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Silnice se konečně 
opravují po celé Praze 8

Praha 8 úzce 
spolupracuje s PKF

Primární prevence 
pro předškolní děti
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Masopustní Maškary  
si podmanily Karlín

více se dozvíte na stranách 30–31
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Pozvánky
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Pátek 23. března
17:00 hod.

Slavnostní zahájení festivalu

Smolíček Pacholíček
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček

Pražské pověsti
Ilegumova divadelní společnost

Sobota 24. března
10:00 hod.

Tři pohádky babky kořenářky
Loutkářský soubor Javajka,
Neratovice

Putování malého prince
Dětské studio říše loutek, Praha 

14:00 hod.
Vodníkova Hanička
Loutkářský soubor Bystřice,
Bystřice u Benešova

17:00 hod.
Legenda o Janu Nepomuckém
Loutkové divadlo Baribal, Praha

Jarní Medvědiny
Divadlo Na Háčku

Neděle 25. března
10:00 hod.

Popelka
Loutkové divadlo Jiskra, Praha

Malenka
Ilegumova divadelní společnost

14:00 hod.
O Karkulce
Kašpárek, Mladá Boleslav

16:00 hod.
Kašpárek a čerti
Loutkářský spolek Před Branou, 
Rakovník

Paní Láry Fáry
Rodinné divadlo Na Radosti, Praha

18:30 hod.
Slavnostní zakončení, 
udílení cen

Městská část Praha 8, Divadlo Karla Hackera  
a Loutkové divadlo Jiskra  

vás srdečně zvou na

43. FESTIVAL PRAŽSKÝCH A STŘEDOČESKÝCH 
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ

23.–25. března 2018

Změna programu vyhrazena.

DIVADLO KARLA HACKERA  
Klapkova 26 • Praha 8 – Kobylisy

e-mail: info@divadlokh.cz • tel.: 284 681 103
www.divadlokh.cz

BŘEZEN 20
18

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8Změna programu vyhrazena.

    
  
scéna MČ Praha 8, 
Klapkova 26 
Rezervace:  
www.divadlokh.cz 
Tel. 284 681 103PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

Vstupenky na představení označená jako pronájem otevřený veřejnosti  
je možné rezervovat, ale prodávají se až 1 hodinu před představením.  
Jejich cena je individuální. Ostatní rezervované vstupenky se kupují  
v předprodeji nejpozději v úterý, které předchází danému představení.

7/3  st 
19:00  

10/3  so 
15:00

14/3  st 
19:00

16/3  pá 
19:30

19/3  po 
19:30

21/3 st 
19:00

28/3  st
19:00

MŮŽEM I S MUŽEM. Autorské představení. Jedna 
oslava narozenin, čtyři ženy, čtyři příběhy a jedna velká touha 
po lásce. Zasmějeme se sami sobě a těšíme se na každého 
muže, který se nebude bát s námi se smát. Hrají V. Hybnerová, 
K. Hrachovcová, J. Sedláčková, D. Zázvůrková. Režie: Vít Karas. 
PREMIÉRA. Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 120 Kč.

TRAGÉDIE O DOKTORU FAUSTOVI  
aneb Co jsem myslil, že jsem dělal, že jsem se tomu pekelníkovi 
upsal. DIVADELNÍ BONBONIÉRA pro seniory. 
Hudebně-divadelní představení na klasické faustovské motivy 
obohacuje postava veselého Kašpárka, nadpřirozené úkazy  
a živé hudební vstupy. Hraje Divadlo Buchty a loutky, hudba 
– M. Knoblochová (cemballo). Představení ve spolupráci  
s Duhovým tandemem. Vstupné 70 Kč.

HVĚZDNÝ VEČER. Eva Pilarová. 
Pěvecká legenda, královna jazzu a swingu. Jako dárek našemu  
publiku zazní i několik písniček. (Představení přeložené z 31. 1.)
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

… A NEBO TAK. Koncert folkové skupiny. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

MILENEC NA VYMŘENÍ. 
Po tolika spořádaných letech manželství může působit nevěra 
jako zajímavé zpestření v životě zkušeného podnikatele. Jen 
k tomu najít vhodnou oběť... Komedie pro (téměř) všechny 
ročníky v komorním provedení Divadla bez debat. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

V. Neklapil: VINETÚ, VINETÚÚ. Věhlasný příběh  
z Dalekého Západu ve zcela nepravděpodobné verzi. Hra 
o deseti obrazech, kde se také trochu zpívá a skoro netančí. Hra 
je převážně nevážná, místy skoro veselá. Hraje spolek Ochotníci 
Jižní Město. Vstupné 100 Kč/studenti a senioři 70 Kč

HVĚZDNÝ VEČER. Jana Štěpánková. 
Povídání s hereckou legendou. Dotazy z publika vítány. 
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč.Představení ve všední dny 
jsou vyhrazena školám a účast na nich je možná po předchozí telefonické 
dohodě.

NA SALAŠI DRACI JSOU. Půvabné, laskavé 
a humorné vyprávění pro děti i dospělé. Bačové Ondra a Jura  
se po celý rok starají o své ovečky, ale nemají to jednoduché. 
Na salaši nedělají neplechu jen vlci, zabloudí sem i drak.
Hraje Divadelní společnost Františka Kreuzmanna. Od 3 let.

BAČKŮRKY A STARÁ BOTIČKÁRNA. 
Poetický příběh opuštěných a obnošených Bačkůrek, hledajících 
porozumění a lásku v neznámém světě. Hrají a zpívají Pruhova-
né panenky. Od 4 let

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY.
Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy se 
ocitnou ve velkém nebezpečí. Půvabnou formou vyjadřuje hra 
myšlenku, že i ti nejmenší mohou být velmi odvážní. 
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého. Od 3 let.

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY

O KAČENCE A RARÁŠKOVI. 
Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém 
Raráškovi nás provede celým rokem. Děti si připomenou lidové 
zvyky, svátky, tradice, písně i říkadla a s Raráškem si i začarují. 
Hraje Divadlo Láryfáry. Od 3 let. 

O KAČENCE A RARÁŠKOVI

O KAČENCE A RARÁŠKOVI

3/3    so   10:30

10/3  so  10:30

15/3   čt  9:00; 
10:30; 14:00

16/3   pá  9:00 
10:30; 14:00 
17/3  so  10:30

26/3   po  9:00
10:30; 

27/3  út  9:00
10:30; 
28/3  st   9:00
10:30; 

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení / vhodné od 3 let / vstupné 40,- Kč

slavnostní zahájení                    
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK. 
Hraje tradiční loutkové divadlo Zvoneček.
PRAŽSKÉ POVĚSTI. 
Hraje Ilegumova divadelní společnost.
TŘI POHÁDKY BABKY KOŘENÁŘKY. 
Hraje LS Javajka, Neratovice. 
PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE. 
Hraje Dětské studio Říše loutek.
VODNÍKOVA HANIČKA. 
Hraje Loutkářský soubor Bystřice, Bystřice u Benešova.
LEGENDA O JANU NEPOMUCKÉM. Hraje LD Baribal, 
Praha.
JARNÍ MEDVĚDINY. Hraje Divadlo Na Háčku.
POPELKA. Hraje LD Jiskra, Praha.
MALENKA. Hraje Ilegumova divadelní společnost.                                                      
O KARKULCE. Hraje Kašpárek, Mladá Boleslav.                                       
KAŠPÁREK A ČERTI. Hraje LS Před Branou, Rakovník.                                            
PANÍ LÁRY FÁRY. Hraje Rodinné divadlo Na Radosti, Praha.                                       
Slavnostní zakončení, udílení cen.

4/3       ne 
10:00

11/3  ne 
19:00

18/3  ne 
19:00
23. 3. – 25. 3  /43. FESTIVAL PRAŽSKÝCH 
A STŘEDOČESKÝCH AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ
23/3  pá  17:00 

24/3  so  10:00
                   
                   

                  14:00

                  17:00

25/3  ne 10:00

                  14:00
                  16:00

                  18:30

O LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI. Příběhy  
chytrého a sympatického loupežníka na motivy Václava Čtvrtka.

FERDA MRAVENEC A JEHO TRAMPOTY.  
Veselá loutková pohádka na motivy knížky O. Sekory.

FERDA MRAVENEC A JEHO TRAMPOTY
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ZprAvOdAjStví
Vláčky v KD Ládví přitahovaly jako 
magnet

7 ČtenářI náM píší…
… a my odpovídáme

8 rAdnIce InfOrMuje 
MČ Praha 8 spolupracuje s PKF – Prague 
Philharmonia

10 fóruM ZAStupItelů
Proč se nový Dům sociálních služeb stal 
pro občany Prahy 8 finančně nedostupný?

12 průZKuM
Sonda do veřejného mínění tentokrát 
na téma sociální péče

18 ÚZeMní rOZvOj
Nový seriál: Co je to územní řízení?

21 MěníMe prAhu 8
Palmovka TEĎ!: Rozvoj v plném proudu

27 šKOlStví A Mládež
Představujeme Klokánek Praha 8  

33 SpOrt
Světový šach se hrál v Karlíně

37 ZábAvA
Křížovka o ceny  

Milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych se na tomto místě vyjádřil k Libeňskému mostu, který se stal 
největším tématem minulého měsíce. Pokusím se v krátkosti popsat historii celého 
problému.

Jistě si pamatujete ničivé povodně v roce 2002. Už je to přes 15 let a od té doby se 
připravuje oprava Libeňského mostu. V roce 2005 do věci vstoupilo Ministerstvo 
kultury debatou, zda most je, či není kulturní památkou. Už v roce 2006 ministerstvo 
rozhodlo, že NENÍ kulturní památkou. Toto se velmi málo ví, a řada lidí o tom 
v médiích lže. Na základě toho se začala připravovat rekonstrukce mostu. 
Za přípravu podkladů, získání územního řízení a stavebního povolení a soutěže 
se utratilo více než 60 milionů korun.

V roce 2015 je vše připraveno, rekonstrukce může začít. Bohužel přesně dle 
známých billboardů o tom, že „svět se zbláznil“, právě v tu chvíli přichází pár lidí 
v čele se starostou Prahy 7 Čižinským a vše svým obrovským nátlakem zničí. 
Veškerou mnohaletou práci vrací na začátek. Místo toho, aby se most začal 
opravovat, celá dlouhá příprava se zastaví a znovu se žádá Ministerstvo kultury 
o vyjádření. Kvůli tomu se na mostě poslední dva roky dějí jen drobné opravy. 
Most chátrá a pan starosta Čižinský je spokojen.

A pak se most nevyhnutelně dostane do stavu, kdy se musí zavřít. 
Kdo za to může? Že by se k tomu pan starosta Čižinský hrdě přihlásil? 
Řekl snad „ano, já to zastavil“?  Nikoliv,  najednou za to mohou všichni 
ostatní. Prosím přejte nám, abychom situaci odblokovali a vrátili se 
k původním plánům. Jedině tak se podaří Libeňský most znovu 
otevřít. 

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple

5 ZprAvOdAjStví
Rekonstrukce Zenklovy ulice si vyžádá 
dočasné změny kolem Libeňského zámku

14 rOZhOvOr
Karlín mi nastartoval kariéru, říká zpěvák 
Bohuš Matuš

Periodický tisk územního samosPrávného celku
vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
náklad: 64 200 ks
distribuce: Česká distribuční, a. s.
adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň, e-mail: osmicka@praha8.cz
redakce, příjem inzerce: Hana Wichová, e-mail: hana.wichova@praha8.cz, tel.: 222 805 162
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redakční rada: Alena Borhyová (předsedkyně), Tomáš Němeček (místopředseda), Štěpán Klimeš,  
Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus, Tomáš Tatranský
infocentrum mČ Praha 8: tel: 222 805 505, 222 805 506
tisk: Aceituna, s. r. o., v tiskárně Severostisk, s. r. o., Ústí nad Labem 
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č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995
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Toto číslo bylo uzavřeno 9. února 2018, vyšlo 20. února 2018.
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VýstaVa Vláčky a železnice v KD Ládví byla určena především pro 
rodiče s dětmi. Foto: Vladimír Slabý

výstava v kd ládví

vláčky přitahovaly 
jako magnet

 nv kulturním domě ládví 
bylo možné od 21. 1. do 11. 2.
navštívit interaktivní 
výstavu vláčky a železnice. 
za tři týdny výstavu vidělo 
více než tři tisíce lidí! 

Výstava byla připravena 
především pro rodiny s dětmi, 
obsahovala exponáty pro 
nejmenší, ale i pro větší děti. 
Největší úspěch měla parní 
lokomotiva Ohrenstein 
& Koppel, která měří přes 
3,5 metru. Jedná se o volnou 
imitaci reálné lokomotivy 
z dílny 1. Kolínské lokomotivní 
společnosti.

Velký zájem byl i ze stran 
mateřských školek, které se 

během dopoledních hodin 
účastnily výstavy za doprovodu 
průvodce. Pro děti byl čas 
strávený na výstavě pojat 
i edukativně, děti se dozvěděly 
např. o bezpečnosti na železnici 
nebo o pravidlech chování ve 
vlaku.

„Velice nás těšil zájem 
maminek, které se se svými 
dětmi několikrát vracely do 
prostor Kulturního domu Ládví. 
To bylo naším cílem – zpro-
středkovat nejen obyvatelům 
městské části Praha 8 zajímavý 
program a zábavu při nepřízni 
počasí. Prostory Kulturního 
domu Ládví jsou pro podobné 
akce ideální, navíc probíhající 
rekonstrukce ještě přispějí 
k oživení prostor,“ říká Markéta 
Řehořová, vedoucí KD Ládví.

Pořadatelem výstavy byla 
městská část Praha 8, jejíž 
snahou je nabízet v kulturních 
domech občanům nejen 
kulturní a zábavný program, 
ale také vzdělávací programy 
pro všechny generace. (mař) 

Čimické trhy  

Start s živou hudbou
Oblíbené Čimické trhy na 
Draháni, které před rokem 
„vydupali ze země“ Magdaléna 
Janečková a místostarosta 
Radomír Nepil, začnou opět 
17. března. Každou sobotu od 
8 do 12 až do konce roku (s letní 
přestávkou v červenci a srpnu) 
si budete moci pořídit nejlepší 
čerstvé potraviny od soukro-
mých pěstitelů a nakoupit 
drobné zboží přímo od výrobců. 

Na prvních trzích 17. 3. a poté 
každou první sobotu v měsíci 
budou trhy doprovázeny živou 
hudbou. Pro malé návštěvníky 
bude mít Osmička pro rodinu 

připravený na každých trzích 
svůj speciální program pro děti.  
„Jsem rád, že Draháň i letos 
ožije Čimickými trhy. Podařilo 
se nám tu realizovat jednu 
z našich základních vizí – 
aby trhy nebyly jen o nakupo-
vání, ale měly i sociální přesah. 
Díky tomu mají Čimické trhy 
svou atmosféru,“ zve do Čimic 
Radomír Nepil.

Čimické trhy najdete vedle 
nákupního střediska Draháň 
v bezprostřední blízkosti 
autobusové zastávky, bezplat-
né parkování je přímo vedle 
trhů. (maj)

sPortovec roku 2017

hlasujte 
a rozhodněte!
Anketa o nejlepší sportovce Prahy 8 za 
uplynulý rok je v cílové rovince! Ještě do 
konce února můžete na webových stránkách 
www.praha8.cz už podruhé vybírat nejlepší 
sportovce naší městské části za uplynulý rok.

Ve 2. ročníku ankety můžete hlasovat hned 
v osmi kategoriích: žáci, žákyně, junioři, 
juniorky, ženy, muži, trenéři a legendy. „Už jen 

samotný počet zaslaných nominací svědčí 
nejen o tom, že sportovci a jejich příznivci 
vzali anketu za svou, ale že i v Praze 8 mohou 
vyrůst a také vyrůstají skvělí závodníci. A to 
nás velice těší,“ říká radní pro sport Jana 
Solomonová. 

Nejlepším třem sportovcům z každé 
kategorie (pouze legenda bude jedna) budou 
ocenění předána na slavnostním vyhlášení 
výsledků 15. března 2018, na kterém bude 
přítomen i patron ankety Ján Mahor, 
házenkářský trenér a historicky první držitel 
titulu Sportovní legenda Prahy 8.

Mezi nominanty najdete světové či 
evropské šampióny, mistry republiky, vítěze 

významných soutěží, ale i sportovce, kteří 
nějakým mimořádným způsobem překonali 
sami sebe. Mezi legendami pak ty, kteří 
zanechali výraznou stopu v historii českého, 
resp. československého sportu a jsou nedílně 
spojeni s Prahou 8. 

Ve výběru vám pomohou krátké medai-
lonky, které najdete na našem webu. Z nich 
se o nominovaných sportovcích dozvíte 
nejen to, v jaké disciplíně reprezentují svůj 
klub, ale seznámí vás i s úspěchy, kterých 
dosáhli. 

Zapojte se, hlasujte – o nejlepších sportov-
cích naší městské části rozhodnete právě vy!

 (vrs)

čimické trhy letos startují 17. března.
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zenkloVa ulice před Libeňským zámkem v polovině února.  
Foto: Vladimír Slabý

rekonstrukce zenklovy ulice

Změny kolem libeňského zámku
 nrekonstrukce zenklovy 

ulice pokračuje, a proto od 
12. března dojde k dočasné 
úpravě příjezdu k budovám 
úřadu mČ Praha 8.

Stávající dopravní režim v ulici 
Zenklova je naplánován do 
11. března. Následně bude 
s ohledem na koordinaci prací 
jednotlivých investorů a z dů-
vodu zajištění obslužnosti 
přilehlých oblastí v ulici 
Zenklova v úseku od ulice 
U Meteoru/Stejskalova po 
Horovo náměstí umožněn 
obousměrný provoz, ve směru 
na Kobylisy zatím po stávající 
vozovce.

V pondělí 12. března započne 
rekonstrukce tramvajové trati 
v úseku před zámečkem, tj. od 

Elsnicova náměstí po ulici 
U Meteoru. Bezprostředně 
bude navazovat rekonstrukce 
vozovky směrem do centra. 
Tento úsek bude tedy uzavřen 
pro veškerou dopravu, včetně 
příjezdu od ulice Voctářova. 

Do ulice U Meteoru bude 
tedy příjezd pouze od severu 
(odjezd rovněž tak). Příjezd do 
ulice U Libeňského zámečku 
bude provizorně umožněn 
kolem budovy sokolovny.

Nadále bude trvat uzávěra 
Zenklovy ulice od Prosecké 
ulice po Bulovku.

Režim náhradní autobusové 
dopravy zůstane zachován ve 
stávající podobě.

Tento dopravní režim 
je naplánován do 22. dubna 
tohoto roku. (kap)

novinky z divadla k. hackera 

velká jarní premiéra 
už v březnu 

 nco si pro své návštěvníky přichystalo na jarní část 
sezóny divadlo karla hackera v kobylisích? velkou 
premiéru i tradiční loutkářský festival!

Největší jarní událostí 
v Divadle Karla Hackera 
v Kobylisích nesporně bude již 
7. března premiéra představení 
Můžem i s mužem. 

Již obsazení čtyř rozdílných 
typů žen slibuje jiskřivou 
komedii na téma mezilidských 
vztahů. Režie se ujal vynikající 
režisér Vít Karas, který 
rozehraje herečky zvučných 
jmen – Vandu Hybnerovou, 
Kateřinu Hrachovcovou, Jitku 
Sedláčkovou a Dášu Zázvůrko-
vou. Určitě potěší pokračování 

oblíbeného cyklu Hvězdných 
večerů, kde do křesla usednou 
Eva Pilarová (na snímku) – 
po lednové nemoci v novém 
termínu 14. března – a vynika-
jící Jana Štěpánková, se kterou 
oslavíme Světový den divadla. 

V dubnu a květnu se těšíme 
na Romana Skamene, Saskii 
Burešovou a další. Divadelní 
bonboniéry pro seniory se 
svojí nabídkou nezůstávají 
pozadu. 10. března budou moci 
senioři navštívit unikátní 
loutkové představení pro 
dospělé Tragédie doktora 
Fausta v podání divadla 
Buchty a loutky s hudebním 
doprovodem cembalistky 
Moniky Knoblochové. Hlavně 
pro děti je pak určen tradiční 
festival amatérských loutkářů, 
jehož 43. ročník proběhne 
v Divadle Karla Hackera ve 
dnech 23. až 25. března. 

Vyberte si z naší programové 
nabídky na www.divadlokh.cz. 
Rezervace a nákup vstupenek 
možný i on-line.  (žoš)

EKOLOgICKá VýCHOVA

Devět školských zařízení Prahy 8 se v loňském roce zúčastnilo 
sběru použitých elektrických baterií. Dětem a pedagogům 
předala 16. února v grabově vile předala paní radní Anna Kroutil 
s paní Ing. Michaelou Helclovou, zástupkyní společnosti Ecobat, 
s. r. o., Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2017.

Nejvíce monočlánků odevzdala ZŠ Žernosecká 435 kg, 
MŠ Korycanská 173 kg, ZŠ Bohumila Hrabala 59 kg, ZŠ glowacké-
ho 42 kg, MŠ Štěpničná 27 kg, ZŠ a MŠ U Školské zahrady 26 kg, 
ZŠ a MŠ Ústavní 10 kg, MŠ Na Pěšinách 9 kg a MŠ Chabařovická 
6 kg. Městská část Praha 8 obdržela Osvědčení o přínosu pro 
životní prostředí za sběr monočlánků v celkovém množství 
1433 kg. „Jedná se již o druhé slavnostní vyhodnocení v grabově 
vile ve sběru monočlánků. Jsem moc ráda, že za rok 2017 sbíralo 
monočlánky více školských zařízení nežli za rok 2016,“ uvedla 
radní Kroutil a doplnila: „Současně jsem využila této slavnostní 
chvíle, abych poděkovala zástupcům ZŠ a MŠ Ústavní, která 
přispěla finanční částkou 7717 Kč dětské chirurgii nemocnice 
Na Bulovce na nákup dětského cystoskopu.“  (eši) 

Foto: VladimíR slabý 
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Zpravodajství

Farmářské trhy v Karlíně předestřou návštěvníkům pestrou jarní 
nabídku zboží. Foto: Vladimír Slabý

karlínské farmářské trhy 

jaro bude plné zábavy
 nv rámci karlínských farmářských trhů, které začínají 

v sobotu 23. března, jsme pro vás připravili opět pravidelné 
tematické doprovodné programy.

V sobotu 24. března bychom vás 
rádi pozvali na akci Zahájení 
sezóny, která proběhne ve 
spolupráci s městskou částí 
Praha 8. Nebude zde chybět 
bohaté občerstvení, workshopy 
pro děti, doprovodný program 
a hudební vystoupení. V rámci 
zahájení sezóny vám zahraje 
od 11:00 do 12:00 staropražská 
kapela Třehusk.

Velikonoce se blíží, a proto se 
na ně budeme moci společně 
v sobotu 31. března připravit. 
V rámci workshopu pro děti 
nebude chybět ani barvení 
vajíček a tatínkové si určitě 
vyberou tu nejlepší nefalšova-
nou pomlázku. 

V sobotu 14. dubna si na své 
přijdou hlavně labužníci. 
Vzhledem k velkému zájmu se 
budou na trhu opět hodovat 

husy a výrobky z nich. Návštěv-
níci se mohou těšit na staročes-
kou husu se zelím, kaldoun, 
paštiky a další delikatesy. Děti si 
zasoutěží a v rámci trhu nebude 
chybět ani hudební doprovod.

Rádi bychom tímto také 
vyzvali všechny milovníky 
kuchyně Magdaleny Dobromily 
Rettigové. V sobotu 28. dubna 
se na její počest uskuteční na 
trhu tematické vaření z její 
oblíbené Domácí kuchařky. 
Všem zájemcům o prezentaci na 
trhu poskytneme více informa-
cí na e-mailu info@ftkarlin.cz 
nebo osobně na farmářském 
trhu. Neváhejte a hlaste se, 
kapacita bude omezena. 

Na aktuality a informace 
z farmářského tržiště se můžete 
podívat na Facebooku/karlínské 
farmářské trhy. (kal)

Rádi bychom Vás pozvali ve spolupráci  
s Městskou částí Praha 8 na 

Zahájení sezóny  
farmářských trhů 2018,  
které se uskuteční v sobotu  
24. 3. 2018 od 8:00 do 14:00

Program: 11:00  – 12:00 Staropražská kapela Třehusk, 
Farmáři z Čech a Moravy, občerstvení, workshopy,  

doprovodný program a oblíbené  
opékání špekáčků
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Více informací na facebooku /karlinsketrhy  
nebo na emailu info@ftkarlin.cz

Těšit se můžete na farmáře a výrobce  
z Čech a Moravy a pestrou nabídku občerstvení. 

Pro rodiče s dětmi je připraven každou sobotu  
doprovodný program a workshopy.

Zájemci se mohou hlásit na oblíbený karlínský  
„mini blešák“.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Pozvánka

botanická zahrada v březnu 
 nBotanická zahrada hl. m. Prahy v troji má pro návštěvní-

ky v březnu kromě stálých expozic přichystánu i řadu 
zajímavých akcí. 

džunGle, Která neSpí 
| 12. 1. – 24. 3. | únor: pátky 
a soboty od 18 h., březen: 
pátky a soboty od 19 h. | 
skleník fata morgana. 
Navštívit tropický deštný 
prales v noci, to se podaří 
opravdu jen málokomu. 
Ve skleníku Fata Morgana tuto 
možnost máte. Přijďte se projít 
džunglí, která nespí. rezervace 
nutná přes formulář na webu 
www.botanicka.cz

přednášKOvÝ cYKluS
| Od 1. 3. | vždy ve čtvrtek | 
od 17:30 h. | rostlinné 
Bistro Botanická na 
talíři. 1. 3. Egertová Vladi- 
míra, Beránek Martin –  
Za korkem do Portugalska.  
8. 3. Chvosta Eduard –  
Zahrady Kjóta.  
15. 3. Skružná Jarmila – 
Za zdmi plaského kláštera, 
klášterní zahrady jako objekt 
mezioborového výzkumu.  

22. 3. Smržová Eva – Na Mada-
gaskar nejen za rostlinami.
Vstupné: 50 Kč

OrchIdeje
| 2. 3. – 25. 3. | úterky – neděle, 
9.00–18.00 | fata morgana, 
zásoBní skleník, 
výstavní sál. I letošní 
březen bude patřit podivu-
hodným barvám a tvarům 
květů orchidejí. Výstava nás 
tentokrát zavede do lesů a hor 
jihovýchodní Asie. Ve skleníku 
Fata Morgana si studenti 
České zahradnické akademie 
Mělník vyzkouší propojit 
krásu asijské přírody se 
zajímavou kulturou této části 
světa. Exponáty doprovodí 
fotogalerie květů asijských 
orchidejí a mnoho zajímavostí 
z jejich života. Součástí 
výstavy bude i prodej 
orchidejí a dalších rostlin, 
který zajišťuje společnost  
Pokojovky.cz.
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Čtenáři píší

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○  Dobrý den,  
rád bych se zeptal, jak mohu zaplatit 
parkování na modrých zónách, když 
nemám chytrý telefon, a nemohu tedy platit 
online aplikací? Uvažujete o rozšíření 
možností placení parkovného, a zvýšení tak 
uživatelské přívětivosti parkování v Praze 
8? Co se doposud z nově vybraných peněz 
(a že jich určitě není málo) udělalo pro 
zvýšení počtu parkovacích míst a zlepšení 
dopravy v Praze 8? Děkuji.  tomáš Felcman 

Vážený pane Felcmane, v rezidentních 
(modrých) zónách, které jsou primárně 
určeny pro parkování rezidentů a abonentů, 
může návštěvník zaplatit parkovné pouze 
prostřednictvím virtuálních parkovacích 
hodin. Jiný způsob úhrady v rezidentních 
zónách není možný. Ve smíšených (fialo-
vých) a návštěvnických (oranžových) 
je možné návštěvnické parkovné uhradit 

i prostřednictvím parkovacích automatů.  
Podle našich informací zřizovatel zón 
placeného stání v hl. m. Praze (městské části 
nejsou zřizovatelem ani správcem ZPS v hl. 
m. Praze) změny v úhradě návštěvnického 
parkovného neplánuje. Kompletní informa-
ce o ZPS v hl. m. Praze jsou na stránkách 
www.parkujvklidu.cz. Odbor dopravy 
nerozhoduje o využití získaných finančních 
prostředků z provozu zón placeného stání. 
michal Komenda, pověřený vedením oddělení  

zón placeného státní, odbor dopravy (od)

○  Dobrý den,  
bude MČ nějak řešit nebezpečnou situaci, 
kdy neukáznění chodci masově přecházejí 
silnici u OC Krakov v úrovni autobusových 
zastávek místo využití blízkých přechodů 
nebo nadchodu? Opakovaně jsem zde 
svědkem nebezpečných situací, auta jsou 
někdy chodci nucena prudce brzdit, až úplně 

zastavit, navíc často v nepřehledné situaci, 
kdy chodci vycházejí zpoza autobusů. 
K přecházení svádí i fakt, že prostor 
uprostřed silnice je vydlážděn, jakoby se zde 
pohyb chodců předpokládal. Nicméně jak je 
patrné z prošlapaných cest v zatravněném 
pruhu, netýká se to pouze vydlážděné části, 
ale celého prostoru mezi přechody. Nabízí 
se řešení analogické k zastávce Odra, tedy 
konstrukce plotu, který by chodce donutil 
využít přechodů nebo nadchodu. Myslím, 
že toto řešení by nebylo zvlášť nákladné ani 
obtížně proveditelné, zato velmi účinné.
 PaVol mináRiK

Vážený pane Mináriku, děkujeme vám za 
podnět. Žádné úpravy ale realizovány 
nebudou, ani se neplánují. Při přecházení 
vozovky je nutné dodržovat platný zákon 
o provozu na pozemních komunikacích.

maReK ČeRný, oddělení silničního správního 
úřadu, odbor dopravy (od)

Vrátí se někdy ptáčci zpěváčci?
Co jsme jim udělali, ptáčkům zpěváčkům, na 
našem sídlišti Ďáblice? V dohledné minulosti 
jsme u nás mohli zaslechnout skřivánka, 
štěbetat pěnkavy, po ránu písničky kosího 
sboru. Na školní zahradě se usadilo hejno 
koroptviček, po trávníku hopkal zajíc. V zimě 
u krmítka se dalo napočítat až patnáct 
sýkorek. Pod okny na sněhu důstojně kráčeli 
havrani. Teď nic. Kam zmizela celá živá 
příroda? Není to nakonec naše vina? Zmizela 
krmítka, budky na stromech nejsou, nebo visí 
zetlelé, k nepotřebě. A krmili jsme je správně? 
Ptáčci zpěváčci nesmí slané. Špek, slaninu, 
slané oříšky. Nesmí sladké. Dáte-li jim zbylé 
vánoční cukroví, sezobou ho, ale umřou. 
Nesmí ani pečivo z kynutého těsta, to by jim 

ve volátku zkvasilo a byl by konec. Radost jim 
uděláte, když jim zavěsíte syrové sádlo, do 
krmítka nasypete olejnatá semena, nejlépe 
slunečnicová, i jiné ptačí zoby jim určené. 
Možná, že by se zpěváčci vrátili. Zatím mají 
kam. Je zde prostor, hodně zeleně, vzdušno. 
Naše sídliště je asi nejkrásnější v Praze. I nám 
lidem se tu dobře žije. Ale nad tou pohodou se 
začíná smrákat. Naše sídliště si vyhlédl 
predátor, developer. Zachtělo se mu našich 
trávníků, našeho prostoru. Bohužel developer 
má velkou podporu pánů z magistrátu. Je ta 
podpora z dobrého srdce, nebo je to jinak? 
Ale my jej tu nechceme! Je to naše životní 
prostředí! A neměli bychom se ho vzdát! .

eVa hanáKoVá, sídliště Ďáblice

Dobrý den, spoluobčané,
jak je to dlouho, co se v dříve 
strašidelných podchodech 
objevily příjemné malby, jako 
třeba Pandemie na Ládví nebo 
prorůstající betonová a přírodní 
džungle u zastávky Střelničná? 
Rok, dva? Já vím, že chválit 
stávající radnici není zrovna in, 
ale za tenhle počin si minimálně 

poděkování zaslouží. Jenže 
zkuste se dnes zajít podívat 
třeba právě do podchodu 
Střelničná. Chodím tudy 
z nedaleké školky se svou 
vnučkou a těžko se mi vysvětluje, 
proč jsou ta pěkná zvířátka tak 
nesmyslně počmáraná. Ztrácející 
se za hákovými kříži a dalšími 

čmáranicemi už původní malba 
mnoho radosti nepřinese. 
Kdo z těch rádobyumělců 
sprejerů zaplatí náklady na 
očištění díla? A půjde to vůbec 
umýt? Asi je můj apel zbytečný, 
ale přesto: Neničme to, co pro 
naší potěchu vytvořil někdo jiný!

KaRel hRušKa

Vážená redakce,
ráda bych poděkovala organizá-
torům za letošní masopust, 
který jsme s dětmi navštívili 
v sobotu v Karlíně. Je příjemné 
setkávat se se sousedy na 
podobných akcích, kde každý 
zapomeneme na dennodenní 
starosti... 

Syn byl tak fascinován 
kovářovým umem, že se od něj 
nemohl odtrhnout, dceři se pro 
změnu líbila výroba perníčků. 
A my dospělí jsme ocenili kromě 
komentované prohlídky 
„našeho“ kostela sv. Cyrila 
a Metoděje i obrovský sortiment 
výborného jídla a pití a zavzpo-
mínali si na mládí při skvělém 
koncertě Laury a jejích tygrů. 

Je fajn vidět, že ne všichni lidé 
zůstávají doma u obrazovek, 
ale zajímají se i o dění kolem. 
Děkujeme moc a do příště 
na shledanou!
  Romana FRiKoVá, Karlín

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

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

Počmáraný Podchod u tramvajové zastávky Střelničná.
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Radnice informuje

oznámení

Městská část praha 8 pomůže prodejnám 
ze Zenklovy ulice inzercí v Osmičce
Radnice Prahy 8 se rozhodla 
podpořit firmy a živnostníky, 
jejichž prodejny se nachází 
v místě, ve kterém v současné 
době probíhá rekonstrukce 
Zenklovy ulice (tj. v úseku 
Elsnicovo náměstí – Bulovka). 
Proto vyčlenila prostor 

velikosti celostrany v každém 
vydání radničního časopisu 
Osmička a je připravena 
zveřejnit zdarma jejich inzerci 
jako upoutávku na jejich 
prodejnu. 

Na inzerci zdarma se 
podnikatelé domluvili se 

starostou MČ Praha 8 Roma-
nem Petrusem a místostaros-
tou Radomírem Nepilem na 
jednání, které proběhlo 
koncem ledna.

Tato nabídka platí po dobu 
nefunkční tramvajové tratě  
v Zenklově ulici. Každý inzerát 

by měl mít velikost 1/8 strán-
ky, 92 mm na šířku x 63 mm 
na výšku.

Své inzeráty a připomínky 
posílejte na e-mail  
libor.kalman@praha8.cz. 
Uzávěrka dubnového čísla 
Osmičky je 14. března. (red)

klasická hudBa

MČ praha 8 spolupracuje 
s pKf – prague philharmonia

 n je to již téměř dva roky, kdy proběhla první neveřejná 
zkouška špičkového orchestru světového významu v kul-
turním domě ládví. v průběhu této doby postupně vznikl 
koncept úzké spolupráce mČ Praha 8 s Pkf – Prague Philhar-
monia, který má nyní již konkrétní obrysy. orchestr i jeho 
management bude mít v kd ládví zázemí pro svou činnost. 

V nejbližších dnech čeká PKF 
stěhování do nových prostor, 
nadále budou probíhat 
pravidelné zkoušky ve velkém 
sále. Zájem jednoho z nejrespek-
tovanějších hudebních těles 
České republiky s tak obrov-
ským renomé zde působit je 
poctou tomuto místu, které 
v letech minulých sloužilo spíše 
jako kongresový sál než místo 
pro kulturu. V rámci konceptu 
spolupráce MČ Praha 8 
s orchestrem světového 
významu vznikají i zcela 
unikátní projekty. 

PKF – Prague Philharmonia 
je průkopníkem edukačních 
programů pro děti v České 
republice. Orchestr již tradičně 
pořádá interaktivní koncerty 
pro děti se skřítky Šímou a Lupi 
z dílny Vladimíra Jopka 
v Rudolfinu. Od loňského roku 
jsou tyto koncerty nově 
pořádány i v KD Ládví. Přidanou 
hodnotou těchto koncertů je 
setkávání v komornějším 
prostředí a možnost zapojit děti 
do poznávání hudby aktivně. 
Pro starší žáky jsou nabízeny 
interaktivní exkurze na otevřené 

zkoušky orchestru, což je 
nabídka v tomto ohledu zcela 
unikátní. Dne 1. února 2018  
proběhla v KD Ládví již druhá 
taková exkurze, které se 
účastnili nejmladší žáci 
gymnázia PORg. 

Do budoucna jsou V KD Ládví 
plánovány i koncerty pro 
veřejnost. V rámci spolupráce 
bude orchestr vystupovat také 
při pořádání kulturních 
programů MČ Praha 8. První 
velkou akcí bude letošní 
červnový open air koncert.

„Kulturní dům Ládví prochází 
pomalu, ale jistě proměnou, 
jejímž cílem je navrácení 
důstojnosti tomuto místu, ve 
kterém mnoho generací, nejen 
z okolních Kobylis, prožilo svoje 
mládí. Rádi bychom, aby 
Kulturní dům sloužil více svému 
základnímu účelu, tedy aby 

nabízel kulturu v příjemném 
prostředí,“ říká místostarosta 
Matěj Fichtner. 

PKF  Prague Philharmonia 
vznikla v roce 1994 z iniciativy 
loni zesnulého světoznámého 
dirigenta Jiřího Bělohlávka pod 
původním názvem Pražská 
komorní filharmonie. Již 
zanedlouho po svém vzniku se 
zařadila mezi nejrespektovaněj-
ší orchestry České republiky 
a vybudovala si renomé 
v Evropě i ve světě. Na českou 
scénu přinesla mnoho novinek. 
Tím, že u jejího vzniku stáli 
mladí hudební nadšenci spolu 
s klasikem Bělohlávkem, soubor 
od počátku vynikal kombinací 
svěžího mládí spolu s vysokou 
uměleckou kvalitou. Od září 
2015 je šéfdirigentem orchestru 
Francouz Emmanuel Villaume.

 (vrs, mař)

hru na nejrůznější nástroje si při návštěvě PKF už vyzkoušeli 
studenti gymnázia PORG.

PkF – Prague Philharmonia je průkopníkem edukačních programů pro děti.
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Poplatky ze psů”
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Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

Prostor u Pivorarnické ulice se změní v příjemnou odpočinkovou zónu.

Pivovarnická, Bedřichovská a svídnická

rekultivace zlepší 
bezpečnost i parkování

 nosmá městská část 
pokračuje v rekultivaci 
veřejného prostoru i v roce 
2018. Pro první polovinu 
roku si připravila několik 
projektů, také díky podně-
tům občanů.

„Snažím se, aby Praha 8 byla 
zelenější a krásnější. Proto jsem 
se zasadil o realizaci několika 
projektů, a to také na základě 
podnětů našich občanů. Chtěl 
bych jim všem poděkovat, že se 
zajímají o naši městskou část,“ 
popisuje plány místostarosta 
Prahy 8 Matěj Fichtner.

Takovým projektem je 
revitalizace prostranství 
v libeňské ulici Pivovarnická. 
„Špatný stav ulice jsem zaregist-
roval i díky podnětům občanů, 
kteří si stěžovali na často 

zatopenou vozovku a vyšlapaný 
trávník. Proto již v první 
polovině roku 2018 zahájíme 
úpravy, jejichž součástí bude 
vybudování spojovacího 
chodníku mezi ulicí Pivovarnic-
ká a cyklostezkou A26 a rekon-
strukce problémové části 

vozovky,“ říká k rekonstrukci 
místostarosta Fichtner. Součástí 
rekonstrukce bude také 
vybudování dvou nových 
parkovacích míst a odpočinkové 
zóny. „Směrem k Rokytce 
zřídíme trojici laviček, počítáme 
také s ochranným zábradlím 

z důvodu bezpečnosti. Samozřej-
mostí jsou sadové úpravy,“ 
dodává Fichtner.

Další úpravou je rekonstrukce 
schodiště, přilehlých cest 
a terénní úpravy v blízkosti 
SVJ Bedřichovská v Ďáblicích. 
„V tomto případě jde především 
o bezpečnost. Stávající chodníky 
i schodiště jsou v havarijním 
stavu. Rekonstrukci ale využije-
me také k rozšíření a vybudová-
ní rampy nejen pro maminky 
s kočárky,“ informuje Fichtner.

Obyvatelé ulice Svídnická se 
mohou těšit na zkulturnění 
veřejného prostředí. Stavební 
úpravy započnou v polovině 
roku 2018. „Plánujeme vybudo-
vat čtrnáct parkovacích stání, 
která nebudou součástí zón 
placeného stání, a zajistit tak 
lepší parkování pro obyvatele 
přilehlých domů. Dále dojde 
k revitalizaci zeleně, především 
ošetření stávajících stromů 
a keřů a rekultivaci trávníku. 
Prostor pro kontejnery bude 
kvůli komfortu nově zastřešen, 
stání bude nově napojeno na 
vozovku i na chodník pro pěší,“ 
vyjmenovává místostarosta 
Fichtner. (mav)

nemocnice na Bulovce 

praha 8 podpořila nákup 
cystoskopu pro dětskou chirurgii  
V prosinci minulého roku se Úřad městské 
části Praha 8 zapojil do veřejné sbírky 
určené pro nákup vybavení pro dětskou 
urologii za účelem vyšetření močového 
měchýře a ledvin dětským pacientům 
hospitalizovaným na oddělení Dětské 
chirurgie Nemocnice Na Bulovce. Díky sbírce 
se vybralo 107 417 Kč. Oddělení potřebovalo 
na nákup přístroje 346 197 Kč. 

Kromě jednotlivců z MČ Praha 8 podpoři-
la oddělení dětské chirurgie i rada osmé 
městské části darem ve výši 20 000 Kč. 
„Původní vybavení bylo zastaralé, pořízeno 
bylo v roce 1982. Rozhodnutí pomoci 
nemocnici ve shánění finančních prostřed-
ků na přístroj, který dětem může zachránit 
život, bylo jednomyslné,“ popisuje radní 
Prahy 8 Anna Kroutil. Díky novému 

přístroji bude nemocnice moci poskytovat 
dětským urologickým pacientům kvalitní 
péči, jejíž součástí je endoskopické vyšetře-
ní močového měchýře. „Jsem vděčný všem, 
kdo se do sbírky zapojili. Přeji všem 
rodičům, aby tento přístroj jejich děti nikdy 
nepotřebovaly,“ dodává místostarosta 
Prahy 8 Radomír Nepil.

Do sbírky se zapojila také např. ZŠ a MŠ 
Ústavní a na cystoskop vybrala částku 
7717 Kč. Dalšími dárci byly Pražská 
teplárenská, Pražská plynárenská a VS-EKO-
PRAg, s. r. o., po 20 000 Kč, 25 tisíc korun 
poslala také společnost ASEKOL, a. s., pěti 
tisíci přispěla Diakonie Broumov. Všem 
dárcům děkujeme! (šim)
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Fórum

ods Praha 8
vlk se nažral, 
vyplivl 
pseudokozu
Jednou z hlavních povinností 
městské části je péče o seniory. 
V pražském Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb 
se dočteme, že v případě seniorů 
80+ má šanci na umístění 
v pobytových zařízeních jen pět 
seniorů ze sta. I proto se minulé 
vedení Prahy 8 rozhodlo pro 
výstavbu domu sociálních 
služeb, který měl poskytnout 
kapacitu zejména pro osoby 
trpící demencí. 

Nový objekt měl nabídnout 
finančně dostupnou pomoc 
potřebným seniorům a pečují-
cím rodinám. Realita je dnes 
zcela jiná, a to i přesto, že ve 
Strategickém plánu udržitelné-
ho rozvoje Prahy 8 si naši radní 
vytyčili jako jednu z priorit 
„rozvíjet rezidenční kapacity 
sociálních služeb pro osoby 
trpící demencí“. Starosta Petrus 
sdělil, že radnice nemá na provoz 
nově vzniklé služby peníze (osm 
mil. Kč), nicméně už nedodal, že 
prostředky lze získat od 
magistrátu v rámci dotace. A tak 
byla část nového objektu, 
vč. provozního zázemí (kuchyně, 
jídelny a prádelny) pronajata 
soukromému poskytovateli 
sociálních služeb (Alzheimer 
home). Při pohledu na jeho ceník 
se vám protočí panenky. Praha 8 
tak financovala stavbu objektu 
vedena heslem, aby se vlk nažral 
a koza zůstala celá. Radnice se 
dnes chválí za tři kluziště, na 
kterých zejména ve všedních 
dnech sportuje hrstka osob. Ano, 
byly pořízeny z dotace, kterou si 
Praha 8 uměla dojednat. Dotaci 
pro registrovanou sociální 
službu si ani dojednávat nemusí, 
na tu má registrovaná sociální 
služba nárok. 

toP 09 Praha 8
Odpověď by měla 
znát koalice

Přesnou odpověď na tuto otázku 
snad zná koalice, která na 
Praze 8 vládne, tedy ČSSD, 
ideálně reprezentovaná panem 
starostou, starajícím se o „sociál-
ní věci a národnostní menšiny“, 
a jeho kolegové z ANO, Strany 
zelených, popř. KSČM. My 
ostatní musíme vycházet 
z veřejných zdrojů, jako je web 
ÚMČ apod. – pak se zřejmě 
dobereme k tomu výsledku, že je 
to proto, že na rozdíl ode dneška 
ještě v roce 2016 web ÚMČ 
uváděl: „Za účasti starosty 
MČ Praha 8 (…) se dne 30. listo-
padu (…) uskuteční slavnostní 
otevření nového (…) DSS (…) 
v ulici S. K. Neumanna 2475 (…). 
Výstavbu DSS financovala 
městská část Praha 8. Jeho 
provozovatelem je Obvodní 
ústav sociálně-zdravotnických 
služeb (OÚSS), který je příspěv-
kovou organizací zřízenou naší 
městskou částí.“ 

Takový stav by relativně 
odpovídal výše uvedenému, 
skutečnost dnešních dní nám 
však napovídá něco jiného, 
neboť dnes se u domu na této 
adrese dočteme, že zde sídlí 
Alzheimer Home Libeň (nezamě-
ňovat prosím Alzheimer Home 
(group), s. r. o., a Alzheimer 
Home (Zátiší), z. ú., neboť jde 
zajisté o zcela jiné subjekty jen 
náhodou mající společné sídlo 
a lidi, kteří v těchto subjektech 
vystupují, např. MUDr. Šťastné-
ho). Je tedy vhodné ptát se, proč 
máme místo „klasického“ Domu 
sociálních služeb „Dům Alzhei-
merovský“, který provozuje 
někdo úplně jiný, byť na základě 
výběrového řízení, které 
vyhlásila právě Rada ÚMČ.

Také si myslíte, že Praha 8 si 
zaslouží víc? Víte, co zlepšit? 
Zavolejte nám na č.: 723 721 082. 
Najdete nás též na stránkách 
www.naseosmicka.cz.

Čssd
projekt paní 
ludkové je 
předražený
Pojďme si říci, jak domy 
sociálních služeb reálně fungují. 
Jsou dvě možnosti: první je 
ekonomická, kdy hlavním 
účelem projektu je zisk. 
Po odečtení všech nákladů se 
počítá s reálným výnosem.

 Pak je druhá možnost, veřejná, 
kdy zřizovatelem jsou kraje, obce, 
neziskovky. U nich není primár-
ním cílem zisk, ale nastavení 
projektu tak, aby skončil na nule. 
Když začnete počítat, zjistíte, že 
takový projekt musí mít zhruba 
110 až 120 lůžek, aby se dostal 
přibližně na nulu. A to počítáme 
se 100% naplněností.

Dům sociálních služeb, který 
připravila paní Ludková, má 
51 míst. Čili Praha 8 do něj musí 
dávat 7,5 milionu korun za každý 
rok, kdy bude tento dům 
provozovat. A to při stoprocentní 
obsazenosti 365 dní v roce 
plných 51 lidí. To reálně nejde 
naplnit, tedy počítejte přibližně 
8,5 milionu korun. Každý rok.

 Ten projekt zkrátka není 
dobře připraven a vyžaduje 
náročné finanční krytí. Přesto 
jsem při přípravě rozpočtu 
navrhl, že ho tak necháme. 
Bohužel jsem narazil na realitu. 
Sociální služby na Praze 8 jsou 
dotovány již částkou přes 
50 milionů korun a další zvedání 
neprošlo.  

 Proto jsme přišli s nápadem, 
aby se na provozu částečně 
podílel jiný subjekt — tedy 
že Praha 8 bude provozovat 
polovinu zařízení ve své režii, 
a druhou polovinu necháme 
v soukromé péči. To je reálné 
řešení příliš drahého provozu. 
Neschopnost paní Ludkové při 
přípravě projektu jsme tím 
výrazně zjemnili. A ani přes 
inzeráty v Osmičce nebyla zatím 
v naší části NIKDY zajištěna plná 
obsazenost. 

TENTO MěSíC SE PTá: ODS
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.

Jana Solomonová
radní  
mČ Praha 8  
za ano

Vladimíra Ludková
zastupitelka  
mČ Praha 8  
za ods

Pavel Schnirch
zastupitel  
mČ Praha 8 
za toP 09

Roman Petrus 
starosta mČ Praha 8 
za Čssd

hnutí ano
nad ekonomikou 
se musí přemýšlet 
i u seniorů 
Je tak otázkou, proč minulé 
vedení radnice projektovalo 
stavbu, o které muselo dopředu 
vědět, že bude ekonomicky 
neudržitelná, a že bude možná 
do budoucna nedostačující pro 
tak velké území, jako je Praha 8. 
S tímto úzce souvisí otázka 
finanční nákladnosti budovy 
a její následné udržování 
v chodu. Je jasné, že drahá 
stavba s malou kapacitou lůžek 
nebude nikdy rentabilní. Proto 
bylo třeba hledat způsoby 
financování, které udrží projekt 
v chodu a zajistí plnou péči 
seniorům, kteří to potřebují. 

Odpovědný radní za ČSSD se 
rozhodl ke kroku, kdy byla část 
domu pronajata soukromému 
provozovateli, a ten na oplátku 
zajišťuje, mimo jiné, jeho 
technické zabezpečení (kuchyně, 
prádelna apod.). Město tak může 
nabídnout svým občanům 
dostupnou péči a současně 
ušetří na dotování chodu 
budovy a jejího provozu. 
Otázkou však pořád zůstává, 
proč se minulé vedení radnice 
nepokusilo o stavbu budovy 
s mnohem větší kapacitou lůžek 
a projektovalo ji jen pro 
51 klientů, tak aby nebylo třeba 
provoz budovy dotovat. Je jisté, 
že i kdyby byla všechna lůžka ve 
správě města, i tak by pravděpo-
dobně nedostačovala budoucí 
poptávce, a to neberu v úvahu 
rychlost stárnutí obyvatel 
a zvyšující se potřebu těchto 
služeb.

Není tedy pravdou, že je tato 
služba pro občany Prahy 8 
nedostupnou, protože povinnos-
tí městské části je starat se o své 
seniory a to také dělá. Vždy je ale 
třeba přemýšlet také nad 
ekonomickou stránkou věci, 
která mohla být již od počátku 
tohoto projektu promyšlena 
mnohem lépe.
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kdu-Čsl, 
osmiČka soBě 
a nezávislí
je šance na jiný 
model?

Protože jednu část nového DSS 
má na starosti Zátiší, z. ú., které 
je členem skupiny MedicalIn-
vestments, a. s. Jistě se můžeme 
ptát, jestli by to obec zvládla 
levněji.

Záměr postavit a provozovat 
Dům sociálních služeb (DSS) 
v ulici S. K. Neumanna byl 
připravován od roku 2008, 
vlastní stavba byla zahájena 
v roce 2013, tedy za minulého 
vedení radnice, s rozpočtem 
123 mil. Kč. Kapacita připravo-
vaná i nyní provozovaná je 
21 lůžek pro seniory s celodenní 
péčí a 30 seniorů s diagnózou 
demence rovněž s celodenní 
péčí.

Jedno patro v DSS provozuje 
naše městská část a pro seniory 
s celodenní péčí činí průměrná 
úhrada za jednoho klienta 
18 000 Kč za měsíc. V části, 
kterou provozuje Zátiší a která 
je určená pro pacienty s Alzhei-
merovou chorobou, se hradí 
průměrně 27 000 Kč za měsíc za 
dvoulůžkový pokoj a 36 000 Kč 
za jednolůžkový pokoj.

Tazatelka měla v minulém 
vedení radnice celý projekt DSS 
ve své gesci jako radní. Proto 
jistě ví, že městská část Praha 8 
i v roce 2017 vyčlenila jen na 
provoz sociálních zařízení 
Prahy 8 cca 72 mil. Kč, což je 
mimochodem více, než činí 
příjem z daně z nemovitostí 
(55 mil. Kč).

Je škoda, že část určená pro 
klienty s demencí byla pronaja-
ta společnosti, která nemá sídlo 
na Praze 8, a není jisté, že 
klientem v DSS se stane 
přednostně občan Prahy 8. 
Při výši úhrady za jednoho 
klienta a s ohledem na cenu 
pořízení DSS je zarážející, že 
přednost klientů z Prahy 8 není 
zaručena.

ksČm
dSS 
S. K. neumanna

Proč se nový dům sociálních 
služeb stal pro občany Prahy 8 
finančně nedostupný? Domní-
vám se, že hlavní důvod je, že 
byl postaven draze. Za peníze, 
které byly do této přepychové 
stavby a jejího okolí investová-
ny, by se podle mého odhadu 
dala postavit dvě i tři podobná 
zařízení. Minimálně však 
středisko s trojnásobnou 
kapacitou. 

Dům sociálních služeb jsem 
navštívil v květnu 2016. Rok 
a půl potom, co se bývalé vedení 
radnice odporoučelo. Přestože 
dům nebyl ještě úplně vybaven, 
byl jsem i tak velmi překvapen 
jeho luxusní podobou. Moderní 
stavba s připravovanou střešní 
zahradou, nádherné záhony 
a cesty. Bylo vidět, že se 
architekti na tomto kousku 
Prahy 8 opravdu vyřádili – myš-
leno v pozitivním slova smyslu. 
Ale za vše se platí. Nerezové 
provedení kuchyně a drahá 
kuchyňská zařízení napovídala, 
že se nešetřilo ani na vnitřním 
vybavení.

Zarazila mne ovšem kapacita 
domu sociálních služeb. Přece 
není možné, aby tak luxusní 
zařízení bylo projektováno pro 
pár desítek klientů z více než 
100 000 občanů Prahy 8. Kdo má 
jen trochu analytické myšlení, 
musí si položit otázku, pro koho 
byl projekt už od prvopočátku 
určen a proč minulé vedení 
radnice pod dominancí ODS 
takhle dimenzovanou stavbu za 
veřejné peníze zadalo a co s ní 
mělo dále v plánu. 

Proč se nový dům sociálních služeb stal pro občany Prahy 8 
finančně nedostupný?

Jan Červenka
člen  
Kdu-Čsl,  
osmička sobě

Zdeněk Nagovský 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za KsČm

Hana Matoušová
radní 
mČ Praha 8  
za stranu zelených

Perla Kuchtová
zastupitelka 
mČ Praha 8 
za osmička sobě 
a nezávislí

strana 
zelených
Musíme zlevnit 
domácí péči 
o seniory
Ze statistik vyplývá, že 80 pro-
cent důchodců chce dožít doma. 
Domácí péče je náročná po 
fyzické i psychické stránce. 
Pokud pečující musí opustit 
zaměstnání, stává se náročnou 
i po stránce finanční – paradox-
ně může být pro rodiny domácí 
péče finančně daleko náročnější 
než umístění do domova pro 
seniory. Tyto domovy jsou 
státem dotované, a to od 
10 000 Kč měsíčně za klienta, 
v případech těžších forem 
demence jde i o dvojnásobek. 
Proto je pro Zelené klíčový 
rozvoj těch služeb, které 
seniorovi pomáhají v jeho 
domácím prostředí a které sníží 
finanční náročnost péče 
v rodinném kruhu. Rozšíření 
nabídky terénních služeb může 
pomoci snížit přetlak na 
umístění v pražských domovech 
pro seniory. Ty by měly být 
až poslední možností, bývají 
ale většinou prvním řešením, 
které rodiny volí.

Terénní a ambulantní služby 
poskytují vedle státních 
organizací také církve a nezisko-
vé organizace, které jsou 
v oblasti domácí péče nezastupi-
telné; jsou to také většinou ony, 
které přicházejí s novými 
přístupy. Velmi zajímavou, 
finančně dostupnou, a přitom 
málo známou službou je tísňová 
péče Života 90. Senior na ruce 
nosí tlačítko, jehož stiskem se 
v případě nouze spojí s nonstop 
dispečinkem. Rodiny tak mohou 
být klidnější v době, kdy se 
nemohou o člena své rodiny 
starat.

Osobně jsem pracovala 
v domově pro seniory a nyní 
jsem dobrovolnicí Života 90. 
Na seniory často společnost 
zapomíná, proto mi přijde 
dobrovolnictví právě v této 
oblasti velmi důležité.

osmiČka soBě 
a nezávislí
 privatizace zisků, 
socializace ztrát?
Radnice Prahy 8 financovala 
výstavbu domu sociálních 
služeb (DSS) s 51 lůžky v Libni 
a slavnostně jej otevřela koncem 
listopadu 2016. Část domu 
s kapacitou 30 lůžek byla 
posléze pronajata soukromé 
společnosti Alzheimer home, 
kde klient zaplatí za ubytování 
a stravu 800–900 Kč/den, tedy 
24–28 tis. Kč/osobu/měs., 
tj. 2,6násobek toho, nač měsíčně 
vyjde osmičkového obyvatele 
časově omezený pobyt v DSS, 
který disponuje 21 lůžky a stojí 
10–11 tisíc Kč/os./měs. Pro zají-
mavost – v Malešicích za tutéž 
cenu jako v DSS pořídíte 
ubytování se stravou i v soukro-
mém Alzheimer centru. 

Pan starosta pronájem 
zdůvodnil tím, že kdyby celý 
dům provozovala městská část, 
musela by ho ročně dotovat 
7,5 mil. Kč (zápis ze zastupitel-
stva 21. 6. 2017). Jak k uvedené 
cifře došel, nevíme, nicméně ať je 
či není správně odhadnuté, jak 
moc nebo málo je 7,5 milionu za 
roční provoz domova pro 
seniory s Alzheimerovou 
chorobou, srovnáme-li výdaje 
MČ za jiné „projekty“ (např. 
studie proveditelnosti stavby 
multifunkční sportovní haly: 
1,84 milionu Kč, karlínská psí 
louka: 11,5 milionu Kč atd.)? 

Do budoucna však musí 
městská část přemýšlet i nad 
potřebností jiných typů služeb 
pro seniory, než jsou lůžková 
zařízení. Například dostupná 
bydlení pro seniory, která by 
proti jiným bytovým domům 
měla tu výhodu, že by poskyto-
vala možnost nákupu služeb 
(stravování, úklid apod.) a měla 
by neustále přítomného vrátné- 
ho/pečovatele, kterého by senior 
snadno mohl přivolat, když se 
mu udělá nevolno. Senioři by 
mohli ocenit i společný nákup 
energií, senior taxi nebo bezplat- 
né poradenství právě v oblasti 
sociálních služeb a bydlení.
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Co  konkrétně  z  níže  vypsaných  problémů  
Vám  nejvíce  vadí?

Nedostatečná  
a  nekvalitní  

péče  o  seniory,  
nedostatek  

míst  
v domovech  
pro  seniory  

13%

Nedostatek  
městských  
bytů  a  
celková  
bytová  

situace  na  
Praze  8

10%

Velký  počet  
lidí  bez  
domova

16%

Velký  počet  
dealerů  drog  

a  jejich  
konzumentů

15%

Podle  mého  
názoru  je  vše  

řešeno  
dostatečně

8%

Pro  mě  
osobně  je  
problémem  
vše  z výše  
uvedeného

18%
Nevím,  
neumím  

odpovědět
20%

Průzkum

Má    podle  Vás  Praha  8  problémy  v  sociální  
oblasti?  (péče  o  seniory,  byty,  počet  míst  

v  domovech  pro  seniory)

Rozhodně  
ano
19%

Spíše  
ano
24%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
37%

Spíše  
ne

14%

Rozhodně  
ne
6%

Co konkrétně z níže  
vypsaných problémů 

vám nejvíce vadí?

Má podle vás Praha 8 problémy  
v sociální oblasti? (péče o seniory, byty,  

počet míst v domovech pro seniory)

Šestá sonda do veřejného mínění oByvatel Prahy 8

Aktuálně o sociální péči
 nČasopis osmička ve spolupráci s výzkumným projektem 

Phoenix research on-line pokračuje v unikátní každoměsíční 
sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8. dnes 
je to na téma sociální péče. 

Tohoto šetření názorů se ve 
dnech 12. 1. – 4. 2. účastnilo 
celkem 531 respondentů, kteří 
žijí na území MČ Praha 8. 
Ti rovněž museli spadat do 
adekvátních kategorií dle 
pohlaví, věku, vzdělání, navíc 
v takovém počtu, aby to 
odpovídalo typickému rozložení 
obyvatelstva Prahy 8. 

První položená otázka 
výzkumu zjišťovala, zda má 
Praha 8 problém v sociální 
oblasti. Nejvíce odpovídajících, 
více než třetina (37 %) váhá 
a přiklání se k odpovědi „nevím“. 
S odstupem, 24 % respondentů, 
sdílí mínění, že spíše ano. 
Devatenáct procent vyjádření 
se ztotožňuje s názorem, že tato 
oblast je skutečně zralá k řešení, 
14 % dalších odpovídajících 
míní, že sociální problémy na 
osmičce spíše nejsou, a zbývají-
cích 6 % dotázaných vůbec 

nepovažuje v Praze 8 toto téma 
za nedostatečně řešené a je 
s jeho stavem spokojeno. 

Druhá otázka zkoumala míru 
vážnosti jednotlivých problémů 
„pod lupou“ v sociální oblasti. 
Pětina z oslovených se neztotož-
nila se žádnou z nabízených 
možností, zvolila odpověď 
„nevím“, 18 % odpovídajících 
pak považuje všechny následně 
v textu zmíněné problémy 
za hodné řešení. S menším 
odstupem, 16 % dotázaných, se 
přiklonilo k obavám z velkého 
počtu lidí bez domova, 15 % 
považuje za zásadní problém 
velký počet dealerů drog a jejich 
konzumentů, 13 % pak největší 
rizika spatřuje v nedostatečné 
a nekvalitní péči o seniory 
a nedostatku míst v domovech 
pro seniory. Desetina dotáza-
ných je nespokojena s nedostat-
kem městských bytů a s celko-

vou bytovou situací na Praze 8. 
Zbývajících 8 % účastníků 
výzkumu naopak vyjádřilo svou 
spokojenost a sociální oblast 
považuje za adekvátně řešenou.

Třetí otázka této veřejné 
sondy se zajímala o postoj 
občanů k případnému zvýšení 
kapacit v domovech pro seniory. 
Téměř třetina všech odpovídají-
cích (29 %) si myslí, že s ohledem 
na stárnutí populace by se 
o zvýšení kapacit v domovech 
pro seniory mělo uvažovat, 22 % 
nemá na tuto otázku jasnou 
odpověď. Celá pětina oslovených 
je přesvědčena, že kapacita je 
dostatečná, avšak Praha 8 by 
se měla zaměřit na doplňkové 
služby v oblastech domácího 
ošetřování, 18 % respondentů 
pak volá po zvýšení kapacity 
domovů pro seniory, a to co 
nejdříve, a zbývajících 11 % 
reakcí se se stávající kapacitou 
ztotožňuje.

Předposlední dotaz se věnoval 
podpoře bytové politiky 
v Praze 8. Více než třetina 
účastníků výzkumu (34 %) nemá 

na tuto otázku jasný názor, 
téměř každý pátý (19 %) však 
volá po větším počtu startova-
cích bytů a bytů s nízkým 
nájemným pro sociálně slabé, 
18 % pak souhlasí se stavbou 
dalších nových bytů. 16 % 
odpovídajících je přesvědčeno, 
že Praha 8 má dostatek měst-
ských bytů za rozumné ceny 
a 13 % odmítá tuto otázku řešit 
s odvoláním, že se situace 
postupně uklidní vývojem sama.

Závěrečná otázka zjišťovala 
u veřejnosti, zda by se měla 
Praha 8 více zaměřit na lidi bez 
domova a další sociálně 
vyloučené skupiny, ale také 
drogově závislé. Nejpočetnější 
skupina názorů (34 %) by ocenila 
větší počet strážníků v ulicích 
a důsledné trestání protizákon-
ného chování, 21 % váhá, 18 % 
sdílí přesvědčení, že by měla mít 
Praha 8 jiné priority a těmto 
skupinám by neměla pomáhat. 
S menším odstupem (15 %) 
oslovených se vyslovuje pro 
možnost levného ubytování 
a práce pro obec pro lidi bez 
domova, pro drogově závislé by 
pak uvítali větší počet krizových 
center, naopak 12 % odpovídají-
cích je přesvědčeno, že v této 
oblasti dělá Praha 8 dostatek 
práce. (red)
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  Měla  by  podle  Vás  Praha  8  více  
podporovat  bytovou  politiku?

Ano, Praha 8 
by  měla  mít  
více  bytů  
s nízkým  
nájemným  
(startovací  a  
pro  sociálně  

slabé)  
19%

Ano, Praha 8 by 
měla  povolit  

stavbu  dalších  
nových  bytů

18%

Ne,  není  
třeba  toto  

řešit,  
situace  se  
postupně  
uklidní  
sama
13%

Praha 8 má 
dostatek  
městských  
bytů  za  
rozumné  
ceny
16%

Nevím,  neumím  
odpovědět

34%

Měla  by  podle  Vás  zvýšit  Praha  8  
kapacity  v  domovech  pro  seniory?

Ano,  rozhodně  
co  nejdříve

18%

Myslím,  že  s  
ohledem  na  
stárnutí  

populace  by  
se  o  tom  
mělo  

uvažovat
29%

Podle  mého  
názoru je 
kapacita  

dostatečná
11%

Podle  mého  názoru  je  
kapacita  sice  dostatečná,  ale  
Praha  8  by  se  měla  zaměřit  
na  doplňkové  služby  v těchto  

oblastech  (domácí  
ošetřování  a  pod.)

20%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
22%

Měla  by  se  podle  Vás  Praha  8  více  zaměřit  na  
lidi  bez  domova  a  jiné  sociálně  vyloučené  

skupiny,  ale  také  drogově  závislé?

Ano,  v ulicích  by  mělo  
být  více  strážníků  a  

protizákonné  chování  by  
mělo  být  důsledně  

trestáno
34%

Ano,  lidem  bez  domova  
by  měla  být  nabídnuta  

možnost  levného  
ubytování  a  například  

práce pro obec, pro 
drogově  závislé  by  

mělo  být  víc  krizových  
center

15%

Ne,  Praha  8  
by  neměla  
těmto  lidem  
pomáhat,  
měla  by  se  
zaměřit  na  
jiné  věci
18%

Praha  8  v této  oblasti  
podle  mého  názoru  

dělá  dostatek
12%

Nevím, 
neumím 

odpovědět
21%

18-‐24 10,7% <ZŠ 0,8% muž 49,0%
25-‐34 18,4% ZŠ 18,2% žena 51,0%
35-‐44 18,4% OU 34,8%
45-‐54 15,7% SŠ 7,2%
55+ 36,8% SOŠ 25,7%

VŠ 13,2%

MČ Praha 8

18-24
11%

25-34
18%

35-44
18%

45-54
16%

55+
37%

<ZŠ
1%

ZŠ
18% OU

35%

SŠ
7%SOŠ

26%

VŠ
13%

muž
49%

žena
51%

pohlaví

věk

vzdělání

531 respondentů   |   CAWI

sběr: 12.1.2018 - 4.2.2018

Měla by podle vás zvýšit  
Praha 8 kapacity v domovech  

pro seniory?

Měla by podle vás  
Praha 8 více podporovat  

bytovou politiku?

Měla by se podle vás Praha 8 více zaměřit 
na lidi bez domova a jiné sociálně vyloučené 

skupiny, ale také drogově závislé?
MČ praha 8
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Rozhovor

„líný tenoR“ Či „RomanticKý baRyton“ bohuš matuš:

Karlín mi nastartoval kariéru
 n sedí proti mně, sem tam 

potáhne z elektronické 
cigarety, odpovídá zpod 
kšiltovky tiše, až plaše, 
usmívá se a vyzařuje z něj 
klid a pohoda. Čtyřiačtyřice-
tiletý zpěvák Bohuš matuš, 
nejmladší z interpretů, který 
bude v cyklu koncertů pro 
seniory vystupovat v kd 
krakov a kd ládví. 

Vůbec nevypadáte na toho 
bohéma, jak vás vykreslují 
především bulvární média...
„Novináři toho o mně napsali… 
Nesmíte jim všechno věřit...“

Ale byl by to krásný příběh 
o napraveném hříšníkovi, který 
teď kromě v muzikálech zpívá 
i babičkám a dědečkům… 
„Nebyl jsem vzorňák, to asi 
málokdo, ale některé věci prostě 
nejsou pravda. Z konzervatoře 
jsem třeba odešel sám – z br-
něnské, protože jsem chtěl do 
Prahy, a z pražské proto, že jsem 
začal zpívat – a vydělávat 
– v muzikálech... Teď chodím na 
hodiny k paní Jeleně Noskové, 
učitelce zpěvu z Národního 
divadla. Ta zcela přesně ví, jak 
mám s hlasem pracovat.“

Vaše diskografie obsahuje šest 
alb, poslední ale z roku 2011... 
„První album bylo hned zlaté, 
a to je docela závazek. Recyklo-
vat pořád dokolečka ty samé 
hity jsem nechtěl. Mám ale pro 
všechny naprosto čerstvou 
informaci, že už mám sedmé 
album – v březnu proběhne 
křest nového cédéčka Nechci 
zůstat sám, které jsme udělali 
spolu s Magdou Malou a Lubou 
Rysem Čužákem. Tenhle 
Kladeňák, věrný přítel Jardy 
Jágra, má totiž velmi příjemný 
a velmi hluboký bas.“ (Pozn.: 
Toto CD můžete vyhrát 
v křížovce tohoto čísla 
Osmičky.)

Jako zpěvák jste byl v roce 2003 
třetí v anketě Český slavík, první 
CD hned zlaté, to jsou skutečně 
vysoko nastavené laťky. Ale už 
před konzervatoří váš život 
směřoval do výšin – vyučil jste 
se kominíkem…
„Ano, výšky mě vždycky lákaly 
(smích). Miloval jsem hory 

a kvůli nim jsem po základce 
nastoupil na vojenskou školu 
v Liptovském Mikuláši. Náborář 
o nich tak krásně mluvil…! Ale 
i když na lidi si nemůžu 
stěžovat, byli fajn, byla to vojna 
a já to nezvládal. Pořád jsem byl 
nemocný a tak si pro mě táta po 
necelém půlroce přijel. To byl 
rok 1987. ... Mimochodem – už 
z kominických dob se znám 
s Jarkem Šimkem, učil se na 
zedníka a vystupoval na 
soutěžích s kapelou, já jako 
sólista. A přitom teprve vloni 
pro mě napsal písničku Náš hlas 
je v souznění.“

V muzikálu Mary Poppins byste 
tedy mohl zpívat sám za sebe – 
tam je přece nádherná píseň, 
kterou zpívá na střechách nad 
městem sbor kominíků.
„Nevím, jestli skutečně sám 
za sebe, nikdy jsem se čistění 
komínů nakonec nevěnoval…“

Láska k výškám vám zůstala – 
umíte zpívat hodně vysoko…
„Jsem vysoký baryton, nejvyšší 
tón mám vysoké bé. O zpěvá-
cích jako já se říká, že jsme ‚líní 
tenoři‘. Rozsah mám skoro tři 
oktávy, ale čistých a pěvecky 
použitelných je něco přes dvě. 
No, já bych o sobě řekl, že jsem 
‚romantický baryton‘...“

Kdy jste v sobě objevil talent 
ke zpěvu?
„Zpíval jsem už jako malý kluk. 
S dědou jsme jezdili na výlety 
do tehdejší NDR a já tam v pěti 
letech zpíval holkám gottovku: 
Vy ten dům snad líp nežli já 
budete znát… Křemílek a Vocho-
můrka, Pohádky z mechu 
a kapradí. A měl jsem prý 
úspěch! Když mi bylo dvanáct, 
objevil jsem u dědy s babičkou 
na půdě staré kytary po svém 
strýci a začal na ně drnkat. 

Děda mi zajistil učitele a od 
kytarového mistra jsem se 
naučil klasické držení a hraní.“

Jenže kariéra kytarového 
virtuóza vás nějak minula... 
Kdo vás definitivně nasměroval 
ke zpěvu?
„Vděčím za to především paní 
Brabcové, vychovatelce od 
kominíků, která mě podporova-
la ve zpěvu a posílala na 
pěvecké soutěže. A pak 
sbormistryni Markétě Jedličko-
vé ze souboru Kampanela, která 
mě v 15 letech dá se říci objevila 
a připravila ke zkouškám na 
brněnskou konzervatoř. Dodnes 
s Kampanelou občas zpívám.“

Připravila vás výborně, na 
konzervatoř jste se dostal.
„Brno byla skvělá doba. Bylo 
mi osmnáct devatenáct, hrál 
a zpíval jsem na chodníku a za 
hodinu si vydělal 2,5 tisíce. Můj 
učitel zpěvu František Hrabal, 
jinak skvělý člověk, mi za toto 
‚koncertování‘ sice vyhrožoval 
vyloučením, ale k tomu nedošlo. 
A navíc mě lákala Praha a tak 
jsem po roce přestoupil na 

konzervatoř Jaroslava Ježka 
k paní profesorce Walterové.“

Jak jste se dostal k muzikálům?
„Na konzervatoř přišel produ-
cent Janis Sidovský, že hledají 
někoho do tehdy nového 
muzikálu Dracula. Prošel jsem 
konkurzem a bylo to. Najednou 
se to začalo valit, nějakou dobu 
jsem současně vystupoval 
v Hudebním divadle Karlín, 
v Semaforu, který sídlil ve 
stejné budově, a ve Státní opeře 
v představení Boris godunov.“

To jste se po Karlíně dost 
naběhal?
„Když se sešla dvě představení 
v jeden den, byla to lítačka. 
Naštěstí opera není od Karlín-
ského divadla přehnaně daleko. 
Dá se říct, že Karlín mi nastarto-
val kariéru. A víte, že jsem 
nakonec v Karlíně jeden čas 
i bydlel?“

Tak to jste do práce měl docela 
blízko.
„Právě že ne. Přistěhoval jsem 
se krátce po povodních 2002, 
divadlo bylo zatopené. Semafor 

Když mi bylo čtrnáct, 
nahrál mě kámoš 

na stařičký kazeťák. 
Motor mu už šel nějak 

divně, a když jsme 
si to pustili, tak jsem 

zněl jako Walda.

Bohuš matuš zpívá v domově pro seniory v Mšeně. Foto: Josef Havel
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bOhuš MAtuš  
(* 1973, Písek) 
Zpěvák, v anketě Český sla-
vík získal v roce 2003 bronzo-
vého slavíka. Na svém kontě 
šest alb, v březnu 2018 vydá-
vá sedmé Nechci zůstat sám. 
Velmi vyhledávaný muzikálo-
vý zpěvák – Dracula, Pomáda, 
Johanka z Arku, Monte Cris-
to, Romeo a Julie na ledě (na-
zpívání hlavní role společně s 
Lucií Bílou), Noc na Karlštej-
ně, Producenti, Limonádo-
vý Joe, Angelika, Kat Mydlář 
(hlavní role), Antoinetta – krá-
lovna Francie, Fantom opery 
(role Raoula). Po krátké pauze 
se vrátil na výsluní muzikálové 
scény – v současné době hraje 
hlavní roli ve světovém muzi-
kálu Ples upírů. Účinkoval v di-
vadle Semafor, v Hudebním di-
vadle Karlín a hostoval také ve 
Státní opeře (Boris Godunov). 
K filmu Filipa Renče a Zdeň-
ka Zelenky Rebelové nazpíval 
hlavní mužskou roli (m.j. Stín 
katedrál, Já budu chodit po 
špičkách). Dále spolupracoval 
s Křižíkovou fontánou v Praze, 
kde propůjčil svůj hlas k balet-
ním představením: Malá moř-
ská víla, Notre Dame de Pa-
ris, Atlantida, Tristan a Isolda 
a další. 

se odstěhoval do Dejvic, a já tak 
měl v Karlíně nějakou dobu 
vystupovací pauzu. Hrát 
a zpívat jsem v HDK začal znova 
v roce 2004 a jsem tam dodnes. 
Dracula, Producenti, Noc na 
Karlštejně, Limonádový Joe… 
Nádhera!“ 

Jak se vám v Karlíně po tisícileté 
vodě bydlelo?
„Po pravdě řečeno v té době nic 
moc. Malá garsonka, perma-
nentní hluk z nutných oprav, 
prach. Když to srovnám s tím, 
jak Karlín vypadá teď… Klobouk 
dolů, luxus! ... Na Karlín mám 
třeba i tuto milou vzpomínku – 
moje přítelkyně tam prodávala 
španělské speciality, nakupovat 
k ní chodila zpěvačka Miluška 
Voborníková, která nosila 
svému manželovi Petru 
Spálenému delikatesní 
šunčičku…“

V dubnu budete v rámci cyklu 
koncertů pro seniory zpívat na 
jiných místech Prahy 8 – v KD 
Krakov a v KD Ládví. 
„Na to se moc těším. Pro seniory 
zpívám strašně rád, i když jsem 
se tomu dlouho bránil.“

Proč?
„Myslel jsem si, že budu pořád 
zpívat mladým holkám. Ale pak 
mě požádal můj dědeček, který 
byl v domově důchodců, abych 
k nim přijel zazpívat. Té energie, 
co jsem najednou od nich cítil! 
Neuvěřitelné! Dohodl jsem se 

s Jožkou Zemanem, který 
objížděl republiku s programem 
pro seniory s Jirkou Helekalem, 
Heidi Janků, Standou Hložkem, 
a přidal jsem se k nim.“

Jiří Helekal počátkem února u nás 
už vystoupil, kromě něj budete ve 
společnosti například Yvetty 
Simonové, Evy Hruškové, Jana 
Přeučila, zněly tu i semaforské 
hity… Co budete zpívat?
„Vyzkoušený repertoár. Kromě 
svých písníček mám v repertoá-
ru ty nejkrásnější písně 
Waldemara Matušky i starší 
hity Karla gotta. Takže určitě 
si posluchači přijdou na své.“

Proč zrovna Gott nebo Matuška?
„S Matuškou je to jasné – máme 
přece skoro stejné příjmení 
(smích). Když mi bylo asi 
čtrnáct, nahrál mě kámoš na 
stařičký kazeťák. Motor mu už 
šel nějak divně, a když jsme si to 
pustili, tak jsem zněl jako 
Walda. Jeho písničky jsem měl 
odjakživa hrozně rád, tak jsem 
je zpíval. A později jsem přidal 
Karla gotta – Jirka Korn mi 
jeden čas říkal gotomatuška.“

Co na to, jak jste zpíval jejich hity, 
říkali?
„gott mi řekl, abych se zaměřil 
na vlastní tvorbu. Ale nezakázal 
mi to. Bral jsem to jako doporu-
čení, abych jen nekopíroval, 
ale zkusil se prosadit vlastní 
cestou. No, prosadit se jako on… 
to je skoro nemožné. gott je 

jako Mozart mezi náma 
Salieriema.“

A Matuška?
„Jednou jsme natáčeli televizní 
show a on stál s Olinkou, tedy 
se svou manželkou, u rozpisu, 
kdo kdy jde na scénu. Stál jsem 
za ním, tehdy jsme se ještě 
osobně neznali. A on najednou 
píchne do mého jména, že 
tenhle kluk zpívá jeho písničky 
nejlíp ze všech, co je přebírají. 
To mě opravdu potěšilo. Později 
mi to řekl i přímo. A na právě 
vycházejícím albu, o kterém 
jsem se zmiňoval, mám píseň 
Pocta Waldovi.“

Když se řekne senior, co vám jako 
první naskočí?
„Pokora. Dědeček truhlář. 
Babička. S ní jsem chodil v Písku 
do kostela, pan farář tam hrál na 
varhany a krásně zpíval. Nejen 
pro seniory, pro všechny.“

Teď pro seniory – a nejen pro ně 
– zpíváte vy sám. Jaká je to 
zkušenost?
„Zcela jiná než u muzikálů. 
Bezprostřednější. Těší mě, že 
senioři zpívají se mnou a že se 
jim mé vystoupení líbí. Ale už 
jsem také slyšel, jak jedna paní 
říká: Já se toho čerta bojím. 
To mě pobavilo, já snad jako čert 
nevypadám. Vlasy skoro 
nemám, vystupuji v kšiltovce 
nebo v šátku. Možná bylo 
nějaké zvláštní nasvícení, 
nevím...“ (smích)

A kdybyste si šátek sundal…?
 „Tak vypadám jak Lenin! (směje 
se a sundává kšiltovku) Vladimír 
ljič zpívá gotta! Nevyděsil bych 
diváky ještě víc?“ (smích)

VladimíR slabý

i mezi dříVe narozenými má Bohuš Matuš spoustu fanynek. Foto: Josef Havel
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Doprava / bezpečnost

z Černé kroniky

Záchrana života 
V průběhu ledna 2018 byli strážníci 
městské policie Prahy 8 vysláni na 
křižovatku ul. Libčická, Čimická, kde se 
měla nacházet žena v bezvědomí. Po příjez-
du hlídky na místo byly prověřeny životní 
funkce a bylo započato s masáží srdce a na 
místo povolána RZS. 

Po příjezdu zdravotníků byla žena 
s obnovenými životními funkcemi 

převezena do Nemocnice Na Bulovce, 
kde byla hospitalizována. Zjevně se jednalo 
o osobu bez přístřeší.  

Agresivní host
Obsluha jednoho z restauračních zařízení 
v ulici U Libeňského pivovaru požádala 
strážníky prostřednictvím linky 156 
o pomoc v případě agresivního muže, který 
se měl v provozovně nevhodně chovat 

a verbálně napadat personál. Dle vyjádření 
oznamovatele měl výtržník dokonce 
pokládat obutou nohu na pult baru. 

Po příjezdu strážníků se podezřelý 
odmítl legitimovat, a jednoho z policistů 
dokonce trefil odcvrnknutým nedopalkem 
pod oko. Navíc se snažil úderem ruky 
poškodit služební vozidlo policie. S ohle-
dem na situaci byl muž za použití donuco-
vacích prostředků zpacifikován a předán 
k řešení státní policii.

nejen zenklova ulice

Konečně se napříč celou 
prahou 8 opravují silnice 

 nv Praze 8 se ve velkém rekonstruují ulice. obyvatelé naší 
městské části budou na řadě míst jezdit po novém asfaltu, 
jinde zase bude opravený chodník. 

Nejde jen o nejviditelnější 
a nejrozsáhlejší rekonstrukci 
v Zenklově ulici. V Bohnicích, 
Kobylisích i Libni se v poslední 
době opravilo víc než tucet 
dalších ulic: mimo jiné část ulice 

Bohnická, Davídkova nebo 
S. K. Neumanna. 

Radnice Prahy 8 přitom tyto 
ulice nemá ve správě, proto 
je nemůže opravovat sama. 
Nezbývá tak než tlačit na 

Technickou správu komunikací 
(TSK), která ulice spravuje pro 
hlavní město. „V minulém roce 
jsme se jednáním s TSK 
věnovali poměrně intenzivně, 
díky tomu se nám podařilo 
docílit více opravených ulic, 
které by jinak zůstaly v plánu 
na neurčito,“ uvedl starosta 
Roman Petrus. 

V Praze 8 proběhla v poslední 
době rekonstrukce 
následujících ulic: 
Zelenohorská, Křivenická, 
Sosnovecká, Vršní, U Pískovny, 
Davídkova, Na Rokytce, 
S. K. Neumanna. Části ulice 
Bohnická, Čumpelíkova, 
Rajmonova. V ulici Na Slovance 
byly opraveny chodníky. (vic)

Bohnická ulice pod kostelem.

zenkloVa ulice.daVídkoVa ulice.
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uspořádá

 JARNÍ ÚKLID
u příležitosti Dne Země

v sobotu 

21. 4. 
2018

Vyberte sami lokalitu na Praze 8, kde se bude uklízet.
Své tipy zasílejte: eva.simkova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 742 nejpozději do 10. 3. 2018

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Nabídka volných 

pracovních míst 
na ÚMČ Praha 8

Nabízíme stabilní a smysluplné  
zaměstnání s řadou  
nadstandardních benefitů.

Hledáme nové kolegy 
na řadu volných pozic.

Nabídku volných míst naleznete na našich webových stránkách: 
www.praha8.cz

TRAGÉDIE 
O DOKTORU 

BONBONIÉRA

DIVADELNÍ

PRO SENIORY

Vstupné 70 Kč.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

10. 3.
v 15:00

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

FAUSTOVI
Hraje Divadlo Buchty a loutky,

 hudba – Monika Knoblochová 

(cemballo)

Hudebně-divadelní představení

Představení ve spolupráci s Duhovým tandemem.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

BŘEZEN

PO LASKAVÉ BOHYNĚ

ČT

SO

PÁ

19.00

19.00

19.00

19.00

NĚCO ZA NĚCO

EDITH A MARLENE

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

ÚT 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ
ST 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

PÁ 19.00 VIŠŇOVÝ SAD

ČT

ČT

10.00

19.00

VIŠŇOVÝ SAD
FUK!

Premiéra

Veřejná generálka

Předplatné skupina C

SO 17.00 JAK SBALIT ŽENU 2.0

SO 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0

ST 19.3014 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

19

15

17

16

20
21

23

22
22

17

17

SO 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Indigo Company,
host divadla

Indigo Company,
host divadla

Anglické titulky

NE 15.00 Vernisáž Nikol Dutkové, Zuzany Knorové

ÚT 19.00 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI 
(S) FILIPEM

PO

ÚT

19.00

15.00

KRÁLOVA ŘEČ
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI 
(S) FILIPEM

ČT 10.00 VIŠŇOVÝ SAD
ČT 19.00 NĚCO ZA NĚCO

ÚT 19.30 DOTĚRNOSTI
ST 19.30 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 

ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

Cabaret Calembour,
host divadla

SO 19.3024 TRIPTYCHON_DI_VOCE
24

25

27

26
27

29
29

27
28

ÚT

NE

19.00

10.00
–17.00

EDITH A MARLENE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ČT 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ
ST 19.00 NORA

ČT 19.00 KRÁLOVA ŘEČ

PÁ 19.0009 DON JUAN

ÚT 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

SO 14.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
SO 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Vstup zdarma

Předplatné 
skupina B

Předplatné 
skupina A

ÚT 19.30 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ

ČT 19.30 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

SO 19.30 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

06
04

08
07

01

13

10
10

06

08

03

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

 
28/3 

2018 
v 19:00

Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč

HVEZDNÝ 
VECER 

DIVADLO 
KARLA HACKERA, 

Klapkova 26, Praha 8

HVEZDNÝ 

Štěpánková
Povídání s hereckou legendou. 
Večerem provází Jitka Sedláčková.

Ja
n

a
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Územní rozvoj

nový seriál

průvodce územním řízením
 nz důvodu hrozící výstavby mrakodra-

pů v sídlišti Ďáblice začínáme publiko-
vat informativní manuál pro občany.

V návaznosti na již publikovaný přehled 
všech dosavadních kroků radnice, jak 
předejít zahuštění sídliště Ďáblice vysoko-
podlažní zástavbou, bude v tomto a násle-
dujících třech číslech časopisu Osmička 
postupně vydán čtyřdílný seriál Průvodce 
územním řízením, jehož cílem je občany 
srozumitelnou formou seznámit s rozhodo-
vacími procesy, které probíhají v souvislosti 
s výstavbou, a rovněž s možnostmi zapojení 
obyvatel městské části Praha 8 do tohoto 
procesu. 

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje: 
„Naším cílem je využít všech zákonných 
možností k zabránění masivní výstavby 
v sídlišti Ďáblice. Za tím účelem chceme 
v předstihu seznámit naše spoluobčany 
se všemi možnostmi, které budou moci 
využít.“ Místostarosta Radomír Nepil 
k tomu dodává: „Územní řízení je nesmírně 

složitý proces a málokdo se v něm orientu-
je, což často odrazuje veřejnost od větší 
míry zapojení se. Tímto dokumentem 
chceme veřejnosti umožnit se lépe a efek-
tivněji zapojit.“ 

Cílem radnice je, aby se občané s nově 
získanými informacemi mohli snáze 
zapojovat i do odporu proti dalším negativ-
ním záměrům, které se v budoucnu mohou 
objevit. „V Praze 8 evidujeme řadu skrytých 
developerských hrozeb, které tu jsou 
zejména z divokých 90. let a let následují-
cích. Chceme se proto společně maximálně 
připravit na ochranu našich krásných 
osmičkových sídlišť a některých dalších 
citlivých území na jihu Prahy 8.“

průvOdce ÚZeMníM říZeníM 
Seriál Průvodce územním řízením bude 
vycházet ve čtyřech dílech. Jeho cílem je 
představit občanům městské části Praha 8 
rozhodovací procesy, které probíhají 
v souvislosti s výstavbou, a rovněž možnos-
ti zapojení obyvatel městské části Praha 8 
do tohoto rozhodovacího procesu v řízení.

Jedná se o dokument informativní 
povahy, který nenahrazuje kvalifikovanou 
právní službu.

1 Vedle rozhodnutí o umístění stavby se v územním řízení vydává též rozhodnutí o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území,  
  o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu (viz ust. § 77 stavebního zákona).
2 Viz § 105 stavebního zákona.
3 Podle ust. § 94j stavebního zákona platí, že společné povolení lze vydat u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených  
  v ust. § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v ust. § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
4 Viz § 96b stavebního zákona.

díl 1.: cO tO je ÚZeMní říZení?
Obecně K ÚZeMníMu říZení
Územní řízení je rozhodovací proces, ve 
kterém stavební úřad rozhoduje o využití 
území, nejčastěji o umístění stavby.1  
Rozhodnutí o umístění stavby je pak 
základním rozhodnutím o stavbě, kterým 
se vymezuje stavební pozemek, umisťuje 
stavba či se stanovují podmínky pro její 
umístění a realizaci. V tomto seriálu se 
nadále budeme věnovat pouze územnímu 
řízení, které se vztahuje k umísťování staveb.

V případě, že má kdokoli (ať fyzická osoba 
či např. developerská společnost) zájem 
vybudovat na pozemku stavbu, musí 
nejprve požádat příslušný stavební úřad 
o územní rozhodnutí. K žádosti musí připojit 
projektovou dokumentaci a další zákonem 
vyžadované podklady, jako například 
závazná stanoviska či rozhodnutí dotčených 
orgánů. Stavební úřad následně v územním 
řízení posuzuje stavební záměr žadatele 
(nazývaného jako „stavebník). V případě, 
že stavební úřad shledá navržený záměr 
přípustným, vydá územní rozhodnutí, 
kterým tento záměr schválí. Současně může 
stavební úřad stanovit podmínky pro další 
přípravu a realizaci stavby. 

V další fázi, kdy bude chtít stavebník 
přistoupit k samotné realizaci stavebního 

záměru, je nutné zažádat o vydání staveb-
ního povolení, kterým se povoluje 
samotné provedení (vybudování) 
stavby. Některé jednodušší stavby 
nevyžadují stavební povolení, 
stavebnímu úřadu se pouze 
ohlašují.2

Zatímco v rámci územního řízení 
stavební úřad posuzuje, zda je 
možné navrhovanou 
stavbu 
„umístit“ 
v dotčeném 
území a jaký 
bude mít vliv 
na okolí, ve 
stavebním řízení se již zaměřuje na její 
technické provedení. Z hlediska plánování 
výstavby je územní rozhodnutí klíčové, 
neboť významné aspekty stavby (jako výška 
nebo objem) jsou posuzovány právě 
v územním řízení a v navazujícím stavebním 
řízení se jimi již stavební úřad nezabývá.

vÝZnAMné ZMěnY v ÚZeMníM 
říZení Od 1. 1. 2018
Novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
účinném od 1. ledna 2018 („stavební zákon“) 

došlo k významným změnám mj. právě 
v procesu územního řízení. Novela 
rozšiřuje možnosti využití tzv. společného 
územního a stavebního řízení, jehož 
výsledkem je vydání rozhodnutí, kterým se 
umisťuje stavba a současně povoluje její 
provedení.3 Je tedy pravděpodobné, že 
v zájmu urychlení povolovacího procesu 
bude tento postup v praxi využíván více 
než dosud a stavebníci budou obě žádosti 
spojovat. 

Další změnou, kterou přinesla novela 
stavebního zákona, je proces posuzování 

v přípAdě ZájMu O InfOrMAce:
Pokud máte zájem o nejaktuálnější 
informace ke kauze CPI, přihlaste se 
k odběru na e-mailu předsedy komise 
pro životní prostředí Víta Cézy:  
vit.ceza@praha8.cz
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žádosti o vydání územního rozhodnutí.  
Nově již stavební úřad, který řízení vede, 
neprovádí posuzování souladnosti staveb-
ního záměru se závaznými územními 
regulativy (územní plán či např. politika 
územního rozvoje). Toto posuzování 
provádí nově orgán územního plánování4, 
který k této věci vydává závazné stanovis-
ko. Toto závazné stanovisko následně 
stavebník předkládá stavebnímu úřadu a je 
podkladem pro vydání územního rozhod-
nutí (bez kladného závazného stanoviska 
nelze žádosti stavebníka vyhovět). 

OtáZKY A OdpOvědI:
1. co to je územní řízení?
V územním řízení stavební úřad povoluje 
umístění stavby v území, a to na základě 
žádosti stavebníka. Pokud je záměr 
přípustný, stavební úřad vydá územní 
rozhodnutí, kterým rozhodne o umístění 
stavby. 

2. co stavební úřad v rámci územního 
řízení posuzuje?
Stavební úřad posuzuje, zda je stavební 
záměr, který je předmětem žádosti o vydání 
územního rozhodnutí, v souladu s požadav-
ky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území. Dále 
stavební úřad posuzuje soulad záměru 
s požadavky na veřejnou dopravní nebo 

technickou infrastrukturu, včetně doprav-
ního napojení, a také se závaznými stano-
visky, popřípadě rozhodnutími dotčených 
orgánů (tj. např. orgány ochrany životního 
prostředí, památkové péče či orgány 
územního plánování, které vydávají 
stanovisko k souladnosti záměru s územně 
plánovací dokumentací). 

3. jaký je další postup po získání územní-
ho rozhodnutí?
Poté, co stavební úřad vydá územní 
rozhodnutí, může stavebník žádat stavební 
úřad o vydání stavebního povolení, na jehož 
základě již realizuje samotnou stavbu. 

V případě stavebních záměrů, které 
nepodléhají speciálním stavebním úřadům 
(jako jsou např. vodohospodářské stavby 
či stavby drážní), lze vést společné územní 
a stavební řízení. Stavebník tak může 
zažádat o vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení „najednou“ a po jeho 
získání může hned započít s výstavbou.  (red)

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pod zášti tou radní pro sport
Jany Solomonové

Bližší info podá p. Tischer, tel.: 222 805 104, 
jaromir.� scher@praha8.cz

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8 
POD VEDENÍM 
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

START: dětské hřiště u hájovny 
v Čimickém háji

Účast na trénincích je ZDARMA, 
začít můžete kdykoli.

BĚHÁME S OSMIČKOU
KAŽDÝ ČTVRTEK 

OD 18:00 

(DUBEN – ČERVEN)

Městská část Praha 8 
ve spolupráci se sdružením 

R TEAM pořádají
Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

Počet účastníků je omezen
Vaši účast potvrďte nejpozději do 21. 3. 2018 
u p. Baudyše robin.baudys@tseso.cz

www.praha8.cz

KDY? 
Sobota 

24. 3. 2018 
od 9 hod. KDE? 

Chabařovická 4, 
Praha 8

Soutěžit se bude 
ve dvou kategoriích
ženy 50+, muži 55+
ženy 60+, muži 65+

Velikonočního 
turnaje seniorů 
v tenisové čtyřhře

zvou na IV. ročník

Akce se koná pod záštitou radní 
MČ Praha 8 Jany Solomonové

ObvOdní ústav sOciálně-
zdravOtnických služeb 

přijme na plný úvazek

VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU 
na pozici staniční sestry 

Místo: Dům sociálních služeb Praha 8
Práce v příjemném kolektivu, plat dle státních platových 

tabulek, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování 
a penzijní připojištění, pravidelná pracovní doba 

s pracovní smlouvou na dobu neurčitou.
PožadujeMe: střední odborné vzdělání s maturitou.

Nástup dle dohody. 

KontaKtní osoba: alena Dudková 
e-mail: alena.dudkova@ouss8.cz ☎ 283 480 127

Více inforMací na www.ouss8.cz

GerOntOlOGickÉ centruM
Praha 8

nabízí
zájemcům z řad veřejnosti – organizacím

mOžNOST ODBěRU Až 100 OBěDů
[ minimální odběr 25 obědů ]

z Gerontologického centra v benákově ulici.

obědy je možné vyzvedávat  
od Pondělí do PátKu 9:15–9:30 hod. 

cena jednoho oběda je 60 Kč.

bližší inforMace  
u paní Kubištové ☎ 602 380 071



20 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / BřeZen 2018  www.praha8.cz

kryštoF štaFl, diskuse nad mapou území Palmovky.

Palmovka teĎ! 

rozvoj v plném proudu
 nv minulém zpravodaji jsme informovali o tom, že městská 

část Praha 8 plánuje úpravu veřejného prostranství v okolí 
stanice metra Palmovka při křížení ulic zenklova a na Žert-
vách. některé změny by měla Palmovka doznat do konce 
kalendářního roku, například nová místa k sezení, kavárnu 
ve veřejném prostoru. 
Během února si mohli obyvatelé 
Prahy 8 všimnout jednoho 
zásahu do veřejného prostoru, 
a to tří panelů venkovní 
výstavy PalmovkaTEĎ!.

Obyvatelé Palmovky i náhod-
ní kolemjdoucí se tak mohli od 
25. ledna do 18. února seznámit 
jak s budoucími změnami, tak 
s možností zapojení do rozvoje 
Palmovky.

První možnost měli občané 
již během úvodního dne 
výstavy, kdy v prostorách 
kavárny Divadla pod Palmov-
kou proběhla veřejná debata 
právě na téma budoucího 
rozvoje Palmovky. Obyvatelé 
Prahy 8 se tak mohli, z úst 
zástupců vedení městské části 

a expertů z kanceláří Unit 
architekti a ONplan, dozvědět 
o konkrétních obrysech 
chystaných zásahů.

Kromě prezentace chysta-
ných úprav se více než 50 ná-
vštěvníků aktivně zapojilo 
svými postřehy do formulace 
budoucnosti předprostoru 
Centra Nová Palmovka. 
Konkrétní podněty byly 
zaznamenány přímo do mapy 
a budou sloužit jako podklad 
pro návrh budoucích úprav 
tohoto prostoru.

Pro ty, kteří veřejnou debatu 
nestihli, byl vytvořen interak-
tivní formulář na nově zprovoz-
něném webu www.palmovka-
ted.cz, kde  se bylo možné 

vyjádřit jak ke třem navrhova-
ným úpravám ve veřejném 
prostoru, tak právě k předpro-
storu Centra Nová Palmovka. 

Stránky www.palmovkated.cz 
nabízejí kompletní přehled 
stavebních záměrů a slouží jako 
informační bod o budoucnosti 
rozvoje Palmovky. Zároveň se 
jedná o jeden z výsledků 
spolupráce hlavních aktérů 
aktivních v širší oblasti 
Palmovky, od kulturních 
organizací po developery. 

Ti se pod záštitou městské části 
Praha 8 sešli 18. ledna, kde 
proběhlo sdílení aktualit 
a konkrétních kroků k rozvoji 
Palmovky. 

Začátek roku 2018 tak 
dokázal, že společná komunika-
ce a aktivní zapojení veřejnosti 
do rozvoje je tou pravou cestou 
k rozvoji místa, které by 
v budoucnosti mělo tvořit srdce 
Dolní Libně.

PetR PeřinKa, onPlan lab

Měníme Prahu 8

www.dopracenakole.cz
REGISTRACE DO 30. DUBNA

PŘIDEJTE SE K 13 000 CYKLISTŮM, CHODCŮM, BĚŽCŮM 
NEBO SKEJŤÁKŮM VE 33 MĚSTECH PO CELÉ REPUBLICE.

POSTAVTE TÝM S KOLEGY, PŘÁTELI NEBO S RODINOU 
A BĚHEM KVĚTNA SE DOPRAVUJTE DO PRÁCE NEBO ŠKOLY 
„NA VLASTNÍ POHON”.

JEZDĚTE CO NEJPRAVIDELNĚJI A 
VYHRAJTE STYLOVÁ KOLA, ZÁJEZDY 
A MNOHO DALŠÍCH CEN.

DÍKY, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE 
DĚLAT MĚSTA PŘÁTELŠTĚJŠÍMI A 
ZDRAVĚJŠÍMI! 

SOUTĚŽ POŘÁDÁ

PŘIJMOUT
KLÍČOVÁ

ROZHODNUTÍ

ASI SI TAKY ŘÍKÁTE, PROČ SE S TÍMTO MÍSTEM 
STÁLE NIC NEDĚJE. PROČ JE TENTO DŮLEŽITÝ 

PŘESTUPNÍ UZEL – MÍSTO PROTKNUTÉ 
POUTAVÝMI PŘÍBĚHY NAŠICH DĚJIN, OBLAST, 

KDE BYDLÍ 8 000 OBYVATEL A KAM SE DALŠÍCH
1 700 BRZY PŘESTĚHUJE – V TOMTO STAVU?

NASTARTOVAT
DISKUZI

BEZPEČNÁ KULTURNÍ ČISTÁ
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KDY: pondělí 12. března 2018 od 18 hod

KDE: zasedací místnost v přízemí Úřadu 
městské části Praha 8 (tzv. Bílý dům), 
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň

CÍL: Představení projektu, jeho harmo-
nogram a možnost zapojení. Lokality pro 
umístění pěti komunitních kompostérů 
SIVA budou navrženy s ohledem na adresy 
přihlášených zájemců. Nestihli jste se 
přihlásit a máte zájem se do projektu 
zapojit? Nevadí, přijďte 12. března.

ZVEME NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ (NE)JEN ZÁJEMCŮ O PILOTNÍ 
PROJEKT KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ MČ PRAHA 8

ZÁŠTITA RADNÍ MČ PRAHA 8  HANY MATOUŠOVÉ

 ODBORNÝ GARANT SPOLEK EKODOMOV

kontaktní email kompostovani@praha8.cz

ZAPOJTE SE

SPOLEČNĚ  
O PRAZE 8

BOHNIC
E/K

O
BY

L
IS

Y
/Č

IM
IC

E
/K

AR
LÍN

 a části území LIBEŇ/TROJA/ST
Ř

ÍŽ
K

O
V

/N
O

V
É

 M
ĚSTO/ŽIŽKOV

VEŘEJNÉ FÓRUM 2018

16. dubna 2018
od 18 do 20 hodin

Kulturní dům Ládví, Burešova 1661/2, Kobylisy

P
O

N
D

Ě
L

Í

Diskuze s vedením městské části | Ohlédnutí za minulým rokem 
Občerstvení | Ochutnávka fairtradových produktů | Pocitová mapa městské části 

Představení plánovaných projektů

Akce se koná pod záštitou 
místostarosty MČ  
Praha 8, Petra Vilguse

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

Městská část Praha 8 vás zve na

zaPojte se

proměna rokytky – 
veřejné projednání

 nzveme na veřejné představení návrhů 
proměny okolí toku rokytky v Praze 8. 
Zpracovatelé studie, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,  
vám představí návrhy, ke kterým se můžete vyjádřit.  
Vaše podněty a názory jsou přínosné, proto neváhejte a přijďte. 
KdY: středa 7. března od 18,00 hod. 
Kde: Zš b. hrabala, školní jídelna, přístup z ulice na rokytce. 

Akce se koná pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 Petra Vilguse.
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Sociální a zdravotní péče

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

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

PROgRAM NA Březen
 ` 6. 3. úterý od 13.00 hod. 
` CVIČENí PAMěTI. Vede Iva Hubená.

 ` 8. 3. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. 
` JógA PRO SENIORY. Vede p. Müllerová.

 ` 13. 3. úterý od 13.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – KŮŽE.  
Vede p. Boušová.

 ` 15. 3. čtvrtek od 13.00 hod. 
` BABINEC – Přijďte si zazpívat 
do gerocentra. Vede Věra Dvořáková.

 ` 22. 3. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. 
` JógA PRO SENIORY.  
Vede p. Müllerová.

 ` 27. 3. úterý od 13.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – drátování 
a oplétání vajíček. Vede p. Boušová.

 ` 29. 3. čtvrtek od 10.00 hod. 
` DIVADLO POD PALMOVKOU – 
VIŠňOVý SAD. Vstupenky za 105 Kč 
každou středu 12.00–13.00 hod. u Ivy 
Hubené v gerocentru.

 ̀Středy 7., 14., 21. a 28. 3. od 13.00 hod. 
` NORDIC WALKINg – VYCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 hodin 
v gerocentru. Hole vlastní.  
Vede Iva Hubená.

 ̀Úterky 6., 13., 20. a 27. 3. od 14.00 hod. 
` BOWLINg – herna v Dolních 
Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou (spojení: autobus č. 162, stanice 
Osická, Metro Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové.

 ` 3. 4. úterý od 13.00 hod. 
` CVIČENí PAMěTI. Vede Iva Hubená.

cyklus Pro seniory Praha neznámá

teorie při přednášce, 
praxe při vycházce

 nPraha 8 pro své seniory pořádá pravidelný cyklus přednášek na téma Praha 
neznámá, které se konají jednou do měsíce v rezidenci rosa v kobylisích, a vždy na 
ně navazuje i vycházka po zajímavých, ale ne tak známých místech našeho hlavní-
ho města. cyklem provází kateřina racková, která si zájem ze strany osmičkových 
seniorů velice pochvaluje.  

Jak se zrodil velmi úspěšný nápad na 
přednášky spojené s vycházkou pro seniory 
Prahy 8?
„Již v minulém roce jsme byli osloveni 
zástupci samotné městské části, zda 
bychom měli zájem přednášet pro seniory 
na jednotlivá témata o architektuře v Praze, 
čemuž jsme moc rádi vyhověli. Postupně se 
k cyklu přednášek přidaly i vycházky. Jeden 
týden tedy probíráme téma teoreticky 
s obrázkovou prezentací a o týden později 
vyrážíme do terénu.“

Jaký je zájem veřejnosti?
„Jsme velmi potěšeni, že obrovský. Na vy-
cházky Prahy neznámé chodí lidé napříč 
všemi věkovými kategoriemi. Dokonce jsme 
pro velký zájem začali pořádat  i vycházky 
cílené na dětské publikum.“

Jak jsou přednášky a vycházky pro seniory 
zaměřené?
„Naše vycházky mají různá tematická 
zaměření, od historie jednotlivých zákoutí 
Prahy přes architektonické skvosty až třeba 
po téma atentátu na říšského protektora 
Heydricha, které je Praze 8 velice blízké. 
Jsme skupina odborníků, kdy se každý 
zabývá jim blízkým tématem. Provázíme 
i po několika interiérech, jako například 
hotel International, a dokonce jsme vloni 
začali pořádat i výlety za architekturou 
mimo Prahu.“

Jak dlouho vycházka trvá?
„Obvyklá vycházka trvá přibližně 1,5 až 

2 hodiny, ale některé z naší nabídky jsou 
i třihodinové. Nabízíme však i individuální 
exkurze pro širokou veřejnost a firmy a tam 
je to samozřejmě zcela dle domluvy a přání 
zákazníka.“

V čem se liší vycházky pro seniory od exkurzí 
pro mladší ročníky? 
„Vycházky jsou opravdu pro každého. 
Dokonce u každé z nich je uvedeno, zda je 
terén vhodný pro maminky s kočárky či 
vozíčkáře, ale terén většinou není nijak 
náročný. Vycházky zvládají i předškolní 
děti, umíme se přizpůsobit i náročné či 
specifické klientele. V minulosti jsme 
například pořádali blok vycházek i pro 
skupinky neslyšících.“

Na lednové vycházce, která probíhala v okolí 
Vinohradské vodárny, bylo i zastavení u busty 
Františka Křižíka, který je velmi úzce spojen 
s Prahou 8. Snažíte se i při dalších vycházkách 
ukázat něco, čím danou oblast propojíte 
s Prahou 8?
„V Praze neznámé jsme si vědomi, že žádná 
pražská čtvrť se nevyvíjela izolovaně 
od ostatních a tak vše v Praze tak trochu 
souvisí. Naším cílem je upozornit na lokální 
specifika daných čtvrtí v celkovém 
kontextu vývoje velkoměsta. Ale samozřej-
mě s ohledem na posluchače z Prahy 8 se 
snažíme témata přizpůsobit a najít i takové 
drobné zajímavosti, jako je busta Františka 
Křižíka.“

VladimíR slabý

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

6. 3. OD 15:00
Páni z Hradce – od dělení růží 
k vrcholné renesanci

8. 3. OD 15:00
Vesnická zákoutí Prahy

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

CENTRUM ROSA 
(PRAHA 8 – KOBYLISY, STŘELNIČNÁ 1608/8)Městská část Praha 8 vás zve na KDE: 
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

KAVÁRNIÈKA
Bistro
SVAÈINKA

Kde nás najdete

Provozuji malé bistro s vlastní výrobou a kavárnou.

Pøijïte k nám na snídani, rychlý obìd, nebo svaèinku. 
Pro milovníky dobré kávy nabízíme slevovou kartièku.
Mùžete posedìt pøímo u nás nebo si vše odnést s sebou.
 Pøijímáme také objednávky na veškerý sortiment.
Možnost platby hotovì, kartou nebo stravenkami. 

Tìšíme se na Vaši návštìvu. Ivanka Andrle

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Na Stráži 
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NEMOCNICE
BULOVKA
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BULOVKA

BULOVKA
NÁHRADNÍ 

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Bistro
KAVÁRNIÈKA

SVAÈINKA
KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Milujeme kávu...

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

www.bistrosvacinka.cz
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Osmička pro rodinu

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

KrabíkĎáblík

Karlík

Taussigova 1, Praha 8

Osmička pro rodinu
pro vás připravila

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

5. 3.

7. 3.

9. 3.

12. 3. a 19. 3.

14. 3.

19. 3. a 20. 3.

20. 3.

21. 3.

22. 3.

Výtvarka s Andreou
Jemná jóga
Jumping pro ženy

Hudebka pro nejmenší
Montessori herna
Předškolní příprava

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Jumping pro děti
Jumping pro ženy

Výtvarné tvoření s Ivetou
Pilates
Hudební ateliér - flétna
Angličtina
Cvičení dětí
Vracíme se do formy

Dětská herna s angličtinou
Jumping pro děti

Povídání o psech

Zdravý půst a jak na to

S Kočárky za poznáním

Logopedická
konzultace

Jak zvládat hyperaktivní
a nesoustředěné děti

Velikonoční tvoření

Vítání jara

Vaření hravě a zdravě

Osení

9:00–10:00
10:00–11:00

(s možností
hlídání dětí od 1 roku) 11:00–12:00

9:00–9:40
10:30–11:30

15:00–16:00

10:00–11:00
od 4 let 16:30–17:30

17:30–18:30

9:30–10:30
10:00–11:00

13:00–14:00
(hlídání dětí) 15:00–16:30

16:30–17:30
17:30–17:30

9:30–10:30
od 4 let 10:30–11:30

pro
děti aneb o psech se psy 11:00 – 12:00,
cena 40 Kč

11:00,
cena 60 Kč

- Areál Psychiatrické nemocnice
Bohnice 9:30–11:30

13:00–18:00, zdarma

18:00–19:30,
cena 80 Kč

18:00–20:00, cena 120 Kč
10:00 hod, účast

zdarma
17:00,

cena 60Kč
10:00–11:00, cena 60 Kč

Jednorázové akce:

Úterý

Čtvrtek

Kontakty:

Středa

9.3.

12. 3. a 19. 3.

19.3.

20. 3.
Otevírací doba:

krabik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi

Montessori

tel.:
e-mail:

9 30 10 30

9 30 10 30

283 090 431

: :

: :

: :

: :
: :

–

9 30–10 15

–

- Areál Psychiatrické
nemocnice Bohnice 9:30–11:30

, zdarma
10:00–11:00,

cena 60 Kč

9 00–13 00
11 00–13 00

Dětská herna s angličtinou

S Kočárky za
poznáním

Logopedická
konzultace

Osení

Vítání jara

po–st, pá
čt

Jednorázová akce

Pohybovky s Ájou

Výtvarka s Ájou

Trendy ve vaření a ve stravě

S Kočárky za poznáním

Povídání o psech pro děti

Vítání jara,

po–pá

–

10 00–11 00

10:00 hod, cena 60Kč

- Areál Psychiatrické nemocnice
Bohnice, 9:30 – 11:30, účast zdarma

11:00 hod, cena 40 Kč
účast zdarma

9 00–13 00

: :

: :

: :

10 00 11 00

724 623 435tel.:
e-mail:

Pondělí

Středa

Otevírací doba:

karlik

6. 3.

9. 3.

13. 3.

20. 3.

Kontakty:
@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce:

RODINNÉ CENTRUM OSMI KA
Lib ická ulice 333, Praha 8 – imice

Č
č Č

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Karlínské nám stí 7, Praha 8ě

Pondělí

Úterý

Středa

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení
Ping-pong
Otevřený klub pro děti a mládež

Hravé poznávání přírody

Aby záda nebolela
Jóga pro začátečníky

Otevřený klub pro seniory

Ping-pong

Cvičení dětí od 1,5 3 roky
Zpátky do formy

Hudebka pro nejmenší
Aby záda nebolela
Ping-pong

Digitální svět pro seniory

Playful yoga and games in English
for children
English conversation for adults

9:00 10:00
10:00 11:00

11:00 13:00

16:30 17:30

18:00 19:00
19:00 20:00

10:00 12:00
12:00 16:00

18:00 19:00

9:00 9:40
9:30 10:30

12:00 14:00

15:00 16:30

16:30 17:30

17:45 18:45

–
–

–

13:00–17:30
15:00–16:30

16:00–17:30

–

Ideální pro pokročilejší začátečníky
a mírně pokročilé.
17:30–19:00

–
–

–
–

14:30–16:30
–

–

–
–

–

13:00–15:00

–

–

–

Lego a jiné stavebnice
Archeologie pro děti

Němčina - interaktivní kurz

Deskové hry

Karetní klub pro seniory

Pilates

Balanční cvičení pro seniory

Ping-pong
Otevřený klub pro děti a mládež

Pravidelné doučování

Jugger

Jemná jóga

Tanečky pro děti od 3,5 let

Latino dance

19:00 20:00

9:00 10:00 a 10:00 11:00

12:00 14:00

dle domluvy

17:30 19:00

11:00 12:00

15:30 16:30
16:30 17:30

–

– –

10:00–12:00
–

13:00–17:30

16:00–17:30
–

19:00–20:30

–
14:00–16:00

15:00–16:00

–
–

18:00–19:30

9:30–12:30

9:00–20:00 10:00–19:30
9:00–19:00 9:00–16:00

11:00–17:30
606 035 260

Otevřený klub pro seniory

Deskové hry

Jóga pro pokročilé

Lego a jiné stavebnice
Tvoření v RC

Jak zvládat hyperaktivní
a nesoustředěné děti

Jóga pro zdravou páteř
a zdobení květináče ubrouskovou
technikou

po út
st čt
pá

tel.:
e-mail:

Čtvrtek

Pátek

13.3.

17.3.

Otevírací doba

Kontakty:
rc@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce

Máte pro nás nějaké náměty, dotazy, připomínky
nebo potřebujete více informací? Napište mi
e-mail: katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
nebo tel.: 601 089 379

Sokolovská 121, Praha 8

MapaMapa
Klub

klub pro mladší (6 12 let),
od 13 00 do 18 00
po, út

s č

–

pravidelné doučování, zdarma
–

–

: :

: :
út 15:30 16:30

út, st

V a

t, t klub pro starší (10 15 let),
od 13 00 do 18 00

ýtvark s Maruškou

Otevírací doba klubu Mapa:

17:00–18:00

Osmička pro rodinu navázala na
osvědčenou spolupráci s klinickou
logopedkou a odstartovala pravidelné
logopedické konzultace pro rodiče
a jejich děti. Konzultace se konají

dvakrát měsíčně a jsou poskytovány
zdarma. Společně nalezneme
odpovědi na otázky, které se týkají
vývoje řeči, vad řeči v dětském věku,
jak probíhá jejich náprava a rehabi-
litace. Poradíme, kdy a kam na logope-
dické vyšetření, získáte informace
o jeho průběhu a testovacích
metodách.
Více informací na webových stránkách
www.osmickaprorodinu.cz.

Ředitelka Mgr. Kateřina Halfarová

Individuální logopedické
chvilky v Osmičce

D

Jednorázové akce
Výroba Trávoše

Beseda s pracovníky:
Počítače a internet

Výroba hlavolamů
Velikonoční tvoření

tel.:
e-mail:

606 634 847

28. 2.
7. 3.

22. 3.
29. 3.
Kontakty:

mapa@osmickaprorodinu.cz
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Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

www.osmickaprorodinu.cz

Součástí letního provozu rodinného
centra v Čimicích budou i příměstské
tábory pro děti ve věku 7–12 let. První
turnus se uskuteční v termínu
13.–17. srpna a tématem
celotáborové hry budou pirátská
dobrodružství. Druhý turnus se koná o
týden později (20.–24. 8.) a tentokrát

Léto s Dětským
klubem Ďáblík

pro d ti od 3 let do 9 letě
Budou Vaše d ti ást léta v Praze, nemáte zajišt né hlídání,
ale nechcete, aby se nudily doma? Chcete je dostat od
po íta e a televize do kreativního
a tv r ího prost edí? Chcete, aby letní
as d ti trávily venku a vyplnily ho

podn tnými aktivitami, které je rozv jí?
Osmi ka pro rodinu nabízí prázdninový
program v D tském klubu áblík. Program
je ur en pro d ti ve v ku od 3 do 9 let,
každý všední den. Využít m žete dopo
lední, odpolední i celodenní .
Zajistíme až celodenní pé s ohledem na
individuální rozvoj dít te. D ti zažijí
nevšední zážitky, poznají mnoho nových
kamarád a hlavn radost z krásn
prožitých prázdnin. O Vaše d ti se
postará zkušený tým.

ě ě

ů ř
ě
ě í

ě Ď
ě ě

ů -
hlídání

i
ě ě

ů ě ě
ě

č

č č
č

č

č

č

č

Mgr. Šárka Otisková

Více informací
na webových stránkách

www.osmickaprorodinu.cz

Tábory byly podpořeny Evropským
sociálním fondem v rámci operačního
programu Zaměstnanost. Těší nás, že se
letos můžeme pochlubit rekordním
počtem účastníků. Děkujeme všem za
přízeň a důvěru, kterou jste nám
poskytovali, a upřímně doufáme, že
budou vaše děti dále využívat i další
služby klubu Mapa.
Klub je určený všem dětem od 6 do 15
let a má otevřeno od pondělí do čtvrtka
od 13:00 do 18:00. Naše služba nabízí

Jaro v Mapě

bezpečný prostor pro trávení volného
času v lokalitě Palmovky a Invalidovny.
Klub je bezplatný a anonymní, děti
nepotřebují žádnou přihlášku. Také ve
druhém pololetí poskytujeme zdarma
doučování, na které je možné do
Mapy pravidelně docházet. Kromě
širokého spektra volnočasových
aktivit na děti čekají také besedy
s pracovníky či mimořádné akce
a různé výlety mimo klub.
Mgr. Veronika Hrdličková

V Otevřeném klubu pro děti a mládež Mapa proběhl o jarních
prázdninách poslední turnus příměstských táborů

Osmička pro rodinu připravuje ve
spolupráci s výživovou poradkyní
a lektorkou volnočasových aktivit
zajímavé semináře a workshopy
zaměřující se na aktuální otázky,
současné problémy a moderní trendy
z oblasti výživy a zdravého životního
stylu. V rámci jednotlivých seminářů
a workshopů vám objasníme například

pro děti věku 7–12 let

Rodinné centrum Osmička
pořádá v létě příměstské tábory

se s dětmi vypravíme za nevšedními
zážitky do vesmíru. Na děti čekají
různé úkoly a hry, výlety a spousta
zábavy. Více informací naleznete
například na webových stránkách
Osmičky pro rodinu.
Bc. Jaroslava Bednářová

Zdravý životní styl v Osmičce
(Buďme fit, je to hit)

nejrůznější praktikované způsoby
stravování, např. veganství, raw strava,
superfood, novinky v paleo. Dozvíte
se, jak můžete stravou bojovat proti
nemocem, jak měnit špatné návyky,
jaké jsou výhody půstu pro tělo a za co
nám bude tělo vděčné. Součástí jsou
i konkrétní ukázky receptů a tipů,
kterými můžete překvapit na příští
párty nebo grilování a kterými můžete
obohacovat svačinky. Seznámíte se
s trendy v tradiční i moderní kuchyni
a odnesete si spoustu rad, jak se stát
milovníkem zdravého a dobrého jídla.
Semináře a workshopy probíhají
v prostorách DK Karlík a Ďáblík.
Rezervace nutná dle místa konání:
dablik@osmickaprorodinu.cz nebo
karlik@osmickaprorodinu.cz
Mgr. Šárka Otisková

Pro děti
věku 7–12let.

Pořádáme
dva prázdninové

turnusy.
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Od ledna 2018 probíhá pod záštitou starosty MČ Praha 8 
Romana Petruse v mateřských školách zřizovaných osmou 
městskou částí certifikovaný program Primární prevence pro děti 
z předškolních tříd. Cílem programu je podpořit u dětí zdravý 
životní styl, seznámit děti s různými formami rizikového chování 
a s možnostmi předcházení a řešení důsledků rizikového chování. 
Poskytováním programu Primární prevence ve spolupráci 
s Proxima Sociale, o. p. s., reaguje městská část na aktuální 
poptávku mateřských škol a učitelů. Dne 1. února se pan starosta 
účastnil programu Primární prevence na téma Šikana, který 
probíhal v MŠ Štěpničná. Práce s jednotlivými tématy se opírá 
vždy o pohádku nebo příběh, na jehož základě se pomocí obrázků, 
maňásků, omalovánek a diskuse vysvětlují potřebná fakta 
k vybrané tematice. (hol) 
 Foto: VladimíR slabý

PRIMáRNí PREVENCE VE ŠKOLKáCH

Školství a mládež

Rada městské části Praha 8 vyhlašuje
konkuRsní řízení na funkci ředitele
základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů:
•	 odborná	kvalifikace	včetně	příslušné	praxe	
spočívající	ve	výkonu	přímé	pedagogické	
činnosti	nebo	v	činnosti,	pro	kterou	jsou	
potřebné	znalosti	stejného	nebo	
obdobného	zaměření,	nebo	v	řídící	činnosti	
nebo	v	činnosti	ve	výzkumu	a	vývoji	v	délce	
4	roky	(v	souladu	s	ustanovením	§	5	odst.	1	
zákona	č.	563/2004	Sb.,	ve	znění	
pozdějších	předpisů)

•	 plná	způsobilost	k	právním	úkonům	
•	 bezúhonnost	
•	 zdravotní	způsobilost	
•	 znalost	českého	jazyka
•	 znalost	školských	předpisů	a	školské	
problematiky

K přihlášce přiložte:
•	 úředně	ověřené	kopie	dokladů	
o	dosaženém	vzdělání	

•	 doklad	o	průběhu	zaměstnání	a	délce	praxe	
podle	§	5	odst.	1	zákona	č.	563/2004	Sb.,	
o	pedagogických	pracovnících	a	o	změně	
některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	potvrzený	posledním	
zaměstnavatelem	

•	 strukturovaný	životopis	
•	 koncepci	dalšího	rozvoje	příspěvkové	
organizace	Základní	školy,	Praha	8,	

Hovorčovická	11	(v	rozsahu	maximálně	
5	stran	strojopisu)	s	důrazem	na:	
ekonomickou	stránku	řízení	školy,	rozvoj	
klíčových	kompetencí	a	silných	stránek	
školy,	koncepce	by	měla	vycházet	ze	
současného	stavu	školy	a	být	co	
nejkonkrétnější

•	 výpis	z	evidence	Rejstříku	trestů	(ne	starší	
3	měsíců)	

•	 čestné	prohlášení	ve	smyslu	ust.	§	4	odst.	3	
zákona	č.	451/1991	Sb.,	kterým	se	stanoví	
některé	další	předpoklady	pro	výkon	někte-	
rých	funkcí	ve	státních	orgánech	a	organi-	
zacích	České	a	Slovenské	Federativní	
Republiky,	České	republiky	a	Slovenské	
republiky,	ve	znění	pozdějších	předpisů

•	 lékařské	potvrzení	o	zdravotní	způsobilosti	
k	výkonu	funkce	ředitele	školy	(ne	starší	
2	měsíců)

•	 doklad	o	znalosti	českého	jazyka	–	v	soula-
du	s	ustanovením	§	4	zákona	č.	563/2004	
Sb.,	ve	znění	pozdějších	předpisů

Do konkursního řízení budou zařazeny 
pouze vlastnoručně podepsané přihlášky 
uchazečů se všemi úplnými požadovanými 
přílohami, došlé poštou na adresu podatelny 
ÚMČ Praha 8 - Úřad MČ Praha 8, 
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8, nebo 
doručené osobně nejpozději do uzávěrky 
v pondělí 19. 3. 2018 v 18:00 hodin. Obálku 
označte slovy: „Konkurs ZŠ Hovorčovická“.

další podrobnosti na www.praha8.cz

Rada městské části Praha 8 vyhlašuje
konkuRsní řízení na funkci ředitele

zŠ a MŠ, Praha 8, u Školské zahrady 4
Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů:
•	 odborná	kvalifikace	včetně	příslušné	praxe	
spočívající	ve	výkonu	přímé	pedagogické	
činnosti	nebo	v	činnosti,	pro	kterou	jsou	
potřebné	znalosti	stejného	nebo	
obdobného	zaměření,	nebo	v	řídící	činnosti	
nebo	v	činnosti	ve	výzkumu	a	vývoji	v	délce	
4	roky	(v	souladu	s	ustanovením	§	5	odst.	1	
zákona	č.	563/2004	Sb.,	ve	znění	
pozdějších	předpisů)

•	 plná	způsobilost	k	právním	úkonům	
•	 bezúhonnost	
•	 zdravotní	způsobilost	
•	 znalost	českého	jazyka
•	 znalost	školských	předpisů	a	školské	
problematiky

K přihlášce přiložte:
•	 úředně	ověřené	kopie	dokladů	
o	dosaženém	vzdělání	

•	 doklad	o	průběhu	zaměstnání	a	délce	praxe	
podle	§	5	odst.	1	zákona	č.	563/2004	Sb.,	
o	pedagogických	pracovnících	a	o	změně	
některých	zákonů,	ve	znění	pozdějších	
předpisů,	potvrzený	posledním	
zaměstnavatelem	

•	 strukturovaný	životopis	
•	 koncepci	dalšího	rozvoje	příspěvkové	
organizace	Základní	školy	a	mateřské	školy,	

Praha	8,	U	Školské	zahrady	4	(v	rozsahu	
maximálně	5	stran	strojopisu)	s	důrazem	
na:	ekonomickou	stránku	řízení	školy,	
rozvoj	klíčových	kompetencí	a	silných	
stránek	školy,	koncepce	by	měla	vycházet	
ze	současného	stavu	školy	a	být	co	
nejkonkrétnější

•	 výpis	z	evidence	Rejstříku	trestů	(ne	starší	
3	měsíců)	

•	 čestné	prohlášení	ve	smyslu	ust.	§	4	odst.	3	
zákona	č.	451/1991	Sb.,	kterým	se	stanoví	
některé	další	předpoklady	pro	výkon	
některých	funkcí	ve	státních	orgánech	a	or-	
ganizacích	České	a	Slovenské	Federativní	
Republiky,	České	republiky	a	Slovenské	
republiky,	ve	znění	pozdějších	předpisů

•	 lékařské	potvrzení	o	zdravotní	způsobilosti	
k	výkonu	funkce	ředitele	školy	(ne	starší	
2	měsíců)

•	 doklad	o	znalosti	českého	jazyka	-	v	soula-
du	s	ustanovením	§	4	zákona	č.	563/2004	
Sb.,	ve	znění	pozdějších	předpisů

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze 
vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů 
se všemi úplnými požadovanými přílohami, 
došlé poštou na adresu podatelny ÚMČ 
Praha 8 - Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 
180 48 Praha 8, nebo doručené osobně 
nejpozději do uzávěrky v pondělí 19. 3. 2018 
v 18:00 hodin. Obálku označte slovy: 
„Konkurs ZŠ a MŠ U Školské zahrady“.

další podrobnosti na www.praha8.cz

zŠ německo-Českého Porozumění 

Ocenění v projektu 
život mezi kulturami
Základní škola německo-české-
ho porozumění na Střížkově 
uspěla v přehlídce školních 
projektů „Život napříč kultura-
mi“ pořádané společností 
Člověk v tísni a Magistrátem 
hl. m. Prahy. 

Zadáním projektu bylo 
zamyslet se nad otázkami Co pro 
mne znamená vlast? Jaké to je 
odejít z domova s pocitem, že se 
tam už nikdy nevrátím? Jak se 
navzájem vidí Češi a Němci a jak 
jejich vzájemné vnímání 
ovlivňují předsudky? Spolu se 
ZŠ německo-českého porozumě-
ní se projektu zúčastnila 
ZŠ Kladská z Prahy 2. 

Vítězné projekty obou škol 
ocenil 22. ledna ve slavnostních 
prostorách Brožíkova sálu na 
Staroměstské radnici radní 
hlavního města Prahy Jan Wolf 
a ředitel vzdělávacího programu 
Varianty organizace Člověk 
v tísni Tomáš Habart. 

Žáci pátých tříd ZŠ německo-
-českého porozumění se ve svém 
projektu věnovali uprchlictví 
a situaci v Sýrii v kontextu 
dětských práv a jejich nedodržo-
vání ve válečných oblastech. 
Věnovali se rovněž aktuálnímu 
problému dezinformací 
v médiích. 

„Snažili jsme se, aby si děti 
z naší školy uvědomily, v jak 
zoufalých podmínkách se 
uprchlíci nacházejí. Dalším 
záměrem bylo dětem vštípit, jak 
velkou zodpovědností je bránit 
svobodný svět,“ shrnula cíle 
projektu Jitka Boučková ze ZŠ 
německo-českého porozumění.

Žáci se ZŠ Kladská společně 
s žáky z partnerské školy 
z německého města Backnang 
nacvičili divadelní hru s názvem 
Na hranicích, která pojednává 
o překonávání předsudků 
Němců vůči Čechům a naopak.

 (jah)
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Představujeme

Klokánek v praze 8 
letos dovrší plnoletost

 nklokánky jsou zařízeními 
pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, jejichž zřizovatelem je 
nevládní nezisková organiza-
ce fond ohrožených dětí. 
klokánek v Praze 8 je 
nejstarším zařízením tohoto 
typu v Praze a spolu s klo-
kánkem v Žatci nejstarším 
klokánkem v České republi-
ce. Pomáhá dětem už od roku 
2000, letos tedy dovrší 
plnoletost!

Ve čtyřech klokaních „bytech“ 
může být celkem 16 dětí, 
v každém z nich bydlí maximál-
ně čtyři děti. V jednotlivém bytě 
se o ně stará jedna teta, která se 
vždy po týdnu střídá s tetou 
z druhé směny. Takto je zacho-
ván princip péče, která se podobá 
péči rodinné – každé dítě má své 
stabilní dvě tety, nemusí si tak 
zvykat na více pečujících osob, 
které pracují na směny a neustá-
le se mění. Ve všední dny s péčí 
o děti vypomáhají ještě tzv. 
denní tety, aby každé dítě dostalo 
co nejvíce pozornosti a péče.  

„Děti se k nám mohou dostat 
několika způsoby,“ říká Bc. 
Veronika Dudová, ředitelka 
Klokánku v Chabařovické ulici. 
„Nejčastěji se do našeho zařízení 
svěřují děti na základě Dohody 
se zákonným zástupcem, tedy 
rodičem, který požádá 
o umístění svého dítěte 
do Klokánku, dále  soudním 
rozhodnutím (předběžné 
opatření nebo rozsudek), žádostí 
orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí i žádostí samotného dítěte 
nebo osoby, která např. opuštěné 
dítě předá do zařízení. 
Za zákonem stanovených 
podmínek mohou děti 
v Klokánku zůstat i proti vůli 
rodičů do doby, než soud 
rozhodne o nařízení 
předběžného opatření. 
Významná část umístěných dětí 
má velice podobnou sociální 
anamnézu jako nezletilí, kteří 
jsou přijímaní do ústavní 
výchovy. Jedná se tedy poměrně 
často o zanedbávání péče, 
tíživou finanční a sociální 
situaci, psychiatrickou diagnózu 
pečující osoby, také 

i hospitalizaci rodiče či umístění 
dítěte za účelem zajištění 
náhradní rodinné péče, tedy 
adopce či pěstounské péče.“

Tou tíživou sociální situací, 
která vyžaduje okamžitou 
krátkodobou pomoc, může být 
například i nástup matky-
samoživitelky do nemocnice, 
když rodič nastupuje do výkonu 
trestu, podstupuje léčení ze své 
závislosti a v rodině není nikdo 
jiný, kdo by se o dítě mohl 
adekvátně postarat.

„Rozhodujeme se vždy ve 
spolupráci s multidisciplinárním 
týmem odborníků, v co 
nejlepším zájmu konkrétního 
dítěte a zabýváme se otázkou, 
zda je pobyt nezletilého 
v zařízení důvodný a vyžaduje 
umístění dítěte do Klokánku,“ 
vysvětluje Veronika Dudová, 
absolventka Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí n. Labem, obor 
sociální politika a práce. 

Klokánky mají k výkonu 
sociálně-právní ochrany dítěte 
pověření od MPSV, jsou 
důležitým pilířem péče o děti 
a ve své podstatě se snaží, aby se 
děti po zlepšení či vyřešení 
obtížné sociální situace mohly 
vrátit domů. Jsou bezpochyby 
potřebnou součástí systému 
péče, který pomáhá dětem 
a jejich rodičům, aby nespadli na 
sociální dno, ze kterého je velmi 
obtížný návrat do normálního 
života. Právě proto je důležitá 
osvěta, provázaná spolupráce 
systémů péče, aby lidé s dětmi 
věděli, kam se obrátit s žádostí 
o pomoc při řešení jejich tíživé 
sociální situace. Průměrná délka 
pobytu dítěte v Klokánku je půl 
roku. Prioritou je, aby se dítě po 
nezbytně nutné době a vyřešení 
problémů vrátilo k biologickým 
příbuzným, ideálně k rodičům. 
„Ale někdy to situace 
neumožňuje a my musíme 
hledat jiná konstruktivní řešení,“ 
říká paní ředitelka Dudová. Tím 
důvodem například může být 
nedostatečná motivace rodiče 
k léčbě drogové či jiné závislosti, 
výkon trestu rodiče apod. 
Zásadní je pro nás i odborné 
posouzení soudních znalců, kteří 
vypracovávají důležité posudky 
z oborů psychologie a psychiatrie. 

Pokud se dítě skutečně nemůže 
vrátit do své biologické rodiny, 
spolupracujeme s příslušnými 
úřady a pracovníky v rámci 
náhradní rodinné péče,“ 
poodhaluje budoucnost 
některých dětí Veronika Dudová, 
která pracuje v Klokánku 
v Praze 8 již od roku 2010 – 
před usednutím do ředitelského 
křesla zde pracovala coby 
sociální pracovnice. 

Klokánek v Chabařovické ul. 
spadá pod Magistrát hl. m. 
Prahy a je financován z několika 
zdrojů – ze státního příspěvku, 
dávek státní sociální podpory 
přídavků na děti a ze zákona 
stanoveného příspěvku rodičů, 
který se vyměřuje podle věku 
dítěte a pohybuje se přibližně 
v částce 2000–3200 korun za 
kalendářní měsíc. „Rodičům ze 
zákona vyplývá vyživovací 
povinnost, rodiče o tom vědí, ale 
příspěvek na pobyt a péči často 
nehradí,“ povzdychne si 
ředitelka. „Někdy je rodičům 
příspěvek na pobyt a péči 
prominut na základě doložených 
podkladů o pobírání dávek 
hmotné nouze.“ 

Z těchto peněz Klokánek 
v Praze 8 pro „své“ děti zajišťuje 
komplexní péči. Především jde 
o ubytování, ošacení a stravu, 
dále platí dětem obědy ve škole 
a školce, financuje kroužky, 
školy v přírodě, relaxační 
a ozdravné pobyty. „Ale také 
terapeuty a nadstandardní 
záležitosti, jako jsou třeba 
rovnátka,“ vysvětluje Veronika 
Dudová a dodává, že do výdajů 
je třeba zahrnout i mzdy 
zaměstnanců. „Mzdy pečujících 
tet však nejsou vzhledem 
k vynaloženému výkonu 
adekvátní, naše tety skutečně 
pracují především z lásky 
k dětem, na zbohatnutí to není.“ 
(Sama sociální cítění podědila po 
mamince, která pracovala jako 
zdravotní sestra ve stacionáři 
a často jí vyprávěla o dětech, 
co neměly šťastný osud. O svém 
profesním směřování se 
utvrdila, když během studií 
absolvovala mnoho odborných 
stáží – FN Motol, Domov se 
zvláštním režimem Terezín, 
Kojenecký ústav Teplice apod.

Sociální služby jsou celkově 
výrazně podfinancované, proto 
je i Klokánek v Praze 8 vděčný 
za každou pomoc, veliké díky 
patří dárcům, kteří na děti 
v Klokánku pravidelně myslí. 
Velkou pomocí je například 
i tradiční Tříkrálová sbírka, 
kterou každoročně pořádá MČ 
Prahy 8. Jejím prostřednictvím 
obyvatelé Prahy 8  darovali 
oblečení, hračky, knížky a část 
z nich dostanou právě děti 
z tohoto Klokánku, kam putoval 
i výtěžek z charitativního 
Tříkrálového trhu. „Za všechno 
jsme moc vděční, proto bych 
ráda za nás i za naše děti 
poděkovala všem lidem 
s dobrým srdcem, všem 
příznivcům a podporovatelům 
Klokánku v Praze 8, všem našim 
úžasným tetám, pedagogům ve 
školách a školkách, paní radní 
Janě Solomonové a celé radnici 
Prahy 8 za pomoc. A samozřejmě 
děkujeme i mé předchůdkyni, 
Margaretě Johnové, která jako 
náš anděl strážný v Klokánku 
zůstává jako psycholožka,“ 
uzavírá Veronika Dudová, 
ředitelka Klokánku v Praze 8.

Pokud byste někdo chtěl 
dětem z Klokánku pomoci 
i mimo Tříkrálovou sbírku, lze 
předem zavolat a domluvit se na 
formě pomoci, případný finanční 
dar lze složit hotově do 
pokladny Klokánku nebo je 
možné zaslat peníze na účet. 
Dárci mohou obdržet darovací 
smlouvu kvůli možnosti 
odpočtu nákladů z daní.

VladimíR slabý

KOntAKt
FOD Klokánek Praha 8, 
Chabařovická 1125/4.  
Tel.: 283 881 102.  
Číslo účtu pro finanční dary: 
217192621/0300

Veronika dudoVá, ředitelka 
Klokánku Praha 8
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DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ DIVADLA 
POD PALMOVKOU
Neděle 4. 3. 2018 od 10 hod

NAHLÉDNĚTE 
ZA OPONU 
DIVADLA

WWW.PODPALMOVKOU.CZ

VSTUP 
ZDARMA

Kultura / pozvánky
Dětský hudební festival

JARNÍ PETRKLÍČ 2018
30. ročník

22. března 2018
9.30 - 19.00 hod.

Kulturní dům Krakov,
Těšínská 600/4, Praha 8 – Bohnice

www.jarnipetrklic.cz
Pro potěšení připravují:

ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17
Městská část P-Ďáblice, PORG Libeň, Praha 8

Městská část Praha 8
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Otevřeno:
po a st: 8.00–18.00
út a čt: 8.00–15.30

pá: 8.00–15.00
so, ne, svátky: zavřeno

vstup zdarma

vás srdečně zvou na výstavu

Městská část 
Praha 8

PRVNÍ 
SVĚTOVÁ 
VÁLKA 

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

16. 1. – 1. 3. 2018

www.atelierpaul.cz
www.praha8.cz

OBJEKTIVEM JINDŘICHA ZELENKY

M stská st
Praha 8

SOKOLOVÉ
REPUBLICE
6. 3. – 20. 4. 2018  
Libeňský zámek / Zenklova 1/35, Praha 8 
Bílá galerie, tzv. Bílý dům / U Meteoru 6, Praha 8 
 

Otevřeno
po a st: 8.00–18.00 h / út a čt: 8.00–15.30 h
pá: 8.00–15.00 h / so, ne a svátky: zavřeno
vstup zdarma
 

www.praha8.cz

vás srdečně zvou na výstavu

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ
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PNP LOGO TISK 2.pdf   4/20/10   10:13:43 AM

ve spolupráci s panem Josefem Ptáčkem  
vás srdečně zvou  
na výstavu reprodukcí ilustrací

100. výročí vzniku
naší republiky  

Ak. mal. Zdeňka Buriana

Bílá galerie 
tzv. Bílý dům
U Meteoru 6 
Praha 8 – Libeň

OTEVŘENO
po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.

pá: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno vstup zdarma

17. 1. – 1. 3. 2018

Městská část 
Praha 8 

v ilustracích

malíře ztraceného času

výstava

Sokolové republice – 
Sokol dříve a dnes
Takto se nazývá projekt, který 
připravili sokolové za podpory 
MČ Praha 8 pod záštitou radní 
pro kulturu Jany Solomonové ke 
100. výročí republiky. Od 6. 3. do 
20. 4. bude v historické budově 
Libeňského zámku otevřena 
výstava Sokolové republice –  
Sokol dříve a dnes. Vstup na 
výstavu je volný. Na  zámku 
budou vystaveny zajímavé 
materiály z historie a současnos-
ti Sokola. Dnešní sokolskou 
činnost na fotografiích Marie 
Brunerové si budete moci 
prohlédnout ve stejném období 
i v tzv. Bílém domě. 

Kdo se chce dovědět ještě více, 
může navštívit komponovaný 
program spojený s doprovodnou 
výstavou v pondělí 5. 3. od 
17,30 hodin v Bílé galerii v tzv. 
Bílém domě. Vstup je zdarma, 
nutná předchozí rezervace na 
mail rezervace@zbarakova.cz. 
Zde bude pro vás připraven více 
než hodinový program, ve 

kterém se vám živě pokusíme 
přiblížit nejen historii Sokola 
a sokolských sletů, ale v progra-
mu uvedeme také pěvecký sbor 
gaudium pod vedením jeho 
dirigenta pana Součka a předve-
deme historické i současné 
oblečení a úbory. 

Celý program bude i pozván-
kou na celostátní XVI. všesokol-
ský slet, který se bude konat 
ve dnech 1.–6. 7. 2018 v Praze 
v Edenu. Přijďte, třeba i vás 
současný Sokol, který je 
nejstarším sportovním spolkem 
u nás, osloví, a vaše děti si rády 
přijdou zacvičit, zasportovat 
a vy dospělí navštívíte některé 
naše další kulturní akce. 
Například na podzim připravuje-
me pod vedením režiséra 
Bohumila gondíka sokolskými 
herci nastudovanou hru Naši 
furianti, která bude uvedena 
8. 11. v Salesiánském divadle.

anna JuRČíČKoVá
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Masopustní maškary 
si podmanily Karlín

Tradice

 nletos již popatnácté se první únoro-
vou sobotu vyrojily v karlíně nejrůzněj-
ší masky, pohádkové i bájné bytosti, aby 
se prošly v tradičním masopustním 
průvodu z kaizlových sadů na karlín-
ské náměstí. 

Celou slávu zahájili starosta Prahy 8 
Roman Petrus a radní pro kulturu Jana 
Solomonová.

Maškary v čele se Smrťákem, šaškem 
a medvědem potom představitelům města 
uzmuly klíč, kterým masopustní veselí 

odemkly. Na všechny účastníky masopustu, 
ať už přišli v maskách nebo jen v civilu, pak 
čekal v chladném a místy i sněhovém 
sobotním odpoledni atraktivní program. 

Na pódiu maškarní basu postupně 
vystřídaly nejrůznější hudební vystoupení 
– od lidových tanců a skotských dudáků 
The Rebel Pipers přes písničky pro děti 
v podání skupiny Mixle v piksle, legendární 
Lauru a její tygry až po pop-punkovou 
Vypsanou fixu. Své umění na chůdách 
předvedla trojice Long Vehicle Cirkus. 
Závěrečnou pastvou pro oči pak byla 

ohnivá show v podání Amanitas Fire 
Theatre.

Zejména pro menší děti pak byly v karlín-
ském Spektru připraveny nejrůznější 
workshopy, dílničky i divadelní představení. 

A protože k masopustu neodmyslitelně 
patří zabijačka, nemohlo chybět alespoň 
nafouknuté prase a figuríny řezníka a již 
zavěšeného čuníka, a hlavně nefalšované 
zabijačkové lahůdky, které určitě uspokojily 
nejednoho labužníka.  (vrs) 

Foto: VladimíR slabý
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MASOpuSt

•	Masopust (na Moravě se tomuto 
období říká fašank nebo fašinek, 
obecně pak karneval) byla doba 
od Tří králů do Popeleční středy.  
Zatímco jeho začátek má pevné 
datum 6. ledna, jeho konec na 
Popeleční středu je závislý na datu 
Velikonoc, a končí tak v rozmezí od 
poloviny února do počátku března. 
Masopustní zvyky mají zřejmě 
původ v předkřesťanských 
slovanských oslavách konce zimy. 

•	 V původním smyslu jde o „opuštění 
masa“ (slovo karneval pochází 
nejspíš z italského carne levare, 
„dát pryč maso“). Masopust pak 
představoval období hodování 

a veselí mezi dvěma postními 
dobami. Vrcholí posledním 
čtvrtkem tohoto období, zvaným 
Tučný čtvrtek, spojeným se 
zabijačkou a hostinou. Nejznámější 
a zároveň nejveselejší jsou poslední 
dny masopustu, spojené s radován-
kami a hodováním. Masopustní 
tradice byla jakýmsi klínem mezi 
Vánocemi a Velikonocemi, 
a písemné doklady o nich máme 
již ze 13. století.

•	Tučný čtvrtek: O Tučném čtvrtku 
bývala k obědu vepřová pečeně se 
zelím a knedlíky. Také se nemělo 
hledět na nějaký ten džbán piva. 
Na Tučný čtvrtek si každý měl 
dopřát tolik piva a mastného jídla, 
co snesl.

•	Masopustní neděle a pondělí: Dva 
taneční dny. V neděli tančili všichni, 
v pondělí byl „mužovský bál“, na 
který nesezdaná chasa neměla 
přístup.  V kole bylo vidět jen samé 
ženáče a vdané. Hudebníci pilně 
vyhrávali, protože furiantští sedláci 
na nějakou tu zlatku nehleděli.

•	Masopustní úterý: Den maškar. 
Čím byla maska pitvornější, tím 
budila větší pozornost, a ať už šlo 
o četníky, žebráky, cikány nebo jiné 
maškary, hlavně zvířecí, všechny 
se sešly v průvodu. Nejdůležitější 
postavou byl většinou šašek neboli 
Masopust. Jeho oděv byl zdobený 
barevnými papírky, na hlavě měl 
špičatou šaškovskou čepici a v ruce 
nesl bič na odhánění nemaskova-

ných. V průvodu musel jít i medvěd 
s medvědářem a Smrťákem. 
Medvědovi se přisuzovaly magické 
vlastnosti, mimo jiné především 
plodnost, kterou medvěd přenášel 
na ženy i celé hospodářství. 
Aby se tak stalo, musela si s ním 
hospodyně a děvčata zatancovat. 
Odepřít mu tanec bývalo 
nemyslitelné. Mnozí medvědi se 
těšili na to, že po tanci popadnou 
některou z přihlížejících dívek a žen 
a vyválí ji na zemi ve sněhu. 
Masopust byl zakončen tradičním 
„pochováním basy“, které 
symbolizovalo na 40 dní konec 
tanečních a hudebních veselic – 
a také začátek druhého období 
půstu.
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Sport

handicaPoVaní VolejBalisté SK Kometa (na vzdálenější straně dvorce) 
během loňského turnaje na domácí palubovce na Šutce.

volejBal sedících v sk kometa

po bronzu z Kodaně je na 
řadě mistrovství evropy

 nhandicapovaní volejbalisté 
z sk kometa udělali další 
velký krok ke splnění svého 
snu – účasti na paralympiá-
dě. na podzim získali bronz 
na turnaji v kodani a v květ-
nu je čeká premiéra na 
mistrovství evropy 
skupiny B.
„Máš ho! To doběhneš!“ povzbu-
zují se volejbalisté pod vysokou 
sítí na kurtu 6 x 10 m. Řeknete si 
– nic zvláštního. Až na to, že 
páska sítě je ve výšce 115 cm 
u mužů, resp. 105 cm u žen, 
a hráči nikam běžet nemůžou, 
protože jim chybí jedna nebo 
obě nohy.  Hráči sami své 
postižení totiž nijak nevnímají 
a hrají se zápalem, který by jim 
mohl závidět leckterý zdravý 
člověk. I proto je volejbal 
sedících plný nádherných 
výměn, urputných soubojů 
a dramatických situací, takže je 
to právem paralympijský sport. 

Šanci zahrát si volejbal pro 
sedící mají handicapovaní už 
čtvrtý rok v tělocvičně ZŠ Na 
Šutce pod vedením trenérky 
Kristýny Kůtové. Volejbal pro 
sedící je vhodný i pro osoby 

s potížemi pohybového aparátu, 
například s artrózou kolen, nebo 
pro seniory, kteří toho sice už 
moc „nenaskáčou“, ale pohybu 
a soutěžení v kolektivu se 
nechtějí vzdát. Hráči skutečně 
sedí přímo na zemi, nemají 
žádný vozík a po palubovce se 
pohybují pomocí rukou. Hrát 
mohou i paraplegici, ochrnutí 
od pasu dolů. „Jedinou podmín-
kou je udržet se vsedě,“ vysvětlu-
je trenérka Kůtová. 

Čtyřletá práce nese ovoce. 
Tým, ve kterém hrají společně 
muži i ženy, už začíná mít 
v Evropě zvuk. Na listopadovém 
turnaji Copenhagen SitCup 
dosáhl v konkurenci devíti celků 
z osmi zemí na vynikající třetí 
místo! V Kodani se Kometě 
dařilo i o rok dříve, kdy obsadila 
6. místo. Povedený turnaj 
sehrála i v prosinci v Lipsku, 
na kterém obsadila 7. místo 
z 12 účastníků.

Bronz z Dánska byl velkým 
povzbuzením do přípravy na 
letošní sezónu. „Během dubna 
nás čeká soustředění,“ říká 
trenérka Kůtová. „Pak už nás 
čekají dva velké turnaje. V květnu 
v Hamburku budeme bojovat 
o lepší výsledek než v loňském 
roce – 11. místo z 12 týmů. Další 
měření sil proběhne u nás na 
Šutce při turnaji, který proběhne 
15. až 17. června.“

Letošním vrcholem by pak 
mělo být mistrovství Evropy 
skupiny B. O jeho pořádání vždy 
v sudých letech se rozhodlo na 
loňském roce během ME ve 
volejbale sedících v Poreči. Jako 
pozorovatelé se za Kometu 
šampionátu zúčastnili Roman 
Bernat a Martin Hýbner. Měli 
možnost se setkat s vedením jak 
světového para volejbalu 
(prezident Barry Couzner), tak 
i s čerstvě zvoleným vedením 
evropské frakce (prezident 
Branko Mihorko a víceprezident 
Paul Harmsen). Ze společné 
debaty vyplynulo, že plány 
nového vedení spočívají 
v rozšíření evropského šampio-
nátu o další týmy, tedy vytvoření 
„B“ (dále potom „C“ atd.) skupin 
evropského šampionátu. 
„O zařazení do této skupiny jsme 
tedy vedle Portugalska, Belgie, 
Francie a jiných projevili zájem 
i my, protože si myslíme, že tímto 
směrem bychom se měli vydat, 
pokud chceme u nás volejbal 
sedících dále šířit a rozvíjet,“ 
uvedl Roman Bernat. (vrs)

 tým sk kometa ve volejbale sedících. Foto: Vladimír Slabý
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taekwondo
přijďte 
si zacvičit 
do Čimic

Škola ge-Baek Hosin Sool 
začíná novou sezónu, a proto 
zveme všechny zájemce, aby 
si přišli zacvičit tradiční 
korejské bojové umění 
taekwon-do. Jsme jednou 
z největších a nejúspěšnějších 
škol taekwon-do u nás. 
Při tréninku klademe důraz 
na originální hodnoty 
bojových umění, jimiž jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrva-
lost a sebeovládání. Školu 
vedeme pod dozorem 
korejského velmistra Hwang 
Ho Yonga, jako jediní 
v republice nově vyučujeme 
i další korejská bojová umění 
taekkyon a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý 
rok, jen u nás získáte zkoušky 
na vyšší pásek i výbavu 
(dobok, lapa, chrániče) 
zdarma. Trénujeme každé 
pondělí od 16:30 a středu od 
16:00 v ZŠ Libčická, Čimice, 
pod vedením Lenky Semén-
kové. Více informací najdete 
na stánkách www.tkd.cz.

KatRin deJloVá,  
Ge-baek hosin sool

házená

velký zážitek 
pro malé sportovce

Určitě to byl velký zážitek 
pro žáky a žákyně 1.–5. třídy 
základních škol, hrát na turnaji 
v malé házené, který pořádal 
Český svaz házené pod názvem 
Školní liga v miniházené 
Osmička. 

Druhé letošní kolo žákovské-
ho turnaje v malé házené se 
konalo dne 17. 1. 2018 v nové 
moderní hale U Školské 
zahrady 2 v Praze 8. Turnaj se 
uskutečnil ve dvou věkových 
kategoriích. První tvořilo šest 
týmů žáků nebo žákyň 1.–3. tříd 
ze čtyř základních škol Prahy 8, 

druhou pět týmů školáků ze 
4.–5. třídy základních škol 
našeho obvodu. Týmy dodaly 
základní školy Burešova, 
Žernosecká, Bohumila Hrabala 
a Mazurská.  Hrací plocha byla 
úměrná věku školáků – hráčů 
a hráček, stejně jako míč. Ten byl 
gumový a menší, aby školákům 
dobře padl do ruky.

Systém turnaje byl náročný. 
V každé kategorii se hrálo 
systémem každý s každým. 
Hrací doba byla 10 minut, 
přestávka mezi zápasy dvě 
minuty. A tak měli na závěr 

hráčky a hráči téměř hodinu hry 
v nohou. Ze zisku vítězných 
bodů se pak určilo konečné 
pořadí v obou kategoriích.

Umístění v turnaji, který byl 
pro mnohé první vážnou 
sportovní akcí v životě, ale 
nebylo zásadní. Hlavním cílem 
turnaje bylo přiblížit dětem 
sport a nechat je soutěžit 
v rámci týmu, kde musí nejen 
hrát co nejlépe za sebe, ale 
i myslet na týmovou taktiku, 
kterou jim trenéři při tréninzích 
a před samotnými zápasy 
vysvětlovali. A opravdu, při hře 
byla vidět řada pěkných 
nahrávek spoluhráči ve volné 
nebo výhodnější pozici. I střelba 
se většinou dařila.

Turnaj školní ligy, stejně jako 
předchozí, který se konal 
v prosinci, organizačně zajistily 
hráčky a funkcionářky TJ Háze-
ná Sokol Kobylisy II. Po spor-
tovní stránce převzal záštitu 
Český svaz házené, který vyslal 
rozhodčí a časoměřiče.

Turnaj 8 – školní liga v mini-
házené se rozhodně vydařil. 
Všichni strávili pěkné dopoled-
ne, které rámovalo chumelení 
za okny. Děti si určitě udělaly 
představu, co znamená 
kolektivní sport, a třeba se 
rozhodnou se házené nebo 
jinému sportu v dalších letech 
věnovat „doopravdy“. A o to 
přece šlo!

aleš souKuP

oPen Praha 2018

Světový šach 
se hrál v Karlíně

 nv karlínském hotelu olympik proběhl ve dnech 12.–19. led-
na již 16. ročník mezinárodního šachového festivalu open 
Praha, který se konal pod záštitou starosty městské části 
Praha 8 romana Petruse. Palmu vítězství si na slovensko 
odvezl velmistr milan Pacher.

Na startu dvou hlavních turnajů 
se sešlo 343 hráčů z 38 zemí, což 
je historický rekord. Největší 
výpravy přijely z Ruska – 35 hrá-
čů, Norska 28, Indie 17, Polska 
a Německa po 16, Slovenska 14 
a Ukrajiny 12. Mezi účastníky 
nechyběli hráči z Austrálie, Jižní 
Koreje, Malajsie, Singapuru, USA, 
Kuvajtu a Palestiny. Čechů 
startovalo celkem 137. 

Hlavní turnaj A byl velmi 
vyrovnaný. Nakonec zvítězil 

slovenský velmistr Pacher se 
7,5 bodu. K vítězství v turnaji 
mu stačila rychlá remíza 
v posledním s Iljou Chekletso-
vem, pro něhož je 2. místo 
velkým úspěchem. O třetí místo 
se ziskem 7 bodů rozdělilo 
5 hráčů – Pena gomez (Šp.), 
Jurčík (SR), Raahul (Ind.), 
Khamparia (Ind.) a Hainke 
(Něm.). Normu mezinárodního 
mistra splnil 14tiletý Raahul, 
který byl zároveň nejlepším 

hráčem do 16 let. Nejlepší ženou 
v turnaji byla Melamed 
z Německa s 6,5 bodu. Nejlep-
ším českým hráčem byl velmistr 
Neuman, který obsadil 
11. příčku.

V hlavní turnaji B zvítězil 
Ukrajinec Prudnikov se 7,5 bodu 
následován českými šachisty 
Němečkem a Kronowetterem.
Ceny vítězům předal v zastoupe-

ní starosty zastupitel MČ Praha 
8 Vít Céza. „Šachy jsou hra králů 
a pro nás je vždy čest, když 
můžeme podpořit tak prestižní 
turnaj se silnou mezinárodní 
účastí. Sám jsem se coby 
amatérský hráč se zájmem 
podíval na některé vybrané 
partie a můžu potvrdit, že 
se v Praze 8 hrála skutečně 
nejvyšší liga,” uvedl Vít Céza.  (red)

nejlePší šachisté Open Praha 2018 převzali ceny z rukou zastupitele Víta 
Cézy (druhý zleva). Foto Anita Maninová

malí házenkáři a házenkářky umí dávat krásné góly. Foto Aleš Soukup



34 OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / BřeZen 2018  www.praha8.cz

Historie

Před 70 lety – 10. 3. 1948 – záhadně zahynul ministr jan masaryk 

vražda, nebo 
sebevražda? 

 n jitro 10. března 1948 přineslo šok: na dlažbě nádvoří 
Černínského paláce leželo bezvládné tělo. němým svědkem 
bylo otevřené okno ve 3. poschodí. skočil odtud sebevrah, 
nebo ho odtud tajemný pachatel vyhodil? nebožtík se totiž 
jmenoval jan masaryk. 

Narodil se 14. 9. 1886 v Praze 
jako třetí dítě přísného profeso-
ra filozofické fakulty Tomáše 
g. Masaryka. Ve škole příliš 
úspěšný nebyl. Důkazem je fakt, 
že v roce 1906 se ani nedostavil 
k maturitě. Raději odcestoval do 
USA. Na živobytí si zde vydělá-
val mj. jako poslíček. Silné 
zázemí mu tam vytvořily dvě 
sestry jeho maminky, která 
z USA pocházela. Když zavolala 
vojenská služba, prožil ji v létech 
1913–1915 v Čechách u koní 
jako vozataj.

Životní štěstí se na něj nemálo 
usmálo po zrodu Českosloven-
ské republiky, kdy se jeho „tata“ 
stal prezidentem. Už 1. 3. 1919 
mladý Jan Masaryk vstoupil do 
služeb ministerstva zahranič-
ních věcí. V létech 1920–1925 
se stal osobním tajemníkem 
ministra zahraničí Edvarda 
Beneše. Poté povýšil na česko-
slovenského velvyslance ve 
Velké Británii. Získal si oblibu 
u západních diplomatů. 
Po Mnichovské dohodě, kterou 
Jan Masaryk odsuzoval, na svoji 
funkci rezignoval. Od listopadu 
1938 žil v USA. Odtud v březnu 
1939 přesídlil do Londýna. 
O rok později se stal ministrem 
zahraničí naší exilové vlády. 
U obyvatel naší okupované 
republiky se proslavil vystoupe-
ními v rozhlasovém vysílání 
BBC Volá Londýn. Tuto stanici 
vlastenci s nadějí tajně poslou-
chali, i když to Němci zakázali.

nepOSlechl StAlInA
Skončily útrapy 2. světové 
války a Jan Masaryk se šťastně 
vrátil domů. Jako ministr 
zahraničí se spolu s preziden-
tem Benešem snažil o to, aby 
ČSR byla mostem mezi Zápa-
dem a Východem. V červenci 
1947 se však v Moskvě postavil 
proti názoru J. V. Stalina, který 
nechtěl, aby ČSR přijalo 
americký Marshallův plán 
poválečné hospodářské pomoci. 
Před přáteli se vyjádřil: „Do 

Moskvy jsem jel jako českoslo-
venský ministr, ale vracím se 
jako Stalinův pohůnek!“

Přesto dál vyjadřoval loajalitu 
Klementu gottwaldovi. Dokázal 
to přesvědčivě v únoru 1948. 
Na rozdíl od ostatních nekomu-
nistických ministrů odmítl 
rezignovat. Tím pomohl 
zažehnat plánovanou vládní 
krizi. Z pověření prezidenta 
Beneše se poté premiérem stal 
Klement gottwald. V jeho vládě 
zůstal Jan Masaryk ministrem 
zahraničí až do svého tragické-
ho konce. 

Vraťme se však proti proudu 
řeky času do dramatického rána 
10. března 1948.

Mrtvolu před půl šestou 
objevili dva topiči. Měla na sobě 
pyžamo, ale naruby (!). Ležela 
na boku. Pozdější fotografie 
zemřelého ukazují na zádech, 
protože s tělem někdo hýbal. 
Na místě činu se objevili 
kriminalisté z pražské „mordpar-
ty“. Ty však komunistický 
ministr vnitra Václav Nosek 
brzy odvolal. Na místo vyslal 
příslušníky Státní bezpečnosti. 
Ti sice byli „politicky spolehliví“, 
ovšem jako diletanti zničili 
mnoho důkazů. Přesto již tentýž 
den, aniž skončila pitva, ministr 
Nosek v parlamentu ohlásil, že 
Masaryk „spáchal sebevraždu 
v pominutí smyslů“. Ve stejném 
duchu šokující zprávu oznámil 
Československý rozhlas. 

nefAlšOvAnÝ SMuteK 
ObČAnů 
Lidé zkoprněli. Jana Masaryka 
měli opravdu rádi. Jezdíval mezi 
ně, rád vyprávěl vtipy – i když 
občas užíval slova, nad kterými 
by se slečinky červenaly. Byl to 

bohém, za zábavou jezdíval i do 
Libně a Karlína. Miloval víno, 
zpěv – ba i ženy. Měl tzv. nefor-
mální autoritu a už od dob 
vysílání z Londýna si u lidí 
vysloužil lichotivé oslovení 
„náš Jenda“. Není divu, že pohřeb 
Jana Masaryka 13. 3. 1948 se 
stal celonárodní tichou demon-
strací. V dlouhém průvodu 
Loretánskou ulicí v Praze se 
vystřídalo přes 250 000 truchlí-
cích. Další tisíce se předtím 
přišly naposledy poklonit 
k otevřené rakvi v panteonu 
Národního muzea. Tam mnohé 
překvapila kytička bílých 
sněženek za pravým uchem. 
Rozšířila se fáma, že měla zakrýt 
stopy po střelné ráně. Objevila 
se totiž teorie, že tajemní 
spiklenci v osudné noci z 9. na 
10. března Masaryka v jeho bytě 
přepadli. Odvezli ho za Prahu, 
kde ho zastřelili a po návratu do 
Černínského paláce inscenovali 
sebevraždu skokem z okna. 
Takové názory vyvrátil osobní 
Masarykův tajemník dr. Antonín 
Sum. Kytičku svému pánovi tam 
dal on – na místo, kde nebyla 
žádná stopa po kulce. Zůstaly 
tam však viditelné pozůstatky 
po pitvě.

Odpověď na otázku, jak 
opravdu tragicky skončil život 

Jana Masaryka, měla dát čtyři 
vyšetřování odborníků. 
Předešleme, že jejich závěry se 
různily, ba někdy byly v přímém 
rozporu. Vše dost pozorně 
sledovala veřejnost.

Vyšetřovatelé v „revolučním“ 
roce 1948 hovořili o „dobrovol-
ném ukončení života“. Příčinou 
měla být nervová porucha, 
vyčerpání v důsledku nemoci 
a nespavosti, kterou Masaryk 
trpěl. Střídala se u něj euforie 
s depresí. Po mamince opravdu 
zdědil jistou psychickou labilitu. 
Už při prvním pobytu v USA mu 
tamější lékaři diagnostikovali 
lehčí formu schizofrenie.

Komorník Bohumil Příhoda 
potvrdil, že 9. března Masaryk  
povečeřel, vypil pivo. Těšil se na 
druhý den. Proč by sebevrah 
skákal v pyžamu? Zády napřed! 
Nezanechal dopis na rozlou- 
čenou. 

Další vyšetřování se uskuteč-
nilo v období let 1968–1969. 
Nevyloučilo mimo jiné to, že se 
do Masarykova staromládenec-
kého bytu v Černínském paláci 
dostala skupina vetřelců. 
Nejspíše hledali kompromitující 
materiály. Údajně tam byli 
i agenti sovětské NKVD. O tom 
měl svědčit mj. nedopalek ruské 
„papirosy“. V bytě panoval velký 

jan masarykAni čtyři vyšetřovací 
týmy se na příčinách 

smrti neshodly.
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stalo se (nejen) v Praze 8...
1. 3. 1923 ` Uskutečnil se první 
zkušební let na vnitrostátní lin-
ce Praha–Bratislava–Košice.

3. 3. 1991 ` Celostátní sčítání 
lidu, domů a bytů ukázalo, že 
Praha měla 1 214 174 obyva-
tel, 83 267 domů s 516 293 byty 
a průměrnou hustotu osídlení 
242 obyv./km2. (Například v Lib-
ni žilo 22 359 občanů, v Bohni-
cích 30 208 obyvatel.)

6. 3. 1923 ` Vydán Zákon 
na ochranu republiky směřující  
proti extremistickým politic-
kým stranám pravicového  
i levicového charakteru. 

8. 3. 1946 ` Na základě prezi-
dentského dekretu o zbavení  
Němců a Maďarů čs. státního  
občanství (z 3. 8. 1945) byl 
z Prahy vypraven první trans-
port německého obyvatelstva. 
Do 28. 10. 1946 bylo z metropo-
le odsunuto cca 21 000 osob  
německé národnosti.

15. 3. 1939 ` Okupace zbytku 
českých zemí nacistickým 
Německem. Do Prahy 
přijel nadšený Adolf Hitler. 
Následující den byl vydán 
výnos o zřízení Protek- 
torátu Čechy a Morava.

19. 3. 1939 ` Na Václavském 
náměstí se konala vojenská 
přehlídka německé armády jako 
demonstrace vlády nad českým 
obyvatelstvem Prahy.

6. 3. 1948 ` Hlavní třída v Pra-
ze 8 získala název Sokolovská. 
Připomíná, že u ukrajinské ves-
nice Sokolovo příslušníci 1. čs. 
samostatného praporu v SSSR 
v březnu 1943 poprvé bojovali 
proti německé armádě.

14. 3. 1953 ` Zemřel prezident 
Klement gottwald – pár dnů 
po návratu z Moskvy, kde se 
zúčastnil pohřbu J. V. Stalina. 
(Novým prezidentem se stal 
Antonín Zápotocký.)

14. 3. 2003 ` Začala nové 
éra Divadla pod Palmovkou 
po povodních z léta 2002.

16. 3. 1985 ` Demolice kvůli 
stavbě Severojižní magistrály 
zničila budovu oblíbeného 
nádraží Praha–Těšnov 
(Denisovo nádraží).

20. 3. 1948 ` Rozhodnutím 
ústředního akčního výboru 
Národní fronty k 28. 2. 1948 
ukončily činnost všechny 
tělovýchovné organizace 
(např. DTJ, Orel, Sokol). Spojily 

se do jednotné tělovýchovné 
organizace s taktickým názvem 
Sokol.

21. 3. 1968 ` V Praze zahájil 
činnost přípravný výbor 
Československého junáka.

21. 3. 1969 ` Na pražském Vác-
lavském náměstí se konala osla-
va vítězství československých 
hokejistů nad sovětskými re-
prezentanty na mistrovství svě-
ta v ledním hokeji ve Švédsku. 
Na shromáždění zazněly protes-
ty proti sovětské okupaci v srp-
nu 1968. Protesty pokračovaly 
o týden později, po dalším vítěz-
ství. Oslava se změnila v proti-
sovětskou demonstraci.

22. 3. 1968 ̀  Na funkci prezidenta  
republiky rezignoval Antonín 
Novotný. Jeho nástupcem byl 
30. 3. 1968 uvolen armádní 
generál Ludvík Svoboda.

24. 3. 1948 ` V Praze se uskuteč-
nilo první pokusné TV vysílání 
v ČSR.

25. 3. 1945 ` Na Květnou neděli 
se uskutečnily mohutné anglo-
-americké nálety na průmyslo-
vé podniky v Libni a Vysoča-
nech (například Praga a Aero), 
jejichž výrobky využívali Něm-
ci. Zaútočilo na 500 bombar-
dérů a 200 doprovodných stí-

haček. Bomby však zasáhly 
i 1600 budov mj. v Libni, v Hole-
šovicích, na Proseku a Střížko-
vě. Útok měl 250 lidských obětí. 

26. 3. 1948 ` Vláda rozhodla 
o obnově mimořádných 
lidových soudů. První roz- 
sudky vynesly už 9. 4. 1948. 
Celostátně byla tyto soudy 
zrušeny 31. 12. stejného roku. 

27. 3. 1991 ` František kardi-
nál Tomášek rezignoval na úřad 
pražského arcibiskupa. Jeho 
nástupcem papež Jan Pavel II. 
jmenoval pražského arcibisku-
pa Miloslava Vlka.

30. 3. 1945 ` Německé vojenské 
velitelství v Praze rozhodlo 
o podminování mostů a všech 
významných budov na pravém 
břehu Vltavy.

31. 3. 1949 ` Vyhlášeno vládní 
nařízení, podle kterého se 
hl. město Praha rozdělilo 
na 16 obvodů značených 
arabskými číslicemi.

31. 3. – 5. 4. 1950 ` Před 
soudem v Praze stanula 
skupina deseti představitelů 
řeholních řádů. V tomto prvním 
procesu proti představitelům 
římskokatolické církve byly 
vyneseny tresty vězení od dvou 
let až po doživotí.

nepořádek, rozházené polštáře. 
Závěr vyšetřování se přesto 
klonil k sebevraždě. Usnesením 
generální prokuratury 
z 10. 11. 1969 v oné tzv. normali-
zační době byl případ odložen.

utrhlO Se Mu Srdce?
Pokračovalo se až v období let 
1993–1996. Vyšetřovatel vyvodil 
závěr, že před nezvanými 
návštěvníky chtěl Jan Masaryk 
uprchnout: Z okna koupelny se 
dostal sesunutím po břiše, 
s obličejem obráceným do 
místnosti (resp. ke zdi). Po římse, 
která se táhla po obvodě budov, 
ustupoval doleva do vzdálenosti 
1,3 až 2 metry od okraje okna, 
přičemž se přidržoval zdi. 
Za nehty měl části omítky, 
na přední straně břicha oděrky. 
Z nějakého důvodu ztratil 
rovnováhu. Jeho devadesátikilo-
vé tělo letělo do hlubiny. Závěr: 
„Do vzdálenosti těla (nohou) – 
2,9 metru ode zdi pod oknem 
a 13,1 metru od postranní zdi – 
nemohlo dojít v sebevražedném 
úmyslu. Tělo živého či mrtvého 
Masaryka lze do této vzdálenos-
ti v daném úhlu vyhodit.“  
Zatím poslední dějství podivné-

ho dramatu se odehrálo 
v období let 2001–2003. 
Vyšetřování se zúčastnil 
i tehdejší šéf katedry kriminalis-
tiky Policejní akademie prof. Jiří 
Straus. Je odborníkem na 
forenzní biomechaniku. Do ní 
rovněž náleží zkoumání pádů 
z výšky. Dovodil, že k pádu 
Masaryka z okna koupelny 
došlo působením vnější síly, 
přičemž se na něm podílela 
minimálně jedna osoba. Od prof. 
Strause, kterého autor těchto 
řádků dobře znal, jsme se dozvě-
děli: „Masaryk v plném vědomí 

očekával, že ho někdo vyhodí 
z okna. Padal přímo na nohy. 
Pokud by nespadl z téměř 
15 metrů, pravděpodobně by 
přežil… Hlavu si nezranil. 
Jeho zranění pat, pánve a páteře 
nebylo smrtelné, ale přetížení 
při dopadu bylo příliš velké. 
Bezprostřední příčinou smrti 
bylo utržení srdce.“ Tedy vražda! 
Pachatel neznámý...

pOchYbnOStI ZůStávAjí
Celý případ tragédie však 
provázely další domněnky: 
Údajně šlo jen o nešťastnou 

náhodu. Proč? Masaryk prý 
sedával na římse okna, pokuřo-
val a obdivoval krásy Prahy. 
Nečekaně spadl! Podle jedné 
teorie se mu spiklenci pomstili 
za to, že podpořil Klementa 
gottwalda. Podle jiné se ho 
naopak chtěli zbavit komunisté, 
aby neemigroval a nestal se 
v Anglii vůdcem odboje. Některé 
skutečnosti totiž nasvědčují 
tomu, že měl mnoho nabídek 
k exilu. V jistém pražském 
hotelu už prý na společný odjezd 
čekala Masarykova tehdejší 
americká milenka. I odpůrci 
ovšem namítají, že nehodlal 
opustit prezidenta Beneše, jak 
ho k tomu v roce 1937 zavázal 
„tatíček“ Masaryk. Ještě 7. 3. 
navečer jel do Lán na hrob svého 
otce. O tři dny později už nebyl 
mezi živými ani Jan Masaryk!

Tehdejší americký velvysla-
nec v ČR Laurence Steinhardt, 
povoláním právník, šalamoun-
sky uvedl: „Lze seřadit všechna 
fakta tak, aby odpovídala jak 
sebevraždě, tak vraždě a můžete 
z toho pokaždé udělat jiný 
případ.“

 
milan KouKal

americký VelVyslanec Laurence Steinhardt (vlevo) a Jan Masaryk. 
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 Vážení spoluobčané,  
v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktujte na telefonních číslech: 
222 805 170, 601 306 107 nebo na e-mailu: osmicka@praha8.cz.

 Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do tří měsíců věku v době uveřejnění. Dále 
zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí do šesti měsíců věku v době vydání. Ostatní pouze pokud 
je volné místo.

Společenská rubrika

leden 2018
Dne 31. ledna oslavila paní slávka 
dvořáková svoje 87. narozeniny. vše 
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let přejí dcera a syn s rodinami.

Březen 2018
antonie a zdeněk kváčovi oslaví 
23. března 50 let společného života. 
všechno nejlepší a hodně zdraví přejí 
dcery Zdeňka a Marcela.

dalŠí juBilanti 
Březen 2018
Červíčková Terezie, 90 let
Straková Zdena, 95 let
Suchý František Ing., 91 let
Štemberová Anna, 94 let
Venglář Alexandr, 98 let 

Červen 2017
Kocián David

srpen 2017
Kadlecová Michaela

září 2017
Krutský Richard
Lavička Matyáš

říjen 2017
Pecka David
Polášková Klára
Rusóová Veronika
Růžičková Amálie
Trebišovská Leontýna

listopad 2017
Bodlák Daniel
� Dvořák František 

Halberštátová Aneta
Klimeš David
Kontárová Adéla
� Kopalová Karolína 

Kotrba Sebastián 
Ochotný Erik
� Simon Vilém 

Prosinec 2017
� Čermák Jan 

� Duchoň Jan 

gruberová Mína
Klicpouchová Ema
� Komárová Irma 

� Kudrnová Beáta 

� Kukla Vojtěch 

� Macháč Eliáš 

� Nováková Anežka 

Opát Erik
Počárovský Matěj
Šulcová Michaela

leden 2018
Čičvak Matyáš
� Eyem Filip 

� galičeva Alana 

Chludil Matěj
� Kolář Rostislav 

Zoubek Damien

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

nově narozené děti

v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 180, e-mail: osmicka@praha8.cz

juBilea

chcete změnu?
začněte u svých vlasů! 

Rád bych Vás přivítal  
ve svém kadeřnictví

zenklova 78 – libeň
Objednejte se na tel.:

778  736  110

Kadeřník  
Akademie  

Dessange FR –  
za příznivé  

ceny!
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu 
(nePraviDelné)

Zábava

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, 
že i ten druhý může mít pravdu.“

výherci, kteří získali knihu  
úsměvy i vrásky standy Procházky:
Ivana Klauzová, Bohnice
Anna Bisová, Kobylisy
Marie Hátleová, Troja

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 14. března 2018 na adresu:
 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

„dokud budeme generálům platit...“ (dokončení  v tajence).

jan masaryk (14. září 1886 – 10. březen 1948), český politik,  
diplomat, ministr zahraničí, syn prvního československého  
prezidenta T. g. Masaryka. 70. výročí úmrtí.

Lubomír ČUŽÁK Rys

...nechci zůstat sám
strana A

Nechci zůstat sám (Magda Malá, Bohuš Matuš)

Pocta Valdovi (Bohuš Matuš)

Ty a já (Petra Zámečníková, Patrik Fox)

Rány (Magda Malá)

Mám rád swing (Lubomír Rys)

Podzimní (Bohuš Matuš)

strana B

Cigaretka (Lubomír Rys)

To ti povídám (Magda Malá)

Souznění (Bohuš Matuš)

Ve dvou (Petra Zámečníková, Patrik Fox)

S tebou (Magda Malá)

70 let (Lubomír Rys)

Lubomír ČUŽÁK Rys

...nechci zůstat sám

lp_obal.indd   1

10.12.2017   15:14:29

vylosovaní výherci
získají CD

luBomíra 
ČuŽáka ryse
 „…nechci zůstat 

sám“
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

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

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

  ` 9:30–10:30 ` cvičení na židlích  
(vede M. Halíková)

  ` 10:00–10:50 ` fj zábavným způso- 
bem (vede Ing. K. Krpejš)

  ` 10:45–11:45 ` zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)

  ` 11:00–11:50 ` fj pro mírně a středně 
pokr. (vede JUDr. M. Pudil) 

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

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis – cvičí se 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede O. Šínová)

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

  ` 13:00–16:00 ` Přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` Právní poradenství –  
pro objednané – 12. 3. a 26. 3. 

ÚterÝ
  ` 8:00–14:00 ` sociální poradenství
  ` 8:00–9:00 ` Čchi-kung pro pokročilé 
(vede M. Vilímová) 

  ` 8:00–9:30 ` Přístup na internet 
  ` 9:00–10:00 ` Čchi-kung pro 
začátečníky (vede M. Vilímová) 

  ` 8:00–8:50 ` aj začátečníci –  
follow me 1 – konverzační metoda  
(vede ing. Prokop Vondráček) 

  ` 9:00–9:50 ` aj mírně pokr. 1 – angl. 
pro jaz. školy i. + písně s kytarou  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

  ` 9:30–11:00 ` dramaticko-recitační 
kroužek (vede Z. Poková) 

  ` 10:00–10:50 ` aj stř. pokr. – angl. 

pro jaz. školy ii + písně s kytarou 
(vede Ing. Prokop Vondráček)

  ` 10:00–11:30 ` nj – mírně pokročilí  
(vede Ing. J. Bartoš) 

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc 
– připomenutí toho, co jsme 
zapomněli (vede Ing. V. Pázler) –  
6. 3. a 20. 3. 

  ` 11:15–12:00 ` Přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aj mírně pokročilí 2 
– angličtina pro jazykové školy i. + 
písně s kytarou  
(vede Ing. Prokop Vondráček) 

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

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

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

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

StředA
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–9:20 ` aj – mírně pokročilí  
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – pokročilí  
(vede MUDr. M. Veselý) 

  ` 11:00–11:50 ` aj – pokročilí  
(vede MUDr. M. Veselý)

  ` 11:00–11:50 ` nj – pokročilí  
(vede JUDr. M. Pudil) 

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

  ` 11:30–14:00 ` stolní tenis –  
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede H. Špatenková)

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 
  ` 13:00–14:00 ` Přístup na internet

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

  ` 14:30–16:30 ` Školička Pc 
pro začátečníky  
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

ČtvrteK
  ` 9:00–11:00 ` Školička Pc a internetu 
konzultační metodou – pokročilí  
(vede Mgr. K. Černý) – nutno 
objednat se v kanceláři CAP!

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

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

  ` 10:00–11:00 ` orientální tanec pro 
seniory (vede Bc. K. Vlčková)

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

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

  ` 11:00–11:50 ` aj – stř. pokročilí  
(vede Ing. M. Kolářová) 

  ` 11:00–11:50 ` aj stř. pokročilí –  
Bible stories + písně s kytarou.  
(vede ing. Prokop Vondráček) 

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

  ` 11:00–11:50 ` aj – stř. pokročilí  
(vede Ing. H. Soukupová)

  ` 13:30–15:00 ` Šj – mírně pokr.  
(vede ing. F. Máčaj)

  ` 15:30–18:00 ` Školička Pc a interne-
tu – mírně pokr. (vede P. Smitková) 

páteK
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 9:00–10:30 ` aj konverzace – 
konverzace pro pokročilé  
(vede Mgr. H. Vašíčková) 

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

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

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis – cvičí 
se v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede M. Šimonová)

SpecIální: 
  ` 1. 3. od 13:00 ` řeč ticha nemůže být 
nikdy obsažena ve slovech 
– přednáší R. Svobodová

  ` 1. 3. od 14:00 ` autorské čtení Petr 
Binder hroch – duhový tandem 
– rezervace nutná

  ` 2. 3. od 10:00 ` tvořivá dílnička – 
duhový tandem – rezervace nutná, 
vede D. Hůrková 

  ` 5.3 od 8:00 ` kratochvilné 
vystřihovánky – vede J. Chybová

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

  ` 5. 3. od 14:00 ` komentované 
projekce ekofilmů v.: nesmrtelný 
les, Bodrikova cesta zpět – 
s RNDr. M. Štulcem

  ` 6. 3. od 9:00 ` Paličkování 
– vede D. Zemanová

  ` 6. 3. od 9:30 ` k soutoku labe 
s vltavou – vycházka s Mgr. 
K. Pinkasem

  ` 8. 3. od 14:00 ` mysl – základní faktor 
kvality života – přednáší 
Dr. M. Štilec PhD.

  ` 12. 3. od 14:00 ` Pět pochodů přes 
jižní část Brd – přednáší Mgr. K. Pinkas

  ` 13. 3. od 10:00 ` kŠr vrtáme kraslice 
– s Mgr. M. Neckářovou

  ` 13. 3. 13:00–15:00 ` mozek v kondici 
s Bc. anetou novotnou (přijít 
můžete kdykoliv mezi 13. a 15. hod.)

  ` 15. 3. od 14:00 ` První čeští králové 
– přednáška s PhDr. A. Karkulovou

  ` 16. 3. od 10:00 ` tvořivá dílnička – 
duhový tandem  – rezervace nutná, 
vede D. Hůrková 

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

  ` 19. 3. od 14:00 ` novohradské hory 
– přednáší RNDr. M. Štulc

  ` 20. 3. od 14:00 ` joachim Barrande 
– přednáší H. Kouhotová

  ` 22. 3. od 10:00 ` jarní dílnička 
– vede Jana Vávrová

  ` 23. 3. od 8:30 ` Patchwork 
– vede S. Kyselová

  ` 27. 3. od 10:00 ` velikonoční setkání 
– vystoupení dramaticko-recitačního 
kroužku a velikonoční dílničky

  ` 28. 3. od 13:30 ` Procházka po Praze 
s průvodkyní judr. h. Barešovou 
– přihlášení předem nutné, tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova

  ` 29. 3. od 14:00 ` Beseda o duchovních 
tématech – s katechetkou Mgr. 
B. Tranovou

  ` 29. 3. od 15:00 ` hraje a zpívá eduard 
sába – duhový tandem – rezervace 
nutná

centrum  
aktivizaČních 
Programů

caP Burešova

Program

březen 
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Městská část Praha 8 vás zve na

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

2., 9., 16., 23. a 30.3.
rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz, tel.: 222 805 136

• Zaměříme se na protahování celého těla          
• Posilování hlubokých svalů
• Posílíme pánevní dno 
• Osvojíme si správné dýchání a držení těla                                          
• Použijeme lehké cvičební pomůcky                    
• Zbavíme se bolesti zad
• Cvičíme v malých skupinkách

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY V BŘEZNU: Každý pátek 
od 10:00 a od 11:15

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Máte zájem 
inzerovat v našem 

měsíčníku?  
Chcete oslovit 

64 200 domácností?

Kontaktujte nás:
Hana Wichová

hana.wichova@praha8.cz
tel.: 222 805 162
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

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

  ` 8:15–9:15 ` aj – pro mírně pokročilé 
(vedou Mgr. M. Rexová a H. Pexová)

  ` 9:30–10:30 ` trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková)

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

  ` 9:15–10:15 ` Školička Pc  
a internetu pro začátečníky  
(vede O. Měchura)

  ` 10:30–11:30 ` jóga (vede J. Borská)
  ` 10:30–11:30 ` Školička Pc 
a internetu pro mírně pokročilé  
(vede B. Zmeškalová)

  ` 11:00–11:50 ` Šj – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková)

  ` 11:30–15:00 ` Přístup na internet
  ` 11:45–12:30 ` Čchi-kung  
(vede M. Dobrovská)

  ` 12:45–15:15 ` stolní tenis  
(vede Z. Dvořáková)

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

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

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

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

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede I. grün) 

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

  ` 13:00–14:30 ` Přístup na internet 
– liché týdny: 13. 3. a 27. 3.  

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

  ` 11:30–12:30 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) 

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

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

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) 
– liché týdny: 13. 3. a 27. 3.  

StředA 
  ` 8:00–9:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–9:50 ` aj – pro pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová)

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokr. (vede Ing. V. Košťál) 
– liché týdny: 14. 3. a 28. 3.

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. gaislerová) 
– sudé týdny: 7. 3. a 21. 3.

  ` 9:15–10:15 ` tai-chi – i. skupina, 
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc 
a internetu pro zač.  
(vede Ing. V. Košťál) –  
liché týdny: 14. 3. a 28. 3.

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

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

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

  ` 11:00–12:00 ` fj – konverzace  
(vede M. Randyšová)

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

  ` 13:30–15:00 ` Bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová  
a L. Němcová) – liché týdny: 28. 3.

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

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

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

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

  ` 11:15–12:15 ` jóga  
(vede M. Musilová) 

  ` 12:40–13:40 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

  ` 13:45–14:45 ` tai-chi – ii. skupina, 
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)

  ` 13:50–14:45 ` aj – pro pokročilé 
(vede E. Parma)

páteK 
  ` 8:00–9:00, 12:00–14:00 ` Přístup 
na internet

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

  ` 8:30–9:20` interlingua – mezi- 
národní jazyk (vede O. Měchura) 

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) –  
sudé týdny: 9. 3. a 23. 3.  

  ` 9:30–10:30 ` orientální tance  
(vede H. Kurková)

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) –  
sudé týdny: 9. 3. a 23. 3. 

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

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

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

  ` Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na čísle 

283 024 118. dále je nutné se vždy 
přihlásit na všechny dílničky 
a přednášky. Děkujeme za 
pochopení.

SpecIální: 
  ` 1. 3. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

  ` 5. 3. od 13:30 ` Přednáška – 
Povídání o Barmě (přednáší RNDr. 
B. Trnková)

  ` 7. 3. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)     

  ` 8. 3. od 10:00 ` vystřihovánky 
(vede J. Chybová)  

  ` 9. 3. od 10:00 ` výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky a potěšit duši (vede 
A. gaislerová)       

  ` 12. 3. od 13:30 ` Přednáška – 
o maxmiliánovi habsburském 
(přednáší H. Kohoutová)

  ` 13. 3. od 10:30 ` Paličkování 
– koná se opět na Mazurské v CAPU 
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

  ` 14. 3. od 13:00 ` Přednáška 
a cvičení – Přirozená obnova zraku 
(vede I. Feliciani)

  ` 15. 3. od 8:00 ` Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  ` 15. 3. od 9:30 ` háčkování 
a pletení (vede J. Novotná)

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

  ` 19. 3. od 13:30 ` Přednáška – dech 
jako fenomén (přednáší Dr. M. Štílec)

  ` 21. 3. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

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

centrum  
aktivizaČních  
Programů

caP mazurská

Program
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Muzeum hlavního města Prahy

Na Poříčí 52, Praha 8
Otevřeno: Út–Ne  9 –18 hod.

Venkovní panelová výstava
Stromovka   

14. 3. – 1. 7. 2018

Český �lmový plakát
13. 12. 2017– 11. 3. 2018

Kouzlo svatých obrázků
9. 12. 2017– 2. 4. 2018

komentovaná prohlídka pro veřejnost
21. 3. 2018 v 17 hod.
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M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  
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Pozvánky

POD ZÁŠTITOU STAROSTY  
ROMANA PETRUSE SE VRACÍ 
FARMÁŘSKÉ TRHY NA LÁDVÍ

METRO C – LÁDVÍ (před OC Ládví)

Čerstvá sezónní zelenina, bylinky,  
mléko, maso a další dobroty přímo  

od farmářů nyní nově na Ládví.

CTVRTKY a PATKY 8-18 h

PRODUKCI ZAJIŠŤUJE:
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8
Ples je pořádán pod záštitou

radní Prahy 8 Jany Solomonové.

 Lazy  Eye
módní přehlídka

 Tombola 
výtěžek z plesu bude 
věnován nadačnímu 
fondu Pink Bubble

 Petra Sladká  a  band
hudební host

 Daniela  Písařovicová
Jiří  Dvořák
moderátorka / speciální host večera

 The  BIG  20
rock'n'roll and jump-swing bigband

24.  3.  2018—19h
Forum Karlín
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OÚSS tAuSSIGOvA 1172/1, 
1. pAtrO, Č. 21, KObYlISY
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

 ` 5. 3. pondělí  od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINgO. Od 15:00 ` CVI-
ČíME NA ŽIDLíCH s Irenkou. 

 ` 7. 3. středa od 13:00 hod. 
` KLUB FILMOVéHO DIVáKA – 
promítáme film dle výběru.

 ` 2. 3. pondělí od 13:00 hod. 
` ZVEME VáS NA HUDEBNí OD-
POLEDNE písní a mluveného slova 
s Mgr. Václavem Vomáčkou na téma 
Vzpomínka na Františka Kmocha.

 ` 14. 3. středa od 13:00 hod. 
` CO HROZí SENIORŮM? – před-
náška Policie ČR.

 ` 19. 3. pondělí od 13:00 hod. 
` STOP ZAPOMíNáNí – paměťová 
cvičení. Od 15 hod. ` CVIČíME NA 
ŽIDLíCH s Irenkou.

 ` 21. 3. středa  od 13:00 hod. 
` I MY JEDNOU BUDEME STA-
Ří – navštíví nás děti z MŠ Šišková 
v rámci projektu Mezi námi.

 ` 26. 3. pondělí  od 13:00 hod. 
` VOLNá HERNA (hrajeme spole-
čenské hry dle výběru). Od 15 hod. 
` CVIČíME, ABY ZáDA NEBOLELA. 
(Seniorfitnes, Ing. I. Osvaldová).

 ` 28. 3. středa od 13:00 hod. 
` ZPíVáME NA LIDOVOU NOTU – 
kdo rádi zpíváte nebo hrajete na ně-
jaký hudební nástroj, jste zváni.  

 ` KdO Máte ZájeM SeZnáMIt 
Se S pOČítAČeM, naučit se 

vyhledávat potřebné nebo 
zajímavé věci na internetu, 
anebo komunikovat i s ostatními 
pomocí e-mailu, přijďte, poradíme 
a pomůžeme vám i při „prvních 
krůčcích“. K počítači, internetu 
a zápůjčce knih z naší knihovny 
je volný přístup po celou 
provozní dobu klubu. Informace 
– vedoucí klubu: D. Luczy – 
mobil tel.: 732 710 656, e-mail: 
klubtaussigova@seznam.cz

dpS burešOvA 1151/12 
KObYlISY
Provozní doba klubu:  
pondělí a středa 13:00–16:00 hod.

 ` 5. 3. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

 ` 7. 3. od 14:00 hod. 
` ISLAND – ZEMě OHNě A LEDU 
– I. část přednášky ing. Burdycha 
z cyklu Skandinavie slovem 
i obrazem.

 ` 12. 3. od 14:00 hod. 
` CO HROZí SENIORŮM? –  
přednáška Policie ČR.

 ` 14. 3. od 14:00 hod. 
` HISTORIE SOKOLA a Sokolských 
sletů – M. Halíková.

 ` 19. 3. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

 ` 21. 3. od 14:00 hod. 
` UKáZKY SPRáVNéHO SEDU,  
postavení krční páteře.

 ` 26. 3. od 14:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE Mgr. Vo-
máčky – vzpomínka na F. Kmocha.

 ` 28. 3. od 14:00 hod. 
` AKTIV KLUB – tvůrčí ateliér  
(velikonoční téma).

 ` Úterky od 14:00 do 17:00 hod. 
` TANEČNí TERAPIE.

 ` Čtvrtky od 10:00 do 11:00 hod. 
` PŮJČOVáNí KNIH z knihovny.

příZeMí dpS 
KřIžíKOvA 50, KArlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 1. 3. od 14:00 hod.  
` HRAJEME BINgO.

 ` 6. 3. od 15:00 hod. 
` FILMOVý KLUB Mgr. Neckářové: 
Americký prezident.

 ` 8. 3. od 14:00 hod. 
` ŽIVOT NA DVOŘE FRANTIŠKA 
JOSEFA l. – přednáška H. Kohoutové.

 ` 13. 3. od 15:00 hod. 
` BRAZILIE CESTOU NECESTOU  – 
přednáška ing. Orny

 ` 15. 3. od 14:00 hod. 
` VELIKONOČNí VýTVARNá 
DíLNIČKA Mgr. Neckářové.

 ` 20. 3. od 15:00 hod. 
` HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky – vzpomínka 
na Františka Kmocha.

 ` 22. 3. od 13:30 hod.  
` NáVŠTěVA VýSTAVY v galerii Ko-
operativy (sraz v recepci).

 ` 27. 3. od 15:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI  
s Mgr. Neckářovou.

 ` 29. 3. od 14:00 hod. 
` VELIKONOČNí KAVáRNA.

 ` pO celOu dObu je v klubu volný 
přístup na internet a vždy v úterý 
od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás 
přítomen lektor Adam Novák.

dpS bulOvKA 1462/10, 
lIbeň
Provozní doba klubu:  
pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 1. 3. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH  
(Seniorfitnes).

 ` 5. 3. od 14:00 hod. 
` ISLAND – ZEMě OHNě A LEDU 
– I. část přednášky ing. Burdycha 
z cyklu Skandinavie slovem 
i obrazem.

 ` 8. 3. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI s p. Šoutovou.

 ` 12. 3. od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINgO. 

 ` 15. 3. od 13:00 hod. 
` CVIČíME NA ŽIDLíCH (Seniorfit-
nes). Od 14:00 hod. ` HUDEBNí  
ODPOLEDNE Mgr. Vomáčky –  
vzpomínka na F. Kmocha

 ` 26. 3. od 13:30 hod. 
` SETKáNí MEZI – NáMI  
s dětmi z MŠ Pobřežní.

 ` 15. 3. od 13:00 hod. 
` CVIČíME NA ŽIDLíCH  
(Seniorfitnes). 

Programy kluBů seniorů / březen



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / BřeZen 2018  www.praha8.cz 41

11. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST 
O PSYCHIATRII A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

VSTUP ZDARMA
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz

www.bohnice.cz

1. 3. 2018 ZDRAVÉ EMOCE
MUDr. Karel Nešpor, CSc.

8. 3. 2018 TVORBA UMĚLCE PO VYLÉČENÍ
MUDr. Michal Maršálek, CSc.

15. 3. 2018 MORÁLKA A MOZEK 
MUDr. Martin Hollý, MBA

22. 3. 2018 PROTIDROGOVÁ POLITIKA 
 PRAVDY A MÝTY
Mgr. Nina Janyšková

Koná se vždy ve čtvrtek (1. 3. – 24. 5. 2018) od 17:15 do 18:45 hodin 
v Divadle Za plotem, Psychiatrická nemocnice Bohnice,  Praha 8, Ústavní 91

  

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce se koná pod záštitou   

    radní Jany Solomonové

StandaHložek
porad Holky ze školky
- k tanci a poslechu

rezervace míst u paní Teichmannové:

alena.teichmannova@praha8.cz

tel.: 222 805 136

 kdy: středa 14. března od 15:00

   kde: Kulturní dům Ládví – velký sál 

Vstup: ZDARMA / OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

  

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

Akce se koná pod záštitou   

    radní Jany Solomonové

StandaHložek
porad Holky ze školky
- k tanci a poslechu

rezervace míst u paní Teichmannové:

alena.teichmannova@praha8.cz

tel.: 222 805 136

kdy: středa 7. března od 15:00

 kde: Kulturní dům Krakov – velký sál (1. patro)

  Vstup: ZDARMA / OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

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

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

ČTVRTEK

8. BŘEZNA 2018, 19.30

Pásmo biblických čtení 
s písněmi A. V. Michny z Otradovic

Účinkuje soubor staré hudby Cuthna antiqua

ve čtyry actus rozdělená

Žalostná postní 
tragedye 

Velikonocní trhˇ
neděle 25. 3. 2018 
od 14 do 17 hodin

Centrum RoSa 
Střelničná 1680/8, Praha 8 

www.centrumrosa.cz 
tel: 212 270 612 

v Rose

pod záštitou radní MČ Prahy 8 Jany Solomonové

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

YVETTA SIMONOVÁ     

    a PAVEL SKALICKÝ 
v pořadu JÁ A ČAS

kdy: středa 28. března od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví – velký sál 

Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 
SETKÁNÍ SENIORŮ

YVETTA SIMONOVÁ     

    a PAVEL SKALICKÝ 
v pořadu JÁ A ČAS

kdy: středa 21. března od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov
             – velký sál (1. patro)
Vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136
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Servis

velkooBjemové kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Lindavská Bohnice 01. 03. 13:00–17:00

V Zámcích (u domu 51/64) Libeň 01. 03. 14:00–18:00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 01. 03. 15:00–19:00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 02. 03. 13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Troja 02. 03. 14:00–18:00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Libeň 02. 03. 15:00–19:00

Braunerova x Konšelská Kobylisy 03. 03. 08:00–12:00

Kurkova Libeň 03. 03. 09:00–13:00

Kašparovo náměstí Libeň 03. 03. 10:00–14:00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 05. 03. 13:00–17:00

Pakoměřická x Březiněveská Karlín 05. 03. 14:00–18:00

Pernerova x Sovova Střížkov 05. 03. 15:00–19:00

Drahorádova Karlín 06. 03. 13:00–17:00

Pernerova x Šaldova Troja 06. 03. 14:00–18:00

Mazurská (u trafostanice) Kobylisy 06. 03. 15:00–19:00

Frýdlantská Bohnice 07. 03. 13:00–17:00

Hnězdenská x Olštýnská (u garáží) Kobylisy 07. 03. 14:00–18:00

Modřínová x Javorová Kobylisy 07. 03. 15:00–19:00

Třeboradická x Košťálkova Bohnice 08. 03. 13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám Libeň 08. 03. 14:00–18:00

Kandertova x Lindnerova Čimice 08. 03. 15:00–19:00

Křivenická x Čimická Karlín 09. 03. 13:00–17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Kobylisy 09. 03. 14:00–18:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 09. 03. 15:00–19:00

Libišská Libeň 10. 03. 08:00–12:00

Pod Labuťkou x Prosecká Kobylisy 10. 03. 09:00–13:00

Na Přesypu x Pod Přesypem Bohnice 10. 03. 10:00–14:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Karlín 12. 03. 13:00–17:00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 12. 03. 14:00–18:00

Jirsíkova x Malého Libeň 12. 03. 15:00–19:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Čimice 13. 03. 13:00–17:00

Fořtova x Do Údolí Bohnice 13. 03. 14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská Kobylisy 13. 03. 15:00–19:00

Chaberská x Líbeznická Bohnice 14. 03. 13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická Libeň 14. 03. 14:00–18:00

Lokalita Území Datum Čas

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 14. 03. 15:00–19:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Čimice 15. 03. 13:00–17:00

Podhajská pole (parkoviště) Kobylisy 15. 03. 14:00–18:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Bohnice 15. 03. 15:00–19:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Střížkov 16. 03. 13:00–17:00

Roudnická (za Bešťákovou) Bohnice 16. 03. 14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská Karlín 16. 03. 15:00–19:00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) Bohnice 17. 03. 08:00–12:00

Řešovská x Zelenohorská Kobylisy 17. 03. 09:00–13:00

Služská x Přemyšlenská Libeň 17. 03. 10:00–14:00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 19. 03. 13:00–17:00

Na Vartě Troja 19. 03. 14:00–18:00

Trojská x Nad Trojou Libeň 19. 03. 15:00–19:00

U Pekařky Libeň 20. 03. 13:00–17:00

V Zahradách x Na Sypkém Karlín 20. 03. 14:00–18:00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Bohnice 20. 03. 15:00–19:00

V Zámcích (u domu 51/64) Libeň 21. 03. 13:00–17:00

Braunerova x Konšelská Čimice 21. 03. 14:00–18:00

Mlazická Libeň 21. 03. 15:00–19:00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 22. 03. 13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 22. 03. 14:00–18:00

Petra Bezruče x U Pískovny Libeň 22. 03. 15:00–19:00

Valčíkova x Na Truhlářce Střížkov 23. 03. 13:00–17:00

Drahorádova Bohnice 23. 03. 14:00–18:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Kobylisy 23. 03. 15:00–19:00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 26. 03. 13:00–17:00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Karlín 26. 03. 14:00–18:00

Pobřežní x Thámova Čimice 26. 03. 15:00–19:00

Křivenická x Čimická Kobylisy 27. 03. 13:00–17:00

Uzavřená Kobylisy 27. 03. 14:00–18:00

Šimůnkova (slepý konec) Troja 27. 03. 15:00–19:00

K Haltýři x Velká skála Libeň 28. 03. 13:00–17:00

Na Truhlářce (parkoviště) Kobylisy 28. 03. 14:00–18:00

Chaberská x Líbeznická Čimice 29. 03. 13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická Bohnice 29. 03. 14:00–18:00

Podrobné informace najdete na:
www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723

Do objednávky napište prosím tento kód: PH008

Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •

• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou • 

• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •

• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!

placená inzerce
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Pozvánky / inzerce

29Kč
DENNĚSPLÁTKAOD

BONUS K AUTU

ZIMNÍ PNEU

k 
vy

b
ra

ný
m

 v
oz

ům

800 110 800 

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka 
na pořizovací ceně): 45 %, tj. 112 500 Kč. Doba trvání úvěru: 84 měsíců. Měsíční splátka: 1930 Kč. Celková  
výše spotřebitelského úvěru: 137 500 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně).  
Celková částka splatná spotřebitelem: 162 120 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba: 4,8 %. RPSN: 4,9 %. 
Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Nejedná se o závaznou nabídku ani návrh smlouvy. Více na 
www.aaaauto.cz/akce.

PRAHA
Dopraváků 874/15

2000 AUT NA POBOČCE V PRAZE

placené inzerce

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 20/03/2018  20:00 

A K C E  S E  K O N Á  P O D  Z Á Š T I T O U  R A D N Í  M Č  P R A H A  8  J A N Y  S O L O M O N O V É

PŘED FÓREM KARLÍN
ENTRY: FREE

P A U L I E  G A R A N D
&  K E N N Y  R O U G H

K A P I T Á N  D E M O
M Y D Y  R A B Y C A D
W I L D  T I D E S
V R  N O B O D Y
P O K Á Č

C E N Y  A N D Ě L  2 0 1 7
STAGE

P R E S E N T S

2nd-stage_92x130_100.indd   1 13.02.2018   13:49:48
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Inzerce 

řeMeSlnícI

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

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

 `PLYNAŘ – INSTALATéR – 
TOPENáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

 `ZEDNICKé, OBKLADAČSKé 
PRáCE, MALíŘSKé 
a sádrokartonářské. 
Tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

 `ELEKTRIKáŘ SE ŽL –  
SPOKOJENOST ZARUČENA.  
Tel.: 608 440 551

 `MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, ČIŠTěNí KOBERCŮ 
a čalouněného nábytku. 
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

 `PROVáDíM VEŠKERé 
INSTALATéRSKé PRáCE,  
čištění kanalizace.  
Michal Hrášek, tel.: 603 714 638

 ̀ŽALUZIE – ROLETY – MARKýZY,  
pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří + těsnění.  
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

 `ČIŠTěNí ODPADNíHO 
POTRUBí A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 `HáJEK – ZEDNICTVí 
– MALíŘSTVí. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, 
podlahářské a bourací 
práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytů, domů 
a nebytových prostorů.  
Mobil: 777 670 326

 `TRUHLáŘSKé A STAVEBNí 
PRáCE. Tel.: 720 208 411

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

 `RIZIKOVé KáCENí, 
ŘEZ STROMŮ. ZAHRADY. 
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

 `MALOVáNí, LAKOVáNí A ZED-
NICKé PRáCE, štukování, stěrky  
a sádrokarton. Sezónní sleva 
10 %. Volejte na tel. 603 432 476.

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

 `RIZIKOVé KáCENí, ŘEZ STRO-
MŮ. Kontakt: p. Nestarec, tel.: 
604 810 663, www.nazahradu.com

 `ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich 
odstranění. El. vedení v koupelně 
i kuchyni. Výměny rozvaděčů. 
E-mail: elektroP8@email.cz,  
tel.: 608 278 778

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

 `PROVEDU MALíŘSKé 
A LAKýRNICKé PRáCE. 
Tel.: 605 015 145, 222 946 268

 `ELEKTRIKáŘSKé PRáCE. 
www.elektrikarerben.cz. 
Tel.: 604 516 344

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

SlužbY

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

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

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

 ` STŘíHáME ŽIVé PLOTY A 
KEŘE našimi motorovými nůž-
kami, včetně odvozu odpadu. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 `MYTí OKEN VČETNě RáMŮ 
a žaluzií od úklidové firmy.  
Nechte tuto práci nám, už nelezte 
po štaflích a odpočívejte. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 ` SEKáME TRáVU na zahradách 
naší motorovou sekačkou, včetně 
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275, 
www.pvj-group.cz

 ` SEKáME ZAROSTLé POZEM-
KY a vysokou trávu našimi stro-
ji. Odstraníme také křoví, ná-
lety, zlikvidujeme odpad. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 `VYČISTíME KOBEREC, 
SEDAČKU, křesla židle přímo 
u Vás na místě, strojem na vlhko 
extrakční metodou. Slušné 
jednání a zkušenosti. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 `PROVEDEME JARNí PROŘEZ 
Vašeho trávníku naším 
motorovým vertikutátorem. 
Hnojíme a sejeme trávník. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 ` ŠICí STROJE – OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů. Prodej nových 
šicích strojů. Autorizovaný servis 
Singer, Klapkova 74, 182 00 
Praha 8. Tel.: 272 773 079,  
www.singerservis.cz

 `HODINOVý MANŽEL, 
MONTáŽ A ÚPRAVY NáBYTKU, 
kuchyní, interiérových dveří. 
Drobné i větší opravy v bytech 
a domech. Tel: 737 674 082,  
www.hodinovy-remeslnik.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 `ÚKLID – LEVNě: MYTí OKEN, 
ČIŠTěNí KOBERCŮ, SEDAČEK, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

 `VYKLIDíME VáŠ BYT, PŮDU, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou.

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

 `ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 `ZAHRADNICKé PRáCE – 
LEVNě: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

 `POTŘEBUJETE VYKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: Půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky 
atd. Levně: informace na 
tel.: 702 410 965. Sem dní v týdnu.

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

 `BEZPEČNOSTNí A INTERIé- 
ROVé DVEŘE DO BYTU. Montáž 
i do původní zárubně a rychlé 
dodání. Slícování, snížení hluku 
a bezpečnost je pro nás priorita. 
Aleš Horák, tel.: 724 817 818

 `BROUŠENí PARKET + LAK, 
240 Kč/m2, malování bytů. 
Tel.: 603 422 376

 `POMOC S ÚKLIDEM, DOPRO- 
VOD K LéKAŘI, PRáCE S TABLE-
TEM, PC, mobilem, společné  
procházky, předčítání, záznam  
paměti, návštěva kulturních akcí 
a mnohem více Vám nabízí služba 
www.hodinovavnucka.cz, 
info@hodinovavnucka.cz, 
tel.: 777 987 077 – vnučka Sabina.

 `VýROBA, OPRAVY, MONTáŽ 
ŽALUZIí, ROLET, spouštěcích  
garnyží. Prodej drobného železář-
ského zboží. U Pazderek 146, P–8, 
tel.: 774 858 102, www.campo.cz 

 `ČIŠTěNí KOBERCŮ, SEDAČEK, 
MYTí OKEN. Tel.: 774 858 096

 `ROZVODY, ODDLUŽENí, KOM-
PLEXNí PRáVNí POMOC.  JUDr. 
Dan Zwieb, advokát. Karlín – Bře-
zinova 524/31. Tel.: 603 275 839,  
www.akzwieb.cz

 `FA. J. MACHáČ – výměny 
baterií, van, klozetů a kuch. desek. 
Instalace sprchových koutů 
a boxů-senioři sleva! Pokládka 
dlažby, PVC, koberců. Štukování, 
malování, lepení podhledů. 
Sekání trávy a vyklízení. 
Tel.: 777 325 466@seznam.cz

náKup – prOdej

 `NáBYTKOVý OUTLET – 
DESIgNOVé SEDAČKY, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd.  Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hala č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz
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 `NEJLEPŠí CENY ZAPLATíME 
ZA ST. MINCE, ST.ŠPERKY, 
i poškozené a pánské zl. hodinky. 
Starožitnosti + zlatnictví 
Vysočany, Pod pekárnami 157/3, 
Tel.: 605 829 440

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

 ` JSEM SBěRATEL A RáD 
VYKOUPíM: staré hračky i celé 
sbírky, designové sklo (P. Hlava, 
B. Šípek, S. Libenský atd.), obrazy, 
stříbro, socialistické bytové 
doplňky. Tel.: 702 555 893, 
pokladyzpudy@centrum.cz

 `ANTIKVARIáT KOUPí KNIHY, 
OBRAZY, grafiku, bankovky 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `PRODáM KRáLíKY, VAJíČKA, 
OŘECHY, MáK A BRAMBORY. 
Tel.: 776 172 530. Po 15. hodině.

 `PRODEJ DŘEVěNýCH HRAČEK 
STáLE POKRAČUJE! Největší 
specializovaná prodejna – 
Ořechová 5, Praha 8. Velký výběr 
českých hraček! Tel.: 722 942 194, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

vÝuKA – KurZY

 `VýUKA ANgLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ, 
www.angmat.cz

 `TRéNINKY PLAVáNí –  
www.plavco.cz

AutO – MOtO

 `VýKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných. Tel. 739 665 445

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

reAlItY – pOptávKA

 `VYMěNíM OBECNí BYT 2+1, 
75 m2 VRŠOVICE za menší P 8 
a okolí. Tel.: 606 240 801

 `DOBRý DEN, HLEDáM PRO 
RODINU S JEDNíM DíTěTEM 
15 let byt nejlépe na P–8 nebo 
P–9 nebo dostupnost do 20 minut 
do této lokality. Velikost 60–80 m2.  
Děkuji. Tel.: 775 088 498

 `PŘíMý ZáJEMCE KOUPí 
pro své děti menší a větší byt. 
Lze i zvlášť. Na vystěhování 
nespěchám. Platba hotově, 
pomůžu vyplatit dluhy, exekuce 
nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664

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

 `ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT 
A MáTE VYSOKé SPLáTKY? 
Přímý zájemce od Vás koupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že nechá v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 665

 `HLEDáM KE KOUPI I PRONáJ- 
MU gARáŽ NEBO STáNí. Rychlé 
jednání. Tel.: 606740 390

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

reAlItY – prOnájeM

 `HLEDáM MENŠí BYT V PRAZE 
A OKOLí do 11tis. Nebo větší do 
15 tis. vč. popl. Tel: 603 257 202

 `MLADý PáR HLEDá BYT 
K PRONáJMU v Praze 8. 
Volejte, tel.: 778 085 860

 `PáR HLEDá TíMTO 
PRONáJEM především čistého 
udržovaného bytu o velikosti buď 
1+kk nebo 1+1 do 11 tis. Nebo 
2+kk až 2+1 do 13 tisíc. Zajímá 
nás dobré spojení do centra, max. 
30 minut. Děkuji. 775 088 498.

 `gARáŽ K PRONáJMU V ULICI 
DAVíDKOVA V PRAZE 8. 
Tel.: 602 288 444

 `PRONAJíMEJTE BEZ RIZIKA! 
Pro manažery firem s rodinami 
hledáme pěkné byty v Praze. 
garantujeme bezproblémový 
průběh nájmu. Bez provize! 
Tel.: 734 319 304

 `PRONAJMU gARáŽ 
ČUMPELíKOVA UL., TRAKT C 
od 1. 4. 2018, 1500 Kč/měs. 
Tel.: 728 429 902

reAlItY – SlužbY

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

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

 `VýKUP BYTŮ PRAHA. 
MOŽNOST BYT NADáLE 
UŽíVAT. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

 `PŘEVODY BYTŮ DO VLAST-
NICTVí, PROHLáŠENí NEM. 
věci, likvidace BD, založení SVJ. 
Tel.: 724 304 603

ZdrAví

 `MASáŽ OD MASéRA 
V BOHNICíCH, 60 min. za 250 Kč. 
Více na tel.: 602 876 864.

KráSA

 `PEDIKÚRA, REFLEXNí masáže 
nohou. Tel.: 774 877 972

 ̀SALON VIOLET – KADEŘNICTVí, 
kosmetika, manikúra, pedikúra, 
depilace. Tel: 602 937 661,  
www.salonviolet.8u.cz

OStAtní

 `PRIMA-VET, VAŠE VETERINA 
V BOHNICíCH. U nás naleznete 
profesionální a zároveň citlivý 
přístup k vašim mazlíčkům.  
Po–pá 9:30–19:30, 777 331 729  
www.prima-vet.cz

 `RARITA V PRAZE – MíSTO 
PEJSKA MINIKONíK.  
Nabízíme do pronájmu 
minikoníka, se kterým můžete 
trávit svůj volný čas, účastnit 
se výstav i závodů. My se o něj 
kompletně postaráme a se vším 
poradíme. Vhodné pro děti 
i aktivní seniory. Ustájení 
v Praze 8, tel.: 607 757 132,  
www.pjsdolnichabry.cz 

nAbídKA práce

 `HLEDáME SPOLEHLIVéHO,  
ZODPOVěDNéHO A SAMO-
STATNéHO MALíŘE – 
lakýrníka se smyslem pro detail. 
Tel.: 603432 476

 `ZAHRADNICKLá FIRMA 
PŘIJME PRACOVNíKA NA 
BRIgáDY. Sekání trávy, řezání 
živých plotů, pomocné práce. 
Tel.: 724 006 275

 `HLEDáM PANí NA OBČASNý 
ÚKLID. Tel.: 774 877 972

 `HLEDáME SPOLEHLIVé 
ŘIDIČE PRO KFC ROZVOZ 
na pobočku O. C. Krakov. 
Flexibilní pracovní doba.  
Možnost i na vedlejší pracovní 
poměr; DPP. Tel.: 777 242 526
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50 000 Kč
BONUS až

ZDARMA
ZÁRUKA

VÝKUPNÍ
BONUS10 000 Kč $

POVINNÉ RUČENÍ
JEN ZA 1 000 Kč 

4x
ZIMNÍ PNEUMATIKY 

ZDARMA
K  VYBRANÝM  VOZŮM

KALENDÁŘ
VÝHOD

  užijte si k vozu
 NAVÍC BONUS
po celý rok

ROČNÍ KONTROLA
VOZU ZDARMA

placená inzerce
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Pozvánky / inzerce

placená inzerce

Inzerci na těchto stránkách 
objednávejte 

u paní Hany Wichové, e-mail:
hana.wichova@praha8.cz

tel.: 222 805 162

VÝTAHY     PLOŠINY

SERVIS   OPRAVY MONTÁŽ

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8 tel.: 608 700 446 
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placená inzerce

2. 3. — 20.00  Fantastická žena (2017, RCH, USA, DE, ESP) 
španělsky s českými titulky

3. 3. — 16.00  Putování tučňáků: Volání oceánu (2017, FR)  
český dabing — Kasárna Karlín dětem 

4. 3. — 17.00 Něžný barbar (1989, ČSSR) — česky
9. 3. — 20.00  Thelma (2017, NOR/FR/DK/SWE) 

norsky s českými titulky
10. 3. — 16.00  Já padouch (2001, USA/FR) 

český dabing — Kasárna Karlín dětem 
11. 3. — 17.00  Zabitá neděle (1969, ČSSR) — česky  
16. 3. — 20.00  Nikdys nebyl (2017, GB/FR) 

anglicky s českými titulky 
17. 3. — 16.00  Fimfárum Jana Wericha (2002 ČR) 

česky — Kasárna Karlín dětem
18. 3. — 17.00   Happy End (1967, ČSSR) — česky
23. 3. — 20.00   Hmyz (2018, ČR/SR) — česky
24. 3. — 16.00   Kniha džunglí (2016, USA/GB) 
 český dabing — Kasárna Karlín dětem 
25. 3. — 17.00    Špína (2017, SR/ČR) 
30. 3. — 20.00    Manifesto (2016, AUS/DE) 

anglicky s českými titulky 
31. 3. — 16.00    Sedmero krkavců (2015, ČR/SR) 

česky — Kasárna Karlín dětem

Více—More at www.kasarnakarlin.cz and FB page
Adresa—Adress Prvního Pluku 2, 186 00 Praha 8—Karlín

 Kino  Kavárna  Hřiště  Hudba
 Divadlo  Sport  Galerie  Náměstí
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OSMIČKA
pro rodinu

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

NA PLÁŽ

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové
www.praha8.cz 

kdy: čtvrtek 22. února 2018 
    od 10 do 15 hodin
kde: Beachklub Ládví  
(Praha 8 - Kobylisy, Chabařovická 1125/4)

NEJVĚTŠÍ 

PÍSKOVIŠTĚ 

V PRAZE!

Vstup: 
ZDARMA

program:
pohybový a míčový 
trénink pro nejmenší
skákací hrad
výtvarná dílna
hry a soutěže
dětská diskotéka 

Městská část Praha 8 a Beachklub Ládví

zvou rodiče s dětmi i maminky s kočárky na tradiční akci

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

HRAČKY V ČASECH
1. REPUBLIKY ZE SBÍREK MUZEA 

TECHNICKÝCH HRAČEK

Grabova vila 
Na Košince 1
Praha 8 

16. 2. – 30. 4. 2018
 denně 10.00 – 16.00 hodin

HRAČKY V ČASECHHRAČKY V ČASECHHRAČKY V ČASECH

Vstup na výstavu ZDARMA
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové www.praha8.cz/vystavahracek

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Grabova vilaGrabova vilaGrabova vilaGrabova vila
Na Košince 1Na Košince 1Na Košince 1Na Košince 1
Praha 8 Praha 8 

 denně 10.00 – 16.0010.00 – 16.00


