v září tohoto 

roku a ukončeny nejdéle v březnu 

2017.

Co je to za dokument? 
„Naším hlavním cílem je vytvořit 

dlouhodobý strategický dokument, 

který nám pomůže lépe naplánovat 

investice do zlepšení života v naší 

městské části,“ vysvětluje zástupce 

starosty MČ Praha 8 Petr Vilgus, kte-

rý má na starosti strategický rozvoj. 

Bude obsahovat dlouhodobou vizi 

městské části (jakou chceme mít 

městskou část za 10 let), cíle v ob-

lasti ekonomické, sociální, environ-

mentální (čeho chceme dosáhnout) 

a opatření k jejich naplnění (jak 

toho dosáhneme). Ke sledování pl-

nění Strategického plánu budou sta-

noveny indikátory, odpovědnosti za 

plnění, garanti, fi nanční i časová ná-

ročnost a také způsob jeho uvedení 

do života. „Chceme vytvořit doku-

ment, který bude nástrojem, a ne 

zbytečností,“ říká Petr Vilgus.

Jak na to?
Ve spolupráci s externí společností, 

která bude vybrána v rámci výběro-

vého řízení v průběhu srpna tohoto 

roku, začneme zpracovávat Strate-

gický plán v září. Koordinátorka 

místní Agendy 21 paní Iva Hájková 

upřesňuje: 

„Do jeho zpracování zapojíme ši-

rokou veřejnost, neziskové i pří-

spěvkové organizace, školská zaří-

zení, místní podnikatele, ale 

i zastupitele a zaměstnance našeho 

úřadu.“ 

Městská část se rozhodla v břez-

nu tohoto roku, že zahájí proces 

místní Agendy 21 (MA21), tj. zapo-

jování veřejnosti do rozvoje a zkva-

litnění městské části s principy udr-

žitelného rozvoje. „Podněty občanů 

a různých organizací budou pro 

nás velice přínosné, proto věřím, že 

se zúčastníte kulatých stolů, které 

budeme na podzim tohoto roku po-

řádat,“ vyzývá ke spolupráci pan 

Vilgus.

Kulaté stoly a nejen to
V průběhu září až listopadu 2015 

budeme pořádat kulaté stoly s cílem 

zjistit od různých cílových skupin 

podněty a problémy, které je nutno 

řešit. Využĳ eme i formu ankety, ří-

zených rozhovorů, dotazníkových 

šetření, sběru podnětů přes webové 

stránky městské části. Začátkem 

příštího roku se mohou občané za-

pojit do pracovních skupin, které se 

budou podílet na stanovení cílů 

strategie a konkrétních opatření.

Koordinátor tvorby Strategické-

ho plánu je Oddělení strategického 

rozvoje a Agendy 21. Pokud máte 

zájem dostávat informace a po-

zvánky, napište nám na e-mail: 

strategie@praha8.cz. Sledujte dal-

ší čísla měsíčníku Osmička, již 

v září v něm budou uvedeny lokali-

ty, termíny a místa, kde budeme 

pořádat kulaté stoly.

Informace na www.praha8.cz – 

O Praze 8 – Rozvoj území.  

Iva Hájková

K objasnění pojmu Strategický plán
Strategický plán může nabídnout všem občanům města rámcovou 
osnovu, jak do budoucna přistupovat k rozvoji města a jakým 
způsobem dosahovat synergie při realizaci konkrétních aktivit. Jedná 
se o koncepční dokument, který identifi kuje hlavní směry rozvoje 
města ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Strategický plán 
stanovuje cíle a priority při řešení klíčových otázek sociálně-ekono-
mického rozvoje města.  

Zdroj: www.iprpraha.cz
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  Voda v dřevěných korýtkách děti okamžitě zlákala ke hraní. Foto: 2x Miloš Skácel  Nová prolézačka se skluzavkou.

  Park na Karlínském náměstí už má nové chodníky. Foto: Vladimír Slabý

THOMAYEROVY SADY

Dětské hřiště se otevřelo veřejnosti
Od pátku 10. července 2015 je zno-

vu zpřístupněno dětské hřiště a při-

lehlá dolní louka v Thomayerových 

sadech. Příjemný prostor jistě udě-

lá radost všem maminkám, které 

mohou své děti potěšit třeba i uspo-

řádáním pikniku v krásném novém 

prostředí.

Dětské hřiště i louka jsou připra-

veny k užívání a návštěvníci se mo-

hou těšit na klidné posezení poblíž 

povodí Vltavy. Ti nejmenší si užĳ í 

nové herní prvky přírodního vzhle-

du. Jsou určeny pro děti od 3 do 

15 let. Nejoblíbenější se jistě stane 

vodní hra s pumpou a dřevěnými 

korýtky, kudy voda protéká.

Na hřišti jsou lavičky, piknikové 

sestavy, pítko a veřejné WC. Uvnitř 

dětského hřiště a v areálu louky 

byly vysazeny nové stromy. Revi-

talizace zachovává přírodní cha-

rakter „dolní louky“, kterou pro-

stupuje mlatová pěšina 

s odpočívadly. V louce jsou využity 

přirozeně se vyskytující prameny, 

které jsou svedené do nového pra-

meniště na úpatí svahu. U prame-

níku je možné posedět na betono-

vých stupních a užít si tekoucí 

vodu zblízka. Stávající pramen 

u vrby je ponechán a nadále bude 

volně protékat loukou.

Otevření se zdrželo kvůli nedo-

končení stavebních prací na WC 

i  prameníku a neprovedení prvků 

v souladu s projektovou dokumen-

tací včetně zajištění bezpečnosti 

a stability herních prvků tak, aby 

byly splněny všechny normy. Do-

davatel, který toto zdržení zapříči-

nil, byl sankcionován. Dětské hřiš-

tě mohlo být tak zpřístupněno až 

po odstranění těchto nedostatků.  

Nyní už tedy jen stačí zabalit 

deku a svačinu a vyrazit si užít 

pěkné počasí do Thomayerových 

sadů. 

(apa)

REVITALIZACE

Karlínské náměstí fi nišuje
Revitalizace na Karlínském náměs-

tí dál úspěšně pokračuje. Centrální 

Karlínské náměstí již získává svou 

(staro)novou podobu. Obnova je 

čistě v historických tendencích 

a přiblíží vzhled náměstí tomu, jak 

vypadalo v polovině 19. století, kdy 

byl populární styl anglického kraji-

nářského parku. V brzké době si 

budou moci občané užít zrekon-

struovaný park a všechno, co nově 

nabízí (např. dětské hříště, sporto-

viště pro veřejnost, pítko atd.). 

V přední části náměstí před kos-

telem se již dokončuje pokládka žu-

lového povrchu parkových komuni-

kací, montují se litinové plůtky 

a postupně probíhají terénní úpra-

vy. Položením základové desky bylo 

započato s přípravou na umístění 

zrestaurované kašny.

V severní části náměstí byly do-

končeny výkopové práce včetně 

položení přípojek vody, kanalizace 

a elektřiny, drenážní jámy, šachty 

pro technologickou část kašny 

a závlahového systému. Byla také 

zrealizovaná vrtaná studna a záze-

mí parku.

V nejbližší době ještě budou ob-

noveny a doplněny herní prvky do 

prostoru dětského hřiště, proběh-

ne výsadba nových strojů a nové 

plochy budou osety travní směsí. 

Dojde k opravě chodníčků a samo-

zřejmě k instalaci historizujícího 

mobiliáře (lavičky, koše a pouliční 

historické osvětlení). Přibude také 

veřejné WC a pítka a chybět nebu-

de ani automatizovaný závlahový 

systém. 

V okolí kostela též probíhají 

zemní a výkopové práce pro elekt-

ropřípojku pro farmářské trhy. Již 

brzy se tak oblíbené náměstí vrátí 

k užívání občanům. 

Revitalizace je možná na zá-

kladě podpory z projektu „Revi-

talizace Karlínského náměstí“ 

z Evropského fondu pro regionál-

ní rozvoj, konkrétně z Operační-

ho programu Praha Konkurence-

schopnost (OPPK) až do výše 

45 595 430 Kč.  (apa)
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Letní mezičas Prahy 8

1.

2.

3.

5.

7.

8.
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Jak trávili obyvatelé Prahy 8 tropické červencové dny? 
Rozhodně nebyli schovaní ve svých bytech. Užívali si 
na koupališti v Ládví (foto č. 1), kde si mohli zahrát 

i gigantický biliár (2). Pod vltavskými mosty se 
projížděli na vodním skútru (3), ze špice Libeňského 

ostrova, kde sídlí Klub vodních motoristů, zase vyplul 
jeden z nejmladších adeptů kapitánského řemesla (4). 

Z Bohnic vyrazili na plavbu do Klecánek, 
nedobrovolná koupel na startu byla jen příjemným 
osvěžením (5). Vyznavači míčových sportů si užívali 
zápas v nohejbalu (6), příznivci intelektuálních her 

zase usedali k šachovnici pod širým nebem (7). Senioři 
na hřišti Glowackého hráli pétanque (8) nebo testovali 

elektrokola (9). Cyklisté projížděli Thomayerovými 
sady (10), kde je nově otevřené dětské hřiště (11). Děti 

si užívaly i příměstských táborů, jako např. 
v prostorách Beachklubu Ládví (12). A večer mohli 
milovníci kinematografi e trávit v letním kině při 

Karlínském fi lmovém létu (13).
Foto: Miloš Skácel a Vladimír Slabý

4.

6.

9.

10.

11.

12.

13.
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FÓRUM

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.

Měla by se 
městská část 
podílet na 
výstavbě tzv. 
startovacích 
bytů pro 
mladé rodiny?

? 

HNUTÍ ANO

Startovací byty 
jsou investicí 
do budoucnosti

Startovací byt je malometrážní byt ur-

čený jako dočasné bydlení pro mladé 

rodiny, které jsou si následně úspěšně 

schopny obstarat vlastní bydlení. 

V prvních letech platí snížené nájem-

né, dotace části nájemného radnicí se 

postupně snižuje a v posledním roce 

platí mladí už nájemné tržní. Žadate-

lé musí být občany České republiky, 

v Praze 8 bydlet alespoň tři roky a ne-

smí být majitelé nemovitosti určené 

k bydlení. Musí také uvést, jak budou 

řešit svou bytovou situaci po uplynutí 

nájemní smlouvy. Takto by měla vy-

padat základní koncepce startovacího 

bydlení pro mladé rodiny podle hnutí 

ANO v Praze 8. 

Dříve žádná vize ani koncepce star-

tovacího bydlení v Praze 8 neexistova-

la. Netransparentní rozprodej bytové-

ho fondu Prahy 8 a následně 

rozházené miliardy z privatizace koa-

licí ODS–TOP 09 nejspíš ukazují, že 

tato problematika její zástupce  nikdy 

příliš  nezajímala. Bývalé vedení se 

pravděpodobně domnívalo, že mladé 

rodiny s dětmi žádnou pomoc s bydle-

ním nepotřebují a že je lepší utratit té-

měř 1,2 miliardy za megaloman-

skou stavbu nové radnice.

Je důležité, aby životní podmínky 

na Praze 8 byly pro mladé rodiny co 

nejpříznivější a aby se mohly plno-

hodnotně zapojit do sociálního a eko-

nomického života. Kdo pracuje a řád-

ně vychovává děti, zároveň přispívá 

k udržení naší kultury a životního sty-

lu. Zodpovědný přístup rodin za při-

spění místní samosprávy v rámci lep-

šího fungování občanské společnosti 

pomůže samozřejmě rozvíjet i naši 

městskou část. Proto chceme podpo-

rovat výstavbu tzv. startovacích bytů, 

jelikož se nejedná o nesmyslné utrá-

cení, ale naopak o investici do bu-

doucnosti všech občanů Prahy 8. 

Radomír Nepil

radní MČ Praha 8 

za ANO

ODS PRAHA 8

Zbytečné 
vyhazování peněz, 
Praha 8 byty má

Otázka z dílny ANO, které již od vo-

leb tvrdí, že jsou fi nance městské čás-

ti v rozkladu, nám v tomto kontextu 

přĳ de úsměvná. Její znění je však ne-

jednoznačné. Bude Praha 8 investo-

rem, nebo poskytne pozemky deve-

loperovi, který byty postaví? Nevíme, 

vedení žádný záměr nepředstavilo.

Investice do výstavby obecních 

bytů považuji za nesmysl, jelikož „os-

mička“ menší byty má. Neprodali 

jsme je proto, aby se obec mohla po-

starat o ty, kteří se ne vlastní vinou 

dostali do svízelné bytové situace. 

Proto je v běhu například program 

Bydlení pro seniory určený osamělým 

občanům v důchodovém věku, kteří 

nezvládají deregulaci nájemného.

Finančně by se navíc jednalo o ob-

rovské prostředky nemající naději na 

jakoukoli návratnost a taková inves-

tice spíš vzbuzuje oprávněné obavy, 

že jediným zájmem je peníze prostě 

utratit za „bohulibým“ účelem.

Pokud chce vedení radnice poskyt-

nout pozemky, dovolíme si pochybo-

vat, že by se jakýkoliv developer pus-

til do výstavby cenově zvýhodněných 

bytů.

Jen otázky vzbuzují i další detaily 

tohoto záměru. Budou byty předmě-

tem výběrového řízení, či se radnice 

chystá vrátit ke „starým dobrým“ po-

řadníkům? Vzhledem k tomu, že ne-

nahraditelným členem koalice jsou 

komunisté, vůbec bychom se nedivili.

Zájem o rodiny s dětmi je správný, 

ale zaštiťují se jím politici celého 

spektra. ODS Praha 8 považuje za 

účelnější pomoci jim ne výstavbou 

pár desítek bytů, na které dosáhne 

hrstka „vyvolených“, ale investicemi 

do sítě školek a škol. 

Ondřej Gros

zastupitel 

MČ Praha 8 za ODS

TOP 09 PRAHA 8

Obec má zajišťovat 
různé služby, 
výstavbu bytů ale ne

Praha 8 by se na výstavbě startova-

cích bytů podílet neměla, a to z něko-

lika důvodů. Prvním jsou fi nanční 

prostředky, které by si taková investi-

ce vyžádala. Koalice smetla ze stolu 

smysluplné projekty s tím, že na ně 

nejsou peníze. Nyní uvažuje o vý-

stavbě startovacích bytů, aniž by-

chom měli relevantní data, jestli jsou 

na Praze 8 potřeba. Z čeho je hodlá 

radnice zaplatit, když např. na opra-

vy školek nebo KD Ládví údajně není 

dostatek prostředků? 

Stát (a to ani prostřednictvím 

obcí) nemá výrazně zasahovat do ži-

vota lidí. Stát je tu od toho, aby vy-

tvářel příznivé podmínky pro reali-

zaci potřeb občanů – kvalitní právní 

prostředí, ve kterém se vyplatí pod-

nikat a pracovat, které je příznivé pro 

založení rodiny, které zajišťuje bez-

pečnost, vymahatelnost práva atd. 

Poskytovat širokým skupinám lidí 

i bydlení by však neměl ani stát, ani 

obce. Nízkopříjmové skupiny obyva-

tel jsou podporovány formou sociál-

ních dávek na bydlení. Po skončení 

privatizace bude mít Praha 8 cca 

1200 obecních bytů, což je dostateč-

né množství pro sociální účely. Má je 

ale poskytovat pouze osobám, které 

to skutečně potřebují, a to jen na pře-

chodné období, než jsou schopny si 

zajistit dostatečné příjmy na pokrytí 

veškerých svých potřeb. 

Pokud by položený dotaz chtěl 

předvídat vznik zákona o sociálním 

bydlení, o čemž uvažuje současná 

vláda, tak připomínám, že na něm se 

ještě ani nezačalo pracovat, a kon-

cepce, která mu předchází, nebyla 

vládou schválena. Předkladatelé ne-

jsou s to odpovědět na řadu otázek, 

jako např.: Jak zaručíme, že pravidla 

nepůjde obcházet? TOP 09 takový 

zákon rozhodně nepodpoří. 

Markéta Adamová

zastupitelka 

MČ Praha 8 za TOP 09



 srpen 2015 www.praha8.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 9

FÓRUM

ČSSD

Privatizace
a výstavba bytového
fondu na Praze 8

Bytová problematika je zásadní pro 

občany i pro politiky. V Praze se v mi-

nulosti prosadil jednoduchý model. 

Všechno prodat, všeho se zbavit.

K privatizacím vedly dvě jednodu-

ché populistické věty: „Občané se 

starají o domy lépe než obce“ 

a „Všechny domy jsou v takovém sta-

vu, že je lepší je prodat“. Inu, když 

pravicový politik, jenž je ve straně, 

která se dvacet let o tyto byty stará, 

řekne: „obec se neumí o byty starat“ 

a proto je potřeba je prodat – je to vý-

pověď především o něm samém. 

Ve skutečnosti jde totiž o to, že jak 

která obec a jak který politik se umí 

starat o rozvoj veřejného majetku 

a přemýšlet o budoucnosti. Každo-

pádně naše byty jsou už bohužel roz-

prodané a z větší části za velmi malé 

částky, které neodpovídaly reálné 

hodnotě bytů. Peníze tak byly v řadě 

případů vesele projedeny.

Co je ale daleko větší problém a co 

by mělo znepokojovat všechny obyva-

tele, je to, že 11 000 bytů, které Praha 8 

ještě před osmi lety měla, generovalo 

značný zisk, a to i při více jak polovič-

ním nájemném než nyní. Lépe řečeno, 

dnes by šlo asi o polovinu příjmů celé-

ho rozpočtu naší MČ. Tyto peníze ne-

máme a mít už nikdy nebudeme. 

Pokud jde o pořizování nového by-

tového fondu, tak je potřeba jednat 

o tom, jak využít některé drobné plo-

chy území na Praze 8, které zbývají. 

Určitě je potřeba se ozvat proti obsa-

zování ploch uvnitř sídlišť. Nové byty 

postavené ať již v režii MČ, či společ-

ně s jiným partnerem, by jednoznač-

ně měly být striktně použity jen pro 

čtyři skupiny obyvatel. Seniory, star-

tovací byty pro mladé, sociálně po-

třebné občany a tzv. preferované 

profese, jako jsou učitelé, zdravotní-

ci, hasiči. 

Roman Petrus 

starosta 

MČ Praha 8 za ČSSD

KSČM

Věčné (vděčné) 
téma?

Startovací byty pro mladé rodiny. 

Evergreen české politiky. Před volba-

mi se z úst politiků linou sliby, všich-

ni chápou jejich potřebnost. A po 

volbách? Škoda slov… Odpověď na 

otázku, zda se má MČ podílet na je-

jich výstavbě, je jasná. Ano, má. Po-

suďte však sami. Jen za období 

2010–2015 byly příjmy MČ za priva-

t izac i  bytového fondu 

4 400 000 000 Kč. Suma nemalá. 

Kam se ale poděla?  Možná na astro-

nomické platy minulé radniční gar-

nitury, snad na předražené zakázky. 

Nové vedení radnice se snaží toto 

klubko rozplétat. Kontrolní výbor 

rovněž nezahálí. Je to ale běh na del-

ší trať. Musím však poctivě uznat, že 

ne všechno bylo v minulosti špatné. 

Sami jistě ve svém okolí naleznete 

důkazy o smysluplném nakládání 

s fi n. prostředky.

Metropole Praha je živoucí orga-

nismus. Potřebuje dostávat novou 

mladou krev. A to bez spokojených  

rodin opravdu nejde.  Stále platí, že 

děti jsou budoucností národa. 

Ne každý má možnost byt koupit či 

si jej draze pronajmout. A startovací 

byty pak vítanou pomocí jistě jsou. 

Nelehké bude též stanovit kritéria 

pro výběr nájemníků. Ale to už dost 

předbíhám. 

Úvahy o nutnosti výstavby na 

straně jedné, fi nanční možnosti MČ 

na straně druhé. Věčné dilema. Je 

ale zřejmé, že MČ se může na vý-

stavbě pouze PODÍLET. Nezbytné je 

nalezení dalších zdrojů fi nancování. 

Teprve potom lze tuto ideu realizo-

vat.  A ještě jedna všetečná otázka 

na závěr. Kolik  myslíte, že by se ta-

kových startovacích bytů vešlo do 

megalomanské budovy Nové radni-

ce na Palmovce? 

Vladislav Kopal

zastupitel 

MČ Praha 8 za KSČM 

OSMIČKA SOBĚ,
KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ

Pojďme 
se dohodnout 
na pravidlech
Na otázku z dílny ANO zní odpověď 

„ano, ale“. Hezky znějící myšlenka 

totiž přináší praktické otázky: kdo by 

měl mít na startovací byt nárok a jak 

bude systém přesně fungovat?

Co je na záměru přínosné pro Prahu 

8: městská část může vhodnou pod-

porou startovacích bytů pro mladé 

rodiny ovlivnit demografi cké složení 

v určité oblasti, může přitáhnout zá-

jem k některým částem obvodu 

a může zde ovlivnit růst poptávky po 

službách. (O výhodách pro mladé ro-

diny se netřeba dlouze bavit.)

Jak na to: existuje více strategií. 

Od plně řízeného byrokratického 

plánování až po chytrou podporu zá-

měrů „zdola“ formou grantových 

soutěží. Bylo by logické, aby pro ta-

kový záměr Praha 8 využila výnosy 

z masivní privatizace bytového fon-

du (bohužel mnohdy už neúčelně 

a nenávratně prošustrovaných před-

chozí politickou reprezentací).

Základní bude ale dohoda na pra-

vidlech. Pokud by startovací byty 

měly být v majetku Prahy 8 (nebo by 

měla jiný vliv na jejich přidělování), 

potřebujeme najít dobrou rovnováhu 

mezi zájmem na co nejlepším hospo-

daření s majetkem městské části a zá-

jmem na podpoře rodin a jejich 

ochraně před možnou úřednickou 

svévolí. Mělo by být předem jasné, 

na jakou maximální dobu lze starto-

vací byty užívat nebo jaká jsou pravi-

dla pro neplatiče.

Jako zastupitelé proto potřebuje-

me od rady detailní rozvahu, kolik by 

záměr stál, jaký by byl konkrétní pří-

nos a kolika desítek či stovek rodin 

by se týkal.  

Perla Kuchtová

zastupitelka 

MČ Praha 8 

za Osmička sobě - 

KDU-ČSL a nezávislí

STRANA ZELENÝCH

Startovací bydlení 
pro mladé rodiny 
i hendikepované 

Startovací byty by měla mít každá 

obec, stejně jako byty sociální či bez-

bariérové. Startovací bydlení je urče-

né mladým lidem na přechodnou 

dobu (zpravidla na max. 5 let), než si 

najdou bydlení vlastní. O startovací 

bydlení by mohly žádat mladé rodi-

ny s ohledem na svou sociální situa-

ci, dále mladí lidé opouštějící dětský 

domov či mladí lidé s fyzickým hen-

dikepem. V zahraničí se osvědčil mo-

del komunitního bydlení, kde jsou 

byty pro mladé vedle bytů pro senio-

ry. V Holandsku například fungují 

projekty bezplatného bydlení pro 

studenty, kteří se za to starají o své 

sousedy a plní roli asistentů, kteří 

pomohou s úklidem, nákupem či 

osobní hygienou. A naopak aktivní 

senioři pomáhají mladým rodičům 

s hlídáním dětí. Podobný projekt by-

chom jako zelení na Praze 8 uvítali.

Před pěti lety měla městská část 

rozsáhlý bytový fond. Tehdy by bý-

valo rozumné vytipovat malé byty 

vhodné pro startovací a sociální by-

dlení, určit kritéria pro jejich přidě-

lování a zbytek nabídnout k privati-

zaci. Bohužel toto se nestalo a byty 

se zprivatizovaly velmi netranspa-

rentním způsobem. Dnes po čtyřle-

tém vládnutí ODS s TOP 09 nemá 

Praha 8 ani byty, ani 6 miliard, kte-

ré za privatizaci bytů utržila (a poté 

skoro všechny utratila). Pokud tedy 

chceme občanům pomoc v bydlení 

nabídnout, musíme buď byty kou-

pit, vystavět nebo dohodou s deve-

lopery zajistit jejich budování 

v rámci velkých stavebních projektů 

na Praze 8. 

Hana Matoušová

zastupitelka 

MČ Praha 8 

za Stranu zelených
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Zásadním úkolem nového vedení radnice reprezentovaného ANO, 
ČSSD a Stranou zelených je již neopakovat chyby předchozích vede-
ní. Mezi typickou oblast, která byla v minulosti velmi špatně řešena, 
patří životní prostředí. Velké množství peněz vložené do něj v minu-
lých letech se bohužel neprojevilo na jeho kvalitě.

Životní prostředí přitom zasahuje do mnoha dal-

ších oblastí lidské činnosti a zásadním způsobem 

ovlivňuje kvalitu života občanů. Této oblasti je 

proto nutné věnovat odpovídající pozornost 

a péči. Zejména pak ve třech základních oblas-

tech: 1) efektivní vynakládání vložených fi nanč-

ních prostředků, 2) odpovídající péče o svěřená 

území a 3) snaha o získávání nových významných 

pozemků určených pro budoucí parky a plochy 

veřejné zeleně, na kterých nesmí dojít k zástavbě. 

Velmi důležitá je také výrazná spolupráce s od-

bornou a občanskou veřejností na přípravě rozvo-

je jednotlivých lokalit a také na řešení stávajících 

krizových stavů. Významná je též snaha o zacho-

vání biodiverzity, podpora zahrádkaření, včelař-

ství, ekologické výchovy a dalších aspektů. 

Celý tento komplex činností v rámci životního 

prostředí vyžaduje intenzivní práci nadšených 

lidí a využití všech dostupných možností, které 

jsou na radnici k dispozici (mimo jiné fungující 

komise Rady). To se za minulých vedení bohužel 

nedělo a prakticky ve všech významných aspek-

tech životního prostředí jsme nalezli četná po-

chybení. Návrat k pozitivnímu rozvoji tak bude 

ještě velmi náročný. Vzhledem k rozsahu těchto 

negativních zjištění si v tomto článku dovoluji 

poukázat na celou šíři problematiky s tím, že 

jednotlivé hlavní problematické oblasti budou 

následně rozvedeny v dalších vydáních časopisu 

Osmička. 

Neefektivně vynakládané 
veřejné prostředky
Přestože byly dle jednotlivých závěrečných účtů 

do této oblasti dlouhodobě investovány velké fi -

nanční prostředky, na mnoha místech Prahy 8 to 

bohužel není vidět. Dlouhodobě zde existovaly 

přebujelé výdaje na běžnou údržbu zeleně v řádu 

desítek milionů korun s evidentním nezájmem 

„přesoutěžovat“ jednotlivé fi rmy tak, aby dochá-

zelo k co největší efektivitě práce za co nejmenší 

náklady. Docházelo zde tak k dlouhodobému 

udržování preferovaných zahradnických fi rem, 

z nichž mnohé zde působí nepřetržitě od začátku 

90. let. Jejich smlouvy jsou tak na dobu neurčitou 

s dlouhými výpovědními lhůtami. 

Neexistoval zde kvalitní přehled o městské ze-

leni a souvisejících prvcích. Městská část tak 

v mnoha případech pečovala o pozemky, které 

vůbec neměla ve správě. Zároveň zde neexisto-

val odpovídající přehled o konkrétních stro-

mech, keřích a dalších přírodních prvcích na 

jednotlivých pozemcích (data byla v mnoha pří-

padech chybná), tudíž nemohla být zajištěna 

správná údržba městské zeleně. Je naprosto ne-

pochopitelné, že při již zmíněných přebujelých 

výdajích získaných z privatizace bytového fondu 

nedošlo k vytvoření odpovídajících podkladů 

a odpovídající péče. Všechny tyto nedostatky 

bude nutné napravit. 

Malá efektivita v získávání 
cenných pozemků
Předchozí vedení městské části bylo též dlouho-

době neúspěšné v žádostech o svěření význam-

ných pozemků na území Prahy 8 od Magistrátu 

hl. m. Prahy, případně od dalších subjektů. Tato 

neefektivita vedla k dnešnímu zanedbanému 

stavu mnoha ploch veřejné zeleně, některých 

parků či náměstí. Jmenujme například velkou 

plochu u OC a KD Krakov, náměstí a přilehlou 

oblast u metra Ládví, nevyřešenou oblast u síd-

liště Střížkov či zanedbaný parčík a související 

svah pod fi nančním úřadem. Nemluvě o oblasti 

dolní Libně a mnohých dalších. Tento stav bude 

FINANCOVÁNÍ PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Objem vynaložených peněz se  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OBČANÉ BUDOU SPOLUROZHODOVAT

Jak bude vypadat nová podoba 
náměstí a parku mezi OC a KD Krakov?
Nové vedení radnice městské 
části Praha 8 nadále pokračuje 
v přípravě revitalizací zásadních 
veřejných ploch v Praze 8. 
Během krátké doby se podařilo 
od magistrátu získat pozemky 
mezi OC a KD Krakov, které jsou 
v současné době zčásti chátrají-
cím náměstím a zčásti málo 
využitou travní plochou. Cílem je 
odpovídající revitalizace, která 
zvýší podíl plochy veřejné zeleně 
a zároveň bude sloužit všem 
potřebným funkcím. Starosta 
Roman Petrus k tomu dodává: 
„Prostor mezi OC a KD Krakov 
představuje zcela jedinečné 
místo pro velkou část bohnicko-
-čimického sídliště. Je s podivem, 

že toto místo po dlouhá léta 
nikdo neřešil. To chceme 
napravit.“ 

Do rozhodování o budoucí 
podobě náměstí jsme od 
počátku plánovali zapojit obča-
ny. K tomu jsme jim chtěli 
poskytnout prvotní grafi cké 

návrhy, aby se měli čím 
inspirovat. 

Abychom zároveň spolupracovali 
s akademickou obcí a získali 
inovativní nápady, iniciovali jsme 
spolupráci s Fakultou stavební 
ČVUT, jejíž tři studentky během 
první poloviny letošního roku 

vytvořily návrhy možné budoucí 
podoby. Tyto návrhy budou od 
prvního srpnového týdne až do 
konce září vystaveny v KD Kra-
kov. U vystavených plakátů 
budou k dispozici schránky, kam 
budou moci občané vkládat 
podněty. Podněty bude zároveň 
možné psát na email zastupitele 
a předsedy Komise pro životní 
prostředí Víta Cézy – 
vit.ceza@praha8.cz. Městská část 
jednotlivé podněty zapracuje 
a vrcholem diskuze bude veřejné 
projednání, které se uskuteční 
přímo na místě začátkem října 
tohoto roku. Srdečně vás tímto 
zveme k diskusi.  (býv)Foto: Vít Céza
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třeba v následujícím období výrazně zlepšit. 

Převedení významných pozemků do správy Pra-

hy 8 se novému vedení zatím rychle podařilo na-

příklad v případě prostranství u OC a KD Krakov. 

Absence odpovídající diskuse 
s občany a odbornou veřejností
Pro minulé vedení byla typická minimální komu-

nikace s občany v mnoha oblastech, životní pro-

středí nevyjímaje. Kvůli tomu nedošlo k řešení 

mnoha lokálních problémů občanů, nedošlo 

k podpoře a rozvoji četných zájmových činností 

v oblasti životního prostředí ani k využití velkého 

zájmu mnoha občanů o dobrovolnické aktivity. 

Nemluvě o diskusích s občany ohledně větších 

investičních akcí a o naprosté absenci spoluprá-

ce s akademickou obcí, která by mohla pomoci 

v řešení četných cenných lokalit v Praze 8. 

Nedostatek v komunikaci je již průběžně odstra-

ňován četnými výzvami občanům k zapojení se do 

mnoha aktivit (například příprava parků a ploch 

veřejné zeleně, veřejná projednávání budoucích 

revitalizací, studentská architektonická soutěž, 

podpora opatření na zvyšování biodiverzity, četné 

dobrovolnické úklidy zanedbaných míst). 

Nedostatek koncepčního přístupu
Výše uvedené nedostatky naznačují celkově 

špatné systémové uchopení problematiky ži-

votního prostředí. Ve výsledku tak docházelo 

pouze k určité údržbě stávajícího stavu s někte-

rými ojedinělými úpravami terénu, ale zcela 

chyběl koncepční přístup. Ani zdaleka tak ne-

došlo k využití možností, které nabízí aparát 

radnice městské části. 

Ukázkovým příkladem byla praktická nee-

xistence Komise pro životní prostředí, která se 

za celé 4 roky sešla pouze čtyřikrát a podle do-

stupných zápisů nevygenerovala prakticky žád-

né podklady pro Radu. Přitom komise mohou 

hrát při správném ukotvení významný poradní 

a přípravný orgán Rady městské části. I tento 

bod se již podařilo v posledních měsících vý-

razně zlepšit díky novému jednacímu řádu 

a online zveřejňování zápisů (Komise pro život-

ní prostředí se nově schází prakticky každý mě-

síc, její členové navštěvují konkrétní lokality 

a umožňují účast občanských spolků a odbor-

níků na vlastních jednáních komise). 

Závěrem je třeba říci, že odstranit tolik pro-

blematických bodů a zároveň nastartovat pozi-

tivní trend rozvoje v oblasti životního prostředí 

potrvá ještě řadu měsíců. Nové vedení městské 

části je nicméně připraveno vytrvat, protože to 

považuje za zásadní pro správný rozvoj naší 

městské části.  

Vít Céza, zastupitel za ČSSD, 

předseda Komise pro životní prostředí 

Péče nebyla vidět
Zastupitel Tomáš Pavlů (Osmička sobě, KDU-

-ČSL a nezávislí) k tomu podotýká: „V posled-

ních letech bylo na běžnou údržbu zeleně v Pra-

ze 8 věnováno každý rok na 60 milionů korun 

(viz Závěrečné účty), péči však nebylo vidět. Kri-

tizoval jsem to na jednáních zastupitelstva. 

Nová koalice by měla snížit přemrštěné náklady 

na údržbu zeleně a zajistit jejich transparentní 

a hospodárné využití.“ 

„Mít koncepci pro životní prostředí je nezbyt-

né. Chyby v jeho ochraně se vždy vymstí, proto 

nesmí být vnímána jen jako zlatý důl pro za-

hradnické fi rmy. Kontrolní výbor ZMČ sleduje 

aktivitu všech odborných komisí tak, aby posky-

tovaly Radě dostatek podkladů a i péče o životní 

prostředí se tak ubírala správným směrem,“ říká 

k tématu Vladislav Kopal, předseda KV ZMČ 

a zastupitel za KSČM.

O názor jsme požádali i ODS, která měla v mi-

nulé koalici životní prostředí na starost: „Děku-

jeme vládnoucí čtyřkoalici ANO, ČSSD, KSČM 

a Zelení za prostor k našemu názoru, což v před-

chozích číslech nebylo pravidlem. Ani po pečli-

vém studiu tohoto textu však netušíme, co autor 

chtěl vlastně říct. A proto k tomuto ‚shluku pís-

men‘ nemůžeme zaujmout žádné rozumné sta-

novisko,“ sdělil Tomáš Mrázek, zastupitel 

za ODS.  (býv)

neprojevil na kvalitě

PODPORUJEME ROZVOJ VODNÍCH PLOCH

Přijďte v sobotu 29. srpna pomoci 
s revitalizací zanedbaného jezírka v Čimickém háji
V sobotu 29. srpna 2015 se od 
10:00 uskuteční akce „Zachraň-
me jezírko v Čimickém háji“. 
Sraz účastníků bude před 
budovou Pohnertova 1726/7. 
Hlavním organizátorem je 
spolek Vědomý dotek, který 
v Čimickém háji organizuje 
pravidelné dobrovolnické úklidy. 
Na akci bude spolupracovat 
městská část Praha 8, Magistrát 
hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy. 
Hlavním cílem akce bude 
odbahnění jezírka a zpevnění 
hráze. Po potřebných úpravách 
dojde k výraznému zlepšení 
z estetického i přírodovědného 
hlediska.  (vic) Foto: Martin Rezek, spolek Vědomý dotek
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Lokalita Datum Čas

Javorová x Březová 3. 8. 15.00–19.00
Do Údolí x Libeňská 4. 8. 15.00–19.00
Na Dlážděnce x Nad Hercovkou 5. 8 15.00–19.00
Služská x Přemyšlenská 6. 8 15.00–19.00
Sopotská x Bydhošťská 7. 8 15.00–19.00
Hlaváčova 10. 8. 15.00–19.00
Havlínova x Klíčanská 11. 8. 15.00–19.00
Kubišova x Gabčíkova 14. 8. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou 17. 8. 16.00–20.00
Přívorská x Hanzlíkova 18. 8. 16.00–20.00
Turská x K Větrolamu 20. 8. 16.00–20.00
Brandýská x Ke Hřišti 25. 8. 16.00–20.00
Fořtova x Okořská 31. 8. 16.00–20.00

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

VOK NA BIO ODPAD

Lokalita Datum Čas

Na Pecích x Chaberská 3. 8. 13.00–17.00
Chaberská x Líbeznická 3. 8. 14.00–18.00
U Pekařky 4. 8. 13.00–17.00
Na Žertvách x Vacínova 4. 8. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická 5. 8. 13.00–17.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 5. 8. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Kubišova 6. 8. 13.00–17.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 6. 8. 14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská 7. 8. 13.00–17.00
Jirsíkova x Malého 7. 8. 14.00–18.00
Pernerova x Sovova 10. 8. 13.00–17.00
Stejskalova x U Rokytky 10. 8. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 11. 8. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 11. 8. 14.00–18.00
Pernerova x Šaldova 12. 8. 13.00–17.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 12. 8. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 12. 8. 15.00–19.00
Petra Bezruče x U Pískovny 13. 8. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 13. 8. 14.00–18.00
Petra Slezáka x Urxova 13. 8. 15.00–19.00
Písečná x Na Šutce 14. 8. 13.00–17.00
Pobřežní x Thámova 14. 8. 14.00–18.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 17. 8. 13.00–17.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 17. 8. 14.00–18.00
Pod Labuťkou x Prosecká 17. 8. 15.00–19.00
Gabčíkova ( mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 18. 8. 13.00–17.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 18. 8. 14.00–18.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 18. 8. 15.00–19.00
Podhajská pole  (parkoviště) 19. 8. 13.00–17.00
Fořtova x Do Údolí 19. 8. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská 19. 8. 15.00–19.00
Roudnická (za Bešťákovou) 19. 8. 16.00–20.00
Řešovská x Zelenohorská 20. 8. 13.00–17.00
Služská x Přemyšlenská 20. 8. 14.00–18.00
Drahorádova 20. 8. 15.00–19.00
Šimůnkova (slepý konec) 21. 8. 13.00–17.00
Štěpničná (parkoviště) 21. 8. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) 21. 8. 15.00–19.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 21. 8. 16.00–20.00
Trojská x Nad Trojou 24. 8. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) 24. 8. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 24. 8. 15.00–19.00
Klecanská x K Ládví 24. 8. 16.00–20.00
Modřínová x Javorová 25. 8. 13.00–17.00
Mlazická 25. 8. 14.00–18.00
Na Pěšinách x Pod Statky 25. 8. 15.00–19.00
Tanvaldská ( proti domu č. 1 ) 26. 8. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 26. 8. 14.00–18.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 26. 8. 15.00–19.00
Třeboradická x Košťálkova 26. 8. 16.00–20.00
K Haltýři x Velká skála 27. 8. 13.00–17.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 27. 8. 14.00–18.00
Uzavřená 27. 8. 15.00–19.00
Křivenická x Čimická 27. 8. 16.00–20.00

Lokalita Datum Čas

V Nových Bohnicích x K Farkám 28. 8. 13.00–17.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 28. 8. 14.00–18.00
Havlínova x Pohnertova 28. 8. 15.00–19.00
Burešova 28. 8. 16.00–20.00
Lindavská 31. 8. 13.00–17.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 31. 8. 14.00–18.00
Havránkova x Šimůnkova 31. 8. 15.00–19.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří: Starý nábytek, koberce 
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, 
autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří: Živnostenský odpad, 
nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, 
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále 
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počíta-
če, lednice, mrazáky a sporáky.

Mezi bioodpad patří: Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové 
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, 
znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v země-
dělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

VÝZVA

Hledá se vánoční strom
Přestože jsou letošní Vánoce ještě daleko, 
již nyní vyzýváme ty, kteří se chystají v době 
vegetačního klidu kácet strom, který by 
mohl být vhodný na vánoční strom Prahy 8, 
aby se s námi spojili. 
Kontaktujte vedoucího odboru kultury, 
sportu a komunikace s veřejností Libora 
Kálmána, e-mail: libor.kalman@praha8.cz.

í strom

bě 

8, 
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DOPRAVA

  Jak by mohla vypadat lávka z Karlína přes ostrov Štvanice do Holešovic.

ZÓNA 30 A OBYTNÁ ZÓNA

Zklidnění dopravy i lepší bezpečnost
Zklidnění dopravy lze mimo jiné dosáhnout 
zřizováním zón 30 nebo obytných zón. 

Zóna 30 představuje oblast, v níž nejvyšší 
povolená rychlost je 30 km v hodině a na všech 
vjezdech je umístěno svislé dopravní značení 
upozorňující na zónu 30. Vjezdy do oblasti pak 
mohou být stavebně upraveny. Převažuje zde 
funkce bydlení a na ulicích se vyskytuje větší 
počet chodců.  Na křižovatkách zpravidla platí 
přednost zprava a není zde světelná signalizace. 
Přechody pro chodce se nevyznačují, neboť 
s přítomností chodců se počítá neustále. V zóně 
30 mohou být i stavební úpravy, například prahy. 

Zóna 30 slouží primárně ke zvýšení kvality života 
v lokalitě a nese s sebou řadu výhod, z nichž 
nejdůležitější je zvýšení bezpečnosti chodců 
v důsledku snížení rychlosti.  Zóna 30 poskytuje 
lepší podmínky pro pobyt venku a tím pádem 
umožňuje oživení veřejného prostranství. Bydlení 
v takové lokalitě se pak stává atraktivnějším 
a ceny nemovitostí se zvyšují. 

Se zavedením zóny 30 se pojí také plošné 
zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu. 
Zklidnění dopravy umožňuje zavedení cykloobou-
směrek na komunikacích, na nichž motorová 
vozidla mohou jezdit pouze jednosměrně. 
Vzhledem k nízké povolené rychlosti není třeba 
budovat pro cyklisty vyhrazené pruhy či samostat-
ně vedené cyklostezky. Na Praze 8 je zóna 30 
zavedena například v Karlíně.     

V obytné zóně se uliční prostor nedělí na vozovku 
a chodník, ale je zde obvykle vytvořena plocha 
v jedné úrovni. Veškerou plochu lze využívat 
k chůzi a mohou si zde volně hrát děti. Obytná 
zóna je také charakteristická vyšším výskytem 
zelených ploch. Řidičům motorových vozidel je 
vjezd umožněn, avšak mohou jezdit nízkou 
rychlostí a parkovat smějí pouze na vyhrazených 
místech. Zřízení obytných zón je vhodné v oblas-
tech, kde je intenzita dopravy obecně velmi nízká. 
Na Praze 8 se lze setkat s obytnou zónou 
například na Lyčkově náměstí.  (hat)

PROPOJENÍ KARLÍNA A HOLEŠOVIC 

Lávka bude trvalé řešení
Současné dopravní spojení mezi 

Karlínem a Holešovicemi je dnes 

pro chodce a cyklisty značně kom-

plikované. Od 7. srpna do konce říj-

na by měl obě části spojovat přívoz, 

ale jakožto dlouhodobé řešení je 

vhodnější lávka, protože nabízí 

možnost trvalého napojení Rohan-

ského ostrova přes Štvanici na pro-

tější břeh. Toto řešení představuje 

bezpečnou dopravní alternativu 

pro chodce a cyklisty a zároveň je 

levné z hlediska udržovacích ná-

kladů. Karlínští občané mimo jiné 

získají přístup do Holešovické trž-

nice. Cyklistům se otevřou možnos-

ti nových napojení na již existující 

cyklotrasy. 

Městská část Praha 8 deklarova-

la svůj zájem na zřízení lávky 

schválením Memoranda a projekt 

má ze strany vedení městské části 

velkou podporu.  Starosta městské 

části Roman Petrus i místostarosta 

Petr Vilgus věří, že lávka by přines-

la občanům Prahy 8 řadu výhod 

v podobě nových přepravních mož-

ností a zároveň by jim usnadnila 

přístup k zajímavým místům.  

Projekt této lávky není žádnou 

novinkou, neboť již v roce 2000 

byla vypsána architektonická sou-

těž a Magistrát hl. m. Prahy zadal 

zpracování dokumentace pro 

územní rozhodnutí. Kvůli katastro-

fálním povodním v roce 2002 však 

tyto snahy nevyústily ve výsledek. 

Hlavním důvodem neúspěchu při 

realizaci projektu bylo navýšení 

ochrany města Prahy proti povod-

ním, což ovlivnilo výškovou úroveň 

mostní lávky.“  (apa, hat)

SERVIS

Blokové 
čištění ulic 
 Úterý 25. 8. 

Kubišova (U Vlachovky – 
S. K. Neumanna), Květinářská, 
Na Dlážděnce (Trojská – 
Nad Popelářkou), Nad Hercov-
kou, Nad Popelářkou, 
Nad Strání (Nad Popelářkou – 
Na Dlážděnce), Pod Dlážděn-
kou, Pod Vlachovkou, Přádova, 
S. K. Neumanna, Trojská 
(po ul. Nad Kazankou), 
U Vlachovky

 Středa 26. 8. 
K Sadu, Na Přesypu, Na Šutce, 
Písečná, Pod Kynclovkou, 
Pod Přesypem, U Dětského 
domova, Uzavřená, Vzestupná

 Čtvrtek 27. 8.
Baštská, Benákova, Havlínova 
(Mirovická – Třeboradická), 
Hovorčovická (Mirovická 
– Třeboradická), Klíčanská, 
Košťálkova, Na Přesypu 
(Bašťská – Čimická), Paláskova, 
Přemyšlenská (Třeboradická 
– Horňátecká), Služská, 
Trousilova, Třeboradická, 
Velenská

 Pátek 28. 8.
Balabánova, Bergerova, 
Havlínova (Mirovická – Nerato-
vická), Hovorčovická (od Miro-
vické po otočku), Chotovická, 
Libišská, Luhovská, Mirovická, 
Neratovická, Pohnertova, 
Zlonínská

 Středa 2. 9.
Bukolská, Bydhošťská, 
Gdaňská, Lindavská, Opolská, 
parkoviště u Bukolské, 
parkoviště u Čimické, 
parkoviště u Podhajských polí, 
parkoviště u Vratislavské, 
Podhajská pole, Poznaňská, 
Sopotská, Štětínská, Toruňská, 
Vratislavská

 Úterý 15. 9.
Dunajecká, Glowackého, 
Hnězdenská + parkoviště, 
Krosenská, Lešenská, Lublin-
ská, Notečská, Olštýnská, 
Sosnovecká, Těšínská

 Středa 16. 9. 
Krynická, Mazovská, Mazur-
ská, Pomořanská, U Pentlovky, 
U Polikliniky



14 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8  www.praha8.cz   srpen 2015

PŘEDSTAVUJEME

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 8

Laxnost z přístupu 
ke kontrolám už zmizela
Kontrolní výbor (KV) je voleným orgánem zastupitelstva MČ 
a povinnost jej zřídit ukládá zákon. Činnost KV nám představil 
jeho předseda Vladislav Kopal.

„Činnost KV se řídí zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích. KV není 

orgánem, který provádí kontrolu 

živelně. Nelze jej proto chápat jako 

neřízenou střelu, ale jako subjekt, 

jehož činnost podléhá pravidlům.“

 

  Kdo se může stát členem kont-
rolního výboru? 
„Protože se jedná o výbor volený 

zastupitelstvem, jsou členové 

z jeho řad navrhováni přímo svými 

stranami a hnutími. Je dobrým 

zvykem, že jsou vyváženě zastou-

peny všechny subjekty zastupitel-

stva. Tvoří jej sedm členů, vč. zá-

stupce občanů Prahy 8. Výbor vede 

volený předseda s mandátem za-

stupitele MČ. 

Pro přĳ ímání platných závěrů 

z jednání je nutná přítomnost nad-

polovičního počtu jeho členů. Pří-

slušné zápisy jsou před uveřejně-

ním kontrolovány voleným 

ověřovatelem. Tajemník výboru za-

jišťuje veškeré organizační činnosti 

související s prací KV. Výbor je pří-

mo odpovědný zastupitelstvu a zá-

pisy jsou pravidelně zveřejňovány 

na webových stránkách MČ. Tvoří 

i materiál, který je předkládán pří-

mo na jednotlivá jednání zastupi-

telstva.

Předseda KV se pravidelně zú-

častňuje i jednání rady MČ.“  

 Na co se činnost KV v roce 2015 
zaměřuje?
„Výbor pracuje podle schváleného 

plánu práce. Ten se projednal 

ihned na jeho prvním zasedání 

v lednu 2015. Jako prioritní se jevi-

la potřeba aktualizovat skutečné 

plnění úkolů z minulých volebních 

období. Při prvním náhledu bylo 

zřejmé, že si v minulém volebním 

období někteří političtí funkcioná-

ři, vedoucí odborů či oddělení moc 

‚nelámali‘ hlavu s řadou věcí, tedy 

ani s vykazováním plnění jednotli-

vých úkolů.  Proč?  To se můžeme 

nyní pouze domnívat…“ 

 A jaký je stav v této oblas-
ti teď?  
„Nechme hovořit čísla. Z původní 

masy 286 nesplněných úkolů je 

nyní aktuálně stav pouhých 29. 

Vždy se jedná o takové, jejichž řeše-

ní muselo být ÚMČ postoupeno ji-

ným institucím (např. MHMP). Si-

tuace je tedy nyní zásadně odlišná. 

Jako předseda KV jsem potěšen 

i tím, že jsme v této oblasti našli 

shodu s  vedoucími odborů, oddě-

lení a radou MČ. Můžeme proto též 

konstatovat, že úkoly po termínu, 

z viny laxního přístupu či nečinnos-

ti struktur ÚMČ, se v novém voleb-

ním období již nevyskytují. Spolu-

práce všech je velmi dobrá a systém 

průběžné kontroly je nastaven 

a funkční.“

 Co dalšího jste od začátku roku 
2015 dokázali? 

„KV od začátku volebního období 

opravdu nezahálel. Jako jeden 

z prvních úkolů bylo jmenování 

kontrolních skupin, které se zúčast-

nily projednávání výsledků hospo-

daření MŠ a ZŠ za rok 2014. Jedná-

ní probíhala za účasti ředitelů škol 

a školních ekonomů, vedoucího 

odboru školství, zástupců ekono-

mického odboru ÚMČ a fi nančního 

výboru ZMČ. Další akcí byla kont-

rola hospodaření OÚSS, Geronto-

centra a Servisního střediska, kde 

členové KV tvořili součást hodnotí-

cí komise. Pak přišlo na řadu hod-

nocení hospodaření s obecním ma-

jetkem za rok 2014 u správních 

fi rem Austis a JUDr. Slabá. V červ-

nu byla kontrola provedena ještě 

na odboru správy majetku ÚMČ. 

Zásadní problémy nebyly nikde 

zjištěny.“

  A co vás ještě pálí? 
„Jsou to neplatiči nájmu za byt 

a služeb spojených s bydlením. 

Soudíme, že může pomoci změna 

dikce upomínek, které teď upozor-

ňují na právo požádat ÚP o posou-

zení možnosti čerpat dávky SSP. 

Další doporučení KV jsou k proble-

matice neplacení nájmů za nebyto-

vé prostory. Výbor doporučil ÚMČ  

důsledný postup, protože zde MČ 

v minulosti přicházela o statisíce 

korun.“

 Jak je nakládáno s podněty ob-
čanů?
„Občané mají dojem, že KV je určen 

k řešení jejich problémů. Ve skuteč-

nosti tomu tak zcela není. Občan, 

který se ale na KV obrátí, není nikdy 

odmítnut. Došlé podněty se nikdy 

neodloží, vždy hledáme jejich přĳ a-

telné řešení. Spolupracujeme s ve-

doucími odborů, popř. přímo s ra-

dou ÚMČ Praha 8 či p. starostou. 

Kontrolní výbor sídlí v Grabově vile  

a lze jej kontaktovat telefonicky (tel. 

222 805 394), popř. navštívit 

v  úředních hodinách ÚMČ. 

KV napomáhá  vedení ÚMČ Pra-

hy 8 řešit některé problémy a dů-

sledně kontroluje i hospodaření 

řady odborů a zřízených organi-

zací.“  (býv)

  Předseda kontrolního výboru 
Vladislav Kopal. Foto: Vladimír Slabý

  Jednání 
kontrolního 
výboru 
v Grabově vile. 
Foto: archiv 
Vladislava 
Kopala
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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.

 Dobrý večer, po procházce bohnickým 
sídlištěm jsem zjistil několik ulic, kde pro-
blém sekání trávy trvá. Jedná se namátko-
vě o tyto ulice: Poznaňská, Lodžská, Rati-
bořská, Krosenská, Lublinská, Notečská, 
Mazurská, Pomořanská, Svídnická, Ra-
domská, Rokossovského. Doufám, že ales-
poň v některých lokalitách dojde k nápra-
vě. Děkuji. Vladimír Bauer

Dobrý den, pane Bauere,

tráva na pozemcích městské části Praha 8 

je pravidelně sekaná v rámci přiděleného 

rozpočtu cca 6x ročně. Od jara se posekaná 

tráva hrabe, případně několikrát přejede 

travní sekačkou. Vámi popsaná situace 

neodpovídá skutečnému stavu. Je možné, 

že místy zůstává nedohrabaná tráva 

v důsledku nerovného terénu, případně 

ještě neproběhlo konečné shrabání. Práce 

jsou pravidelně kontrolovány referenty 

odboru životního prostředí a speciálních 

projektů. Pokud budete mít připomínky 

k provedeným pracím, nebo další dotazy 

ohledně zeleně, můžete kontaktovat odd. 

správy městské zeleně.  

Odbor životního prostředí 

a speciálních projektů

Vaše stručné náměty zasílejte 
na e-mail osmička@praha8.cz 
či na adresu Zenklova 35/1, 
Praha 8, 180 48. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit a upravovat.

 Ráda bych upozornila na tristní stav části stanice metra B – Palmovka, jedná se 
o východ z metra směrem do ulice Na Hrázi. Nezakryté černé kabely nad hlavami 
cestujících jsou tu ponechány od povodně v roce 2002. MČ by se jistě mohla 
pokusit o jednání s vlastníkem a dosáhnout zkulturnění daného prostoru.

Věra Kornalíková

Vážená paní Kornalíková,

vlastníkem nemovitosti je Dopravní podnik hl. m. Prahy, kterému jsme postoupili Vaši 

připomínku. Přinášíme jejich odpověď. Odbor dopravy

Stanovisko DP: Ve Vámi popsané části podchodu docházelo v minulých letech velice 

často k plošnému rozkrádání podhledových lamel. Vzhledem ke skutečnostem, že: 

1. současný stav podchodu nĳ ak neohrožuje bezpečnost cestujících a je pouze 

estetickou vadou; 2. ODA MHMP vydal  dne 14. 10. 2008 stavební povolení „Dostavba 

autobusového nádraží Palmovka – Polyfunkční objekt“ pro developerskou společnost 

Akvo Praha; 3. v rámci výstavby by došlo ke kompletní změně tohoto výstupu, bylo 

rozhodnuto, že podhled již v této části podchodu nadále nebude obnovován. Byla 

provedena kompletní demontáž nosných konstrukcí a vyzískaný podhled byl použit 

k doplnění odcizených podhledů v ostatních výstupech ze stanice metra Palmovka.

Zahájení zmiňované stavby se bohužel již několik let odkládá a nyní nelze ani 

odhadnout časový horizont, kdy k němu dojde – i přesto je obnova podhledů v tomto 

výstupu nevhodná a nerentabilní vzhledem k celkovému rozsahu plochy: jedná se 

o cca 350 m2. Tuto práci by bylo nutné zadat dodavatelsky, neboť přesahuje možnosti 

DP, a. s., a velice hrubý odhad nákladů na tuto zakázku se pohybuje nad hranicí 

1 milionu Kč.

Doufáme, že naše vysvětlení přĳ mete s pochopením. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdo 
je zodpovědný za četnost odvozu třídě-
ného odpadu v Bohnicích, takto (viz foto) 
to u nás vypadá v Olštýnské ulici téměř 
každý týden. I když značnou vinu na tom 
nepořádku mají sami občané, nelze se 
zase tolik divit, pokud ke sběrnému mís-
tu přinesou odpad, nemají opravdu chuť 
ho nést zpět domů a tak to podle toho 
vypadá.  Děkuji. Gebauerová

Vážená paní Gebauerová,

provozovatelem nádob na tříděný odpad je 

Magistrát hl. m. Prahy, kterému městské 

části dávají požadavky ke zrušení, 

přemístění, popř. navýšení počtu nádob či 

svozu jednotlivých odpadů. Vzhledem 

ke zvyšujícímu se nepořádku na stanoviš-

tích je v současné době připravován nový 

požadavek ke schválení na provozovatele 

k navýšení četnosti svozu a počtu nádob na 

odpad. K těmto stanovištím patří i stanoviš-

tě Olštýnská, kde je žádost před schvále-

ním. V neposlední řadě v současné době 

probíhají ze strany Odboru životního 

prostředí a speciálních projektů kontroly 

odpadového hospodářství u živnostníků 

a fi rem, aby bylo zamezeno zneužívání 

míst tříděného odpadu, která jsou 

primárně určena pro občany Prahy 8. 

Odbor životního prostředí 

a speciálních projektů
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POZVÁNKY

VÝBĚR Z NABÍDEK AKCÍ NEJEN PRO OBČANY PRAHY 8
 Krakovské trhy

SEVERNÍ ČÁST PRAHY 8 se může 
těšit na farmářské výpěstky! 
Od 30. srpna každý čtvrtek 
od 8.00 do 12.00 vedle OC Krakov.

 Mimořádný koncert
SMYČCOVÉ SEXTETO ČESKÝCH 
FILHARMONIKŮ předvede 
29. září v 19.00 hod. své 
mistrovství na benefi čním 
koncertě v Salesiánském divadle. 
Vstupenky za 200 Kč je možné 
zakoupit v září na recepci 
Salesiánského centra, Kobyliské 

nám. 640/11, 182 00 Praha 8 – 
Kobylisy. Tel.: 283 029 311, 
e-mail: spackova@sdb.cz,  
www.strediskokobylisy.cz. 
Výtěžek ze vstupenek a dobro-
volných darů bude věnován 
na rozsáhlou činnost s dětmi 
a mládeží v Salesiánském středisku 
mládeže. Kromě všestranných 
kroužků pro děti, volnočasových 
klubů, školičky, příměstských 
táborů, chaloupek, sociální 
práce, poradenství pro rodiny, se 
středisko zaměřuje i na doučování 
dětí s vývojovými problémy. 

 Tip na výlet
VENKOVNÍ VÝSTAVA SOCH. 
Díla předních českých umělců, 
jako jsou Pavel Opočenský, Václav 
Fiala, Jasan Zoubek, Milan Kuzica, 
Jiří Kačer nebo Zdeněk Hůla, jsou 
nyní k vidění v Nových Chabrech. 
Podél klidné promenády pro 
pěší a nové cyklostezky je zde 
rozeseto šest soch z přírodních 
materiálů v nadživotních 
velikostech. Lokalita plná zeleně 
pět minut od stanice metra 
Kobylisy navíc uspokojí i náruživé 
sportovce – kromě expozice soch 
si tu během procházky, rodinného 
pikniku v trávě či vyjížďky na kole 
mohou vyzkoušet fi tness stezku, 
složenou z řady cvičebních 
„hnízd“ pro všechny generace.

 Výzva
MÁTE DOMA FOTOGRAFIE 
BOHNIC A OKOLÍ? Obracíme se 
na všechny, kteří mohou zapůjčit 
jakékoli historické materiály 

týkající se Bohnic a okolí 
(pohlednice, fotografi e, mapy, 
dobové písemnosti...). 
Materiály poskytnuté do 5. září 
zveřejníme na výstavce věnované 
historii Bohnic, která se bude 
konat 19. září 2015 na Statku 
Vraných. Materiály poskytnuté 
po tomto datu uvítáme také 
a budou zahrnuty do stálé 
expozice, kterou připravujeme. 
Zapůjčené materiály vrátíme. 
Renáta Molová, tel.: 602 514 314, 
e-mail: renata@starebohnice.cz.

 Veřejná diskuse
PO PRAZE 8 NA KOLE I PĚŠKY
Zveme na veřejné projednání 
přípravy Generelu bezmotorové 
dopravy MČ Prahy 8, které se 
koná 27. 8. 2015 od 17:30 do 
19:30 h. v prostorách DDM 
Karlínské Spektrum. Diskutovat 
můžete se zpracovatelem 
Centrum dopravního výzkumu 
Brno a se zástupci MČ Praha 8.

Úřad Městské části Praha 8 tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 - Libeň

O T E V Ř E N O
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30

pá: 8:00–15:00
so, ne a svátky: zavřeno

www.praha8.cz

P O Ř Á D Á  V Ý S T A V U
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zdarma

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

KoLáž
(nejen) LIBEŇSKÁ

21/7–6/9
2015

PLEAS THE TREES • YELLOW SISTRES • BOMBARĎÁK • GENERATION JAM

www.babiletobohnice.cz • 

nová

PUNČOCHÁČE • SAXOFONOVÝ KVARTET • POHÁDKY PRO DĚTI A RODIČE /BUCHTY A LOUTKY/ 

Koupaliště Ládví nabízí 
osvěžení uprostřed sídliště
Krásné koupaliště skryté uprostřed sídliště, zrekonstruované vloni 
městskou částí Praha 8 za více než 40 milionů, nabízí v horkých 
letních dnech příjemné osvěžení. Na návštěvníky čeká v bezbariéro-
vém areálu nejen průzračná voda, ale i dětské brouzdaliště, 
gigantický biliár (fotbalpool), dvě dráhy pro petanque nebo stoly na 
stolní tenis. K dispozici je i kavárna s dětským koutkem a zahrádkou 
s grilem, na kterou mohou přijít též pejskaři se svými čtyřnohými 

miláčky. Kromě běžně 
nabízeného občerstvení 
si v kavárně své najdou 
i diabetici nebo ti, co 
musí mít bezlepkovou 
dietu. Otevírací doba je 
od 9 do do 20 hodin. 
Celodenní vstupné 
140 Kč, děti do 15 let 
80 Kč, dopoledne a od 
16 hodin pro všechny 
rovněž 80 Kč.   (vrs)
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HISTORIE

UNIKÁTNÍ TECHNICKÁ PAMÁTKA

Negrelliho viadukt je nejstarší 
železniční most v Praze
Ve dnech 9. září  až 25. října 2015 se uskuteční 

ve foyer budovy Úřadu městské části Praha 8 

výstava o jedinečné technické památce, která 

se také v této části Prahy nachází, Negrelliho 

viaduktu. Tato výstava byla připravena ve spo-

lupráci s Muzeem hlavního města Prahy. Může-

me zde spatřit nejen unikátní, mnohdy nezve-

řejněné fotografické záběry mostu, ale 

i reprodukce uměleckých obrazů s námětem 

Negrelliho viaduktu.

Negrelliho viadukt je dnes druhý nejstarší 

most přes Vltavu v Praze a zároveň nejstarší že-

lezniční most v Praze vůbec. Začátek viaduktu 

se nachází ještě v části Nového Města, posléze 

pokračuje nad autobusovým nádražím Florenc, 

kde tvoří hranici mezi Novým Městem a Karlí-

nem, dále pokračuje územím Karlína přes vltav-

ský ostrov Štvanice do bubenské části Holešo-

vic. Proslulý historik umění a zakladatel 

památkové péče Zdeněk Wirth (1878–1961) 

označil tento most za projev monumentality em-

pírové doby v oboru technické stavby. Výstavba 

mostu měla prvořadý úkol, přivést železniční 

tratě ze severu, z Děčína a Drážďan do jediného, 

tenkrát již postaveného nádraží Společnosti 

státní dráhy (nynějšího Masarykova nádraží). 

V roce 1845 byl vyhotoven projekt mostu, kte-

rý v září téhož roku posoudila a schválila komi-

se. Vybudování viaduktu se po smrti původně 

zamýšleného stavitele mostu Jana Pernera 

(1815–1845) ujal rakouský inženýr Alois Ne-

grelli von Moldelbe (1799–1858). 

Kdo byl Alois Negrelli
Volba Aloise Negrelliho se ukázala naprosto 

správnou. Technické vzdělání získal na školách 

v Padově a Innsbrucku, kde v roce 1820 dosáhl 

inženýrského titulu. V roce 1824 pak odešel Ne-

grelli do Vídně, kde měl možnost seznámit se 

s novými technologiemi pro stavby mostů. 

V roce 1832 se přesunul do Švýcarska, kde se 

stal silničním inspektorem. Negrelli zde naplá-

noval první železniční dráhu, a to z Curychu do 

Badenu. Také zde postavil proslulý most Mün-

sterbrücke v Curychu nebo Nydeggbrücke 

v Bernu. V roce 1840 byl zpět povolán do Vídně, 

kde se stal generálním inspektorem Severní drá-

hy císaře Ferdinanda stavěné z Vídně přes Olo-

mouc do Haliče, posléze z Vídně do Prahy a dále 

do Děčína. Po válce za italskou nezávislost na 

Vídni (1848–1849) byl také pověřen, aby na 

území Království lombardsko-benátského (bylo 

součástí rakouského císařství) vybudoval novou 

komunikační strukturu. Začal zde budovat vod-

ní, silniční a železniční stavby. Za své zásluhy byl 

v roce 1850 povýšen do rytířského stavu a za 

svůj přídomek si vybral příhodně Moldelbe, pře-

devším díky svému působení v regulaci řek Vlta-

vy a Labe. 

Stavba mostu, na které stále pracovalo kolem 

3000 dělníků, byla započata na jaře 1846 a již 

1. června 1850 byl most uveden do provozu. Do-

davateli stavby se staly fi rmy bratří Kleinů a Voj-

těcha Lanny staršího.

Most byl dlouho označován jako „viadukt 

Společnosti státní dráhy“ nebo také „Karlínský 

viadukt“. Teprve v padesátých letech 20. století 

se objevuje v názvu jméno jejího autora – Ne-

grelliho viadukt.  

Klenby z české žuly
Viadukt je nepochybně význačný i svojí na tu 

dobu úctyhodnou délkou 1110 metrů, do níž ov-

šem není zahrnuta ani celá, později vystavěná 

východní větev na pravobřežním předmostí. 

Na mostu jsou položeny dvoje železniční koleje 

mezi kamennými zábradlími. Šířka viaduktu 

mezi mostními kamennými zábradlími je 

7,60 metru. Celý viadukt měl klenby z kvádrové-

ho zdiva z české žuly a obklady pilířů byly z pís-

kovce se žulovými kvádry na rozích. Jádro zdiva 

je z lomového kamene, většinou opukového. Pi-

líře jsou založeny na dřevěných roštech. V dru-

hé polovině 20. století byla celá jednota materi-

álu podstatně narušena, jelikož nová východní 

kolejová větev nemá již tak jednotnou kon-

strukční a materiálovou koncepci jako původní 

stavba Negrelliho.

Povodeň ho nemění, lidé ano
Kvůli přemostění Křižíkovy ulice byly v letech 

1952–1954 tři mostní oblouky zbořeny a prolu-

ka byla přemostěna trámovými překlady z před-

pjatého betonu. V roce 1981 byl podobný zásah 

proveden i na holešovické straně nad Buben-

ským nábřežím. Přibližně v roce 2000 byly mezi 

ulicemi Křižíkovou a Sokolovskou opět vybourá-

ny výplně mostních oblouků a tak obnoven prů-

hled. Největší pražskou povodeň z roku 2002 

přečkal Negrelliho viadukt v plné síle, neboť 

most byl navržen také na základě zkušeností 

z velké povodně v  roce 1845. 

I přes dobovou kritiku z přelomu 19. a 20. sto-

letí, která vyčítala stavbě, že představuje nepří-

znivý klín uvnitř Karlína i Holešovic, je tato vel-

kolepá železniční stavba z poloviny 19. století 

považována za jednu nejlepších v celé střední 

Evropě.  

Jindřich Čeladín, 

historik Muzea hl. města Prahy

  Povodeň na Vltavě u Negrelliho viaduktu, 1872. Foto František Fridrich, MMP H173.799
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  Výzdoba 
interiéru 
kina Atlas je 
památkově 
chráněná. 
Foto: 
Vladimír 
Slabý

Tradiční kino nabízející atraktivní novinky a kvalitní fi lmovou produkci pro každou generaci

Sokolovská 371/1, Praha 8, tel: 222 312 737
sledujte aktuální program na www.kinoatlas.cz

Nabídka platí při předložení vstupenky na představení Bio Senior ve stejný den. 
(nejméně)

KÁVA za POLOVIC pro diváky představení Bio SeniorKÁVA za POLOVIC 

Představení cyklu 

BIO SENIOR se 

v úterý 

a ve středu

KINO ATLAS A ATLAS CAFÉ

S legendárním Pérákem na zdech
V Karlíně, kousek od Vltavy, Flo-

rence a magistrály, na adrese Soko-

lovská 371/1, stojí historická budo-

va se zajímavou minulostí. Dnes 

v ní najdete kino a kavárnu Atlas.

Dům byl projektován v letech 

1935–1936 architekty Františkem 

Josefem Stalmachem a Janem Ha-

nušem Svobodou, kteří byli žáky 

věhlasného profesora Josefa Gočá-

ra. Celá stavba byla od počátku na-

vržena jako bankovní dům s obyt-

nou a společenskou částí v tzv. 

stylu emocionálního funkcionalis-

mu. Což v praxi znamená, že do 

projektu byla zahrnuta umělecká 

výzdoba, která je realizována jak ve 

foyer pobočky, tak v prvním patře, 

kde byla původně taneční kavárna. 

Tato umělecká výzdoba je chráně-

na Národním památkovým ústa-

vem, stejně jako celý plášť budovy.

Vlastní výstavba objektu byla do-

končena v roce 1942. Mezi lety 

1948–1993 byla budova několikrát 

necitlivě přestavována. V rámci to-

talitní ideologie a nesmyslného od-

mítání „buržoazních přežitků“ do-

šlo i k zrušení zmiňované taneční 

kavárny. Do roku 2000 spravoval 

kino (dříve s názvem Sokolovo) Fil-

mový podnik, který ponechal tyto 

prostory bez nezbytných oprav, 

a kino chátralo. Od léta roku 2002 

provozovala kino Atlas distribuční 

společnost Hollywood Classic En-

tertainment, která celý prostor 

kina a kavárny otevřela veřejnosti 

až po povodních a rozsáhlé rekon-

strukci v roce 2005. 

Od jara roku 2013 je provozova-

telem kina distribuční společnost 

CinemArt, pod kterou rovněž spa-

dá komorní kino Evald sídlící na 

Praze 1 (Národní 28). V současné 

době kino Atlas nabízí svým ná-

vštěvníkům 2 kinosály: s kapacitou 

143 (Velký červený sál) a 58 míst 

(Malý modrý sál). 

Nedílnou součástí dvousálového 

kina je příjemná klimatizovaná ka-

várna Atlas Café, která také prošla 

v létě 2013 rekonstrukcí. Pod sou-

časným vzhledem kavárny a před-

sálí kina je podepsán akademický 

malíř MgA. Jindřich Hájek, jehož 

návrh navázal na prvorepubliko-

vou podobu, zohlednil původní 

skvostné zachované materiály ze 

40. let (dobová mozaiková stěna 

včetně dlažby, mramorová podlaha 

a bar, jehož zadní stěna se pyšní 

nádherným leštěným mramorem). 

Původní barevnost prostoru byla 

rozšířena o přírodní tóny (smeta-

nová, okrová, zelená jako písek, 

dřevo a listí), díky těmto pastelo-

vým barvám je prostor více pro-

světlen, architektonicky otevřen 

a ladí s prvorepublikovou koncep-

cí. Na několika místech je prostor 

navíc citlivě oživen nástěnnými 

malbami legendárního Péráka. 

Pozapomenutý komiksový hrdi-

na Pérák, který byl inspirací pro 

mnoho umělců včetně fi lmařů, je 

prvním a zatím posledním Super-

manem v Čechách. Pérák pochází 

ze stejného období jako budova 

kina a kavárny. Fiktivní válečný hr-

dina Pérák se poprvé objevil na 

území Protektorátu Čechy a Mora-

va v době druhé světové války, kdy 

lidé na několika místech v Praze 

včetně Karlína zahlédli podivný 

přízrak v podobě skákajícího muže 

s podivnou maskou a svítícíma ru-

dýma očima. Pérák s těmito nadpři-

rozenými schopnostmi dokázal bo-

jovat proti nespravedlnosti a zlu 

(proti nacistům a kolaborantům). 

Díky pružinám na nohou přeskako-

val nejen ulice, ale i celé vltavské 

údolí. Časem si tento superhrdina 

„odskočil“ z Prahy i do dalších čes-

kých měst a vesnic. Přestože Pérák 

byl pravděpodobně fantaskní po-

stavou stvořenou Čechy, kteří si 

přáli ochranu před německými 

okupanty, děsil Němce. Protekto-

rátní úřady se snažily Péráka bez-

výsledně polapit. Byly zaznamená-

ny nápisy na zdech s podpisem 

Pérák. Na rozdíl od Supermana se 

z Péráka až po válce stala komikso-

vá fi gura a ještě předtím byl nato-

čen podle osudů Péráka animovaný 

třináctiminutový fi lm v režii slav-

ného Jiřího Trnky realizovaný po-

dle scénáře Jiřího Brdečky Pérák 

a SS (1946).  

Alice Aronova    
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  Jan Teplý ve hře Krvavá svatba. Foto: Divadlo 
pod Palmovkou.

HEREC JAN TEPLÝ Z DIVADLA POD PALMOVKOU

Těším se, že po rekonstrukci 
konečně budeme doma
Jago v Othellovi, Laertes v Hamletovi, Orlando 

v Jak se vám líbí nebo Joe v Sugar aneb Někdo to 

rád horké, Mánek v Gazdině robě. To je jen malý 

výčet divadelních rolí herce Jana Teplého, který 

je členem souboru Divadla pod Palmovkou.

 Vaše domovská scéna Divadlo pod Palmov-
kou se po náročné rekonstrukci v říjnu znovu 
otevře. Těšíte se?
„Moc. Aby na nás diváci nezapomněli, tak jsme 

celé dva roky hráli v různých divadlech, kde 

nám dali volné termíny. Nejčastěji v Divadle Ko-

medie, V Dlouhé, v ABC, v Rock Café, hodně 

jsme jezdili na zájezdy. A teď budeme konečně 

doma, ve svém.“

 Co se v divadle, tedy v budově, všechno 
změní?
„Divák v hledišti to ani moc nepozná, hlediště i je-

viště zůstanou stejné. Ale zcela nové bude technic-

ké zázemí divadla. Veškeré rozvody, vzduchotech-

nika, elektroinstalace, vše bylo zničeno při povodni 

v roce 2013.“

 Jste členem souboru Divadla pod Palmov-
kou už od roku 1998, takže jste zažil obě po-
slední velké vody, že?
„Ta v roce 2002 byla hodně drastická, zatopené 

bylo i jeviště a hlediště. Ale zase to bylo vše rych-

le opraveno. Před dvěma lety nás zalila spodní 

voda z Rokytky. A snad i proto, aby se to už neo-

pakovalo, trvá oprava tak dlouho, rekonstrukce 

zahrnuje i protipovodňová opatření.“

 Zčásti nový je i divadelní soubor a vedení 
divadla…
„Ano, zhruba polovina souboru odešla, přišli 

noví členové. Ostatně i já jsem byl už pryč, šel 

jsem na volnou nohu, ale nový ředitel divadla 

a režisér Michal Lang mě zlákal zpět. Takže těch 

změn bylo opravdu hodně.“

 Čím vás ředitel Lang zlanařil zpět? Nebyla 
to jen nostalgie?
„To vůbec ne. Zaujala mě jeho koncepce a také 

mi nabídl velmi zajímavé role.“

 Jaké například?
„Asi tou vůbec největší výzvou je role Jaga 

v Othellovi. Velmi zajímavá je i hra Dva ubohý 

Rumuni, co mluvěj polsky. A čeká nás premiéra 

hry Spolupracovníci, kterou budeme v říjnu za-

hajovat sezónu. Je o fi ktivním setkání Bulgako-

va a Stalina, drsná tragikomedie o svědomí 

a morálce.“

 Dílo Williama Shakespeara vás potkává po-
měrně často. Kromě Jaga jste hrál Laerta 
v Hamletovi, Birona ve hře Marná lásky sna-
ha či Orlanda v Jak se vám líbí. Jak na vás 
jeho dílo působí?
„Celý Shakespeare je velmi výjimečný. Dokona-

le prověří hercovo řemeslo. Jeho verše, drama-

tická stavba hry i jednotlivých charakterů, vše je 

prověřeno staletími a divák může srovnávat. Sa-

mozřejmě, že každý režisér a každý herec 

k tomu přistupuje po svém, ztvárnění může být 

různé. Ale ta témata jsou gigantická, nadčasová 

a mistrovsky ztvárněná.“

 Dá se přímo na jevišti při Shakespearovi 
improvizovat? Třeba když vám vypadne text?
„Improvizovat ve verších je složité. A to i když je 

verš volný. Mně se stalo, když jsme hráli na Slo-

vensku Jak se vám líbí, že mi vypadl v roli Orlan-

da dost dlouhý monolog. Nahradil jsem ho jed-

nou větou. V tom je Shakespeare geniální, že se 

velký celek dá zhustit do jedné dvou vět. Ale vy-

padnou z toho obrazy, květnatost, hudebnost, 

které tomu sdělení dodávají krásu.“

 Máte nějakou vysněnou roli?
„Ani ne. V mládí jsem chtěl hrát Dona Juana. 

Ale dnes spíš čekám, která role si najde mě. Ne-

chám se rád překvapovat, a nerad jsem zklama-

ný. Život nelze naplánovat.“

Celý rozhovor najdete na našich webových 

stránkách www.praha8.cz.  

Vladimír Slabý
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  Lanová „opičí“ dráha má u dětí vždycky úspěch.

  K dětskému táboru neodmyslitelně patří táborák.

 

CENTRUM INTEGRACE DĚTÍ 

Chata Lipanka jako pevnost Boyard
Chata Lipanka v Jeseníkách se zase 

na celý měsíc červenec již po 24. 

naplnila dětským smíchem a kři-

kem... Ano, karlínské Centrum in-

tegrace dětí a mládeže (CID) opět 

přivezl do Lipové – lázní děti se 

zdravotními handicapy a z ohrože-

ného sociálního prostředí, aby si 

užily krásu přírody, aby se nadý-

chaly báječného jesenického vzdu-

chu a s úžasem sledovaly podmani-

vou malebnost jesenických hor.

Proti dřívějším táborům byla le-

tos situace o trochu jiná. Vedle ve-

doucích a dobrovolníků zde byli 

jako vedoucí také rodiče se svými 

dětmi, ale i samotní caparti nejniž-

šího věku. Tedy menší skupiny 

s větší potřebou odborné péče. Věř-

te nebo ne, ale je to zážitek dívat se 

na tříletého Vojtíška, jak sleduje 

velkého čmeláka, který cosi hledá 

ve velkém žlutém květu, nebo vidět 

pětiletého Filípka, jak se snaží po-

chopit logiku života ve velkém mra-

veništi. Zkuste mu vysvětlit, proč 

ho ti mravenci tak koušou, když on 

sám ve svém krátkém životě niko-

mu nic zlého neudělal. Oproti 

tomu velký Lukáš, který je tady už 

počtvrté, vidí všechno jinak, prostě 

ať dělá, co dělá, jak začnou progra-

my táborů, tak do té Lipové musí 

jet. Les v okolí zná jako své boty 

a stále hledá nový přírodní materi-

ál, který se mu stává základem jeho 

fantaskních rukodělných prací.

Celotáborová hra letošního roku 

byla na téma: „Lipanka jako pev-

nost Boyard“.

Děti plnily náročné úkoly, aby 

získaly indicie a klíče pro vyluštění 

závěrečného hesla (25. výročí 

CID), které pomáhalo k otevření 

pokladu – a tím celá hra končí. 

Např. jeden z úkolů byl udělat pa-

voučí sítě, dalším byla stavba hradu 

z písku, přinést živou a mrtvou 

vodu – a mnoho dalších. Vše stále 

sledoval a s dětmi písemně komu-

nikoval skřítek Lipánek. Líbilo se 

mu, jak se všichni učili poznávat 

stromy, rostliny, zpívaly písničky 

u táboráku a současně se připravo-

valy na velký branný závod, který 

jako vždy prověřil jejich znalosti. 

Taky je čekala tradiční stezka odva-

hy v tmavém nočním světě. Snad si 

i dospělí vzpomenou na onen neo-

pakovatelný pocit, který zažili, 

když byli sami v lese a museli se 

spolehnout jen na svoji odvahu.

Malí i velcí táborníci odjížděli 

plni dojmů a zážitků za dalšími 

dobrodružstvími prázdnin, ale rádi 

se na Lipanku vrátí!

Přejme těm malým i velkým člo-

víčkům, kteří si celý rok hrají ve stí-

nu velkých domů, aby alespoň na 

chvíli mohli zapomenout na své 

problémy a potíže, aby načerpali 

nové síly, které budou potřebovat 

ke zdolání nového školního roku.

O CID najdete více na  stránkách 

www.cidpraha8.cz. 

(map)
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  Jemný 
plážový 
písek a den 
plný her 
a zábavy. 
To je 
příměstský 
tábor 
Beachklubu 
Ládví. 
Foto: 
Vladimír 
Slabý

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BEACHKLUBU LÁDVÍ

Když si Blechy 
smlsnou 
na Palačinkách
„Pane trenére, my jsme je smázli!“ 

hlásí šestiletá Adéla a oči jí září nad-

šením. Klokani totiž právě strčili do 

kapsy Ananasy. Příměstský tábor, 

který ve svém areálu pořádá pro děti 

od 5 do 18 let Beachklub Ládví, je 

plný nejen plážového volejbalu, ale i 

dalších aktivit včetně angličtiny.

Děti, kterých může být v jednom 

pětidenním turnusu až 70, jsou 

hned první den rozděleny podle 

věku a výkonnosti do skupin. Děti 

samy si pak zvolí jméno svého týmu 

– na jemném bílém písku se tak po 

míči vrhají Blechy, Pecky, Klokani, 

Nešikové, Ananasy nebo třeba Pa-

lačinky. „Vůbec nejde o to, jestli 

děti už předtím plážový volejbal 

hrály,“ říká Kamil Tuček, jeden 

z deseti trenérů, kteří v Ládví na 

děti dohlížejí. „Na své si přĳ dou i ty, 

které nikdy dříve nesportovaly. 

Hlavně to pro ně musí být zábava.“ 

Že jde o všestrannou přípravu, 

dosvědčuje denní režim. Od ponděl-

ka do čtvrtka dvakrát denně „tré-

nink“, k tomu čtyřicetiminutový 

blok angličtiny, ve volném čase po-

dle počasí různé táborové hry a in-

dividuální disciplíny, ve kterých se 

mohou děti mezi sebou poměřovat. 

Soutěžilo se například v piškvor-

kách, v karetní hře prší, pétanque, 

kroketu… „Hrozně mě bavilo běhat 

na gumě,“ přibližuje devítiletý Ro-

man další z disciplín bungee run-

ning (gumové lano, upevněné běžci 

na zádech, klade odpor, úkolem je 

„doběhnout“ co nejdál). A v pátek je 

závěrečný turnaj, který vždy vrcholí 

ukázkovým zápasem trenérů.

Mezi dětmi je skoro polovina ho-

kejistů, fotbalistů nebo tenistů. „Pro 

ně je to příjemné zpestření léta,“ 

říká další z trenérů Tomáš Kužílek 

a nabízí vysvětlení: „Písek je příjem-

ný na pohyb, nezatěžuje pohybový 

aparát, ale zároveň je přece jen fy-

zicky náročný.“ Beachvolejbal se 

hraje na pláži, a tak ani v Ládví ne-

smí chybět osvěžující voda, byť je 

jen ve dvou bazéncích a ve venkovní 

sprše. „V horkých dnech je důležitý 

pitný režim, děti neustále nutíme 

doplňovat tekutiny,“ vysvětluje šéf-

trenér Ondřej Michálek. A pokud 

prší? „K dispozici mámě školní tělo-

cvičnu nebo máme kulturní pro-

gram v Ládví,“ uzavírá šéftrenér. 

Beachklub Ládví pořádá v srpnu 

ještě tři turnusy příměstského tábo-

ra. Podrobnosti a přihlášky na 

www.beachklubladvi.cz.  

Vladimír Slabý

TÁTA FEST
13. 9. 2015

Beachklub Ládví

 -
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INZERCE

Informace o programu na
www.dpp.cz/kinobus

Začátky promítání 
od 20.30 hodin.

Pojedeme k moři
Fair play
Pohádkář 
Zakázané uvolnění
Všiváci
Rivalové

Najdete nás také 
na Facebooku 
KinobusCZ

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do kina

Zm
ěn

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

az
en

a.

VSTUP ZDARMA

Koupaliště Ládví

28. 8. 
29. 8.     
30. 8. 

4. 9. 
5. 9.     
6. 9.

Znáte někoho od 13 do 19 let, kdo nejen v něčem 
vyniká (ať už je to sport, hudba, výtvarné umění, péče 
o přírodu či jakákoli jiná aktivita včetně vlastního 
byznysu), ale má zároveň vyzdviženíhodné osobní 
(morální, povahové) 
vlastnosti? Nemělo 
by se jednat jen 
o jednorázový, byť 
sebezáslužnější čin, 
nýbrž o dlouhodobé 
postoje navrhované 
mladé osobnosti.

VÝZVA
Hledáme Nejlepšího 
teenagera Prahy 8
Rozjívení a přidrzlí teenageři, bez zájmu o dění mimo svůj 
mobil či tablet a z principu nesouhlasící se „zkušenými“ – 
je nastupující generace skutečně celá taková?  
Jsme přesvědčeni, že ne! Proto jsme se rozhodli najít 
Nejlepšího teenagera Prahy 8.

y

Své návrhy i s odůvodněním zasílejte na adresu 
Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8, nebo na e-mail: 
federica.skuhrava@praha8.cz. Slavnostní vyhodnocení 

proběhne na konci roku 2015.
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INZERCE

• senioři/děti • úklid • 
• zahradnické práce • administrativa •

„Potřebujete pomoci s pracemi 
na které nestačíte, nebo byste 
těžko hledali dobrovolníky?“

MY JE MÁME!

Ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a. s.

VÝZVA PRO ORGANIZACE

Mezinárodní den fi remního 
dobrovolnictví na Praze 8

18. září 2015
komunitní den zaměřený 
na regionální rozvoj

Pokud máte o pomoc zájem, zašlete e-mail na 
federica.skuhrava@praha8.cz do 21. srpna 2015.
Bude vám zaslán přihlašovací formulář.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

M stská st
Praha 8

BÍ
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

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

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  9:00–12:00  Přístup na internet

  9:30–12:00  Nordic walking (vede 
H. Šandová), sraz před Katastrálním 
úřadem, metro C Kobylisy

  10:00–11:00  Cvičení na židlích 
(vede D. Husáková)

  13:00–16:00  Přístup na internet

  13:00–16:00  Právní poradenství 
– jen pro objednané

ÚTERÝ
  8:00–12:00  Přístup na internet 

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

  10:00–10:50  Témata v AJ + písně 
s kytarou „středně pokročilí“
(vede Ing. P. Vondráček)

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

  13:00–14:30  Přístup na internet

STŘEDA
  8:00–12:00  Přístup na internet

  9:00–9:50  Trénink paměti (vede 
Bc. A. Novotná, kromě 19. 8.)

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

  10:00–10:50  Trénink paměti (vede 
Bc. A. Novotná, kromě 19. 8.)

  11:00–11:50  Trénink paměti pro 
hůře slyšící nebo s naslouchadly 
(vede Bc. A. Novotná, kromě 19. 8.)

  13:00–16:00  Přístup na internet

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

  15:00–16:00  Poradna pro zdravotní 
a kompenzační pomůcky (vede Bc. 
A. Novotná, kromě 19. 8.)

ČTVRTEK
  8:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS)

  8:00–12:00  Přístup na internet 

  8:00–17:00  Nordic walking výlet 
(info v CAP)

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

  13:00–14:30  Přístup na internet

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

  8:00–12:00  Přístup na internet

  9:00–10:00  Cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

SPECIÁLNÍ: 
  Pravidelně i o prázdninách 
pořádáme každý týden (většinou 
ve čtvrtek) pod vedením RNDr. M. 
Štulce turistické vycházky a výlety za 
přírodními a kulturními památkami 
středních Čech, které jsou plánovány 
a operativně realizovány podle 
krátkodobých předpovědí počasí.  
Sledujte proto aktuální informace 
o plánovaných akcích na nástěnce 
v CAP nebo na tel. 777 300 113.

  Během letních prázdnin můžete 
stále ještě navštívit výstavu pana 
Václava Skaly – krajina a zátiší.

  4. 8. od 13:00  Patchworková dílna 
s Mgr. S. Kyselovou

  26. 8. od 13:30  Vycházka po Praze 
s průvodkyní H. Barešovou 
– přihlašování v CAP nutné, místo 
srazu bude upřesněno

  8. 9. od 9:00  Tvořivá dílna 
D. Zemanové – papírová krajka

  Upozornění: Letní škola PC 
a internetu bude probíhat od 18. do 
28. 8. každý všední den. Můžete se 
hlásit v kanceláři, kde získáte další 
informace.

  Přihlašování do kurzů pro školní 
rok 2015/16 (bližší informace 
v kanceláři CAP)

  Začínáme přijímat přihlášky 
do počítačových kurzů pro mírně 

pokročilé lektorky Ing. M. Vítkové, 
které začnou v září. 

  Nově vám také nabídneme 
zdravotní cvičení pod vedením 
zkušené cvičitelky Lenky Němcové, 
které se bude konat každé pondělí.

  Nový kurz AJ „Enjoying English – 
fl uent students“ Mgr. H. Vašíčkové 
začne od září. Je určen pokročilým 
studentům. 

  Zájemci o esperanto (i zač.) se 
taktéž mohou hlásit v kanceláři, 
kurzy začnou po prázdninách.

  CAP uvítá nové dobrovolníky pro 
výuku cizích jazyků (zejm. AJ, NJ) 
a vedení počítačových kurzů od 
podzimu 2015. Více informací vám 
rádi poskytneme v kanceláři.

PONDĚLÍ
  9:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet

  9:00–12:00, 13:00–15:00  Stolní 
tenis (vede T. Pavlovský)

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

  10:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet

  10:15–12:00  Stolní tenis 
pro pokročilé (vede T. Pavlovský)

  13:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 11. 8. a 25. 8.

  STŘEDA   
  9:15–10:00  Zdravotní cvičení 
na židlích 
(vede Z. Vévoda) 

  10:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet

  10:15–12:00, 13:00–15:00  Stolní 
tenis (vede J. Mrázek)

  13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – 
liché týdny: 11. 8. a 25. 8. 

ČTVRTEK
  8:00–12:00, 12:30–14:30  Přístup 
na internet 

  9:30–11:00  Zdravotní cvičení 

od paty k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)

  13:00–15:00  Stolní tenis 
(vede J. Dvořák)

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

  8:00–12:00  Stolní tenis 
(vede V. Soušková)

  9:00–9:50  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – 
21. 8. hodina odpadá

  10:30–11:20  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – 
21. 8. hodina odpadá

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

  Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
na příští školní rok 2015/2016 
v kanceláři CAP Mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na tel. 
č. 283 024 118. 

SPECIÁLNÍ:
  5. 8. od 13:30  Tvořivá dílna – 
modelování II. (vede doc. 
Ing. J. Vodáková)

  13. 8. od 9:00  Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová)

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Mazurská

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

PROGRAM

srpen
2015

PROGRAM

srpen
2015

Kurzy anglického jazyka
Pořádá: Gema o. p. s.
Kde: Gerontologické centrum, 
Šimůnkova 1600
Počet lekcí: 15x 90 minut
 „falešní“ začátečníci a mírně 

pokročilí
Začátek/konec kurzu: Každé 
úterý  8. 9. – 22. 12. 2015
V kolik: 12:15 – 13:45 h.
 Pokročilí (1. skupina) konverzace

Začátek/konec kurzu: Každé 
pondělí 7. 9. – 21. 12. 2015 h.
V kolik: 9:25 – 10:55
 Pokročilí (2. skupina) konverzace

Začátek/konec kurzu: Každé 
úterý 8. 9. – 22. 12. 2015

V kolik: 9:25–10:55 h.
Cena za celý kurz:  675 Kč
Lektorka: Ing. Dana Zemanová.
Pro více informací a rezervace 
volejte prosím na tel: 286 883 676, 
nebo osobně na recepci Geronto-
centra.
Platby: pondělí–středa 9–16 h.
Kontakt: Pavel Hoch – Gema 
o.p.s., Šimůnkova 1600
182 00 Praha 8 - Kobylisy 
Tel.: 286 883 676
e-mail: gema@gerontocentrum.cz

WWW.STARNOUT-JE-NORMALNI.CZ
WWW.GERONTOCENTRUM.CZ



 srpen 2015 www.praha8.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 25

PŘEDSTAVUJEME OSOBNOSTI PRAHY 8

OSMIČKA PRO ZDRAVÍ
V srpnu o Alzheimerově nemoci 

Ve spolupráci s Doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D. 
a Českou alzheimerovskou společností o.p.s. 

Pondělí 17. srpna 2015 v hlavní budově ÚMČ Praha 8 
(v „Bílém domě“), U Meteoru 6, Praha 8.

Program:

10–14 hod.
 provádění testů paměti (předsálí) 
NUTNOST TELEFONICKÉHO 
OBJEDNÁNÍ – tel. 283 880 346

 informační stánek k dané 
problematice

14–16 hod.
 přednášky ve velkém sále na téma: 
„Co přináší stárnutí nám a světu“; 
„Význam geriatrie s ohledem 
na demografické změny“; 
„Alzheimerova nemoc jako 
problém našeho století“

Představení hostů:
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., 
ředitelka Gerontologického centra, 
CELLO Fakulta humanitních studií – 
Univerzita Karlova v Praze
Dr. Alexandre Sidorenko 
z Europan Centre for Social Welfare Policy 
and Research (spolupracujícího centra OSN 
pro problematiku výzkumu sociálních otázek 
a politiky, dříve zodpovědný za programy 
OSN pro stárnutí)  
Prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., 
vedoucí Katedry geriatrie Lékařské fakulty 
v Hradci Králové a primářka ambulantního 
oddělení Kliniky gerontologické a meta-
bolické v Hradci Králové za výbor České 
gerontologické a geriatrické společnosti

O
SM

IČKA PRO ZDRAVÍ

A
lzheimerově nemoci

!

v srpnu o...

IVA HOLMEROVÁ, ŘEDITELKA GERONTOLOGICKÉHO CENTRA

V Praze 8 máme špičkové zařízení pro seniory
Gerontologické centrum v Kobyli-
sích je jedním z nejvýznamnějších 
zařízení pro seniory nejen v Pra-
ze 8, ale v celé České republice. 
V jeho čele stojí MUDr. Iva Holme-
rová, Ph.D., se kterou jsme si o péči 
o seniory popovídali.

 Na úvod jednu osobní otázku: 
proč jste si vybrala jako speciali-
zaci zrovna gerontologii?
„Je to asi zvláštní, ale mně se ge-

rontologie vždycky líbila. Když 

jsem se na to ptala sama sebe, tak 

jsem si říkala, že v tom asi určitou 

roli hrála moje babička, kterou 

jsem měla moc ráda. Práce se star-

šími lidmi mi připadala a pořád při-

padá zajímavá. Tak jako někoho 

přitahuje práce s dětmi, tak já jsem 

si vybrala ten druhý pól života.“ 

 Jste ředitelkou Gerontologické-
ho centra v Praze, které má prá-
vem pověst špičkového zařízení 
pro seniory. Co všechno nabízíte 
klientům?
„Já jsem vlastně moc ráda, že se mě 

na to ptá právě ‚náš‘ časopis Osmič-

ka. Gerontologické centrum je pří-

spěvkovou organizací městské části 

Praha 8 a díky tomu existuje ve své 

současné podobě. S některými služ-

bami jsme začínali již počátkem 

90. let (Gerontologické centrum 

bylo zřízeno v roce 1992, já v něm 

působím od jeho založení) a po-

stupně jsme rozvíjeli další podle po-

třeb lidí této městské části – a také 

samozřejmě podle současných po-

znatků moderní gerontologie. 

V současné době máme dvě lůž-

ková oddělení: to v Benákově ulici 

slouží k doléčení a rehabilitaci pa-

cientů vyššího věku, a oddělení 

v Šimůnkově slouží zejména paci-

entům s demencí, kteří potřebují 

také doléčení a rehabilitaci, nebo 

pomoc se zvládnutím některých 

nepříznivých příznaků, které syn-

drom demence přináší.“

 Jenže ne všichni nemocní mo-
hou být trvale v Centru. 

„To opravdu ne. Na služby ‚v domě‘ 

(průměrná doba pobytu jsou čtyři 

týdny) navazují také různé terénní 

služby. Jako první z nich jsme zaved-

li domácí ošetřovatelskou péči, a to 

prakticky od samého počátku exis-

tence Gerontologického centra. Po-

važujeme totiž za velice důležité, po-

kud je to u některých pacientů třeba, 

aby se v léčbě pokračovalo i po pro-

puštění v domácím prostředí. 

Pacient se tak může se ‚svou‘ sest-

rou seznámit ještě za pobytu na lůž-

kovém oddělení. Kromě této domá-

cí ošetřovatelské péče, což je 

zdravotní služba, můžeme nabíd-

nout také domácí asistenci. Cílem je 

co nejvíce pomoci lidem s omeze-

nou soběstačností, aby mohli žít na-

dále v domácím prostředí. Nejedná 

se o pomoc s domácností, ale jde 

nám o to, abychom lidem pomohli 

s běžnými denními úkony tak, aby 

mohli zůstat co nejsamostatnější.“ 

 Jak nákladná je péče v zaříze-
ní, jako je Gerontologické cen-
trum? A jak nákladná je domá-
cí péče? 
„Naše zařízení je fi nancováno z více 

zdrojů a poskytuje jak zdravotnické, 

tak sociální služby nejen ve vzájem-

né provázanosti, ale také v návaz-

nosti na služby dalších poskytovate-

lů, zejména Obvodního ústavu 

sociálně-zdravotnických služeb. 

Myslím si, že tento model je 

funkční a efektivní, pro což hovoří 

mimo jiné také skutečnost, že zá-

stupci mnoha obcí či městských čás-

tí se o tento model zajímá. Přestože 

představuje Gerontologické cent-

rum celý komplex služeb, jednotlivé 

služby jsou přesně defi novány a za-

členěny v organizačním řádu centra. 

Skoro každá z nich má jiný způsob 

fi nancování: domácí ošetřovatelská 

péče je fi nancována ze zdravotního 

pojištění, musí ji indikovat lékař. Na 

dva týdny po propuštění z našeho 

oddělení platí indikace našeho léka-

ře, poté musí domácí péči předepsat 

příslušný praktický lékař.“ 

 A kdo péči platí?
„Pro pacienty je i domácí péče, po-

kud je předepsaná lékařem, zdar-

ma. Domácí asistence či pobyt 

v denním stacionáři jsou sociální 

služby, to znamená, že jsou částečně 

hrazené klientem podle stávajícího 

ceníku, který vychází z platné legis-

lativy o sociálních službách (lze jej 

najít na www.gerontocentrum.cz). 

Na sociální služby přispívá význam-

ně také naše městská část. Pobyt na 

lůžkovém oddělení jak v Benákově, 

tak Šimůnkově je zpravidla indiko-

ván praktickým lékařem či jako pře-

klad z nemocnice ošetřujícím léka-

řem dané nemocnice. V tom případě 

na něj významně přispívají zdravot-

ní pojišťovny. Zdravotnické a sociál-

ní služby jsou nákladné, to je všeo-

becně známo. A se stárnutím 

populace jich bude zapotřebí více.“

 Je na to Gerontologické cent-
rum připraveno?
„Myslím si, a zkušenosti a srovnání 

s jinými systémy péče to jenom po-

tvrzují, že nastavení komplexu slu-

žeb Gerontologického centra, jak 

postupně vznikaly za podpory 

městské části, je opravdu efektivní. 

Na lůžkovém oddělení se snažíme 

pacienty doléčit a zrehabilitovat 

tak, aby se mohli v co nejlepším 

funkčním stavu vrátit do svého při-

rozeného prostředí, a tam se jim 

dostane dalších služeb.“

Celý rozhovor najdete na našich 

stránkách www.praha8.cz.

Vladimír Slabý
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BIKROS

Svět BMX se utkal 
na dráze v Bohnicích
V neděli 28. 6. se jel na bikrosové 

dráze TJ Slovan Bohnice u Čimic-

kého háje mezinárodní závod BMX 

„Grand Prix of Prague 8“. Za účasti 

87 našich i zahraničních jezdců 

z Maďarska, Německa, Austrálie, 

Dánska a Slovenska se jely tři roz-

jížďky, malé a velké fi nále. Atmo-

sféra byla jako vždy v Bohnicích pa-

rádní, což ocenil i starosta Prahy 8 

Roman Petrus, který Velkou cenu 

zahájil a spolu s předsedou TJ Iva-

nem Janečkem pak předával ceny 

nejlepším.

Slovan Bohnice těší dlouhodobý 

zájem radnice o jeho sportovní 

a organizační činnost. „Je třeba 

konstatovat, že při letošním prak-

tickém výpadku fi nancování regio-

nálního sportu ze strany centrál-

ních orgánů ČR pro nás znamená 

spolupráce s MČ Praha 8 určitou 

jistotu a záruku zajištění alespoň 

elementárních podmínek pro tré-

ninkový a soutěžní proces oddílů 

naší TJ,“ říká Ivan Janeček. A jak 

Gran Prix ukázala, borci ze Sokola 

Bohnic i  díky tomu mohou výrazně 

překročit sportovní úroveň obvyk-

lou, resp. očekávanou u regionální-

ho sportu.

Podrobné informace na strán-

kách www.bmxbohnice.cz.  (vrs)

BEACHVOLEJBAL

Ládví opět 
přivítá hvězdy 
plážového 
volejbalu
V sobotu 15. srpna si přijdou 
na své všichni milovníci 
beachvolejbalu. Staropramen 
Cool Super Cup, prestižní 
turnaj série národní tour 
s mezinárodní účastí, zavítá do 
Prahy! Těšit se můžeme na 
české olympioniky a další 
zvučná jména – Přemysl 
Kubala s Janem Hadravou, Jan 
Dumek a Robert Kufa, Martina 
Bonnerová s Barborou 
Hermannovou, Kristýna 
Kolocová a Markéta Sluková 
a další.

Diváky, pro které je vstup zcela 
zdarma, čeká kromě profesio-
nálních sportovních výkonů 
bohatý doprovodný program. 
Rodiny s dětmi uvítají dětský 
koutek s nafukovacími 
atrakcemi a na své si přijdou 
i labužníci, kteří ocení dobroty 
z venkovního grilu v bezpro-
střední blízkosti centrkurtu.

„Jsem nesmírně ráda, že je to 
po roce opět městská část 
Praha 8, která v areálu 
Beachklubu Ládví hostí tak 
významnou sportovní událost, 
kterou Staropramen Cool 
Super Cup bezpochyby je,“ zve 
na beachvolejbalovou událost 
léta místostarostka Alena 
Borhyová.    Jan Herget

SK METEOR PRAHA

V Libni se vrací k tradici výchovy mládeže 
SK Meteor vždy patřil ke klubům, 

kde byla v různých sportovních od-

větvích úspěšně vychovávána mlá-

dež. V posledních pár letech se Me-

teor k této tradici navrací. 

Před několika lety se chopila se 

svým kolektivem trenérů trénování 

dětí v tenisovém oddíle Svatava 

Klofáčová a loni se naplno rozběhl 

i nábor dětí do míčových kroužků, 

volejbalových družstev minipří-

pravky, přípravky a mladších žákyň 

ve volejbalovém oddíle, kde se 

symbolicky trénování chopili Zuza-

na Horáčková a Martin Kroh, jedny 

z posledních „meteorských dětí“.

Tenis
Do tenisové školičky jsou přĳ ímá-

ny děti od 4 do 12 let. Tréninky 

probíhají v malých skupinkách po 

max. čtyřech dětech na jednoho 

trenéra. Tréninky jsou celoroční 

(mimo školní prázdniny), od dub-

na do října se hraje na venkovních 

kurtech, v zimních měsících pak 

v tenisových halách v Bohnicích. 

V tenisové školičce i u tréninků zá-

vodních družstev působí zkušení 

trenéři s licencí českého tenisového 

svazu. „Děti u nás mohou hrát jak 

závodně, tak i rekreačně, jen tak 

pro radost,“ říká Svatava Klofáčo-

vá. „Po celý rok pro ně pořádáme 

různé tenisové turnaje a jiné zábav-

né akce, v létě u nás probíhají tý-

denní příměstské tenisové kempy.“ 

Volejbal
„Zahájili jsme spolupráci na někte-

rých základních školách v Praze 8, 

kde jsme rozběhli míčové kroužky,“ 

říká Martin Kroh. „Děti přĳ ímáme 

celoročně a neustále nám jich přibý-

vá, z čehož máme velkou radost.“ 

Po 13 letech tak bude mít Meteor 

v nadcházející sezóně zastoupení 

v soutěži pražského přeboru mlad-

ších žákyň. V rámci zpestření trénin-

ků si s nimi v červnu přišly zatréno-

vat i juniorské mistryně republiky 

a reprezentantky ČR z Olympu Pra-

ha. „Ani přes prázdniny nebudeme 

zahálet. Na našich kurtech proběh-

nou v srpnu dva termíny příměst-

ských kempů, absolvujeme týdenní 

soustředění na horách a týden na 

domácích kurtech,“ přibližuje nej-

bližší plány Martin Kroh a dodává: 

„Nic z toho by nebylo možné, pokud 

bychom neměli podporu Prahy 8, 

HLMP, základních škol a dalších na-

šich partnerů.“

Více informací najdete na strán-

kách www.meteor.volejbal.cz 

a www.meteortenis.cz.  (býv)

Tenisový turnaj mladších žáků 
pořádal Český tenisový svaz 
10. července na kurtech 
v Bohnicích (LOB Slovan 
Bohnice). Mezi deseti 
účastníky byl nejlepší Martin 
Kliský (v bílém), kterému cenu 
předal pan Knížek z LOB. 

  Nahoru, dolů, vzduchem – ale hlavně vždy co nejrychleji kupředu! To jsou 
bikrosové závody v Bohnicích. Foto: Medeafoto
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Nenechte si na PVP ujít:
 Pondělí 17. srpna: 

20:00 slavnostní za-
hájení
20:30 Joudrs Praha 
vs. Fiorini Forli

 Úterý 18. srpna: 
11:15 Pee Wees vs. 
Joudrs Praha

 Pátek 21. srpna: 
18:15 a 20:30 zápa-
sy play off 

 Sobota 22. srpna: 
13:00 zápas o po-
stup do fi nále
18:00 fi nále a slav-
nostní zakončení 
s předáváním medailí

SOFTBAL

Dosáhnou ženy Joudrs 
na evropské zlato?
Prestižní Pohár vítězů poháru (PVP) v softbalu 

žen bude ve dnech 17.–22. srpna hostit areál 

Joudrs Praha při ZŠ Dolákova v Praze 8 – Boh-

nicích. Turnaje se zúčastní 13 předních evrop-

ských týmů včetně domácích Joudrs, které 

chtějí na domácím hřišti vybojovat medaile 

nejcennější.

Ženy Joudrs  jsou tradičním a úspěšným 

účastníkem PVP: v roce 2012 v něm získaly 

3. místo, o rok později stříbrné medaile a logic-

ky je jejich cílem pro letošní rok trofej nejcen-

nější. V cestě za zlatým pohárem jim budou stát 

především Terasvogels z Holandska, nevyzpy-

tatelné rakouské Pee Wees a hlavně italský tým 

Fiorini Forli, proti kterým Joudrs celý turnaj 

zahajují.  

(pp) 

KLUB VODNÍCH MOTORISTŮ LIBEŇSKÝ OSTROV

Tam, kde se člun staví na zadní 
Na samotné špici Libeňského ostro-

va, naproti přírodní památce Bílá 

skála, kotví v přístavu kolem třiceti 

motorových lodí. V dnes již slepém 

rameni Vltavy totiž už od 50. let mi-

nulého století sídlí Klub vodních 

motoristů Libeňský ostrov (KVML).

Praha je uprostřed července roz-

pálená, ale u vody je příjemně. Od 

mola opatrně vyjíždí gumový člun. 

Pod dohledem instruktora zkouší 

ovládat plavidlo dva bráchové, 

sedmiletý Ivan a pětiletý Matěj. 

Z břehu je pozoruje předseda klu-

bu Milan Macek: „Tenhle člun už je 

na hraně životnosti, ale díky gran-

tu od MČ Praha 8 si můžeme dovo-

lit ještě letos pro ty nejmladší kou-

pit nový.“ Finanční podpora ze 

strany radnice je vidět i na novotou 

zářící části mola. „Prkna jsme po-

kládali minulý týden,“ usmívá se 

spokojeně Zuzana Kopcová, tajem-

nice KVML.

Ivan s Matějem zatím kličkují po 

Vltavě, střídavě zrychlují, zpoma-

lují a nakonec mizí za zatáčkou. 

„Jezdit u nás můžou už pěti-, šesti-

leté děti, ostatně až do 15 let mají 

členství v klubu zdarma,“ vysvětlu-

je Milan Macek a dodává: „Zása-

dou plavby je dodržení všech bez-

pečnostních pravidel, děti 

především musí mít plovací vestu. 

Motor o síle čtyř koní má navíc bez-

pečnostní pojistku, takže se při ne-

hodě okamžitě sám zastaví.“ Paní 

Kopcová ho doplňuje: „Ale není to 

jen o ježdění, snažíme se děti při-

táhnout i k péči o lodě a o vodu, 

o přírodu jako takovou.“ 

Kluci se opět objevují, Ivan už 

suverénně řídí plavidlo směrem 

k přístavu, Matěj rukou čeří vodu. 

Jako bonbónek na ně čeká ještě 

projížďka nejrychlejším člunem. 

Nasednou, loď se „postaví na zad-

ní“ a vypálí směrem k Troji. 

„To bylo fakt hustýýýý!“ komentují 

to oba nadšeně, když se vrátí zpět 

na pevnou zem.

Na závěr prázdnin, 29. srpna, 

chystá KVML pro všechny malé zá-

jemce, ale i jejich rodiče Dětský den. 

O týden později, 5. září, tu pak pro-

běhnou závody Českého svazu vod-

ního motorismu, v jejich průběhu 

bude i volná soutěž příchozích 

a ukázky projížděk, na závěr pak 

společenský večer. Klub ovšem myslí 

též na handicapované děti – už 

11. srpna pro ně uspořádá oblíbenou 

vyjížďku po Vltavě Od Štvanice po 

Suchdol na své největší lodi Nauti.

Vjezd do slepého ramene, kde je 

zároveň i bezpečnostní přístav pro 

případ velké vody, hlídá maják. Je 

jediný svého druhu v Praze a na 

špici Libeňského ostrova ho 

v r. 2011 postavili sami členové 

KVML. V přístavu kotví i mnoho 

historických lodí. Členem klubu byl 

např. náš nejúspěšnější motocyklo-

vý závodník František Šťastný.

Více o KVML se dozvíte na strán-

kách www.kvmliben.cz.  

Vladimír Slabý

HÁZENÁ V SOKOLE 
KOBYLISY II

Mladší žákyně 
stříbrné
Skvělým stříbrem na mistrov-
ství republiky zakončily mladší 
žákyně Sokola Kobylisy II 
letošní sezónu.  A nebylo to 
druhé místo pouze v házené, 
ale dokonce v házenkářském 
desetiboji. V této soutěži se 
bojuje celkem v deseti 
disciplínách, které dokazují, 
že hráčky této kategorie se 
připravují nejen herně, ale vše-
stranně. 

Na MČR postoupila z regionál-
ních kvalifi kací dvě družstva 
z Plzně, Havlíčkův Brod, 
Ivančice, Olomouc a Sokol 
Kobylisy II. První místo 
obsadily domácí házenkářky 
z DHC Plzeň.  Naše družstvo 
nakonec obsadilo první místo 
ve dvou disciplínách (normální 
hra a fair play), druhé místo 
v rychlém běhu, aktivitě, shot 
outech a osobní obraně, třetí 
místo v překážkové dráze 
a hodu míčem a čtvrtá místa 
v pětiskoku a střelbě na 
přesnost. Navíc jsme získaly 
i několik individuálních 
ocenění – v all stars sestavě 
jsme měly hráčky Markétu 
Bardonovou a Terezu 
Štěpáníkovou a nejlepší 
brankářkou celého turnaje se 
stala Jana Bardonová.  (sk)

  Ovládání 
motorového 
člunu si 
mohou 
vyzkoušet děti 
už od 5 let. 
Foto: 
Vladimír Slabý
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INZERCE

Libeň
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 12:00–18:00 hod.
» prohlídky pouze s průvodcem začínají 

každou celou hodinu, poslední od 17:00 hod.
Grabova vila, Na Košince 1 
» 12:00–18:00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají 

každou celou hodinu, poslední od 17:00 hod.
Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 10:00–17:00 hod.
» komentované prohlídky v 11:00, 13:00 

a 15:00 hod.

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 13:00–19:00 hod.
Libeňský plynojem, ul. Ke Kouli
» 11:00–17:00 hod.  
» bez průvodce                        
Libeňská Sokolovna, Zenklova 37/2
» 10:00–18:00 hod.                       
» prohlídky začínají v půl a v celou hodinu. 

Dva prohlídkové okruhy: 1. klasický – 
historie; 2. rozšířený – katakomby

Bohnice
Kostel sv. Václava, Ústavní ul.
» 13:00–18:00 hod.  
Kostel sv. Petra a Pavla, Bohnická ul.
» 14:00–18:00 hod.

Karlín
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám.
» 9:00–18:00 hod.

Kobylisy
Kostel U Jákobova žebříku, 
U Školské zahrady 1264/1
» 9:00–16:00 hod.

Dolní Chabry
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, 
Bílenecké nám.
» 10:00–17:00 hod.
» 18:00 hod. koncert barokní hudby

Knorův statek, Bílenecké náměstí 15
» 10:00–17:00 hod.
» výstavy, dílničky pro děti a jiné

Ďáblice
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, 
ul. U Parkánu
» 14:00–18:00 hod.                     
» prohlídky s výkladem začínají každou půl 

hodinu nebo podle zájmu

Nové Město
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52
» program již 5. 9. 2015 (9:00–18:00 hod.)

www.praha8.cz

www.historickasidla.cz
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ŽŽŽIŽIVŽIVŽIVVVOOTOT JE ŽIVŽIVIVVVOOTOTOTOTTTT RČČČ min.999995555 mmmm

ČČČČtČt Čt t 13. 88.8.8..
KKLUB RRRVVÁVÁVÁČÁČÁČČČČČŮŮŮŮŮŮŮŮ

/ SRNUUUUUSSSSAAAA //
Club)((FFFFiigggghhhhhtttt min.11113333399999 mmmm

Pá 111444.4.4.... 88888.8.8.8.... BINGDDDDADAABABB || MLÁDEŽI PŘÍSTUPNO

KRKAVCŮSEDDMMMEMEERERERRRRROOOO O O KO K KKKKKKKKRRRR RČČČ min.99999777 7 mmmm

Sooo 111155555.5.... 88888.8..
LADÁVĚČČČNNNNĚĚĚ Ě MMMMMMMMMLLLLMM

SAUUUUSSSU
f Adaline)(T(Thhee AAAAggegee e egg ofof of of offfofoo AAAA min.111111111112222 mmm

NNee  11166666.6.6. 8.88888.8.8.888
JUJURJURRSSKSKÝKÝÝ SSVSVVSVĚTĚTĚTĚ

USUSUSUSASASASAAASAUU
(Ju(Ju( rarasssicic WoWoWoWo ldrldrldrld)))) 25 min.11122525

Út 18. 8.
VEČER RÁDIA WA A A WWWWWWAWAWAVWAVWAVAVVEEEEE OSTPPRPRPRPRPRO VO VO VO VO VO EŘEŘEEŘEEŘEEŘEŘ JNJNJNNNOOOJJ
Čt 20. 8..
SLOWOSLOSLOSLOSLOOOWWW WW WW WW WW WW WW WWWWEEESESESTESTESTESTSTTSTT

VVVBVBVB VB VB B //N/ N/ N/ NNNNOVOVÝOVÝOVÝOVÝOVÝOVÝVÝ ZÉÉZÉZÉZÉZÉZÉZ LANLANNLANLALAL DDD
(S(SlSllowow WesesW t))t 88484 minminmin..

PPá Pá Pá á 222121.21.21.211... 88888.8.8..
VVVININNCCCEENENNTTŮŮVŮVV SSVVĚT

USAAA
((Entouraraaggeee)e))) 104 min.

SoSo oSS 22.22.22222222 888.8.88
DOMOMMDOMDOMDOMDOMÁCÍÁCÍÍÁCÍÁCÍÁCÍÁCÍÁCÍÁCÍÁ PÉPÉPÉÉÉPÉPÉPÉPÉPÉPÉČEČEČEEČEČEČEČEČČČČ ČRRR 92 min.

Ne 23. 8.
SAN ANDREEEEEAAAAAAASSSSS

USSAAAA
((SSan Anddrreeeaaasssss)))) 111141141141141141144 imimimimimm nnnn.n.n.

Út 25. 8.
ANT-MAN 

USAAA
(Ant-Man)n)) 11117117177 mimiminn.n.

St 26. 8.
CESTA DO ŘŘŘŘŘÍÍÍÍMÍMMMMMMAAAA ČRČRČRČR ČR /P/P/P/ PPLLLLL 10010000000000001010101111 mmmimimm n.n

Čt 27. 8.
BOJOVNÍK

USAUSAUSAUSAUSAUSA
(So(S(So(So(So(So( thuthuthuthuthpawpawpawpawpawp )))))) 12222200000 mmmmmmimiiimm nnnn.n

Pá 28. 8. DDAAABBBBBIINNNNNGGGGG || PNOMMLÁDEEŽŽŽII PPPPPŘŘŘŘÍÍÍÍSSSTTTTUUU

MIMONI
USA

(Minions) 9999111 mmmmmmmiinnnnn..

So 29. 8.
MÉĎA 2

USAUSAUSAUSA
(T(Te(Te(Te(Ted 2d 2d 2d 2d 2))))) 1111555 mmmmmmminnnnn..

Ne 30. 8.
IRACIONÁLNNNNNNNÍÍÍ MMMMMMUUUUŽŽ

USASAAUSAUSAUS
((I(IrIrrraratrationional lal a MMaMaaanannnM ))) 9999666 mmmmmmminnnnn..

Pá 4. 9.
TERMINÁTOOOORRRRRR GGGGEEENNNIISSYS

USASAAAUS
((T(TTeTeerrrmmminnatorr GGeeennniisssysyyyyssss)))) 122226666 mmmmmmmiim nnnnn..

So 5. 9.
DALEKO OD HHHHHHLLLLUUUUČČČÍČÍÍU CCÍHÍHC O DDAAAVVUVUUU

USUSAA
(Far from the Madding Crowd)aaaarrrr r fffr rrrorooomommmr ththht e MMe aadddiinngnggg CCrCrCrrrrCC owowowowowowwwdoo 11111111919191999999 mmmmmmmiiinnn.

Ne 6. 9.
NENASYTNÁÁÁÁÁÁÁ TTTTIIIFFFFFAFAFAAFF NYNYYNYN ČRČRČRRČRČRČČ 99900 minminmininm .

LETNÍ KINO REGINA 
Hybešova 10, Praha 8
Vstupné 50 Kč
Začátky představení: 
srpen 20:30 h | září 20:00 h
Představení jsou mládeži do 15 let 
nepřístupná pokud není uvedeno jinak.

www.karlinske-filmove-leto.cz

PROGRAM SRPEN | ZÁŘÍ
 PONDĚLÍ 31. SRPNA – ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ  AVON a Městská část PRAHA 8  

50 ODSTÍNŮ DOMÁCÍHO NÁSILÍ MLÁDEŽI PŘÍSTUPNO, VSTUP ZDARMA

XIII.
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BEZPEČNOST

KDO JSOU MEDIÁTOŘI?

Pomůžou vyřešit (nejen) rodinné spory
Řešíte majetkový, pracovní, spotře-

bitelský nebo rodinný spor? Trápí 

vás sousedské spory? Potřebujete 

seznámit s právní úpravou takové 

věci a vyřešit vaši záležitost rychle, 

levně, odborně a bez zdlouhavých 

soudních řízení? Řešení nabízí tzv. 

mediátoři, 

„Mediace je mimosoudní způsob 

řešení sporů, jenž se zrodil ve Spo-

jených státech amerických a do 

českých zemí přišel z evropských 

vyspělých demokratických států - 

Velké Británie, Francie a Němec-

ka,“ vysvětluje právnička a specia-

listka pro rodinnou mediaci Mgr. 

Lenka Bašková. Dosavadní zkuše-

nosti z výše uvedených států potvr-

zují, že se díky mediaci vyřeší zhru-

ba 70-80 % všech sporů, a to 

během několika dnů či týdnů v zá-

vislosti na složitosti věci a fi nanční 

náklady jsou přitom oproti soudní-

mu projednávání několikanásobně 

nižší. 

Přehled všech mediátorů najdete 

v seznamu Ministerstva spravedl-

nosti. „Zapsaný mediátor je nestran-

ný odborný pomocník, který Vám 

pomůže vyznat se ve sporu, ošetří 

Vaše emoce, pomůže obnovit vzá-

jemnou komunikaci a nalézt obou-

stranně přĳ atelné řešení celé záleži-

tosti,“ dodává Lenka Bašková. Zvlášť 

významná je mediace při rodinných 

sporech, které jsou pro člověka nej-

víc zatěžující. Díky ní vyřešíte rych-

le, levně a komplexně rozvod, a to 

včetně majetkového vypořádání a 

péče o nezletilé děti, mezigenerační 

konfl ikty, dědické spory, spory z ob-

lasti bydlení a další neshody.

Pokud má zapsaný mediátor na-

víc právnické vzdělání, seznámí vás 

také s právní úpravou sporu a při 

hledání řešení dbá na soulad s pří-

slušnou právní úpravou. Výsled-

kem mediace je písemná, obou-

stranně přĳ atelná dohoda, jenže 

může být za určitých okolností 

schválena soudem a mít tak váhu 

pravomocného rozsudku. 

Více informací na www.mediac-

nikancelar-praha.cz. 

(býv)

PRÁVNÍ PORADNA

Práva a povinnosti 
nájemce a pronajímatele
Každou středu poskytuje MČ Praha 8 v Libeňském 
zámku bezplatnou právní poradnu, kterou vede 
JUDr. A. Pachtová. V Osmičce vždy krátce rozebere-
me jeden z problémů, který občany trápí.

 Bydlím v pronajatém bytě. 
Může mě, resp. byt, ve kterém 
bydlím, majitel přijít kdykoliv 
zkontrolovat? Jaká mám práva 
a povinnosti, a jaké povinnosti 
má majitel?

Jana Kašová, Bohnice

Majitel bytu, který je zřejmě 

ve vašem případě 

i pronajímatelem, má 

právo vstoupit do bytu 

kvůli kontrole, v jakém 

je byt stavu, musí však 

o svém záměru včas 

nájemce informovat. 

Povinností pronajíma-

tele je samozřejmě předat 

nájemci byt ve stavu způsobi-

lém k řádnému užívání a zajistit 

mu plný a nerušený výkon práv 

spojených s užíváním bytu. 

Pronajímatel má právo provádět 

stavební úpravy v bytě, a to se 

souhlasem nájemce. Nájemce má 

povinnost bez odkladu oznámit 

pronajímateli závady v bytě 

a potřebné opravy a snášet 

omezení v užívání bytu při 

provádění oprav, jinak hrozí, 

že náklady ponese sám.

Obecně platí, že nájemce má 

právo v bytě bydlet, používat 

společné prostory domu (sklep, 

půda, chodby aj.) podle pravidel 

stanovených nájemní 

smlouvou, která může 

přístup některých 

omezit (např. vstup na 

půdu). 

Dále má právo 

využívat služby 

spojené s užívání bytu, 

kam patří dodávky 

vody, tepla, elektřiny, 

odvoz odpadu, úklid a užívání 

výtahu. Nájemce má povinnost 

platit v dohodnuté výši 

a dohodnutém termínu nájemné 

a užívat byt a společné prostory 

domu řádně a s respektem 

k právům ostatních nájemců 

a pronajímatele.  

JUDr. A. Pachtová

Smrt v podchodu 
V podchodu pod parkem v Libni poblíž křižovatky Povltavské 
a Kandertovy ulice našli 19. července lidé tělo osmatřicetiletého 
muže. Násilnou smrtí zřejmě nezemřel, cizí zavinění policisté na 
místě nezjistili. Příčinou mohlo být nebývalé horko, které ten den 
panovalo. Přesné důvody úmrtí objasní až pitva. Policie případ 
vede jako náhlé úmrtí.  

Podivnosti za dveřmi bytu
Koncem června dostali strážníci městské policie do rukou velice 
nepříjemný případ. V jednom z bytů v ulici Taussigova na Praze 
8 mělo docházet k potyčce několika osob za přítomnosti malých 
dětí. V bytě se nacházela matka, její tři děti, přítel matky a dce-
ra se svým přítelem. Přítel matky policistům sdělil, že po návratu 
z restauračního zařízení si s matkou vyřizoval osobní životní zá-
ležitost. Matka měla na krku podlitiny od škrcení, ale odmítla na 
toto téma se strážníky komunikovat. Dále bylo zjištěno, že matka 
po nocích chodí do ulic nabízet erotické služby a děti nechává sa-
motné nebo pod dozorem dcery. Policie proto kontaktovala soci-
ální pracovnici. 

Auto se rozjelo na červenou
Začátkem letních prázdnin hlídka městské policie prováděla 
v nočních hodinách běžnou hlídkovou činnost v ulici Střelničná 
na Praze 8. Zpozorovala dvě přijíždějící vozidla, která zastavila na 
semaforu. Ovšem jedno z vozidel se rozjelo, až když na semaforu 
naskakovala opět červená, a tak byla hlídka nucena vozidlo zasta-
vit. Po kontrole totožnosti si strážníci všimli za čelním oknem par-
kovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující os. těžce zdr. 
postiženou, přičemž se jednalo o kopii vystavenou na jiné jméno. 
Dopravní přestupek a podezření na zneužití průkazu bylo předá-
no ke správnímu řízení příslušnému úřadu. 

Noční rušitel na stavbě 
Hlídka městských policistů byla večer vyslána prověřit oznámení 
na rušení nočního klidu ze stavby v ulici Březiněveská. Tam již byla 
Policie ČR, která kontrolovala odpovědnou osobu, pověřenou sta-
vebním dozorem. Osoba zjevně pod vlivem alkoholu se projevo-
vala agresivně, přičemž byla provedena dechová zkouška s výsled-
kem 1,72 promile. Proto i následující úkony vedla Policie ČR. 

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

JUBILEA
ČERVEN 2015
 Pan Marcel Orlowski oslavil dne 25. června 

100 let výročí narození. Gratulujeme! 

ČERVENEC 2015
 Paní Jaro-

slava Šaro-
chová osla-
vila dne 
18. červen-
ce své deva-
desáté na-
rozeniny. 

Za MČ Praha 8 jí gratulovala místostarostka 
Alena Borhyová.

SRPEN 2015
  Naše drahá maminka, ba-

bička a prababička paní 
Libuše Dubčáková oslaví 
9. srpna své významné život-
ní jubileum – 95 let. Máme tě 
všichni moc rádi a naším přá-
ním do dalších let je mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Všechny rodiny Franzovy. 
 Zlatou svatbu oslaví dne 

7. srpna 2015 Arna a Ivan Vá-
vrovi. Když se na vás podí-
váme, vidíme stromy… stro-
my, které spolu rostly, zestárly 
a jejich kmen zesílil natolik, 
že jsme se o něj mohli kdykoli 
opřít. Blahopřejí Tomáš a Zuz-
ka s rodinami.
 V srpnu oslaví 50. výročí společného života 

Marie a Jiří Peterovi.
 Dne 5. srpna 2015 slaví pan 

Bedřich Prokop 80. narozeni-
ny. Vše nejlepší, hlavně hod-
ně zdraví a radosti přeje syn 
Pavel s celou rodinou. Gratu-
lujeme!!!
 Dne 11. srpna oslaví své 

40. narozeniny Dana Voříš-
ková z Kobylis, které tímto 
do dalších let přejeme hodně 
štěstí, pevné zdraví a úspěchy 
nejen v práci. Přejí Eva, Rad-
ka a Věrka.

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

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

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

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

PROSINEC 2014
 Záruba Valentin

ÚNOR 2015
 Houdek Tomáš
 Kameníková Viola

BŘEZEN 2015
 Kánská Larisa

 Kubicová Laura

 Šefčíková Magdaléna

DUBEN 2015
 Adorján Dominik

 Kříž Richard
 Kříž Vít
 Satran Daniel
 Vokrouhlík Adam

KVĚTEN 2015
 Adámková Sabina
 Černá Elen
 Maroušková Viktorie

 Navrátil Tobiáš

 Pavelcová Marietta
 Veckerová Viktorie

ČERVEN 2015
 Filipová Daniela

 Klímová Kateřina 

 Mašek Daniel
 Nepomucká Alice
 Novotná Sophie
 Sýkora Erik

 Tůmová Tereza

 Šlaisová Tereza

ČERVENEC 2015
 Borbély Tadeáš
 Kováříková Beáta

 Rothbauerová Emma

 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.

 Manže-
lé Jaroslava 
a Jiří Mok-
rých oslavili 
diamantovou 
svatbu.

 Manželé 
Irena a Miro-
slav Fišero-
vi oslavili zla-
tou svatbu.
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ZÁBAVA Luštěte křížovku
o zajímavé ceny!

SUDOKU (středně obtížné)Znění tajenky z minulého čísla: Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

Výherci, kteří obdrží vstupenky na představení do Divadla pod Palmovkou:

  Machula Jaroslav, Karlín

  Antonín Vrňák, Kobylisy

  Blanka Medunová, Bohnice

Správné znění tajenky srpnového čísla
nám zašlete nejpozději do 23. srpna 2015
na adresu:  

Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 

Můžete použít také nový
e-mail: tajenka@praha8.cz. 

Nezapomeňte napsat svoji adresu.

3
vylosovaní výherci
získají po dvou vstupenkách 

na libovolné fi lmové představení 
v Kině Atlas
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INZERCE

ŘEMESLNÍCI

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

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

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

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE, čištění koberců a čaloun. ná-
bytku. 
Tel.: 723 339 160, 777 316 680 

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

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

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el. ohřívačů, připojení pra-
ček, myček, vodoměrů, kohoutů 
včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375. 
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatér-
ské práce, topenářské práce. Ne-
přetržitě! Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘ-
STVÍ. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytů, domů a ne-
bytových prostor. 
Mobil 777 670 326 

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ LÁT-
KY, MOLITANY a ostatní čalounic-
ké 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

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

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

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy – s tím-
to inzerátem sleva 10 %. Rychle, 
levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76

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

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

 MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, 
LAKY, stěrka + návštěva zdarma! 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY. 
Zjištění závad i v panelových by-
tech. El. vedení v kuchyních, za-
pojení spotřebičů. Výměny rozva-
děčů, revize. Tel.: 608 278 778 

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

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

 PROVEDU MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE. Tel.: 605 015 145 
nebo pevná linka po 17. hod. – 
222 946 268

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – 
zásuvky – světla, 
www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

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

 REKONSTRUKCE KOUPELEN 
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY. 
Osobní cenová kalkulace a kon-
zultace zdarma. Tel.: 777 317 278

SLUŽBY

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

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

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

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

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

 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  

 ÚKLID: mytí oken, čištění kober-
ců, sedaček, úklid domů, bytů, 
kanceláří – levně. 
Tel.:  604 512 297 

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

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi  stroji v domácnostech i fi r-
mách. Ručně čistíme kožený náby-
tek, myjeme okna a podlahy. Zba-
víme Vás špíny, prachu, roztočů, 
alergenů a skvrn různých původů. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava 
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818 
www.cistimekoberce.cz

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY, opra-
vy a servis. Bazar použitých počí-
tačů vám nabízí naše provozov-
na v Lublinské 9, Praha 8 –Troja, 
www.pocitacekohout.cz. Můžete 
nás navštívit či zavolat pondělí–
pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

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

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

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD 
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbo-
vá J.

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – prá-
dlo se snadno vytáhne ke stropu 
a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584 

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

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

 HODINOVÝ MANŽEL – profesio-
nální pomocník pro opravy, mon-
táže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

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

 ÚKLIDOVÁ FIRMA, úklid po ma-
lování nebo rekonstrukci. 
Tel.: 724 006 275

 SERVIS CHLAZENÍ – Martin Ha-
vlíček opravy chladniček – mraz-
niček. Živnostenské i domácí, zde 
je číslo volací 603 274 704

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

 MYTÍ OKEN včetně rámů a žalu-
zií. Tel.: 724 006 275

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

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

 !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU !! Stěhování všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, po-
zůstalostí atd. Naložíme a odve-
zeme cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Tel.: 773 484 056

 ZEDNÍCI – MALÍŘI NABÍZÍ. Malo-
vání 22 Kč/m2 vč. mat. Štukování 
80 Kč/m2 vč. mat. Pokládka pod-
lah, levné kontejnery, vyklízecí a 
bourací práce, zahradnické práce 
– kácení stromů. Tel.: 603 935 693

 BROUŠENÍ PARKET – 240 Kč/m2. 
Tel.: 603 42 23 76. 

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

 KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY, SE-
KÁM. Tel.: 603 833 107 

NÁKUP – PRODEJ

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

 ANTIKVARIÁT koupí knihy, obra-
zy, grafi ku, bankovky, mince, čtyř-
lístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE, mák, 
vajíčka, ořechy. Tel.: 723 266 481

VÝUKA – KURZY

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

 Vyuka-plavani.cz pro dospělé 

 JESLE ŠKOLKA KORÁLEK NABÍZÍ 
POSLEDNÍ 2 místa. 
www.jesleskolkakoralek.cz 
Tel.: 605 132 696

AUTO – MOTO

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

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

REALITY – POPTÁVKA

 SHÁNÍM BYT NA PRODEJ V PRA-
ZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk. 
VOLEJTE 732 623 271

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY V PRAZE. Menší byt 1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově, dlu-
hy vyplatím, možné i před privati-
zací. Na stěhování nespěchám, lze 
i na dožití. Tel.: 608 661 664
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INZERCE

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

 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, neoprávně-
ně obsazený nežádoucím nájem-
níkem. 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

REALITY – PRONÁJEM

 MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT k pro-
nájmu v Praze 8. 
Volejte 778 085 860

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

 PRONAJMU NEBYTOVÝ PRO-
STOR, dvě místnosti 42 m2 v pří-
zemí rod. domu, Praha 9 – Pro-
secká 54/77. WC, sprchový kout, 
elektrické topení, parkování před 
domem, tel.: 728 26 44 31 

 PRONAJMU GARÁŽ ve Frýdlant-
ské. Tel.: 606  911 561

 PRONAJMU ČÁSTEČNĚ ZAŘÍZE-
NÝ BYT 3+1 (72 m2). ZN. 
Mob. 724 849 489

 NEKUŘÁCKÝ PÁR HLEDÁ NÁJEM 
menšího bytu u MHD. Nejlépe 
1+kk až 2+1. Nastěhování po do-
hodě, nejlépe po část. rek. Děkuji. 
Tel.: 774 514 241

 POPTÁVÁM BYT PRO RODI-
NU s jedním dítětem na P8 nebo 
P9. Ihned možné se stěhovat, ale 
zároveň nespěcháme. Ideálně 
2 roky i více. 2+1 – 3+1 – do 15 tis. 
Výhodou lodžie. Děkujeme. 
Tel.: 777 640 390

REALITY – SLUŽBY

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

 NEJVĚTŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘ 
V PRAZE 8, kancelář M&M reality 
Klapkova ul. – ZDARMA poraden-
ství, posudky pro dědictví, obsta-
ráme nemovitost, zajistíme pro-
dej. VOLEJTE 777 760 980

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám prodej, 
pronájem nemovitosti. Prohlá-
šení vlastníka budovy – zaměře-
ní bytů, kompletní servis v oblasti 

nemovitostí – nízké provize. 
Tel.: 608 703 343. 
www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9)

 SÍDLO PRO SRO, OSVČ od 
149 Kč/měsíc. www.sidlo.help, 
tel.: 728 991 247 

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

REALITY – PRODEJ

 SEVERNĚ OD PRAHY 8, v obci 
Zdiby prodám zahradu 1057 m2, 
cena 1230 Kč/m2 . Všechny sítě na 
pozemku. Pozemek oplocen. 
Tel.: 602 312 212, 602 215 014

 20 KM OD PRAHY 8, u Staré Bo-
leslavi prodám stavební parcelu 
1200 m2. Cena 950 Kč/m2 , všech-
ny sítě, v obci škola, pošta, blízko 
jezero Lhota. 
Tel.: 602 312 212, 721 570 850 

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

ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %. 
Tel.: 604 207 771

 ODBORNÁ POMOC PSYCHOLO-
GA pro každého. Diskrétní, rychlá 
a účinná. Tel.: 607 751 073
www.terapeutkleisner.cz. 

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE – při-
jímá pacienty. Tišická 396/1, Pra-
ha 8. Tel.: 721 609 409, 
info@healthy-smile.cz

 DENTÁLNÍ HYGIENA. Tišická 
396/1, Praha 8. Tel.: 721 60 94 09, 
info@healthy-smile.cz

KRÁSA

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ galva-
nickou žehličkou pro vyhlazení 
a vyčištění pleti. Účinné na aknóz-
ní pleť. Cena 600 Kč. 
Tel.: 602 288 444

 PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ 
V Poznaňské ulici 447/28. S tímto 
ústřižkem 100 Kč sleva. 
Tel.: 777 84 16 10

 SALON VIOLET – kadeřnictví, 
manikúra SHELLAC, nehtová mo-
deláž, mokrá pedikúra 
tel.: 602 937 661 
www.salon-violet.8u.cz

 SALON VIOLET – pronájem lev-
ně stolu pro manikúru, nehtovou 
modeláž, tel.: 602 937 661

OSTATNÍ

 ! CHTĚLI BYSTE PRODAT DŮM - 
BYT, ale chcete v něm dožít? To se 
dá vyřešit – věcné břemeno. Za-

platím vám v hotovosti. 
Tel.: 777 227 901

 POHLÍDÁM VAŠE DÍTĚ U SEBE 
V BYTĚ. Praha 8 – Bohnice. Zn. 
„Solidní reference“ (doporučení), 
tel.: 773 208 192 

 „Je to nemožné,“ řekla hrdost.
„Je to riskantní,“ řekly zkušenosti.
„Je to ztracené,“ řekl rozum.
„Pojďme to zkusit,“ 
... potichu zašeptalo srdce. 
ZN: L2013

placená inzerce

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče ve věku 5–12 let

Tréninky středa, pátek 
od 17.00 h. v Troji

Informace: 
Pavel Špirek – 778 521 171,

tj-sokol-troja@volny.cz
placená inzerce

Ihned koupím 

435x26_kral.indd   1 21.7.2015   17:54:13

placená inzerce

Příští vydání:    1. 9. 
uzávěrka inzerce: 20. 8.

Pro kalkulaci, objednávku nebo 
rezervaci inzerce prosím kontaktujte
Pavlu Zachařovou:

e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz 
tel.:   222 805 136

áááááv

Taneční pro seniory
Přijďte si zatančit, seznámit se, pobavit 
i naučit se něco nového. Už 14. ročník 
Tanečních pro seniory pořádá Gema (pod-
pora zdraví seniorů, rozvoj gerontologie, 
geriatrie a kvality péče o chronicky 
nemocné). Partner není podmínkou! 

Začíná se 5. října v 15:00, rezidence RoSa, 
Střelničná 1680, Praha 8 Kobylisy. 
Cena: 380 Kč celý kurs 
(5 lekcí + prodloužená), 
nebo 80 Kč (jedna lekce/prodloužená). 
Více na tel.: 286 883 676 
e-mail: gema@gerontocentrum.cz

placená inzerce

  
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ 
veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

NEPŘETRŽITĚ 
Tel:  603 421 968 

283 881 375 
Rothenberg s.r.o. 

Na Slovance 38, Praha 8 
placená inzerce
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placená inzerceplacená inzerce

  Lesní klub 3 údolí
PRÍMESTSKÉ TÁBORY LÉTO 2015

13. – 17.7.  –  Troja
10. – 14.8.  – Troja

17. – 21.8. – Cimice

pro 
deti

 3-6 le
t

www.3udoli.cz
katka@3udoli.cz, tel.: 608 700 446

placená inzerce

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 

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

L

Bez názvu-3   1 4.11.2014   14:53:03

w w w.portal.cz

brož., 88 s., 175 Kč

placená inzerce

PŘÍMĚSTSKÝ KEMPPŘÍMĚSTSKÝ KEMP
PRO DĚTI OD 6 DO 12 LETPRO DĚTI OD 6 DO 12 LET

Volejbalové kurty Volejbalové kurty 
SK Meteor PrahaSK Meteor Praha

U Meteoru 29/3, Praha 8U Meteoru 29/3, Praha 8

Termín: 10.–14. 8. 2015Termín: 10.–14. 8. 2015

Informace:Informace:
Zuzana Horáčková, Zuzana Horáčková, 
tel. 774 942 119tel. 774 942 119
Martin Kroh, tel. 604 428 100Martin Kroh, tel. 604 428 100
www.meteor.volejbal.czwww.meteor.volejbal.cz
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PROGRAMY

  

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Kámen v pravěku
12. 4. – 5. 10. 2015
Kámen svému městu / Hornictví a lámání 
kamene na území Prahy
1. 5. – 5. 10. 2015

PRAŽSKÉ VĚŽE
Petřínská rozhledna, Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: 
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

Petřínská rozhledna pro děti –  www.muzeumprahy.cz
19. a 28. 8. Elektrické století na Petříně pro děti
20. 8. My si na to posvítíme!
26. 8. Do bludiště jako do kina

Zrcadlové bludiště na Petříně 
Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: Dioráma „Boj studentů se Švédy na 
Karlově mostě roku 1648“
Staroměstská mostecká věž 
Karlův most, Praha 1 – Staré Město

Prašná brána 
nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město

Svatomikulášská městská zvonice
Malostranské nám. 556/29, Praha 1 – Malá Strana

Malostranská mostecká věž 
Karlův most, Praha 1 – Malá Strana

Věže a bludiště otevřeny denně 10–22 hod.

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno út–ne 9 –18 hod.
www.muzeumprahy.cz

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833

VÝSTAVA
Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan 
23. 7. 2014 – 3. 1. 2016

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice
tel. 224 312 012
Prohlídky v srpnu: v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a v 17.00 hod.
Objednávky mailem: vila.muller@muzeumprahy.cz

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř,  tel.: 286 001 366 

30. 8. Dožínky –řemeslný trh a dílničky pro děti (10-17 hod. ).
Dožínková slavnost v podání národopisného souboru 
Doudleban, zahraje dechová hudba Šumavanka (od 14 hod.).
Hradišťan & Jiří Pavlica – začátek koncertu je v 17 hod. 
v Jízdárně. Vstupenky v síti Ticketpro a v pokladně zámku.

STÁLÉ EXPOZICE
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování 
řemeslníků od středověku po současnost

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, Praha 8, tel. 224 816 772–3

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Těšnovské nádraží / Třicet let od demolice,
sto čtyřicet let od otevření
1. 7. – 31. 8. 2015
Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotografiích 
Borise Baromykina
13. 5. – 11. 10. 2015
Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby 
stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016

I C Taiwan – Vidím Tchaj-wan 
3. 7. – 31. 8. 2015

PŘEDMĚT SEZÓNY
Situla z Vinoře
19. 6. – 27. 9. 2015

M Ě S Í Č N Í  P R O G R A M  –  S R P E N  2 0 1 5



Pod záštitou místostarostky Prahy 8 Aleny Borhyové

Sportovní klání jsou určena pro jednotlivce, 
rodiny i skupiny přátel

Městská část Praha 8 pořádá otevřené turnaje pro veřejnost:

neděle 30. srpna

T E N I S
areál TC ESO 
Praha 8 – Kobylisy, Chabařovická 1125/4

sobota 5. září

P L Á Ž O V Ý
V O L E J B A L

areál Beachklub Ládví 
Praha 8 – Kobylisy, Chabařovická 1125/4

sobota 12. září

N O H E J B A L
areál SK METEOR 
Praha 8 – Libeň, U Meteoru 3

neděle 13. září

S O F T B A L
areál ZŠ Dolákova 
Praha 8 – Bohnice, Dolákova 555/1

sobota 19. září

V O L E J B A L
areál ZŠ Na Šutce 
Praha 8 – Trója, Na Šutce 440/28

neděle 20. září

H O K E J B A L
areál sportoviště Katovická 
Praha 8 – Bohnice, Katovická ulice

neděle 27. září

P É T A N Q U E
areál ZŠ Glowackého 
Praha 8 – Bohnice, Glowackého 555/6

sobota 3. října

M A L Á  K O P A N Á
areál Sokol Čimice 
Praha 8 – Čimice, U průhonu 229/20

Přihlášky a jiné informace najdete na www.praha8.cz, 
nebo u p. Zdeňka Šíra na tel.: 603 522 073, e-mail: zdenek.sir@praha8.cz
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