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Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
máme tu listopad, jeden z méně vlídných měsíců. Letos je především měsícem oslav
třiceti let pádu komunistického režimu. Ano, už je to třicet let, co se během pár dní
socialistický režim v čele se směšným Milošem Jakešem zhroutil pod náporem
občanské nespokojenosti. Pohledem zpět jsme možná svobodu získali až příliš
snadno – a dnes už si jí podle mého názoru tolik nevážíme.
Vraťme se však zpět k dění aktuálnímu a především komunálnímu. Na konci září
jsem měl obrovskou čest ocenit čestným občanstvím čtyři vynikající osobnosti
Prahy 8. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto ocenění podíleli,
a také zastupitelům, kteří pro udělení právě těchto čestných občanství hlasovali.
A zde všem čtyřem novým čestným občanům pogratulovat. Více se dočtete v tomto
vydání Osmičky.
Mnohem méně příznivou věcí však je faktický odklad řešení situace okolo
rekonstrukce Libeňského mostu ze strany hlavního města Prahy o celé roky. Naše
městská část na to reagovala s velkým znepokojením. Rada MČ Praha 8 požaduje
ve svém usnesení především záruky bezpečnosti. Jde přece o to, že přes most
v havarijním stavu jezdí denně tramvaje s tisíci lidmi. A to už opravdu není legrace.
Ale nechtěl bych svůj úvodník končit pesimisticky. Listopad je vlastně i jakýmsi
předstupněm vánočního měsíce. Období, které bychom
si měli užívat a ještě více myslet na ty druhé.
Tak na to všichni pamatujme.

19 Bezpečnost a prevence
Novela zákona upravuje čipování psů

Hodně sil přeje
ondřej gros
starosta MČ Praha 8

23 Kultura
Aleš Brichta slavil v Karlíně šedesátiny
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zpravodajství
Kariéra Karla Gotta začala v Kobylisích
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12 Územní rozvoj
Areál Ipodecu na Střížkově se možná
přesune
17 fotosoutěž osmičky
Nejkrásnější záběry Prahy 8
18 bezpečnost
Radnice má novou koncepci prevence
kriminality
20 Zdravotní a sociální péče
Nové Bistro u Filipa v Libni
se představuje
24 Ulice osmé městské části
Troja

33 Sport

Úspěchy softbalový klub Joudrs
neopouštějí

37 zábava
Luštěte křížovku o zajímavé ceny
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Zpravodajství
Čestná občanství

Osobnosti Prahy 8
převzaly ocenění
nnObřadní síň Libeňského zámku zažila v předvečer
Dne české státnosti výjimečnou událost – udílení
čestných občanství Prahy 8.
Slavnostní akt se v osmém
městském obvodu uskutečnil již
popáté. Čestnými občany se
stali lékař Zdeněk Bašný, kytarový virtuos Milan Zelenka,
účastník Pražského povstání
Josef Pešata a reprezentant
v boxu Rostislav Osička.
„Udílením čestných občanství
chceme oceňovat osobnosti,
které se zvlášť významným
způsobem zasloužily jak o celospolečenský přínos, tak o rozvoj, prospěch a dobré jméno

osmé městské části. Jde o projev úcty za celoživotní dílo,“ řekl
starosta Prahy 8 Ondřej Gros
s tím, že ho těší, že se tato tradice v osmém obvodu ujala. Prvním čestným občanem Prahy 8
se stal lékař z Nemocnice Na
Bulovce Josef Hercz už v roce
2005. Poté nastala mnohaletá
pauza a na udílení se navázalo
až v roce 2016.
Od té doby se ocenění udělují
každoročně. Čestné občanství
městské části Praha 8 uděluje

MUDr. Zdeněk Bašný

Prof. Milan Zelenka

(* 18. září 1955)
Ocenění za celoživotní přínos
v oblasti psychiatrie a rozvoji
Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Již během studia medicíny začal
pracovat v Psychiatrické léčebně
Bohnice. Od června 1990 do
května 2005 byl ve funkci ředitele.
Za jeho působení se uskutečnil
v říjnu 1992 první ročník festivalu
Mezi ploty. Ten vznikl jako
divadelní odnož festivalu, který
otevřel brány psychiatrické
léčebny veřejnosti. Dodnes se
akce těší velkému zájmu
veřejnosti. (Rozhovor se Zdeňkem
Bašným na str. 14.)

(* 4. června 1939)
Celoživotní dílo a mimořádný
přínos pro vývoj kytarové hry u nás,
kytarový virtuos a pedagog.
Po absolutních vítězstvích
v mezinárodních soutěžích
(Moskva, Vídeň) se stal prvním
českým umělcem, který uvedl
klasickou kytaru na velká
koncertní pódia. Své výjimečné
umění předvedl nejen v Evropě, ale
i v Japonsku a USA. Jako profesor
HAMU vychoval celou řadu
mladých kytaristů, vede i mistrovské kurzy v zahraničí a je zván do
porot velkých světových
kytarových soutěží.

Slavnostní předávání ocenění se konalo v obřadní síni Libeňského
zámku. Zprava starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS), Josef Pešata, Rostislav
Osička, Zdeněk Bašný, Milan Zelenka a radní Michal Švarc (Patrioti).

zastupitelstvo na základě § 10
odst. (2) a ve smyslu § 89 odst.
(1) zákona č. 131/2000 Sb. o hl.
m. Praze jako projev úcty a oce-

Josef Pešata

nění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy
a mimořádné umělecké výkony.
(mš)

Rostislav Osička

(* 5. prosince 1927)
Celý život statečně bojoval proti
totalitě a za demokracii. Narodil se
v Kobylisích, vyrůstal v bytě, ve
kterém dodnes bydlí. Za Pražského
povstání na konci 2. světové války
bojoval v Kobylisích na barikádách.
Angažoval se velmi i v Salesiánském centru. Býval jedním
z prvních oratoriánů, spoluzakládal
v Kobylisích Skaut, stal se
volejbalovým trenérem. Kvůli
tomu, že se nevzdal své katolické
víry, nemohl studovat lesnictví.
Nastoupil do libeňských loděnic,
kde pracoval až do odchodu do
důchodu.

(* 15. října 1956)
Ocenění obdržel za trvalý přínos
v oblasti sportu a trenérsko-výchovné péče o mládež. Československý reprezentant v boxu, získal
3. místo na ME (1979), je
mnohonásobným mistrem
Československa ve střední váze.
Po skončení aktivní kariéry se stal
trenérem. Po roce 1989 založil
boxerskou školu a okusil trpké
podnikatelské začátky. Mezi jeho
velké koníčky patří malování. Své
obrazy úspěšně vystavuje a jeho
díla si získávají četné příznivce.
Zároveň se věnuje básnické
tvorbě.

Karel Gott

Hvězdná kariéra
začala v Kobylisích
nnMistr Karel Gott (14. července 1939 – 1. října 2019) zanechal stopu
v mnoha duších svých fanoušků, ale i na mnoha místech. Jedním z nich je
i Praha 8. Když Gottovi přesídlili natrvalo do české metropole, prvním
pražským bydlištěm byla vila v Okrouhlické ulici v Kobylisích.
V knize Úsměvy i vrásky Standy Procházky (spoluautorem je i bývalý zastupitel
Prahy 8 Milan Koukal) vzpomíná kapelník
Jaroslav Malina: „Vždycky mě zajímalo
sledovat nové talenty. Soutěžili ve Slovanském domě, kam jsem pravidelně chodíval.
Rok předtím jsem tam slyšel velmi hezký
hlas sympatického mladého chlapce.
Tenkrát navíc ještě jódloval. Poznamenal
jsem si jeho jméno. Na Pražském kulturním
středisku jsem požádal, aby mi dali adresu
zpěváka, který minulý rok vyhrál druhou
cenu a jmenoval se Karel Matějíček. Sdělili

mi, že je to jen pseudonym. Ve skutečnosti
se jmenuje Karel Gott a bydlí v Praze 8,
Okrouhlické ulici číslo 18. Napsal jsem mu
lísteček a on moji nabídku očividně s radostí přijal... Hned přišel a přinesl desku s nahrávkou písničky Angelina, se kterou měl
velký úspěch. Tak s námi těsně před Vánocemi roku 1958 začal zpívat. Tehdy mu
bylo pouhých devatenáct let. Po letech mi
řekl. „Kdybyste mi tenkrát neposlal lístek,
možná bych dnes nezpíval!“ Avšak jistě by
ho místo mne objevil někdo jiný, takový
hlas se nerodí každý den.“ Karel Gott

Populární zpěvák bydlel v Okrouhlické ulici

v Kobylisích nejen mnoho let žil, ale také
chodil do školy, dnešní Střední školy designu a umění, knižní kultury a ekonomiky
v Náhorní ulici. Právě tato škola uspořádala výstavu Srdce Libně čp. 1, která se koná
až do 3. ledna 2020 ve výstavní síni Libeňského zámku.
(tk)

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2019 

www.praha8.cz

5

Libeň

Vize Palmovky: vstřícnější,
přehlednější a čistější

nnPalmovka se v budoucnu výrazně promění.
Vedení Prahy 8 připravuje
prostupné a přehledné
řešení křižovatky.

Vyvýšené betonové bariéry
obklopující tramvajovou tepnu
konečně zmizí, nahradí je nový
povrch, zeleň a posezení. Radní
osmého obvodu připravují
několik projektů na zvelebení
této doposud opomíjené části
města. Některé jsou časově více
náročné, radnice se proto vrhá
i do menších kroků, které místo
promění již teď. Nejžhavějším
a nejaktuálnějším projektem je
předláždění okolí tramvajové
křižovatky a zastávek. Dojde
také k úpravám prostranství
před Komerční bankou. „Chceme
ze zcela nevyužitého prostoru
vytvořit kvalitní městské prostranství, které bude místem
setkávání a umožní konání
různých kulturních akcí nebo
například trhů,“ informoval
radní pro strategický rozvoj
Tomáš Hřebík (TOP 09 + STAN).

Beton půjde pryč

Zásadní změnou bude odstranění vyvýšených betonových
travnatých ploch, které jsou
dnes plné odpadků a už neplní
funkci, pro kterou byly určeny.
Tím se celý prostor křižovatky
zpřehlední a náměstí se otevře.
„Vznikají tak nové možnosti
využití místa. Slibujeme si, že
se z páteřního dopravního uzlu
stane místo pro trávení volného
času. Nevzhledné travnaté
plochy nahradí moderní zeleň,
která místo ochladí a přispěje
k estetické stránce celého prostoru. Podpořit by to mohl
i další z připravovaných projektů, a to kontejnerová kavárna
s pódiem, která dá místu úplně
nový rozměr,“ řekl Petr Pelc
(TOP 09 + STAN), gesční zastupitel Prahy 8 pro oblast Palmovky. Povrch chodníků bude
v pražské mozaice se stejným
vzorem jako nově předlážděná
část ulice Na Žertvách. Vybrané
části křižovatky pokryje mlat,
který dobře vsakuje dešťovou
vodu. Společně s pnoucí zelení
a specifickým mobiliářem

Chystaný projekt by měl celý prostor křižovatky zpřehlednit a náměstí „otevřít“. Vizualizace: UNIT

budou vytvářet „oázu“ v ruchu
velkoměsta.

Místo stromů popínavé
rostliny

Dojde také ke změně dopravního
značení. Současnou pěší zónu
Na Žertvách a v části ulice
Zenklova chce radnice rozšířit
na prostor celé křižovatky (už
dnes v křižovatce nejezdí automobily). Dopravní značky budou
v malém formátu, aby zabíraly
co nejméně prostoru. Zeleň je
pro Prahu 8 důležitá, radnice
proto společně s architekty
a Dopravním podnikem hlavního města Prahy hledala cesty,
jak veřejné prostranství doplnit
vzrostlou zelení. V místě ale není

možné zasadit stromy, protože
přímo pod křižovatkou je stropní deska vestibulu stanice metra.
Architekti ze společnosti UNIT
proto vymysleli unikátní řešení
– konstrukci, díky níž půjde
využít sloupy trakčního vedení
tramvajové trati pro popínavé
rostliny. „Museli jsme splnit
přísné bezpečnostní požadavky,
jde o první řešení svého druhu
v Praze. Pro vytvoření příjemného pobytového prostranství je
ale alespoň částečně vzrostlá
zeleň důležitá,“ vysvětlil Filip
Tittl, jeden ze spoluautorů
architektonického řešení. Popínavé rostliny budou doplněny
další vegetací obdobně, jako se
to již podařilo s nově umístěným

Nynější podoba Palmovky nepatří do 21. století. Foto: Tomáš Kňourek

mobiliářem v ulici Na Žertvách.
Podle zástupců UNIT se na
přípravě celého projektu podílí
široké spektrum odborníků, a to
včetně krajinářských architektů,
kteří se zaobírali všemi podněty,
které přinášejí občané. Projekt
byl projednán s veřejností.
Oblast křížení Palmovky totiž
představuje jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství
oblasti dolní Libně stejně tak
jako potenciální subcentrum
Prahy s podobným významem
jako například Anděl či Pankrác.
V místě se každý den pohybuje
(mš, tk)
více než 60 tisíc lidí.

Předběžný
harmonogram
proměny
• v následujících týdnech bude
projekt předán na místní
stavební úřad k vydání
rozhodnutí
• společně s Magistrátem
hlavního města Prahy radnice
Prahy 8 hledá cesty, jak projekt
úspěšně v dohledné době
zrealizovat
• v současné době probíhají
směny pozemků nezbytných
pro uskutečnění projektu
• předláždění by mělo být
financováno z rozpočtu
hlavního města a provedeno
Technickou správou komunikací
• pokud vše půjde, jak má, změny
se uskuteční již příští rok
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Fórum zastupitelů
Ondřej Gros
Jaké by měly
starosta
MČ Praha 8
být priority
MČ v rozvoji
sportu? Měla by ODS
MČ podporovat Udržme sportující
velké sportovní děti na hřištích
kluby, nebo
Fotbalový Meteor má ligový
dorost a žáky, Basket Slovanka
malé začínající
několik extraligových mládežnických družstev, Joudrs se
kluby
každoročně perou o softbalový
mistrovský pohár, na Beach
a netradiční
volejbalu Ládví sportují stovky
dětí a Admira vychovává malé
sporty
fotbalisty ve více než deseti

Tento měsíc
se ptá:
ANO

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.

mužstvech. Výčet je pouze
malým příkladem větších sportovních klubů, nerad bych se
někoho dotknul, že s v něm
neobjevil.
Ve výše zmíněných i dalších
klubech se trenéři a funkcionáři
dnes a denně věnují sportovní
výchově našich dětí. A těch jsou
stovky až tisíce. Všude jde o srdcaře, kteří to všechno dělají
především z lásky ke sportu
a dětem. A jak je vidět, velmi
často dokázali se svými týmy
vybojovat velké úspěchy, přestože nejsou členy velkoklubů typu
Slavie či Sparty.
Jsem přesvědčen, že grantová
podpora ze strany radnice musí
být postavena především na
tom, kolik dětí v klubu sportuje
a kolik trenérů se jim věnuje.
Dovedl bych si představit i zohlednění toho, jakých soutěží
se jednotlivá družstva účastní
(např. celostátní či regionální)
a jak finančně náročné to pro
jednotlivé kluby je.
Jako starosta Prahy 8 a stále
ještě aktivní sportovec jsem
hrdý na každý úspěch, který
se našim malým sportovcům
podaří. My všichni společně
musíme udělat vše proto, aby
se sportu dětí a mládeže dařilo
i nadále. Abychom měli děti
nejen schopné obsluhovat
počítač, mobil či tablet, ale také
schopné uběhnout kilometr,
vyšplhat po tyči či chytit míč.
A to se nám zatím díky všem
v klubech, kteří umanutě makají
na zlepšování svých svěřenců,
snad aspoň trochu daří. Věřím,
že tomu tak bude i nadále.

Martin Štěrba
místopředseda
Pirátů
v Praze 8

Jiří Derfl
zastupitel
MČ Praha 8

Piráti

8žije

Hřiště u škol by
měla fungovat
i odpoledne

Otázka zní jinak:
Z čeho?

Úplně na počátku bychom si
měli položit otázku, co všechno
považujeme za sport. To, že naše
děti chodí hrát fotbal za Meteor
nebo Slovan, je jasné. Ale může
být sportem třeba discgolf nebo
žonglování? A co třeba to, když
si děti chodí hrát a zároveň se
vzdělávat do skautských kluboven? Ve všech případech jde
kromě pohybu také o podporu
kamarádství, fair-play a o prevenci kriminality.
Většina pražských škol vychovává budoucí občany, kteří se
budou schopni prosadit. To ale
nezvládneme jen tím, že se o tom
budeme bavit. Bylo by skvělé,
kdybychom dokázali dát osmičkovým školám finanční prostředky na aktivity, které se na
hřištích dějí i po skončení výuky.
Ještě za svého působení
v Plzni jsem byl svědkem silné
lobby sportovních klubů v komisích pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže. Upozorňoval
jsem na to, že volný čas dětí
a mládeže nejsou jen velké
sportovní kluby, a že dotace
nemají téct pouze tam. Měli
bychom podporovat všechna
odvětví volného času – malé
sportovní kluby, netradiční
a rozvíjející se sporty, skautské
oddíly, sousedská sportovní
utkání či domy dětí a mládeže,
zkrátka všeobecný pohyb dětí
a mládeže. Umějme děti alespoň
na pár hodin týdně odtrhnout
od všech sociálních sítích.
Podtrženo sečteno: Proč by
městská část měla podporovat
velké sportovní kluby, které jsou
podobné velkým podnikům, co
hospodaří s milionovými rozpočty, sahají si na velké granty
z magistrátu či ministerstva,
a ještě k tomu vyplácí i obří
odměny hráčům? Měli bychom
podporovat hlavně ty menší,
které si na finanční prostředky
odjinud nemohou sáhnout, a pro
volný čas dětí a mládeže v Praze 8 mají mnohem větší efekt.

Bývalí radní (ANO a ČSSD)
prohýřili v předvolebním roce
stovky milionů korun. Po nás
potopa. Městská pokladna je
prázdná, jak nás varují ti současní. Na podporu sportu peníze
nejsou a nebudou, radnice totiž
žádné peníze na tyto aktivity ze
svého rozpočtu nedává. Pouze
přerozděluje finance získané
z hazardu přidělené
magistrátem.
Obrazně řečeno, aby radnice
přidělila 100 korun na podporu
sportování dítěte, musí nejprve
závislý tatínek utopit v automatu 10 tisíc. V letošním roce je na
podporu sportovní činnosti dětí
a mládeže přiděleno 7,5 milionu
hazardních peněz. Neumím si
představit, kolik závislých hráčů
a nešťastných rodin stojí za
tímto příspěvkem. Tedy podporovat sport? Určitě. Avšak ne
z hazardu. Ten vyregulovat
a zakázat.
Komu z toho mála dát a komu
nedat? Sportovci, rodiče sportujících dětí, řekněte sami, jsou
grantová pravidla pro přidělování peněz jasná a srozumitelná?
Je rozdělování peněz dostatečně
transparentní i bez přátelských
a partajních vazeb na radniční
politiky?
Vztah k pohybu a sportovní
všestrannost jsem jako dítě
získal v Sokole. Podporuji proto
tradiční sportovní organizace,
které rozvíjí přirozenou touhu
dětí po pohybu, které motivují
rodiče ke společnému cvičení
s dětmi od toho nejútlejšího
věku. Cvičení a sport pro radost
– tímto směrem by měly téci
peníze z rozpočtu radnice
Prahy 8.
A protože ještě nemrzne,
nepůjdu si zabruslit na předražené kluziště (ANO, ano dvakrát
předražené), ale jdu si zaběhat
do Čimického háje. Ve zdravém
těle zdravý duch. Tužme se!
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Jana Solomonová
zastupitelka
MČ Praha 8

Aleš Rataj
člen
grantové komise

ANO

TOP 09 a stan

Prioritou by
měla být hlavně
sportující mládež

Granty musí být
i pro malé kluby

Se sportovní aktivitou začínají
mnozí již v předškolním věku
a úkolem MČ je nabídnout svým
dětem vhodné zázemí pro sportování. A to nejen skrze podporu
sportovních klubů, ale také
skrze materiální vybavení základních škol. Nová sportoviště
a vybavení tělocvičen bylo pro
minulé vedení radnice prioritou,
a to také proto, že sport ve škole
je často jediným pohybem dnešních dětí. Pokud se je následně
podaří ve školách k dalšímu
pohybu nasměrovat, můžeme
to považovat za malou výhru.
Samostatnou kapitolou je následná podpora sportovních
klubů, kterých je v Praze 8 velké
množství.
Otázkou je tedy, zda chce MČ
podporovat velké kluby, které
však dosáhnou i na jiné financování svých aktivit, nebo zda
bude podporovat malé sportovní
kluby, které naopak jiné financování své činnosti neseženou.
Tuto otázku řeší MČ pomocí
rozdělování dotací na sportovní
aktivity. Bohužel částka, která je
na tyto dotace alokována, se
každým rokem snižuje, a je třeba
stanovit priority. Pro mě je
prioritou výchova mládeže
a získávání nových dětí pro
jakoukoliv sportovní aktivitu
a dostupnost sportu pro všechny. Úkolem MČ by tak mělo být
nastavení takového prostředí, ve
kterém bude možné vybrat pro
děti nejlepší sport pro jejich
rozvoj. Je jasné, že klub, který
má sportovní výsledky a zabývá
se populárním sportem, bude
mít více zájemců než klub
s méně preferovaným sportem.
Nicméně je třeba podotknout,
že právě velké kluby a nejoblíbenější sporty mají největší základny sportujících dětí, a tedy
i finanční podpora těmto klubům by tomu měla odpovídat.
MČ může však sport podporovat
i jinak než finančně. Propagace
sportovních klubů na svém
webu, nebo skrze časopis Osmička, je zajisté dobrou cestou, jak
kluby, tak i méně známé sporty
zviditelnit.

Podpora sportovních aktivit dětí
a mládeže je jednou z priorit
Prahy 8 a věřím, že tomu tak
musí být i v budoucnu. Přesto, že
prostředků, které může Praha 8
přerozdělovat sportovním
klubům ubývá, jsem přesvědčen,
že prostředky, které máme
k dispozici jsou pro sportovní
kluby v rámci grantového řízení
přerozdělovány velmi efektivně.
Dle mého názoru, je důležité více
podporovat menší a začínající
kluby, které nemohou, nebo
neumí, dosáhnout na finance
z jiných veřejných zdrojů. Z toho
důvodu je nutné sjednotit kritéria grantového řízení pro všechny žadatelé tak, aby byla snadno
pochopitelná i pro začátečníky
v žádostech o grant. To ale
neznamená, že by Praha 8 neměla podporovat veliké sportovní
oddíly typu fotbalových klubů!
Ba naopak, i zde je podpora na
místě, jen je důležité zvážit
přiměřenou výši udělovaných
prostředků na úkor ostatních,
ne tak velikých oddílů. V každém případě by měl mít každý
z klubů vícezdrojové financování, což by měla být i jedna ze
zásadních podmínek udělení
grantu. Jak mi bylo řečeno od
zástupců některých klubů na
Praze 8, je na zvážení, jestli všem
v grantovém řízení neumožnit
jednoduché elektronické podání
a vyřadit tak povinnost odevzdávat rozsáhlé tištěné materiály. Praha 8 by neměla zapomínat na podporu velikých
sportovních událostí, které na
jejím území pravidelně probíhají
a takovéto akce podpořit alespoň záštitou, pomoci s propagací
nebo jinou nemateriální formou.
Komerční, zisková akce, si na
sebe musí vydělat sama a není
možné vydávat z omezeného
rozpočtu Prahy 8 další finance
v neprospěch domácích
sportovců.

www.praha8.cz

Tomáš Pavlů
zastupitel
MČ Praha 8

Osmička sobě –
Zelení, KDU-ČSL

Hrát fér ve sportu
i v politice
„Specializované“ sportovní kluby
kladou často důraz na výkon
a umístění v soutěžích. Tak se
rodiče obětují a dítě vozí na
tréninky, na závody. Jsou sporty,
v kterých se platí za přestupy
žáčků. Jako klišé pak někdy zní,
že sport je zdravý pohyb, utužuje
charakter a zaplňuje smysluplně
volný čas.
Kolektivní sporty mají vést ke
spolupráci, vzájemnosti, sportovní kluby mají mít i výchovné
cíle a fair play hru. Objevují se
nové sporty, a tím roste potřeba
klubů získat peníze na tělocvičnu, trenéra, startovné, dopravu.
Pozornost věnujme především
klubům, které otevírají dveře
doširoka, nemají velké finanční
nároky na příspěvky a jsou
v Praze 8 doma a zkrátka jsou
pro všechny. Všichni máme mít
možnost si zahrát, zaběhat,
protáhnout kostru v kterémkoli
věku, bez nároků na pravidelné
víkendy, tlaku na výkonnost…
Některá školní hřiště jsou
v Praze 8 otevřena i o víkendech.
Přehled najdete zde: www.
praha8.cz/Dopravni-a-skolni
-hriste-1. Tuto službu dětem
a dospělé veřejnosti je třeba
podporovat a zlepšovat, například nabídnout pedagogický/
trenérský dohled, který pomůže
s rozdělením do týmů a dodržováním pravidel. Radost z pohybu
i ze hry budou mít všichni. Jistě
si vzpomeneme, jak nás jako děti
štvalo, když se nehrálo fér, pro
některé to platí stále ve sportu
i v politice.
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Michal Švarc
radní
MČ Praha 8

Patrioti

Je nutné udržet
kluby provozně
nad hladinou
Podpora sportu je v Praze 8
především prostředkem k podpoře činností, které směřují
k aktivnímu využívání volného
času dětí a mládeže a přispívají
k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality.
Praha 8 má více než sto tisíc
obyvatel, svojí velikostí je jako
krajské město a na podporu
mládežnického sportu v rámci
grantového řízení rozdělujeme
částku 7,5 milionu korun. Zcela
upřímně říkám, že celkový stav
je podfinancovaný, a to je ještě
slabé slovo. Pro porovnání
Liberec, který má stejně obyvatel, přispívá částkou 11 milionů,
Pardubice, kde bydlí o dvacet
tisíc obyvatel méně, dávají
milionů 65 apod. Přesto naše
velké kluby dosahují skvělých
výsledků a v současné době se
daří i nábory.
Co je tedy prioritou? Udržet
v současné době velké kluby tzv.
nad vodou, aby mohly fungovat
a pracovat s mládeží, podpořit
trenérskou činnost a ta svojí
kvalitou dokáže k sobě přitáhnout mladé zájemce. Podporovat
střední kluby v rozvoji, protože
ty jsou základním kamenem
sportu v Praze 8.
Nyní připravujeme novou
koncepci přerozdělování financí
v rámci grantového řízení, aby
byla nastavena jasná a transparentní pravidla. Věřím, že tato
finančně hubená léta pro Prahu 8 i díky současným nepopulárním úsporám překleneme do
dvou či tří let a stabilizujeme
rozpočet Prahy 8. Jako radní pro
kulturu a sport mám v současné
době rozpočet na úrovni 46 procent oproti minulým letům, to
není žádný politický pláč, to je
realita, která se bohužel odráží
i v podpoře sportu v Praze 8.
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Čtenáři píší
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o informaci, jestli se bude
někdo zabývat nepořádkem, a zejména pohozenými nedopalky po celé délce na zastávce
Vosmíkových ve směru na Palmovku. Zasílala
jsem již několik podnětů přes aplikaci. Bylo mi
odpovězeno, že podnět bude předán Dopravnímu podniku (DPP), který má pozemek ve své
správě. Jak dlouho tam ještě bude ze zastávky
veřejný popelník? Proč toto místo nebylo
upraveno během rekonstrukcí, které proběhly
v roce minulém roce? Děkuji předem za řešení
této situace a jsem s pozdravem.
Barsová


Vážená paní Barsová,
zastávka Vosmíkových zatím není ve finální podobě. V dohledné době se daná oblast
bude rekultivovat. Dokončení měla původně provést Technická správa komunikací
hl. m. Prahy (TSK), která však po dohodě
věc předala k dokončení naší městské části.
Nyní probíhají jednání o legislativních
a dalších aspektech převzetí této záležitosti
a podle posledních informací by měla být
úprava zastávky dokončena v září tohoto
roku. S pozdravem

Ondřej Hohl,
oddělení správy městské zeleně,
odbor životního prostředí (OŽP)

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.

Ptali jste se nejen na www.praha8.cz
○ Dobrý den, proč již minimálně
měsíc nefungují ukazatele času
a teploty u autobusové zastávky
Kobylisy? Je jich tu minimálně
pět a žádná z nich nefunguje
přinejmenším měsíc v kuse.

Karel

Vážený pane Karle, váš podnět
týkající se nefunkčních ukazatelů času a teploty u autobusové zastávky Kobylisy
předáváme společnosti Technologie Hlavního města Prahy,
a. s., která je v této věci
kompetentní. Děkujeme
za upozornění. S pozdravem

Lenka Kaplanová,
vedoucí oddělení silničního
správního úřadu

○ Dobrý den, plánuje se vytvořit
kamerový systém v ulicích
Zenklova a Vosmíkových?
Moc o to prosíme. Jak z důvodu
prevence, tak z důvodu bezpečnosti. Minulý rok například
někdo poškodil na sedmadvaceti
autech stěrače, včera dokonce
někdo „odstrojil“ nové auto za
bílého dne od litých kol. Toto

KONCERTY
V DIVADLE
POD PALMOVKOU

už je do nebe volající. Chceme
se na Bulovce cítit bezpečně.

Tomáš Kohoutek

Vážený pane Kohoutku,
městská část Praha 8 aktuálně
neplánuje výstavbu městského
kamerového systému, a proto je
nutné obrátit se přímo na provozovatele, tj. Magistrát hlavního
města Prahy, oddělení technického zabezpečení bezpečnostního
systému. S pozdravem

Martin Karásek,
odbor bezpečnosti
a krizového řízení

○ Dobrý den, co bude s opuštěným domem v ulici Na Dlážděnce 13, který v okolí vyvolává
jisté napětí vzhledem k častým
návštěvám osob, které zde
nelegálně přespávají?

Jarmila

Již několikrát jsem se setkal
s majitelem objektu. Byl mi
představen projekt přestavby
domu číslo 13 a 15. Majitel
přislíbil brzkou žádost o demoliční výměr a následné kroky

vedoucí až k případnému stavebnímu povolení. Osobně jsem za
asistence Policie ČR odebíral
z objektu šest štěňat, které byly
předány do péče útulku v Troji.

Jiří Vítek,
místostarosta Prahy 8 (Patrioti)

○ Dobrý den, bydlíme v domě
naproti. Z ubytovací jednotky
na adrese Sokolovská 12/43 je
občas slyšet až moc rušné
večírky, Policie se vždy ptá, co to
je za byt a zda se dostane do
baráku. Když jim nikdo neotevře, tak s tím nemohou nic
dělat. Dalo by se to nějak vyřešit
přes podání hromadné stížnosti
nebo nějakého ohlášení?

Anastasia Janssen

Vážená paní Janssen, v případě,
že se jedná o soukromý objekt, je
nutné sepsat stížnost a adresovat ji na majitele objektu. Ve
stížnosti je třeba poukázat na
rušení nočního klidu, které může
být řešeno v rámci domovního
řádu nebo stanov družstva.
Pokud však máte podezření na
porušování zákona, je nutné

www.podpalmovkou.cz

BUTY
9. 11. 2019 od 20.00

cena: 450 Kč

bezodkladně kontaktovat přímo
městskou policii na lince 156
nebo Policii ČR na lince 158.

Martin Karásek,
odbor bezpečnosti
a krizového řízení

○ Dobrý den, jaké kroky podniknete v případě polorozpadlého domu v Hejtmánkově ulici,
který obývají bezdomovci?
Je tam smrad a zřejmě i fetují,
o nemocech ani nemluvím,
chodíme kolem s dětmi na
tramvaj...

Vladimír

Na základě informací ze stavebního úřadu Prahy 8 můžeme
sdělit, že na uvedené stavbě
v ulici Hejtmánkova je do
31. prosince 2022 platné stavební povolení na přestavbu na
ubytovací zařízení. Stavební
úřad nemá v kompetenci vyžadovat urychlení stavby. V uvedeném území je ochranné pásmo
pro výstavbu veřejně prospěšné
stavby Libeňská spojka.

Tomáš Kňourek,
časopis Osmička
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Radnice informuje
Doprava

Cafourkova:
oprava se
prodlouží

nnPři realizaci koordinovaných staveb TSK a PVS
byly zjištěny závady v podloží vozovky nezaviněné
ani jedním investorem. Zřejmě se jedná o nesourodé
podloží již z dob výstavby sídliště.
Byl proveden kontrolní georadar, který definoval kaverny. Ten
bude nyní doplněn o dynamické
penetrační zkoušky. Na základě
vyhodnocení výše uvedených
laboratorních zkoušek se určí
postup opravy. Správa komunikací dokončila v půlce října
západní chodník a zajistila

provizorní přístupy do objektů,
PVS bude po vydání příslušných
rozhodnutí pokračovat v ražbě
kanalizace.
V současnosti je Cafourkova
ulice obousměrně průjezdná po
vyfrézované komunikaci. Tento
zimní režim bude trvat do konce
března 2020 a následně bude

provedena úprava tělesa komunikace dle návrhu projektanta
na základě provedených zkoušek a akce bude ukončena.
Současné povolení ke Zvláštnímu užívání komunikace je
odborem dopravy povoleno
do 30. dubna 2020.
O pár dnů se rovněž prodlužuje uzavírka Primátorské ulice,
a to do 15. listopadu 2019.
Ve výkopu pro novou trasu
kanalizace DN 800 dělníci
narazili na skálu, a proto musela být nasazena fréza, která celý
profil do hloubky čtyř metrů
postupně odfrézuje. Tento
způsob výkopu rýhy je výrazně
pomalejší než klasické hloubení
výkopu rypadlem. Předmětem
akce je rekonstrukce spojné
komory dvou stok. Objízdná
trasa vede z ulice Primátorská
do ulice Lindnerova následně
do ulice Podlipného a zpět do
(tk)
ulice Primátorská.

Parkování

Strážníci začali
odtahovat
v zónách
Podle statistik neustále narůstá počet řidičů, kteří nerespektují zóny placeného stání.
Na to pak doplácejí především
ti, kteří si za parkování v modrých zónách řádně zaplatili.
Aby městští policisté řešili
tuto problematiku, tak
od 15. října výrazně posílili
monitorovací činnost v zónách placeného stání. Řidičům, kteří zde neoprávněně
zaparkují vozidlo, hrozí kromě
zákonem stanových sankcí
také odtah vozidla. Zóny
placeného stání (modré zóny)
se nacházejí na území mč
Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.  (tk)

Sport

Spolky mohou žádat o granty

nnMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) již tradičně zveřejňuje několik programů (výzev) na podporu sportu adresovaných příslušným sportovním subjektům podle typu a účelu podpory.
Pro jednotlivé sportovní kluby, tělovýchovné či tělocvičné jednoty, které mají právní
formu spolku a jejichž hlavním předmětem
činnosti je po dobu alespoň dvou let činnost v oblasti sportu určena Výzva Můj
klub 2020. Tento program má podpořit
sportovní aktivity dětí a mládeže do 23 let,
na zabezpečit sportovní, tělovýchovné

a organizační funkce žadatele včetně odměn na trenérskou činnost, na pořízení
hmotného i nehmotného majetku a další
způsobilé výdaje. Zahrnuje také údržbu
a provoz sportovních zařízení využívaných
dětmi a mládeží. Výše podpory se vypočítává na základě počtu členů do 23 let podle
uvedených věkových kategorií a kritérií.

Celková alokace finančních prostředků na
tento program pro rok 2020 je 1,5 miliardy
korun. Žádost musí být podána nejpozději
do 18. listopadu 2019. Telefonické konzultace k tomuto programu jsou možné v pracovní době na infolince MŠMT 234 812 720.
Přesné podmínky, způsob a forma podání
žádosti jsou zveřejněny na www.msmt.cz/
sport-1/vyzva-muj-klub-2020.
Petr Pospěch, místopředseda Komise pro
sport, mládež a grantovou politiku MČ Praha 8

placená inzerce
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Doprava
Chodci

U Florence vzniknou nové přechody

nnDlouho připravované změny oblasti křižovatky ulic Křižíkova a Ke Štvanici finišují. Dochází k úpravě semaforů, rozšíření ostrůvku uprostřed křižovatky a ke vzniku tří nových
přechodů pro chodce, které zásadně zlepší bezbariérovou
prostupnost křižovatky.
Celkové dopravní uspořádání
křižovatky se přitom nijak nemění. „Je moc dobře, že po letech
příprav se konečně vyřeší rizikové situace, kdy plno lidí nebezpečně přebíhalo mezi projíždějícími auty. To bylo na této
křižovatce na denním pořádku.
Díky novým přechodům se
výrazně usnadní možnost přejít
tuto vytíženou křižovatku.
Oceňuji, že se to podařilo bez
citelného snížení kapacity průjezdu pro automobily a autobusy,“ konstatoval radní pro dopra-

vu Tomáš Slabihoudek (TOP 09
+ STAN).
Nové přechody pro chodce
pomůžou hlavně cestujícím
z Autobusového nádraží Florenc,
ze kterého nově bude možné
bezbariérově přejít na metro
a na tramvajové zastávky v Sokolovské ulici. Také se výrazně
zlepší bezbariérové propojení
z ulice Křižíkova do ulice Na
Florenci a zpět. Snadnější přístup určitě ocení návštěvníci
Muzea hlavního města Prahy.
V Křižíkově ulici vznikne navíc

Opatření zásadně zlepší bezbariérovou prostupnost křižovatky.

několik nových parkovacích
míst. Novinkou budou také
vyznačené cyklopruhy.

Investorem akce je Technická
správa komunikací hlavního
(mj)
města Prahy.

tradiční český výrobce | certifikované dveře na míru | velký výběr povrchů | profesionální montáž a servis

NEXT, s.r.o. | Na Pankráci 875/79, 140 00 Praha 4 | +420 777 335 878 | next@next.cz | www.next.cz
placená inzerce
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Libeňský most

Radnice chce
záruky
bezpečnosti

nnOtázky týkající se budoucnosti Libeňského mostu v posledních letech rezonují nejen u komunálních politiků. Nyní se
zdá, že vedení hlavního města odkrývá karty.
Libeňský most je pro občany
Prahy 8 velmi důležitou dopravní stavbou. Vždyť k další možnosti překonání řeky do Holešovic jsou to více než dva kilometry na obě strany. Před několika
dny náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha
sobě) pro server www.novinky.cz
oznámil, že metropole nadále
nepočítá s bouráním mostu, ale
jeho opravou. Podle něj by se
s rekonstrukcí stavby od Palmovky po Holešovice mělo začít
koncem roku 2021, celá oblast
zůstane zhruba dva roky uzavře-

ná. Vše bude stát až dvě miliardy
korun, s náhradní lávkou pro
pěší se nepočítá.
„Reagovali jsme na to a s firmami jsme diskutovali celé léto.
Byly vypsány předběžné tržní
konzultace na Design & Build
projekty, což znamená vyprojektovat a postavit. Firmy nám
naznačují, že o takovou zakázku
budou mít zájem. Vítěze chceme
mít vybraného do června 2020,“
řekl serveru Scheinherr.
Radnice Prahy 8 na tuto zprávu musela reagovat. Její starosta
Ondřej Gros (ODS) proto zaslal

Tramvaje na mostě kvůli jeho dezolátnímu stavu jezdí krokem.

náměstkovi primátora stanovisko městské části k záměru fakticky řešit situaci okolo Libeňského mostu až za několik let.
Zmíněné stanovisko schválila
Rada městské části Praha 8 na
svém zasedání 16. října 2019.
„Jsme silně znepokojeni Vaším
vyjádřením k odkladu řešení
situace s Libeňským mostem.
Osobně mne znepokojuje, že
most v havarijním stavu má
sloužit beze změny i další dlouhá léta. Proto městská část
požaduje záruky a ujištění,

Zub času nahlodal podobu mostu více, než je zdrávo.

že tento provoz je a bude bezpečný a našim občanům nehrozí
nebezpečí,“ píše se mimo jiné
v dopise.
„Požadujeme maximální
urychlení přípravy stavby nového Rohanského mostu a zdůrazňujeme jeho dopravní přínos pro
celou oblast. Jeho urychlené
vybudování by významně pomohlo řešit dopravní situaci
v době rekonstrukce obou sousedních mostů, tedy Libeňského
i Hlávkova, které jsou oba ve
špatném stavu a v dohledné
době je bude nutné opravit,“
prohlásil radní pro dopravu
Prahy 8 Tomáš Slabihoudek
(TOP 09 + STAN).
Rada městské části Praha 8
tak nesouhlasí s uzavřením
Libeňského mostu bez náhradního řešení dopravy po dobu
jeho rekonstrukce. Zároveň ve
svém dopise doporučuje, aby
metropole požádala o prodloužení stávajících platných stavebních povolení na stavbu nového
mostu spojujícího Palmovku
a Holešovice v místě současného
Libeňského mostu. „Je to nutná
pojistka pro případ, že by provedení rekonstrukce plánované až
za tři roky technický stav Libeňského mostu již neumožňoval
a byla by nutná stavba nového
mostu,“ doplnil starosta Gross.
(tk)


Plné znění dopisu vedení radnice Prahy 8 zástupci primátora Adamu Scheinherrovi:
Vážený pane náměstku,
Rada městské části Praha 8 je
silně znepokojena Vaším vyjádřením k odkladu řešení situace
s Libeňským mostem. Proto na
svém zasedání přijala usnesení,
které Vám zasílám v příloze
tohoto dopisu.
Osobně mne znepokojuje,
že most v havarijním stavu má
sloužit beze změny i další dlouhá
léta. Proto městská část požaduje

záruky a ujištění, že tento provoz
je a bude bezpečný a našim
občanům nehrozí nebezpečí.
Dále jsme přesvědčeni, že při
rekonstrukci musí být zajištěno
náhradní dopravní řešení, což
naši zástupci opakovaně požadovali na jednáních výboru ZHMP
pro dopravu.
Jistě stojí za námahu urychlit
přípravy nového Rohanského
mostu, jelikož při stavu dalších

mostů přes Vltavu teoreticky
hrozí jejich uzavření a následný
dopravní kolaps.
V této souvislosti si Rada
MČ Praha 8 dovoluje doporučit
Vám zároveň prodloužení všech
platných povolení k původnímu
projektu výstavby nového Libeňského mostu pro případ, kdyby se
jeho rekonstrukce ukázala technicky neproveditelnou. Věřím, že
naším společným zájmem není

dopravu v Praze komplikovat,
ale naopak zlepšovat a urychlovat. Proto bych Vás rád požádal,
vážený pane náměstku, abyste se
stanoviskem MČ Praha 8 vážně
zabýval a v první řadě nás a naše
občany ujistil o bezpečnosti
provozu na Libeňském mostě.
S pozdravem
Ondřej Gros,
starosta MČ Praha 8
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Územní rozvoj
Střížkov

Radnice tlačí na přesun
Ipodecu mimo obytnou zónu

nnOsmá městská část v současné době intenzivně pracuje
na přesunu společnosti Ipodec z jejího nynějšího sídla
v Bešťákově ulici na konec ulice K Zahradnictví.
Vedení radnice Prahy 8 v minulých dnech podalo návrh na
změnu územního plánu v oblasti
ulice K Zahradnictví a intenzivně
jedná o směně části pozemků se
současným majitelem. Tato
změna by v budoucnu již neměla
nijak snižovat komfort bydlení
lidí v okolních bytových domech.
Nové místo je zcela na druhé
straně a mimo obytnou zónu
Střížkova. Celý proces po mnoha
letech odstartovalo oddělení
urbanistického rozvoje na žádost
místostarosty Jiřího Vítka (Pa-

trioti), který společně s radním
Tomášem Hřebíkem (TOP 09 +
STAN) jedná s hlavním městem
Prahou, majitelem pozemku
a společností Ipodec o co nejrychlejším procesu přesunu. Ke směně
se ještě musí vyjádřit výbor pro
územní rozvoj a samozřejmě
i zastupitelstvo hlavního města.
Rada MČ Prahy 8 tento záměr
schválila jednomyslně a na
zářijovém zasedání zastupitelé
osmé městské části zmíněný
krok podpořili nadpoloviční
(red)
většinou. 

Sídlo Ipodecu se má stěhovat do ulice K Zahradnictví. Foto: Tomáš Kňourek

KRÁTCE...

Pozemek u hřbitova
v Dolákově
Osmá městská část podala návrh na změnu
územního plánu týkající se pozemku v majetku římskokatolické farnosti u kostela
sv. Petra a Pavla v Bohnicích. Jde o plochu
15 tisíc m2 v blízkosti hřbitova v Dolákově
ulici. Pozemek dnes funguje částečně jako
parkoviště, jsou na něm kancelářské budovy a skladovací haly. „Záměrem změny je
rozvoj tohoto území s důrazem na pěší
průchodnost, podpora citlivé obytné zóny
a vytvoření veřejného náměstíčka či odpočinkového místa. Veškeré změny jsou
podmíněné odbornou studií na toto místo,
které si zaslouží moderní revitalizaci s důrazem na ráz okolí,“ vysvětlil místostarosta
Jiří Vítek (Patrioti).

rekonstrukci a vytvořit tam lékařskou
kliniku. Občané z okolních domů dle zákona v termínu podali námitku na výšku
budovy v projektu a také nedostačující
počet parkovacích míst. Tím byly projekt
a řízení dočasně pozastaveny. Nyní u jednoho stolu jednám jak se soukromým majitelem budovy, tak s občany, kteří proti výstavbě mají námitky. Hledáme kompromis, teď
bohužel nejsem schopen dát závazně žádné
termíny,“ řekl místostarosta Jiří Vítek.

Studie pro Labuťku
Další z návrhů na změnu územního plánu
je oblast Labuťky, kde je prioritou vytvoření
dopravní obslužnosti území v souvislosti
s chystanou dostavbou městského okruhu
a stabilizací území. Změna může proběhnout pouze na základě podkladové studie.

Opuštěný objekt
v Třeboradické
Někteří občané se ptají, co bude s neobydlenou budovou v Třeboradické ulici v Kobylisích. „V současné době jednáme s vlastníkem, který chtěl provést na objektu

Radnice nechce S. K.
Neumanna průjezdnou
Mezi občany bydlící poblíž ulice S. K. Neumanna se v minulých týdnech rozšířila
fáma, že se zmíněná komunikace zprůjezdní. Zastupitelé Prahy 8 na svém zářijovém
zasedání na popud starosty Ondřeje Grose

(ODS) schválili usnesení, ve kterém radnice
se zprůjezdněním ulice nesouhlasí. „Nevím,
kdo tuto fámu mezi tamními obyvateli
záměrně rozšířil, nikdy jsme nic takového
nezamýšleli. Nejen v tomto případě prosím
občany, aby takové zaručené zprávy brali
s rezervou a neváhali oslovit příslušné
zaměstnance městské části,“ vyzval
starosta.

U Draháně za domem
nadace Bona
Radnice Prahy 8 po dohodě se společností
Ekospol navrhla změnu územního plánu
pro oblast ulice U Draháně (louka za Bonou), kde by firma mohla v budoucnu při
schválení územního plánu vybudovat
několik domů (zatím ve stádiu studie).
Ty výškově nepřevýší již současnou zástavbu. Vyrůst mají ve středu pozemku při
ponechání dostatečného množství zeleně,
počítá se i s výsadbou několika desítek
stromů a se zajištěním průchodnosti.
Ekospol má v této oblasti další pozemky
o velikosti více než 200 tisíc m2 naproti
zahrádkářské kolonii, které měly být v minulosti využity k výstavbě obytných domů.
Plochy MČ Praha 8 v územním plánu mění
na louky, lesy a rekreační oblast a do budoucna chce se společností jednat o využití
těchto pozemků k rekreačním účelům
(výsadba stromů, sady apod.). Předběžně by
se investor při splnění všech zákonných
postupů a předpisů měl finančně podílet
v řádech milionů korun na revitalizaci
blízkého okolí, a to na základě případné
smlouvy o spolupráci.
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Pozvánky

PROGRAM
CENTRUM ROSA VÁS ZVE NA

FESTIVAL SENIORSKÝCH DIVADEL 2019

STŘEDA
ČTVRTEK
3. ROČNÍK

6.- 9. 11. 2019 od 18 hodin
divadelní představení, tance, písně, setkání…

organizátor:

partneři:

18:00 Zůstane to v rodině - Remedium - divadlo Proměna
19:00 Hudební vystoupení studentů - Gymnázium
U Libeňského zámku
19:15 Tak trochu Dekameron - Divadlo Verva
20:00 Country tance - skupina Hortenzie

PÁTEK

18:00 Erbenovy květiny - Divadlo RoSa
a studenti VOŠ Cest. ruchu
19:00 smíšený pěvecký sbor Rosa

SOBOTA

18:00 Pidirevue - Poslední vlastenecká divadelní - HAF studio
19:00 básně o pivu - Dramaticko recitační kroužek,
CAP Burešova
19:30 tanec Česká beseda - skupina Hortenzie

patronka Mgr. Lenka Lázňovská
moderátoři: Marta Dietrich Dvorská a Radek Pokorný
pod záštitou radního Městské části Prahy 8 Michala Švarce

Centrum RoSa, Střelničná 1680/8, Praha Kobylisy, www.centrumrosa.cz

18:00 zahájení + Hovory W (Jiří Werich Petrášek & spol.)

... a další doprovodný program

6.- 9. listopadu 2019
V st u p n é d o b r o v o l n é

CENTRUM ROSA
STŘELNIČNÁ 1680/8, PRAHA KOBYLISY

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
vás srdečně zve na

TRADIČNÍ ADVENTNÍ
KONCERTY
I. Adventní koncert
Úterý 26. 11. 2019
19,00
SEDLÁK VIRTUOSI
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Martin Sedlák – violoncello
Magdalena Sedláková – housle
Lukáš Sedlák – violoncello
Skladatelé: A. Michna, J. Pachelbel,
G.F.Händel, A. Dvořák, J.Suk aj.
Vstupné: 50,- Kč

Adventní koncerty
Libeňský zámek, obřadní síň, Zenklova 35,
Praha 8 – Libeň
Informace: vladislava.wildtova@praha8.cz
nebo 606 613 390

III. Adventní koncert
Úterý 10. 12. 2019
19,00
Sylva Čmugrová - mezzosopran
Ladislav Horák - akordeon
Zdeněk Hazdra – mluvené slovo
Vstupné: 50,- Kč

II. Adventní koncert
Úterý 3. 12. 2019
19,00
Komorní smyčcový orchestr
ZUŠ Taussigova
Dirigent David Nečas
Skladatelé: G.F.Händel, A. Vivaldi,
A. Corelli, J.S. Bach, A. Dvořák,
L. Janáček
Vstupné: 50,- Kč

IV. Adventní koncert
Úterý 17. 12. 2019
19,00
Cantarina Clarinete
Dívčí klarinetové kvarteto
Hana Bahníková
Jana Kadlecová Lahodná
Jana Černohouzová
Věrka Kestřánková
Vstupné: 150,- Kč

Prodej vstupenek:
Libeňský zámek, přízemí - kancelář č.39; pí Wildtová každou středu od 13. 11. 2019; 9,00 – 11,30 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě
a v den konání koncertu pouze v obřadní síni Libeňského zámku od 18,00 do 18,30 hodin.
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Rozhovor
Čestný občan Zdeněk Bašný:

nnOtec Zdeňka Bašného
(18. září 1955) byl psychiatr,
matka studovala FTVS.
K jeho zálibám již od dětství
patřily sportovní aktivity,
do svých 20 let působil jako
brankář v házené v klubu
Dukla. Po studiích na střední
škole se rozhodoval mezi
FTVS a studiem medicíny.
Už za studií začal pracovat
v areálu psychiatrické léčebny
Bohnice. V letech 1958 až 1985
byl primářem lůžkového oddělení. Po roce 1990 se přihlásil
do výběrového řízení na funkci
ředitele léčebny, uspěl a v čele
ústavu stál do května 2005.
V době jeho působení se uskutečnil první ročník dnes oblíbeného festivalu Mezi ploty, první
ročník proběhl v říjnu 1992.
V současnosti pracuje jako
psychiatr na poliklinice Prosek.
V září jste se stal Čestným
občanem Prahy 8. Jak toto
ocenění vnímáte? Vystavil jste
si ocenění?
Ocenění ve mně vyvolalo příjemný pocit spojený s ostychem
a vědomím, že mne někdo
navrhl a byl jsem radou schválen, a to znamená, že jsem svojí
životní snahou být prospěšný
ostatním lidem někoho zaujal.
Současně si uvědomuji, že
v Praze 8 žije mnoho lidí, kteří
v průběhu dvou totalitních
režimů minulého století prokázali velkou morální integritu
a statečnost se těmto totalitám
postavit i za cenu osobních
ztrát. Většina z nich není veřejnosti známa a takové ocenění
by zasloužila. I ve vztahu k nim
jsem přijal ocenění s velkou
pokorou. Ocenění jsem vložil
mezi nejdůležitější listiny, které
dokumentují můj dosavadní
životní vývoj.
Jedno funkční období jste byl
v zastupitelstvu Prahy 8 a současně v zastupitelstvu hlavního města
Prahy. Jak na tu dobu vzpomínáte
a sledujete politické dění i dnes?

Psychiatrii
jsem dělat
nechtěl

Festival Mezi ploty vznikl právě z iniciativy Zdeňka Bašného. Foto: Mezi Ploty

Byla to pro mne velká zkušenost s poznáním, jak se politika
na jednotlivých úrovních dělá,
a to v pozitivním i negativním
smyslu. Moje nastavení bylo
modifikováno pochopitelně tím,
že jsem v obou zastupitelstvech
byl v opozici. Poznání jednotlivých dějů v této oblasti mi
potvrdilo, jak je důležité, koho si
do vedení města zvolíme, a rozhodneme se tak, kdo náš život
v dané lokalitě budě ovlivňovat.
Proto je škoda, že většina spoluobčanů si to neuvědomuje
a nevyužívá možnost svůj vliv
uplatnit ve volbách. Mimo
předvolební období, vyjma
obvyklé mediální prezentace,
dění na radnici zevrubněji
nesleduji.
Zač byste osmou městskou část
pochválil?
V Praze 8 žiju šedesát let a vnímám u sebe i svého okolí, že
většina lidí život zde vnímá jako
dobrý, řada lidí se sem vrací. Ze
svého profesního hlediska jsem
vždy oceňoval a oceňuji, že obec
se vždy stavěla vstřícně k oblasti sociální problematiky a jejího
řešení, a to i ve vztahu k lidem
s hendikepem pro společnost
stigmatizujícím, jako jsou lidé
trpící duševní poruchou. Díky
tomu pozitivnímu nastavení

obec před více než dvaceti lety
umožnila pronájmem objektů
v lokalitě pod Čimickým hájem
a K Dráháni Nadaci Bona, která
zde vybudovala největší projekt
chráněného a podporovaného
bydlení v České republice.
Přitom se podařilo zachovat
lukrativnost bydlení v uvedených lokalitách i pro ostatní
občany Prahy 8. Proto věřím,
že tato spolupráce a pronájem
objektů Nadaci Bona bude
pokračovat i po roce 2024, kdy
dosavadní smlouva o pronájmu
končí.

Nárůst osob trpících
duševní poruchou
v posledních letech
má až epidemický
charakter, především
v oblasti poruch nálady
a úzkostných stavů.
A kde naopak vidíte slabiny?
Mám vlastní zkušenost, že
slabiny a nedostatky se objektivně špatně hodnotí, když
nemáte veškeré informace, jaké
všechny vlivy je podmínily. Ale
abych se otázce nevyhnul, často

mne mrzí, že obec investuje
nepochybně nemalé prostředky
do zkrášlení veřejných prostranství a rozšiřování potřebné
zeleně. Často pak s odstupem
času pozoruji, že nemají zajištěnou potřebnou údržbu, v současných klimatických podmínkách nacházím nově zasazené,
ale po čase uschlé stromy a tak
dále. To je mi líto.
Napadlo vás někdy se do komunální politiky vrátit?
Byl jsem několikrát osloven
k tomuto návratu, ale odmítl
jsem. V politice jsem dostal
šanci v přiměřeném věku, který
již nemám. Díky této zkušenosti jsem si ověřil, jaké schopnosti
a vlastnosti by měl dobrý politik mít. Řadu z nich díky svému
osobnostnímu nastavení nemám. O politiku se však dále
zajímám, rád diskutuji různé
názory, rád prezentuji svůj
pohled, a tímto způsobem
dál politicky žiji.
Co vás přimělo k tomu, že se
budete věnovat psychiatrii?
Otec byl psychiatr a díky změně
jeho působení jsme se v roce
1954 přestěhovali z psychiatrické léčebny v Dobřanech do
psychiatrické léčebny v Bohnicích. V tomto areálu jsem následně prožil přes padesát let.
Prostředí psychiatrie tak bylo
v podstatě mým domovem. Ale
medicínu a následně psychiatrii
jsem dělat nechtěl. Protože jsem
aktivně sportoval a mé dvě
starší sestry absolvovaly Fakultu tělesné výchovy a její náplň
včetně dalšího uplatnění ve
sportu mě lákalo, chtěl jsem jít
na stejnou školu. Po základní
škole jsem měl jít na sportovní
gymnázium ve Vršovicích, ale to
bylo pro mne moc daleko, a na
gymnázium v Libni jsem se
nedostal. Vzali mě však na již
neexistující nádhernou střední
zdravotnickou školu v Povltavské ulici, která nelimitovala mé
další sportovní aktivity, a tak
jsem tam zůstal až do maturity.
V průběhu školy jsem si chodil
přivydělávat jako ošetřovatel,
dostal se do kontaktu s pacienty
za jiných okolností, než jsem byl
zvyklý, jejich problematika mě
čím dál více zaujímala. Proto
jsem změnil názor a rozhodl
se pro studium medicíny
a psychiatrii.
Obrací se na vás více klientů než
dříve, nebo je stále v očích lidí
něco divného vyhledat psychiatrickou pomoc?
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Nárůst osob trpících duševní
poruchou v posledních letech má
až epidemický charakter, především v oblasti poruch nálady
a úzkostných stavů. Nárůst
klientely je dlouhodobě v oblasti
závislostí na návykových látkách, patologického hráčství
a tak dále. Vzhledem k prodlužování věku narůstá i počet osob
trpících některou z forem demence. Pocit stigmatizace psychiatrickou intervencí zůstává,
ale postupně se snižuje tím, že
téměř v každé rodině se objevuje
někdo s nějakou formou duševní
poruchy, a tím se lidé k této
problematice přibližují.
Jak se staráte vy, abyste si
zachoval čistou
hlavu?
Obdobně jako
ostatní lidé.
Snažím se
sportovat,
téměř
každý
týden
trávím
několik
dnů na
chatě, která
je v lese na
samotě, mám
tam s kamarádem koně,
chodím do
lesa a snažím si uvědomovat, že pomáháním druhým
pomáhám
i sobě. Cítím to
tak a uklidňuje
mě to.
Jako ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích jste stál u zrodu
festivalu Mezi ploty.
Kde se vzal nápad takovou
akci uspořádat?
První festival tohoto typu,
tehdy převážně hudební, v Bohnicích realizoval na podzim
1990 Unijazz s hlavním organizátorem inženýrem Huňátem
pod záštitou tehdejšího primátora Prahy Kořána. Bylo to
krásná porevoluční doba s nadšením měnit a prolamovat
nejrůznější bariéry. Festival byl
uspořádaný v rámci celosvětového dne Duševního zdraví.
Na festival přišly tisíce lidí, vše
proběhlo v nadšené atmosféře,
a další roky se proto na podzim
opakoval. Asi po třech letech
mě navštívili tehdy tři mladíci,
kteří představovali sdružení
Nedomysleno, jmenovitě si

vybavuji pana Kozlera a Šestáka s tím, že by rádi v jarním
termínu udělali obdobu hudebního festivalu ve formě divadelní. Jejich nadšení mě zaujalo,
vytvořili jsme jim prostor a oni
v dalších letech vybudovali
současnou podobu festivalu
Mezi ploty. Původní podzimní
festival se postupně přetransformoval do intimnější podoby
zářijového Babího léta.
Podílel jste se na vzniku Hiporehabilitační společnosti, jak
vzpomínáte na tuto dobu?
Hiporehabiitace v té době byla
provozována především v rehabilitačních zařízeních pro děti
a dospělé a měla u nás velmi
dobrou odbornou základnu.
My vzhledem k provozování
statku a vybudování jízdárny získali pro tuto
činnost perspektivní podmínky.
Já byl současně motivovaný láskou
ke koním,
která mě
drží od
dět-

ství. Pro
vznik hiporehabilitace v Bohnicích
měla po odborné
stránce zásadní
význam paní Hermanová, která je
jejím garantem dodnes. Díky ní a dalším
nadšeným pracovníkům se
podařilo v psychiatrické nemocnici vybudovat tehdy
největší hiporehabilitační
centrum v republice. Já z titulu
ředitele, s danými zkušenostmi
a možnostmi, jsem se podílel
na vzniku organizační struktury Hiporehabilitační společnosti s hledáním zdrojů jejího
financování. Nějakou dobu jsem
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byl i jejím předsedou, ale nebyl
jsem hlavním odborníkem
v této oblasti.
Díky čemu jste v oboru
vydržel tak dlouho, co vás
na této práci, možná
poslání, baví?
V psychiatrii jsem
prošel od práce sanitáře, ošetřovatele, lékaře
i ředitele vlastně
všemi hierarchickými
posty, a na každém
místě jsem se cítil
dobře. Hodně mi v životě pomohlo, že mám rád
lidi, cítím se mezi nimi
dobře, a chtěl bych i ostatním k tomuto pocitu pomoci, bez ohledu na limitování
různými hendikepy osobnostního nastavení,
duševní poruchou
nebo jinými
problé-

15

my. To mi můj obor umožňuje,
jsem rád, že ho mohu dělat,
a kdybych se měl životě k rozhodování o své
profesi
vrátit,
nevolil
bych
jinak.

Lucie
Filová
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Pozvánka
Městská část Praha 8 pořádá tradiční

Tříkrálovou
Sbírku

Kde se sbírá?

Na vybraných mateřských a základních
školách budou umístěny označené
nádoby, do kterých můžete vaše dary
přinést a které po ukončení sbírky
budou předány potřebným.

Co se sbírá?

Oblečení a boty pro děti 0 -12 let,
hračky, stavebnice, deskové hry,
školní potřeby a pomůcky, knihy.

Kdo bude
dary využívat?

Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8
Centrum integrace dětí a mládeže CID, o.s.
Kolpingův dům Praha 8 a další..

Akce se koná pod záštitou radního
pro kulturu a sport Michala Švarce.

Z akce bude pořízena foto
a video dokumetace která
může být zveřejněna.

Městská část
Praha 8

Kdy se sbírá?

od 16. 12. 2019
- 17. 1. 2020

Zastavte se na chvíli
v tříkrálovém čase

a vzpomeňte si na druhé.
Při povánočním úklidu se možná najde celá řada
věcí, které byste vyhodili, a ony přitom mohou
sloužit dál! Děti z Klokánku, Centra integrace dětí
a mládeže, Kolpingova domu a dalších organizací
vám budou vděčné za oblečení, hračky, i školní potřeby. Oblečení může být obnošené, ale vždy musí
být čisté a použitelné. Hračky rovněž také prosíme
čisté a kompletní.
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Soutěž
fotosoutěž osmičky

Nejkrásnější záběry Prahy 8
nnČasopis Osmička vyhlásil
dlouhodobou soutěž o nejkrásnější fotografie z naší
čtvrti.
Máte fotografický talent a nevíte,
kde ho publikovat? Pošlete nám
do redakce své fotografie. Porotu
tvoří radní pro kulturu Michal
Švarc (Patrioti), vedoucí odboru
kultury Vladimír Slabý a fotografka Marie Kurovská. Každý
měsíc vybírají ty nejlepší snímky.
Neváhejte a vydejte se zachytit
krásy naší městské části,
Prahy 8.
Vítězem tohoto měsíce se stal
Jan Ernest se snímkem nazvaným Poražení. Gratulujeme
a těšíme se na další fotografie.
(til)


informace
pro soutěžící
Fotografie zasílejte na e-mail
osmicka@praha8.cz.
Nejatraktivnější záběry budou
zveřejněny každý měsíc
v Osmičce a po čase z nich
uspořádáme krásnou výstavu.
Technické parametry:
Rozlišení minimálně 150 dpi,
ideálně 300 dpi (dots per
inch = bodů na palec), resp.
od 4 MPx. Do fotografie
nepište žádný text, popisek by
měl být obsažen v názvu, pod
kterým je snímek uložen,
popřípadě ho uveďte
v e-mailu.

Jan Ernest – Poražení

Anna KŇourková – Podzim na Velké skále

Denisa svatošová – Čekání na autobus

alena gebauerová – Výhledy na Vltavu
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Bezpečnost a prevence
Dokument

Koncepce prevence
kriminality je na světě

nnMístostarosta Jiří Vítek (Patrioti) představil koncepci
prevence kriminality do roku 2024. Dokument už schválila rada osmého městského obvodu.
Do současné doby nebyl v Praze 8 k dispozici žádný dokument, který by jasně definoval
problémy prevence na lokální
úrovni a čerpal z národní strategie prevence kriminality. Tento
materiál dává jasná pravidla,
kdo odpovídá za činnost prevence a jakým směrem by se měla

prevence kriminality ubírat.
V koncepci jsou již zmíněné
nové aktuální hrozby, jako
například kriminalita na sociálních sítích nebo stále více sofistikované podvody páchané na
seniorech.
„Tento dokument jistě nezachrání svět, ale je po třiceti

Internet

Dámy, láska přes
web může přijít
pěkně draho
Neznámí podvodníci připravili
prostřednictvím sociálních sítí
v posledních měsících mnohé
ženy z České republiky o stovky
tisíc korun. Podvodníci často
vystupují jako vojáci, piloti či
námořníci v cizině. Ženy jim
posílaly peníze například na
letenku či na zaplacení fiktivních poplatků. Když se muži

po získání peněz odmlčeli, obrátily se podvedené ženy na policii.
Ta chce důrazně apelovat
převážně na osamělé ženy, které
různí zahraniční „nápadníci“
požádají o přátelství prostřednictvím sociálních sítí, aby tyto
žádosti raději odmítly. A pokud
na přátelství přistoupí, aby
„virtuálnímu příteli“ v žádném

letech prvním manuálem především pro zaměstnance radnice
Prahy 8 a metodiky prevence.
Paradoxem je, že se tu mnoho let
nečerpala finanční podpora
projektů z důvodu absence této
koncepce, která je při některých
žádostech podmínkou při čerpání grantů,“ sdělil Vítek.
Podle něj politikou MČ Praha
8 v této oblasti není nějaká
plošná prevence pro všechny,
ale individuálně by především

školy měly své preventivní
programy roubovat na problémy, se kterými se setkávají ve
svém školském zařízení, a žádat
si o podporu samy.
„Někde je problém internetová šikana, někde absolutní
absence vnímání práva nebo
vandalismus. Je to individuální,“
dodal místostarosta, který
koncepci vypracoval sám, na její
vznik tedy nešly prostředky
(tk)
z obecního rozpočtu. 

případě neposílaly žádné peníze.
V této souvislosti opětovně
nabádáme k obezřetnosti při
komunikaci s neznámými lidmi.

• bývají rozvedení nebo vdovci
a touží po vážném a harmonickém vztahu
• předstírají intenzivní zájem
o vaše soukromí, vědí, co
osamělá žena potřebuje
• své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů
i měsíců
• po určité době přichází se
svými požadavky, a to formou
finanční pomoci například na
proclení cenného balíčku, na
lékařské ošetření, pomoc po
okradení, investice do
podnikání….
• nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být
později použity k vydírání.

(tk)

Dodržujte následující rady:
• dobře zvažte, zdali přijmete
nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu
• dávejte si pozor na sliby
týkající se vážného vztahu,
zejména s osobou ze zahraničí
• protistrana dokáže velmi
citlivě působit zejména na
osamělé osoby, milá slova,
komplimenty, lichotky
• pachatelé jsou schovaní za
identitou vzdělaného člověka,
např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

Požáry

Začíná období svíček, zvyšte opatrnost
Památka zesnulých se bere u hasičů jako
začátek takzvané sezony svíček. Při vzpomínce na naše milované se rozsvítí většina
hřbitovů. Bylo by ale škoda, kdyby to nebyly jen naše malé plamínky vzpomínek, ale
rovnou plameny velkých požárů, místa
spálených okrasných tůjí, poničených
náhrobků a dekorací na hrobech. To jsou
bohužel následky každoročních požárů na
hřbitovech v období Památky zesnulých,
lidově Dušiček.
Hasiči se celkem pravidelně setkávají
s požáry od svíček, především těch v plastovém obalu. Svíčky často vzplanou a od
nich se požár rychle rozšíří například na
živý plot. Ze zkušeností víme, že hoří
opravdu obrovskou rychlostí. Nejde jen

Svíčku dávejte třeba na talířek.

o planá varování. K požáru přesně podle
tohoto scénáře hasiči vyjíždějí každoročně. Svíčka, která by měla při dohoření
zhasnout, se zachová přesně opačně.
A výsledkem je hořící obal, ten se začíná
tavit a hroutit. A plast, který v té chvíli
hoří překvapivě jasně a rychle, se zpravidla
rozkutálí po okolí. Pakliže stojí uprostřed
smutečního věnce nebo blízko větviček,
vznik důkladného táboráku je otázkou
pouhých několika vteřin, a to samé samozřejmě hrozí i doma.
Třeba scénář: svíčka, věnec, přehoz na
stole, stůl a nakonec hořící byt není tak
úplně nereálný. Tak opatrně, a doma vždy
umístěte svíčku na talířek a dostatečně
(tk)
daleko od hořlavých materiálů.
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Dejte pozor,
nový zákon
o čipování

nnPodle nového zákona musí
být od ledna příštího roku
očipovaný každý pes od
doby, kdy dostává své první
očkování proti vzteklině.
Tím procházejí zvířata ve
věku půl roku.

Všechna očkování psa budou
podle čipu dohledatelná, naopak
bez čipu bude pes automaticky
považován za neočkovaného.
Za to mohou dát strážníci pokutu až 20 tisíc korun.

přirovnat k zrnku rýže. Aplikuje
se sterilně pomocí speciální
jehly pod kůži psa, přičemž je
jeho obal vyroben z biokompatibilních materiálů, aby nedošlo
k reakci organismu na cizí
těleso. Mnozí se mylně domnívají, že díky čipu můžete vysledovat lokaci psa, pokud se zaběhne. To je ovšem mýtus.
Mikročip slouží pouze jako
nosič informací. Lze však díky
němu

Mikročip pomůže
při zaběhnutí

www.praha8.cz

identifikovat psa a zjistit, komu
patří, pokud je registrován.
Takto zaevidované zvíře má
větší šanci vrátit se ke svému
majiteli, popř. lze zjistit, komu
zvíře patří v případě nálezu
nebo odcizení, anebo identifikační údaje majitele, který jej
opustil. Snáze se také přijde na
to, kdo je zodpovědný za škodu,
kterou mohl pes případně
způsobit.
Čipování až doposud nebylo
povinné vyjma zvířat, která
cestovala do zahraničí. Novela
zákona však vznikla především
kvůli větší ochraně zvířat
a v rámci boje proti množírnám.

Kde nechat
očipovat psa?

Aplikovat mikročip zvířeti
mohou veterinární lékaři za
předpokladu, že jsou oprávněni
konat veterinární léčbu a preventivní činnost. Dále také
musejí být registrováni u Komory veterinárních
lékařů
ČR.

Velikost a tvar
mikročipu
můžeme
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Státní veterinární správa na
svém webu uvádí, že se pořizovací cena čipu pro psa pohybuje
v rozmezí 120 až 450 korun
v závislosti na typu. K sumě si
ale ještě musíte připočítat veterinární poplatek za aplikaci, ta
se liší na základě ceníků veterinářů. Kdo nemusí dát zvíře
čipovat? Mikročipem nemusí
být označeni psi, kteří mají jasně
čitelné tetování provedené před
3. červencem 2011. Štěňata
bude nutné načipovat nejpozději před prvním očkováním
vztekliny, tedy zpravidla do šesti
měsíců věku.

Bez registrace je čip
při hledání psa na nic

Existuje několik typů registrů
pro čipovaná zvířata a jejich
majitele. Nejpoužívanější je
u nás Národní registr majitelů
zvířat. I když musíte psa očipovat, novela neukládá žádnou
povinnost mikročip registrovat.
Pokud psa načipujete, ale nic
nezadáte do registru, pokutu
sice při případné kontrole platit
nebudete, ale čip z hlediska
výše zmíněných výhod, jako
je např. identifikace psa nebo
majitele, ztrácí svůj význam.
V Národním registru majitelů zvířat je registrace pro
mikročipy Datamars s českým národním kódem
zdarma, čip se v evidenci
objeví do sedmi pracovních dnů. Pro čipy
ostatních typů
je zde poplatek
198 korun.

(red)

více informací na
www.narodniregistr.cz

LISTOPAD

Pokladna je otevřena každý pracovní den
od 11 do 18 hodin a vždy hodinu před představením.
Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

Palm Off Fest, České titulky
01 19.00 NAOPAK
02 19.00 FUK!
SO
02 19.30 POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT
Palm Off Fest, České titulky
PO
04 19.00 MEIN KAMPF
ÚT
19.00 KRÁLOVA ŘEČ
05
ÚT
05 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ST
06 19.00 EDITH A MARLENE
ST
06 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
SO
09 20.00 Koncert kapely BUTY
NE
10 18.00 Vernisáž Eva Stejskalová
PÁ

SO

PO

11 19.00 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI
(S) FILIPEM
19.00 ROK NA VSI

Indigo Company,
host divadla

13
14 19.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
PÁ
15 19.00 HAPPY CHICKEN CZ
ST

SO

ČT

– drůbeží farma
NOC DIVADEL

Premiéra

16
18 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
ÚT
19 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
ST
20 19.00 NORA
Anglické titulky
ČT
21 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
PÁ
19.00 HAPPY CHICKEN CZ – drůbeží farma
22
SO
PO

Calembour,
22 19.30 TRIPTYCHON_DI_VOCE Cabarethost
divadla
19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
23
NE
Cabaret Calembour,
24 19.30 KVIDOULE IV.
host divadla
PO
19.00 NĚCO ZA NĚCO
25
ÚT
26 19.00 FAUST
Indigo Company,
ST
27 19.00 CYRANO Z BERGERACU
host divadla
Indigo Company,
ČT
19.00 DOKONALÁ SVATBA
28
host divadla
PÁ
29 19.30 BEZRUKÝ FRANTÍK
SO
30 19.00 DIE NACHT VON LISSABON německéhoFestival
jazyka
SO
30 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
PÁ
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Zdravotní a sociální péče
Mezinárodní den seniorů

Gerontologické centrum
osvěžily děti z mateřinky
nnNa 1. října připadl Mezinárodní den seniorů, který si
Praha 8 připomenula na celodenní akci v zahradě Gerontologického centra v Šimůnkově ulici.
V průběhu dne se odehrála
vystoupení seniorů z dramaticko-recitačního kroužku a rovněž
kroužku tanečního z Centra
aktivizačních programů, vystou-

pení dětí sousedící mateřské
školy Šimůnkova a základní
školy Žernosecká. Organizace
Cerebrum, s níž nově Praha 8
spolupracuje v oblasti fyziotera-

Na akci panovala dobrá nálada, nechybělo ani příznivé počasí.

Sociální podniky

Co třeba navštívit
Bistro u Filipa?
V osmé městské části působí
řada sociálních podniků, které
stojí za návštěvu. Můžete se
v nich třeba skvěle najíst
a zároveň udělat něco pro
dobrou věc. Řadu z nich podporuje městská část, například
jim pronajímá prostory. Kam
můžete na osmičce třeba zajít?
Už deset let funguje na
Florenci vegetariánská restaurace Mlsná kavka. Provozuje ji
organizace Greendoors, která
pomáhá lidem s duševním
onemocněním mimo jiné pomocí tréninkových pracovních
míst. Mlsná kavka dává příležitost lidem, kteří se zotavují po
prodělané nemoci a chtějí opět
v životě najít rovnováhu. Svou
návštěvou jim v tom můžete
pomoct i vy. Najdete ji na adrese Sokolovská 29.
V květnu otevřel na Palmovce nový sociální podnik, Bistro

u Filipa. Je to nový projekt
šéfkuchaře Filipa Kavky Smiggelse, který stál u zrodu Mlsné

pie a ergoterapie v Domě sociálních služeb S. K. Neumanna,
nabídla své poradenství v oblasti sociálních služeb, fyzioterapeutka provedla zájemce praktickými cviky, kterými mohou
doma podpořit svoji kondici.
Nechybělo ani v pravidelných
časech testování paměti od

ČALS nebo zajímavá přednáška
na téma Psychické změny
a adaptace ve stáří.
Na akci, která se konala
z dotace programu Obec přátelská seniorům, byla přítomna
i místostarostka Vladimíra
Ludková (ODS) se svou tvořivou
dílnou. „Největší radost mi
udělaly tentokrát děti, které
přišly se svými učiteli a skvěle
připraveným programem. Ten
předvedly klientům denního
stacionáře a na lůžkovém oddělení, a velmi přirozeně se zapojily do všech aktivit,“ s potěšením
konstatovala místostarostka
(mš)
Ludková.

Seniory potěšily děti z Mateřské školy Šimůnkova. Foto: Marie Kurovská

kavky. Bistro kromě sezonního
veganského a vegetariánského
jídla nabízí solidární talíř za
padesát korun. Je určen lidem,
pro které je dobré jídlo v restauraci nedostupné. V bistru si
můžou pochutnat na talíři
plném zdravých dobrot. V týmu
pracují i lidé, kteří u klasických
zaměstnavatelů šanci nedosta-

Návštěvu Bistra u Filipa si nenechal ujít ani místostarosta Prahy 8
Tomáš Tatranský (TOP 09 + STAN). Přivítala ho Jana Smiggels Kavková a její
manžel Filip. Foto: Bistro u Filipa

nou (mají například zkušenost
s bezdomovectvím). Kromě
sociálního rozměru se tu klade
důraz také na udržitelnost.
Jídlo s sebou vám naservírují
do zálohovaných krabiček pro
opakované využití, případně si
můžete vzít svoje. K domácí
limonádě dostanete nerezové
brčko. Organický odpad kompostují v nedaleké komunitní
zahradě Kotlaska. Adresa Bistra
u Filipa je Vacínova 9.
Dalším místem, které určitě
stojí za návštěvu, je komunitní
centrum a zahrada Kotlaska.
Je to skutečná oáza kousek od
Palmovky. Kromě možnosti
pronajmout si záhonek se tu
můžete zapojit do řady
workshopů a komunitních
aktivit. Kotlaska je otevřená
nejen komunitním zahradníkům, ale i veřejnosti. Je to
skvělé místo i pro děti. Provozuje ji organizace Rubikon
Centrum, která pomáhá lidem
s trestní minulostí začít nový
život. Adresa zahrady je Nad
Kotlaskou I.
Jana Smiggels Kavková
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Rezidence a centrum Rosa

Autorka
terapie pevným
objetím slavila
devadesátku

nnJiřina Prekopová – autorka terapie pevným objetím,
světoznámá psycholožka a spisovatelka oslavila devadesáté narozeniny. Novou knihu Láska vítězí nad technikou? jí pokřtil v zastoupení herečky Jiřiny Bohdalové
režisér Zdeněk Zelenka.
Oslavenkyně je jednou z významných obyvatelek Rezidence a centra RoSa. „Když mi vyšla
první kniha Malý tyran, bylo mi
59 let. V Německu se okamžitě
stala bestsellerem. A já se rázem
stala známou spisovatelkou.
Bylo mi to velmi příjemné.
Poznávali mě lidé na ulici,“
vzpomíná Prekopová.
„Přeji knize hodně spokojených čtenářů a hodně vydání.
Jiřina Bohdalová se omlouvá,
bohužel onemocněla, ale určitě
ještě do konce roku dorazí na
besedu mezi obyvatele RoSy,“

slíbil kmotr knihy Zdeněk
Zelenka.
Autorka nyní už šestnácti
knih je stále vitální a rozdává
radost všem svým spolubydlícím v rezidenci, kde žije od roku
2015. Světově uznávaná odbornice se narodila 14. října 1929
v Prostějově. Psychologii, filozofii a pedagogiku studovala v Olomouci a později v Mnichově.
Jako takzvaně politicky nespolehlivá nesměla dlouhé roky
vykonávat své povolání. V roce
1970 se svým slovenským manželem emigrovala. V západním

Jiřina Prekopová i v devadesáti letech překypuje energií a pozitivním
myšlením. Foto: RoSa

Německu se konečně jako psycholožka plně uplatnila. Působila v oblasti vývojových poruch
převážně na dětské klinice ve
Stuttgartu, kde vyvinula Školu
lásky a Terapii pevným objetím,
jejímž cílem je obnova lásky
v rodinných vztazích. „Všichni
obyvatelé RoSy jsou skvělí, paní
Jiřinka je výjimečná svou energií a vitalitou, přála bych si, aby
tak jako ona, tedy aktivně a s po-

Dům sociálních služeb

Odlehčovací služba
pomáhá seniorům
nnV Domě sociálních služeb S. K. Neumanna (DSS), který byl postaven z prostředků MČ Praha 8, je seniorům k dispozici 21 lůžek odlehčovací sociální služby.
Smyslem pobytu je pomoc a podpora
seniorům a rovněž i jejich nejbližším
například v době dovolených, v případě
potřeby odpočinku a obdobných situacích.
„Často je odlehčovací služba využita po
pobytu v nemocnici, kdy stav seniora ještě
není natolik stabilizovaný, aby se mohl
vrátit domů. Senioři spolu s rodinou vítají
i možnost až šestiměsíčního pobytu, který
tak může být pomocí při přechodu například do domova seniorů, na který senior
čeká,“ sdělila ředitelka SOS Praha 8 Lucie
Bogdanová, která má nejen tuto sociální
službu na starosti.
Odlehčovací služba se nachází v jednom
z pater objektu, přičemž druhé z pater se
zcela samostatným provozem má v pronájmu externí subjekt. „Jak jsem již opakovaně zmínila, osobně považuji pronájem
jednoho z pater za velmi nešťastné rozhod-

nutí, které bylo učiněno v uplynulém
volebním období. Díky tomu se nemohla
naplnit myšlenka komplexní péče o seniory Prahy 8 pod jednou střechou, avšak
cítím velkou vděčnost ke stávajícím zaměstnancům domu sociálních služeb, kteří
pochopili můj záměr, kam směřovat kvalitu námi poskytované péče a s velkým
zápalem se snaží o maximum,“ konstatovala místostarostka Vladimíra Ludková
(ODS). Klienti mohou využít jedno- a dvoulůžkové pokoje, přičemž péče je celodenně
poskytována pracovníky přímé péče a do
večerních hodin i zdravotní sestrou. Denní
program vychází z potřeb a přání klientů,
pro které jsou připravovány skupinové
a individuální programy. Nově navíc díky
spolupráci s organizací Cerebrum dochází
každou sobotu fyzioterapeutka, která
s klienty cvičí skupinově i individuálně.

zitivním myšlením, mohli stárnout všichni,“ řekla Anna Ježková za Centrum a Rezidenci RoSa.
Rezidenci RoSa obývají senioři. Jde o aktivní lidi, kteří chtějí
mít na dosah služby v případě,
že je potřebují. Kromě toho je
rezidence otevřená veřejnosti.
V Centru RoSa denně čeká na
každého zajímavý program,
který zapojí všechny věkové
(ht)
kategorie. 

„Mám obrovskou radost z posunu,
ke kterému od mého návratu na radnici
v odlehčovací službě došlo. Často jsou to
maličkosti, díky kterým se daří navodit
atmosféru domova, aktuálně například
zvažovaný nákup malé trouby na pečení
cukroví, úprava jedné z místností na
tělocvičnu, oslavy jubileí, tiše hrající
hudba, tanec a mnoho dalšího,“ pochvaluje si místostarostka Ludková.
Podle ředitelky Bogdanové kdykoliv,
kdo do DSS S. K. Neumanna přijde, vidí,
jak některá z pracovnic procvičuje s klientem chůzi, jiná ve spolupráci s dalším
prostírá ke svačině, někteří klienti dle
potřeby odpočívají, jiní tráví čas ve společnosti v hlavní místnosti, je slyšet
smích, tedy vše jde svou přirozenou
cestou.
Úhrada za pobyt vychází ze zákona
o sociálních službách, tedy za pobyt je to
210 korun/den, za stravu včetně dietní
164 korun/den a za úkony sociální péče
dle potřeby až 120 korun/hodina. Dotazy
na možnost pobytu zodpoví vedoucí DSS
S. K. Neumanna Lenka Černošková,
a to buď telefonicky na 607 190 170, nebo
e-mailem: lenka.cernoskova@sospraha8.
cz. Na odlehčovací službu se často obrací
přímo sociální pracovníci nemocnic, kteří
(tk)
se dotazují na volné kapacity.
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Kultura
Malířství

Helga Hošková
vystavuje v synagoze
U příležitosti devadesátých
narozenin malířky Helgy Hoškové-Weissové uspořádala Židovská
obec v Praze výstavu jejích obrazů s názvem Helga
Hošková „90“.
Libeňská rodačka
Helga Hošková-Weissová je jedním z mála
terezínských dětí, které
přežily válku. Je autorkou unikátního souboru kreseb z terezínského ghetta, které jsou
dnes známy po celém
světě. Výstava zahrnuje
jak ukázky těchto
kreseb, tak i její obrazy
s motivy z koncentračních táborů, obrazy s tradiční židovskou
tematikou a zahrnuje také její
nefigurativní malbu.
Helga Hošková na vlastní kůži
zažila dvě totality. Nejprve
nacistickou a potom komunistickou. Po srpnové okupaci v roce

Městská část
Praha 8

1968 nemohla vystavovat a na
několik let přestala malovat. Její
obrazy proto nejsou pouhou
vzpomínkou, ale poselstvím
a varováním pro
budoucnost. Ve své
umělecké tvorbě
podává svědectví
o krutých zkušenostech svého života,
o dvou totalitách,
z nichž si tento rok
připomínáme třicet
let od ukončení druhé
z nich.
Jako výraz úcty za
její celoživotní dílo
byla Helze Hoškové-Weissové v roce 2009 udělena
Medaile Josefa Hlávky, získala
ocenění Dáma české kultury
a roku 2016 obdržela také Čestné
občanství městské části Praha 8.
Výstavu najdete v Jeruzalémské synagoze v Praze 1, a to do
(tompa)
10. ledna 2020. 

Akordeonisté v obřadní síni

V rámci Koncertu přátelství vystoupí účastníci soutěžního festivalu 5. Mezinárodní dny akordeonu v Praze 2019 v obřadní síni
Libeňského zámku. Akce se koná v pátek 1. listopadu 2019 od
18 hodin. Těšit se můžete na akordeonisty z Belgie, Německa,
(tk)
Ukrajiny a další. Vstup na koncert je bezplatný. 

Městská část Praha 8 si pro vás
na letošní zimu připravila

DVĚ VEŘEJNÁ
KLUZIŠTĚ

HŘIŠTĚ U ZŠ GLOWACKÉHO KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ
Praha 8-Bohnice, Glowackého 555/6,
p. Malý, tel.: 607 990 831,
email: lubbomirmaly@seznam.cz
Kluziště Praha 8

ZAHÁJENÍ PROVOZU

pondělí

25. listopadu

Praha 8-Kobylisy, Štíbrova 1776/17,
p. Segmüller, tel.: 775 291 111,
/koupalisteladvi

ZAHÁJENÍ PROVOZU

pátek

6. prosince

PROVOZNÍ DOBA KLUZIŠŤ:
PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:
SOBOTA:
NEDĚLE:

9:00-12:00 zavřeno - údržba

13:00-19:00 bruslení pro veřejnost

20:00-22:00 komerční pronájmy

9:00-12:00 bruslení pro školy a školky

13:00-19:00 bruslení pro veřejnost

20:00-22:00 komerční pronájmy

9:00-12:00 bruslení pro školy a školky

13:00-19:00 bruslení pro veřejnost

20:00-22:00 komerční pronájmy

9:00-12:00 bruslení pro školy a školky

13:00-19:00 bruslení pro veřejnost

20:00-22:00 komerční pronájmy

9:00-12:00 bruslení pro školy a školky

13:00-20:00 bruslení pro veřejnost

21:00-22:00 komerční pronájmy

9:00-20:00 bruslení pro veřejnost

21:00-22:00 komerční pronájmy

9:00-19:00 bruslení pro veřejnost

20:00-22:00 komerční pronájmy

V rámci provozní doby si provozovatel vyhrazuje právo na technickou přestávku pro úpravu ledu.
Na provoz kluzišť přispívá společnost PRE.

Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2019 

www.praha8.cz

23

Forum Karlín

Aleš Brichta
s přáteli slavil
jubileum

nnZpěvák Aleš Brichta oslavil na začátku srpna šedesátiny. O dva měsíce později si do Fora Karlín pozval
své hudební kamarády na výroční koncert.
Bývalý frontmen metalového
Arakainu působí na hudební
scéně od začátku 80. let. V Karlíně mu zdravotní stav nedovoloval celý tříhodinový koncert
stát, a tak většinu času trávil na
pódiu usazený v křesle. Po na
úvod odzpívaných písničkách
Proč a Ztráty a nálezy mu přišel

popřát Dan Horyna, s nímž
v osmdesátých letech rozjížděli
českou metalovou scénu se
svými kapelami Arakain a Vitacit. S Kamilem Střihavkou pak
zavzpomínali na divoká léta
strávená v pěveckém týmu
muzikálu Jesus Christ Superstar. Josef Vojtek z Kabátu

Koncert měl i charitativní rozměr. Klokánku nakonec půjde 80 tisíc korun.

Do Karlína si našly cestu zhruba dvě tisícovky fanoušků.

zazpíval Andílka a po něm byl
Domovu Klokánek v Praze 8
předán šek na osmdesát tisíc
korun. Původní částku 71 tisíc
přímo na pódiu navýšil z vlastní
kapsy starosta osmého obvodu
Ondřej Gros (ODS). Radnice byla
spolupořadatelem akce.

V jejím průběhu zpěvačka
Lucie Roubíčková nasadila
jubilantovi na hlavu korunu
a pasovala ho na krále českého
metalu. Na pódiu se objevil i Petr
Janda, Brichta si následně
s Evou Pilarovou zazpíval duet
Dávno. (tk)

Metalový král Aleš Brichta si s Evou Pilarovou zazpíval duet Dávno.

Foto: Vladimír Slabý

Swingové odpoledne lákalo

Přibližně šest stovek milovníků swingových
melodií a tance si v neděli 6. října odpoledne
našlo cestu do Fora Karlín. Koncert orchest-

ru Ježkovy stopy doplnila i swingová tančírna pod dohledem zkušených instruktorů.
Spolupořadatelem akce byla radnice Pra-

hy 8. Pohodové odpoledne zahájil hlavní
organizátor Jiří Hošek spolu s radním osmého obvodu Michalem Švarcem (Patrioti).  (tk)
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Ulice osmé městské části
Buďte hrdi na místo, kde žijete

názvosloví ulic
Dřínová  Dřín, keř z čeledi dřínovitých. Poskytuje tvrdé dřevo, často se pěstuje v parcích.
Název, který má odrážet přírodní prostředí okolí, nese ulice od svého vzniku v roce 1999.
Dunajecká  Dunajec, řeka
tvořící částí svého toku hranici
mezi Polskem a Slovenskem.
Ulice pojmenována po svém
vzniku v roce 1977.
Farky  Fark, též Fárky, pomístní název původně volného prostoru (dnes zastavěného sídlištěm Bohnice) na hranicích
katastrů Bohnic a Troje, snad
odvozený ze skutečnosti, že se
v něm nalézaly zřejmě nesouvislé pozemky fary bohnického
kostela sv. Petra a Pavla.
Hnězdenská  Hnězdno, město ve Velkopolsku, za přispění Slavníkovce sv. Vojtěcha zde
bylo založeno první biskupství
v Polsku. Ulice takto pojmenována v roce 1996.
K Haltýři  Název ulice
podle směru k prameništi
(potoku) Haltýř. Pojem haltýř
označuje sádky na ryby, zde
pravděpodobně označuje
jímací nádrž, z níž vedlo dříve
potrubí do Trojského zámku.
Ulice nese název od svého
vzniku v roce 1999.
K Pazderkám  Název ulice odvozen z pomístního názvu lokality Pazderka, podle stejnojmenné blízké hospodářské
usedlosti, pozdější samoty, kde
se zpracovával len.
K Sadu  Ulice roku 1979 pojmenována podle své polohy.
K Velké skále  Velká
skála je přírodní památka
s nejvyšším bodem 314 metrů
nadmořské výšky. Důvodem
ochrany je buližníkový skalní
suk – význačný geologický
a krajinný objekt. Název je
odvozen od směru ulice.
Krosenská  Krosno, město v Polsku, místo velkých válečných bojů za 2. světové války. Ulice pojmenována v roce
1977.
Krynická  Krynice, lázeňské
město v Polsku u Krakova. Ulice pojmenována roku 1976.
Lešenská  Lešno, město v Polsku, v době pobělohorské středisko exilové Jednoty bratrské
a dalších nekatolických emig-

rantů z Čech. Pobýval zde i Jan
Amos Komenský. Ulice pojmenována roku 1977.
Lublinská  Lublin, polské
univerzitní město. Ulice
pojmenována roku 1977.
Mazovská  Mazovsko, region
historického původu v Polsku,
kolem středního toku největší
polské řeky Visly. Ulice
pojmenována roku 1976.
Mazurská  Mazursko, region
historického původu v Polsku,
zhruba mezi centrální
polskou řekou Vislou a řekou
Němenem. Ulice pojmenována
roku 1976.
Na Dlážděnce  Jméno je odvozeno ze staršího neoficiálního
názvu Dlážděnka. Čeští panovníci tudy v 16. a 17. století jezdili do Staré Boleslavi a na své
letní sídlo v Brandýse. Cesta
proto byla upravena a částečně vydlážděna, proto se začala
lidově nazývat Dlážděnka. Název ulice od roku 1920.
Na Jabloňce  Dle pomístního
názvu Jabloňka, vztahujícího
se původně nejspíše k jedné
ze zahrad, mezi kterými
vede. Název může mít původ
nejen v dodnes rozšířené
dřevině okolních zahrad, ale
i v existenci pozemků bývalého
Pomologického ústavu. Ulice
pojmenována roku 1947.
Na Šutce  Šutka, bývalá
vinice, později i hospodářská
usedlost, která patrně náležela
po určitou dobu k majetku
pražské rodiny erbovních
měšťanů Šudů ze Semanína.
Ulice pojmenována roku 1947.
Nad Hercovkou  Ulice v roce
1925 nazvána podle své polohy
nad Hercovkou (původně
vinice, později hospodářská
usedlost, dnes vila), kterou
v roce 1741 zdědila dcera Karla
Hubatia Veronika, provdaná
Herzogová.
Nad Kazankou  Kazanka,
bývalá vinice a hospodářská
usedlost z konce 17. století.
Ulice byla po svém vzniku
roku 1925 pojmenována podle
svého umístění.
Nad Popelářkou  Popelářka,
bývalá vinice a později hospodářská usedlost, která náležela
v 16. století Jakubu Popelářovi,
a po něm byla také pojmenována. Na jejích pozemcích byl

Troja

nnTroja, název vyvolávající vzdálené dějiny, bitvy a boje
o krásu. Troja, bájné město spojené s příběhem z Homérovy Iliady o Heleně, kterou unesl princ Paris, a tím
rozpoutal nelítostnou válku. Troja, příběh o lásce, která
postavila proti sobě dva národy, kdy řeckému rekovi
Achillovi vzdoroval trojský princ Hektor.
O Trojské válce jsme se všichni
učili ve škole, a zatímco jiné
války v hlavě příliš dlouho
nezůstaly, tak ta Trojská válka,
desetileté obléhání města a lest
Odyssea v podobě dřevěného
koně, se mnohým do paměti
zapsala. Pokud ne ve škole, pak
určitě díky historickému filmu
Troja režiséra Wolfganga Petersena z roku 2004, jemuž byla
tato válka námětem. Brad Pitt
v roli bájného hrdiny řecké
mytologie Achilla, udatný, krásný, nepřemožitelný, rebel i polobůh, zkrátka hrdina, který osloví, Orlando Bloom v roli
trojského prince Parise či Diane
Kruger jako krásná Helena, žena
spartského krále. Zážitkem ve
velkofilmu, jehož rozpočet
přesáhl 200 milionů dolarů,
ovšem byl i výkon slavného
Petera O´Toola jako trojského
krále Priama.
Ruiny starověké Troje, bájného města, které hledal Heinrich
Schliemann pomocí stopek, leží
v severním Egejsku na pahorku
Hissarlik v Turecku. Katastrální
území Troja leží na pravém
břehu řeky Vltavy a na přilehlém kopci (Bohnické plošině) na
severu města Prahy. Od správní
reformy v roce 1949 je severní
(horní) část Troji součástí nejprve městského obvodu a později
městské části Praha 8 a patří
sem jižní část sídliště Bohnice,
oblast Šutka, Na Dlážděnce
a také přírodní památka Velká
skála. Jižní část, v údolí Vltavy,
patří do městského obvodu
Praha 7 a od 1. ledna 1992 tvoří
samostatnou městskou část
Praha-Troja.
Dějiny obce, přestože její jádro
se nenachází v Praze 8, jsou
stejné i pro její severní část.
Původní ves se jmenovala Zadní
Ovenec a je v písemných pramenech uváděna již v roce 1197,
kdy byla majetkem premonstrátského kláštera v Teplé. Pro
svou rozlehlost se od 13. století
rozlišovala jako Přední Ovenec
(Bubeneč) a Zadní Ovenec. Za
husitských bouří se původně
rybářská osada dostala do rukou

Pražanů, roku 1547 byl však
majetek Starému Městu zkonfiskován a potom patřil nejvyššímu
purkrabství. Kolem roku 1630
byl poplužní dvůr a vinice prodány do soukromého vlastnictví
Šternberkům. Václav Vojtěch
Baltazar ze Šternberka zde
nechal v letech 1679–1685
vybudovat překrásný barokní
zámek.
Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než
zámkem by se vlastně měl
nazývat vilou: je totiž ozvěnou
honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé
cestě viděl její stavebník, Václav
Vojtěch hrabě ze Šternberka.
Mladý hrabě měl šťastnou ruku
při výběru místa i umělců, kteří
měli jeho sen uskutečnit. Autorem projektu zámku byl architekt francouzského původu Jean
Baptiste Mathey. V návrhu
zúročil zkušenosti ze svého
pobytu v Itálii a přinesl to nejprogresivnější na poli architektury z Říma do Čech.
Sochařská výzdoba dvouramenného schodiště vedoucího
do zahrady byla svěřena drážďanským umělcům Georgovi
a Paulu Hermannovým. Monumentální plastiky, zdobící schodiště, symbolizují boj Titánů
s antickými bohy. Jednotlivé
plastiky po obvodu schodiště
představují antické bohy, alegorie denních i ročních období
a světadílů. Zeus, Mars, Neptun,
Saturn, Herakles, Artemis, Chronos, Apollón, Merkur, Hefaistos,
Prométheus, Deméter, Dyonýsios se tu sešli, aby zvítězili nad
Titány. Myšlenka vítězství řádu
nad temným chaosem byla
ideovým základem stavby Trojského zámku a byla spojena
s oslavou vítězství Habsburků
nad Turky u Vídně, které se stalo
námětem nástropních a nástěnných fresek v hlavním sále
zámku. Mytologická a historická
linie se tu propojila a antické
výjevy na schodišti patrně
ovlivnily i název Troja, který
se pak rozšířil na celou oblast,
původně zvanou Zadní Ovenec.
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Glowackého
Alexandr Glowacki, známý pod
pseudonymem Bolesław Prus
(1847–1912), polský spisovatel
a novinář, ve své vlasti nejvýznamnější představitel literatury
kritického realismu, v mládí
účastník odboje proti nadvládě
carského Ruska v Polsku. Jeho
otec Antoni Głowacki byl ekonom se šlechtickými kořeny (svůj
pozdější literární pseudonym si
Aleksander Głowacki zvolil dle
rodového erbu). Jeho tvorba odráží základní proměny společnosti ve 2. polovině 19. století.

www.praha8.cz

roku 1870 zřízen Pomologický ústav. Ulice pojmenována
dnešním názvem roku 1947.
Nad Strání  Název ulice
pojmenované v roce 1968
vyjadřuje její polohu.
Nad Trojou  Podle polohy
ulice na svahu nad dnešní
městskou částí Praha–Troja.
Jméno zavedeno roku 1938.
Byl také mimo jiné kronikářem
Varšavy, filosofem, popularizátorem vědy či propagátorem turistiky a cykloturistiky.

Nad Vavrouškou  Vavrouška,
usedlost dostala svůj název
pravděpodobně od některého
ze svých majitelů (Vavroušek =
Vavřinec). Pochází z 1. poloviny
19. století. Název nese ulice od
svého vzniku v roce 1999.
Notečská  Noteč, polská řeka,
přítok (délky 389 kilometrů)
jiné polské řeky – Varty. Ulice
nese název od svého vzniku
v roce 1979.
Olštýnská  Olštýn, polské
město, dnes centrum vojvodství. Ulice pojmenována roku
1977.

Foto: Josef Tvrz, 1987, SDOI MČ P8
Troja – nádrž Haltýř sloužila jako zdroj pitné vody pro celé trojské osídlení
a od roku 1670 vedlo dřevěné potrubí i do zámku.

Písečná  Ulice pojmenována
po svém vzniku v roce 1938
podle původního charakteru
stráně, na které se nachází.
Pod Lisem  Současný název
byl zaveden v roce 1961, název
je dle polohy a je ve vztahu
k zaniklému vinnému lisu
(čp. 72), který tu dříve stával.
Pod Přesypem  Název přírodního původu vyjadřuje písčitý
charakter povrchu tohoto území před vznikem zdejší zástavby, který zde i v okolí dal vzniknout dnes již zcela zmizelým či
neprovozovaným pískovnám.
Ulice současným jménem pojmenována roku 1960.

ZŠ Glowackého, 80. léta 20. století. Foto: SDOI MČ P8

Pomořanská  Pomořany,
historické území, po 2. světové
válce z větší části polské. Ulice
pojmenována v roce 1976.
Povltavská  Značná část ulice
vede podél břehu řeky Vltavy.
Ratibořská  Ratiboř, polské
město, v minulosti centrum
stejnojmenného knížectví. Ulice pojmenována v roce 1976.
Sosnovecká  Sosnowiec,
polské město v katovickém
vojvodství. Název od vzniku
ulice v roce 1981.

Písečná ulice, říjen 1988. Foto: SDOI MČ P8

Svídnická  Svídnicko,
historické území v dnešním
Polsku, bývalé knížectví
bylo připojeno k Českému
království roku 1368, roku
1742 dobyto Pruskem.
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Tarnovská  Tarnow, město
v jižním Polsku v Krakovském
vojvodství. Ulice pojmenována při svém vzniku roku 1981.
Tařicová  Tařice, rostlina z čeledi brukvovitých, je známo
přes 100 druhů. Název má odrážet přírodní prostředí v okolí. Ulice byla pojmenována při
svém vzniku v roce 1999.
Těšínská  Těšínsko, jedno
z někdejších slezských knížectví, v roce 1327 připadlo jako
léno České koruně, ve 40. letech 18. století muselo Rakouské císařství jeho větší část
odstoupit Prusku, ta je dnes
součástí Polska, zbývající část
patří nyní do České republiky.
Název od roku 1995.
Trojská  Původně stará silnice z Kobylis do Troje, kolem
níž postupně vznikala souvislejší domovní zástavba. Název
vznikl kolem roku 1906.
U Pentlovky  Podle staršího
pomístního názvu. Bendovka
(též Bendlovka, Pentlovka) –
vinice, pak hospodářská usedlost, před vznikem bohnického sídliště samota a k ní původně náležící pozemky
s pomístním jménem, které
je snad připomínkou jednoho z jejich bývalých majitelů –
Bendy či Bendla.
U Polikliniky  Název z roku
1976 vyjadřuje polohu u tohoto zdravotnického zařízení, které zde bylo vybudováno
v rámci sídliště Bohnice.
U Sloupu  V době plánování
zástavby této ulice (před
rokem 1926) stál v její ose
barokní sloup, postavený
v roce 1628 nejvyšším
pražským purkrabím Adamem
z Valdštejna původně na konci
úseku staré cesty, dnes ulice
Na Dlážděnce.
Velká skála  Starobylý
pomístní název odvozený
od dominantního skalního
útvaru nese ulice od svého
vzniku v roce 1999.
Vřesová  Vřes, rostlina
z čeledi vřesovcovitých. Název,
který má odrážet přírodní
prostředí okolí, nese ulice od
svého vzniku v roce 1999.
Vzestupná  Pojmenování
komunikace provedené roku
1978 vyjadřuje její charakter.
Dvoustranu připravila
Pavla Tomšíková
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Historie
Krása a tajemství hřbitovů II.

Libeň

nnListopadová rána jsou
pošmourná, chladná, vlhká
a rozhodně nejsou stvořena
k očekávání bujarého veselí,
prozpěvování a tančení na
ulici. Vedou nás spíše k vážnosti a zamyšlení. Je v nich
obsažená melancholie a taky
trochu smutku nejen z definitivně odešlého léta, ale i z dušičkového času.
Památka zesnulých či lidově
Dušičky, která připadá na 2. listopad, je den, kdy vzpomínají
pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. Na našem území
staří Keltové slavili v těchto
dnech rozloučení s létem, konec
roku a svátek Samhaim, což byla
noc, kdy se mrtví vraceli na svět
a živí se mohli dostat do říše
zemřelých. Tradice v tento den
zapalovat ohně a svíčky pochází
právě od Keltů a i od Slovanů,
kteří věřili, že oheň očišťuje
a světlo pomáhá chránit před
zlými a potměšilými duchy. Na
tyto tradice navazuje anglosaský
svátek Halloween a od 10. století
svátky křesťanské. Památku
věrných zemřelých zavedl roku
998 clunyjský opat Odilo
(† 1048), který se takto snažil
čelit přetrvávajícím pohanským
obřadům. Tento katolický svátek
se ve 13. století rozšířil po celé
západní církvi.

Náhrobek Jindřicha Brabce,
zadní levý roh III. hřbitova.

Hřbitov na Proseku

Obyvatelé Libně dříve chodili
v tento den na prosecký hřbitov,
který se nachází kolem kostela
sv. Václava (nejstarší stavební
památka této pražské čtvrti). Do
roku 1882 právě zde pochovávali
Libenští své mrtvé. Hřbitov, dnes
celý porostlý břečťanem, byl
společný pro Libeň, Prosek,
Střížkov a Vysočany. Zřizovatelem všech pohřebišť založených
do konce 18. století byla církev
a veřejná pohřebiště v minulosti
bývala zřizována ve městech
a na větších vesnicích právě
kolem kostelů. Evidence související s pohřbenými a s nájemci
jednotlivých hrobů bývala pak
vedena farářem. Veliký reformátor na císařském trůně Josef II.
(1741–1790) dvorským dekretem z roku 1784 zakázal pohřbívat mrtvé uvnitř měst a kostelů.
Vedly ho k tomu především
hygienické důvody. Starost
o nové hřbitovy tak přešla na
obce a města.

Hřbitov v Libni

Žádost o zřízení hřbitova v Libni
podal zdejší duchovní správce
c. k. okresnímu úřadu v Karlíně
26. prosince 1865. Žádost však
byla v březnu 1866 zamítnuta.
Následkem zuření epidemie
neštovic v roce 1872 a cholery
v následujícím roce byl však
prosecký hřbitov tak přeplněn,
že c. k. okresní hejtmanství
k němu příslušným obcím nařídilo, aby se do čtrnácti dnů
postaraly o nový hřbitov. Obce
však nebyly schopny se dohodnout na příspěvku, kterým by se
na stavbě měly podílet, a tak se
na Proseku pohřbívalo dále.
Situace však byla neúnosná,
a proto vznikla komise, která
měla celou záležitost vyřešit.
Zástupci obce Libně byli ochotni
přistoupit ke zřízení nového
hřbitova na Proseku za podmínky vystavění silnice z Libně na
Prosek. Prosečtí ale chtěli přispět na tuto silnici velmi málo
a ostatní obce žádný zájem
o silnici neměly a ničím přispět
nehodlaly. Zástupci obce libeňské tak došli k závěru, že finanční příspěvek na stavbu silnice by
byl větší, než kolik by je stálo
zřízení vlastního hřbitova. Proto
bylo roku 1881 rozhodnuto
postavit hřbitov přímo v Libni.

Hned z jara následujícího roku
se započala stavba hřbitova
a 5. listopadu 1882 byl hřbitov
vysvěcen kanovníkem pražské
kapituly Eduardem Teršem za
mohutné účasti obyvatel
a s hudbou. Ještě téhož dne byl
zde konán první pohřeb – dělníka Františka Dvořáka z Perutzovy tkalcovny, bytem ve Staré
Libni čp. 64. Jeho jméno dodnes
připomíná pamětní deska při
vchodu na hřbitov.

Nedělní návštěvník

Libeňský hřbitov byl umístěn na
skalnatém ostrohu Koráb v blízkosti pravého břehu Vltavy
nedaleko vyhlídky Černá skála,
která je součástí přírodní památky Bílá skála. Jednoduchou
vstupní branou s pilastry po
stranách, trojúhelníkovým
štítem a s nápisem Pokoj vám!
vstupujeme na hřbitov, který
zaujme alejemi vzrostlých kaštanů, lip a jasanů. Mezi nimi se
nachází náhrobky, které jednoduše a bez příkras sdělují, že se
jedná o náhrobky rodin Pařízkovy, Diechovy, Kučíkovy, Krobovy,
Procházkovy a dalších. Po důkladné prohlídce hřbitova však
i zde narazíme na informace,
které nám prozradí více o místních obyvatelích. Místo posledního odpočinku zde našel vrchní
strojmistr, sládek pivovaru
v Praze VIII., majitel domu
a restaurace a závodu kamenického, soustružník kovů, majitel
realit a závodu řeznického, mistr
bednářský, úředník, školník,
hostinský, mistr zámečnický,
městský hasič či majitelka

Náhrobek rodiny Taurnerovy
a Jarešovy, I. hřbitov.

cukrářského závodu. Skládá se
nám tu tak velmi pestrá mozaika
obyvatel Libně konce 19. a první
poloviny 20. století. Řadu náhrobků zdobí černobílé portrétní fotografie mnohdy v bílém
oválném či obdélném rámečku.
Na nich můžeme vidět upravené
dámy s živým a milým pohledem, seriózní či srdečné pány
hledící na nás s neskrývaným
zájmem. Díky tomuto fotografickému zpřítomnění místních
obyvatel nabývá návštěvník
hřbitova dojmu, že přišel vlastně
na slavnostní nedělní návštěvu
a při odchodu se nemůže zbavit
pocitu, že na žádném hřbitově
nebylo tak živo jako na tom
libeňském.

Tajemství Karla
Hlaváčka

Při založení hřbitova bylo brzy
jasné, že území bude v budoucnu
nedostačující. Proto byl hřbitov
rozšířen a 12. března 1886 vysvěcen Janem Pávem. Od roku
1888 sloužil Libeňský hřbitov
také zemřelým z Kobylis. V této
druhé části hřbitova najdeme
hrob Karla Hlaváčka, velkého
talentu, který zemřel 15. června
roku 1898 v pouhých třiadvaceti
letech. Ačkoliv za svůj život stihl
vydat pouze čtyři básnické
sbírky, z toho jednu odsoudil
hned po jejím vydání a jednu
nestihl dokončit, staly se ostatní
dvě sbírky poezie klasickými díly
kánonu české literatury. Jeho
přátelé z Moderní revue se
dozvěděli až na konci roku 1897
o Hlaváčkově onemocnění
tuberkulózou, kdy již přestal

Náhrobek rodiny Steinerovy
a Hudečkovy, I. hřbitov.
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI LIBEŇSKÉHO HŘBITOVA
Brabec Jindřich (1933–2001)
Hudební skladatel, dramaturg, autor
scénické, muzikálové a populární
hudby, hudební kritik a publicista
a v mnoha případech i objevitel
nových zpěváckých talentů,
dramaturg Čs. rozhlasu v Praze, člen
řady orchestrů, uplatnil se i jako
sbormistr a pedagog.
Cikánek Alois (1844–1899)
Kupec, starosta a majitel domu
v Libni.
Černý Vilém (1864–1913)
Rakouský a český politik Českoslovanské sociálně demokratické
strany dělnické, poslanec Říšské
rady. Profesí byl vrchním montérem
v Praze, pracoval v karlínské továrně
firmy Akciová společnost, dříve
Breitfeld, Daněk a spol. a patřil mezi
autority ve svém oboru. I v průběhu
poslanecké dráhy si udržoval
kontakt se svou profesí a byl
opakovaně odvoláván z jednání
parlamentu kvůli technickým
konzultacím.
Famíra Emanuel (1900–1970)
Sochař, malíř a tanečník, choreograf,
ve všech oborech tvorby samouk.
Vyučil se nožířem a v Libni
provozoval nožířskou živnost. Jako
tanečník byl v letech 1922–1933
sólistou baletu Národního divadla,
v letech 1945–47 balet řídil a vedl
dětskou přípravku. V letech
1957–1962 byl ředitelem Střední
odborné školy výtvarné v Praze
na Hollarově náměstí.
Filip František (1865–1926)
Rakouský a český podnikatel,
starosta Sokola v Libni, politik,
městský radní a obecní starší hl. m.
Prahy, poslanec Českého zemského
sněmu. V Libni se angažoval v
podnikatelských a veřejných
spolcích. Zasadil se o připojení Libně
ku Praze. Předsedal pražské Městské
spořitelně. Angažoval se ve snahách
o postavení pomníku Janu
Podlipnému v Libni.

Divadla Semafor, kde působil jako
kapelník, byl autorem hudby
úspěšné hry Kytice.
Hejtmánek Ladislav (1860–1919)
Libeňský učitel, dějepisec,
historiograf a překladatel z francouzštiny, autor dosud nejrozsáhlejšího
díla o starších libeňských dějinách
Libeň, historický nástin (1896).
Hlaváček Karel (1874–1898)
Významný básník a výtvarník,
představitel českého symbolismu
a dekadence, přispíval svými
ilustracemi, výtvarnými kritikami
a básněmi do Moderní revue, Nivy,
Vesny, Rozhledů a také psal do
časopisu Sokol.
Jarolímek František (1903–1986)
Hostinský, člen libeňského Sokola
a zároveň člen sboru starších české
pravoslavné církve, po dobu tří týdnů
se staral o zásobování sedmi
parašutistů, kteří provedli atentát na
R. Heydricha, potravinami, nikdo jej
neprozradil, a tím se dočkal konce
II. světové války.
Krištof Jan (1862–1915)
Architekt a stavitel, majitel domu,
obecní starší Královského hl. m.
Prahy, zakládající člen Sokola v Libni
a v Nové Říši.
Krofta Václav Karel (1896–1974)
Novinář, básník, spisovatel a kulturní
historik, většinu života pracoval
v Úrazové pojišťovně dělnické,
v závěru kariéry jako její ředitel (do
roku 1946). K jeho rozsáhlejším
dílům patří románový cyklus
zachycující život Libně coby
dělnického předměstí (Oklamaný
bůh, Život začíná dnes, Rudé
granáty).
Lašťovka Vlasta (1900–1949)
Čestný předseda a režisér Besedy
Tyl; na pomníku je rovněž nápis:
Našemu milému členu a zakladateli
Antonínu Kropáčkovi věnuje Beseda
Tyl v Libni dne 2. VII. 1899.

Filip Ladislav (1898–1986)
Lékař, kardiolog, dietolog a docent
Univerzity Karlovy. Byl zakladatelem
kardiologického sanatoria
v Poděbradech. Aktivní sportovec,
skaut a vedoucí Svojsíkova oddílu.
Jeho skautská přezdívka byla
„Brácha“. Za druhé světové války
spolupracoval s protinacistickým
odbojem, kvůli čemuž byl v letech
1943–1944 vězněn v Norimberku
a v terezínské Malé pevnosti.

Lojda František (1882–1944)
Čestný předseda spol. Svépomoc,
sportovního klubu Čechie VIII,
čestný člen a předseda spolku děl.
truhlářských.

Gruzín Vladimír (1902–1967)
Slavista, autor knihy Slovanský svatý
Václav (1929), obsahující staroslověnské literární památky věnované
sv. Václavu, (v hrobě rodiny
Radvanovy).

Rodina Světova
Tradiční statkářská libeňská rodina,
Antonín a Jan Svět byli starosty
Libně. Antonín byl i pražským
zastupitelem (1901–1905).

Havlík Ferdinand (1928–2013)
Klarinetista, hudební aranžér,
skladatel, kapelník, dirigent
divadelního orchestru, příležitostný
filmový herec a spoluzakladatel

Páv Jan (1844–1900)
Duchovní správce v Libni, který roku
1886 vysvětil druhou část
libeňského hřbitova.
Pech Josef (1887–1925)
Člen České filharmonie.

Voctář Josef (1823–1908)
Majitel domu, dlouholetý a poslední
starosta města Libně, majitel
zlatého záslužného kříže s korunou,
zakládající a čestný člen mnohých
vlasteneckých spolků.

POSTRANNÍ ALEJ I. HŘBITOVA, vlevo náhrobek rodiny Utěšilovy.

navštěvovat redakci. Když jej
přišli přátelé z Moderní revue
navštívit, byli překvapeni, v jakých nuzných podmínkách
Karel Hlaváček žil. Libeňský
aristokrat totiž o své tíživé
finanční situaci mlčel a o neutěšeném bytí libeňského proletáře
neměli tušení ani jeho nejbližší
přátelé.

Modlitba pro Martu

Po první světové válce byla
za druhým hřbitovem založena
ještě jeho třetí část. V roce 1946
byly podél zdí druhého a třetího
hřbitova, kde zbývalo místo,
zřízeny urnové hroby. V této
třetí části, s nádherným výhledem přes hřbitovní zeď na
Prahu, se nachází hrob významného skladatele písňových
melodií Jindřicha Brabce, který
složil hudbu k písni Modlitba
pro Martu. Text na motivy Jana
Amose Komenského napsal
Petr Rada.
Tato píseň z roku 1968 zpívaná Martou Kubišovou se po

vojenské okupaci 21. srpna stala
symbolem odporu českého
národa proti vpádu vojsk
Varšavské smlouvy do komunistického Československa. V době
normalizace bylo zcela zakázáno
její vysílání v rozhlase a v televizi. Píseň se stala nejen jedním ze
symbolů Pražského jara 1968,
ale později i Sametové revoluce
1989 poté, co ji Marta Kubišová
zazpívala 21. listopadu z balkonu Melantrichu pro zcela zaplněné Václavské náměstí v Praze.
Možná tato píseň zazní i letos
17. listopadu, kdy si připomeneme třicetileté výročí pádu komunistického režimu.
Pavla tomšíková
foto: Antonín Střížek

Večer u Libeňského hřbitova
Karel Hlaváček
Slunce svit padl v snítek klín,
každý rov stápěl se v jasu,
křížů řad vrhl temný stín
po zídce do pole klasů.
Zachvěl se všecek klasný lán,
v úděsu zavlnil stébly,
jak z moře dna když bouřný van
vyrve hrst chaluh a škeblí...
Poslední paprs'k v mraku snil
křížů stín v temnu kdes bloudil,
ke klasu klas se naklonil,
s chrpou se v obětí snoubil.
S hvězd se teď line k zemi mír,
klasný lán v spánku již dýchá;
v dálce jen bleskne z mraků vír
-- blýskání na časy -- z ticha...

Výklenkový náhrobek rodiny
Möldnerovy, u zdi dělící I. a II. hřbitov.
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Školství a mládež
ZŠ a MŠ
Na Slovance

Žáci pořádali
„pěší den“
nnPřimět největší možný
počet žáků dorazit do
školy po svých, případně
městskou hromadnou
dopravou. To byl účel akce
takzvaný pěší den v ZŠ
a MŠ Na Slovance.

Projekt byl cílen na zpřehlednění dopravní situace před
školou, podporu pohybu dětí
a v neposlední řadě neopomíjel životní prostředí – konkrétně kvalitu vzduchu
v okolí školy. Projektového
dne se aktivně zúčastnilo
392 žáků, z toho 227 žáků
prvního stupně a 165 stupně
druhého.
Během rána žáci 7.C zajišťovali službu před hlavními
vchody školy. Pěšky příchozí
žáky odměňovali lístečky
nesoucími logo pěšího dne.
Na začátku první vyučující
hodiny vyučující v každé
třídě vybral a spočítal lístečky. Nejaktivněji zapojené
třídy byly odměněny drobnými dárky. V tento den byla
dopravní situace před školou
klidnější a děti si na vlastní
kůži vyzkoušely, že do školy
mohou dorazit po svých.(tk)

Polytechnické vzdělávání

Kantoři převzali
certifikáty

nnKrásný dárek ke Světovému dni učitelů obdrželi i pedagogové z Prahy 8 Gabriela
Sloupová a Michal Marád ze
ZŠ Glowackého a Zdena
Kamarádová ze ZŠ Ústavní.

V prostorách Brožíkova sálu
Staroměstské radnice jim byly
v úterý 1. října předány certifikáty o absolvování polytechnického vzdělání. Jedná se historicky o první skupinu kantorů,
kteří absolvovali toto praktické
studium, aby následně mohli
rozvíjet zručnost samotných
studentů. Certifikát o absolvování získalo 23 učitelů ze tří městských částí.
Úkolem polytechnického
vzdělávání je rozvíjet nejen
obecnou motoriku, ale i kreativitu žáků základních škol. Tyto
dovednosti se však musí pedagogové nejprve naučit. „Problém je,
že dnes tyto děti neviděly pracovat už žádného dědečka. Kdežto
moji vrstevníci ano. Jeden můj
dědeček byl truhlář a druhý byl
obuvník,“ řekl Roman Pommer,
předseda představenstva Hospodářské komory MHMP.
„My jsme měli tu výuku rozdělenou do obou pololetí. Dohromady to sestávalo z deseti návštěv Polytechnického hnízda,
přičemž ta návštěva byla organizována do čtyřhodinového
výukového bloku,“ řekl zástupce
ředitelky ZŠ Glowackého Michal
Marád. „Samozřejmě jsme v tom
viděli spoustu nových zkušenos-

Pedagogové Michal Marád a Gabriela Sloupová s certifikáty.

tí pro žáky. A to je asi to, co
motivovalo nejenom nás, ale
viděli jsme, že tu motivaci předáme hlavně na žáky, že se budou
mít možnost setkat s něčím
novým,“ dodala jeho kolegyně
Gabriela Sloupová.
Toto praktické vyučování
pomáhá nejen k rozvoji zručnosti žáků, ale zároveň podporuje
jejich zájem o řemeslné obory.
Právě ty totiž dlouhodobě trpí
nedostatkem studentů, potažmo
absolventů.
Podpora zájmu dětí o technické vzdělávání, návrat pracovního vyučování do základních
škol, sledování technologických
trendů a s tím související vzdělávání učitelů, motivace vytvořit

něco smysluplného, podpořit
zručnost, chuť a nadšení dělat
vlastníma rukama – to vše
a mnoho dalšího, můžeme zahrnout do moderního názvu
„polytechnická výchova“, dnes
hojně diskutovaného pojmu
v souvislosti se vzdělávacím
systémem.
Po mnoha letech, kdy se rušily
dílny a obecně omezovalo technicky zaměřené vzdělávání,
zjišťuje odborná veřejnost, že
dnešní děti jsou až na výjimky
bez vztahu k manuální práci.
Tato skutečnost v kontextu
s dalšími fakty vede k tomu, že
máme nedostatek řemeslníků
a dalších odborníků s technickým zaměřením.
(mš)

Objektivem fotog rafa

Jovana

Dezorta

Výstava v Muzeu hlavního města Prahy / Exhibition at the City of Prague Museum

www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
The City of Prague Museum
Na Poříčí 52, Praha 8 / Prague 8

Through the
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Pozvánky
Městská část Praha 8
vás zve na

Slavnostní rozsvěcení

M stská
st
Praha 8

vánočních stromů

17 / 11 / 2019

Elsnicovo náměstí

10.00 — 20.00

26. 11.

od 17 hodin

Pojďte s námi v Karlíně
oslavit 30 let svobody
svatomartinskou husou.
Hlavní program:
Oslava svatomartinských vín
Nabídka svatomartinské husy a husích specialit
Stánkový prodej tématického sortimentu

Hřiště
ZŠ Glowackého
28. 11.

@karlinmarket

od 17 hodin

Karlínské náměstí, Praha 8

www.praha8.cz
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Připomeňme si ty, kteří zažívali
hrůzy válek 20. století

Lampionový průvod a pouštění lodiček
se svíčkami po Rokytce
V případě výroby vlastních lodiček použijte
výhradně přírodní materiály!
Na každou lodičku můžete napsat jméno někoho
ze svých blízkých, který nelehké válečné časy prožil.

Sraz v 18:00
před Libeňským zámkem
Na akci zve radní Michal Švarc

NAHLÉDNĚTE

DO NANOSVĚTA
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

11. Den
11. válečných
2019 veteránů

FOTONŮ A ELEKTRONŮ








Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

Karlínské
posvícení

KDE SE BERE PŘESNÝ ČAS
ŽIVOT VIDĚNÝ NANO-OPTIKOU
VÝLET DO NANOSVĚTA
ULTRACITLIVÉ BIOSENZORY
SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ ORGANISMŮ
SVĚTLO VLÁKNEM VEDENÉ
KOUZLO OPTICKÝCH VLÁKEN A VLÁKNOVÝCH LASERŮ
(v detašované Laboratoři optických vláken, Rozvojová 264, Praha 6 -Lysolaje)

14. - 15. LISTOPADU
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ÚSTAV FOTONIKY A ELEKTRONIKY

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Chaberská 57, Praha 8-Kobylisy
REZERVACE na exkurze NUTNÁ: dod.ufe.cz, dotazy: dod@ufe.cz
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ZIMNÍ PNEU
JAKO BONUS

placená inzerce
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Sport
Seriál soutěží pro veřejnost

Sportuje celá Praha 8
Tradiční seriál sportovních klání
s názvem Sportuje celá Praha 8
se konal každý víkend od 14. září
až do 12. října 2019. Kromě tradičních sportů, jako jsou tenis
(foto č. 1) či normální „šestkový“
volejbal (2), softbal (3) nebo
plážový volejbal (4), si zájemci
vyzkoušeli pétanque (5), fitness
pětiboj (6), malou kopanou
a nohejbal. Ti nejlepší (7) si odnesli diplomy a věcné ceny (8).
Celkem se na sportovištích
představilo 269 vyznavačů
aktivního pohybu a soutěžení,
největší zájem byl o softbal
(72 účastníků) a tenis (60). (býv)
Foto: Vladimír Slabý
a Martina Macháčková

1.

2.

4.

3.

5.

7.

6.

8.
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Pozvánky

T.J.KOBYLISY

VÁS ZVE NA SOUTĚŽ VE ŠPLHU A ŠPLHOUNSKÉ ŠTAFETĚ

Š
P
L
H
O
U
N

2
0
1
9

KDY

8.12.

2019

začátek závodu

KDE
CO SE DĚJE

ZÁPIS OD 8:30

9:15 dle kategorií

U ŠKOLSKÉ ZAHRADY 9, PRAHA 8
SOUTĚŽ VE ŠPLHU - TYČ (PRO ZÁJEMCE I LANO),
SLACK LINE, RUČKOVÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY

S SEBOU
PRO KOHO

PŘEZUTÍ, SPORT. OBLEČENÍ, STARTOVNÉ 20 KČ
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

KONTAKT A ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY

Městská část
Praha 8

MILUŠE MALINOVÁ 732 939 093
ŵŝůƵŵĂůŝΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ

Městská
část Praha 8, Odbor kultury, sportu,
Městská
Městská
částčást
Praha 8 pořádá
Praha
8 aJána
pod
patronací
Mahora péče pořádá anketu
mládeže
památkové
(Sportovní legendy Prahy 8)
anketu

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2019
2017
Nejlepší sportovce budeme
Nejlepší
budeme
vyhlašovat v kategoriích:
vyhlašovat
kategoriích:

žáci (ročník
/ ročník2005
2003–2010
žáci
a mladší)
žákyně
/
ročník
2003–2010
žákyně (ročník 2005
a mladší)
junioři /(ročník
ročník2000-2004)
1998–2002
junioři
juniorky
juniorky /(ročník
ročník 2000-2004)
1998–2002
dospělí
muži/ r.(ročník
a starší)
dospělí –– muži
1997 a1999
starší
dospělí
ženy/ (ročník
1999
a starší) NOMINACE
dospělí –– ženy
r. 1997 a
starší
Y
PRODLOUŽEN
trenér
roku
trenér roku
2019
nominovat můžete:
můžete: do
do 30.
31. listopadu
prosince 2017
sportovní
legenda nominovat
sportovní legenda
hlasování na internetu: leden 2020
hlasování na internetu: leden 2018
slavnostní
slavnostní vyhlášení
vyhlášení ankety:
ankety:únor
únor2020
2018

Základní pravidla:
Všichni
musí
mít trvalé
bydliště
na území
části Praha
8, nebo
musímusí
být být
registrovaZákladnínominovaní
pravidla: Všichni
nominovaní
musí
mít trvalé
bydlištěměstské
na území městské
části Praha
8, nebo
registrovanými
členy některého
ze sportovních
klubů,
organizacíse
se sídlem
sídlem na
městské
částičásti
PrahaPraha
8.
nými
členy některého
ze sportovních
klubů,
organizací
naúzemí
území
městské
8.
Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan,
Tato
sezásluhy
nevztahuje
nasportu
kategorii
„Sportovní
V této kategorii
může
být8.nominován
kterýpodmínka
má nesporné
o rozvoj
a v době
své aktivnílegenda“.
sportovní činnosti
působil či žil
v Praze
Podrobná
pravidla
soutěže
najdete na zásluhy
www.praha8.cz.
každý
občan,
který
má nesporné
o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil
se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 Jany Solomonové.
čiAnketa
žil v Praze
8. Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz

Nominační lístek

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2019
2017
nominace do kategorie:
žáci
junioři
žákyně
juniorky

muži
ženy

trenér
legenda

jméno a příjmení nominovaného:
rok narození:
název a sídlo klubu nebo školy, kde působí:

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

kontakt na nominovaného sportovce (telefon, e-mail):

kontakt na nominující osobu (telefon, e-mail)*:

*nepovinné
Vyplněný kupón zasílejte na adresu:
Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Zenklova 1/35, Praha 8, 180 48
obálku označte: SPORTOVEC
PRAHY
8 ROKU
20172019
SPORTOVEC
PRAHY
8 ROKU
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Sport
Softbal

Joudrs slaví zlatý hattrick

nnDruhý říjnový víkend
patřil v českém softbalovém
světě celku z Bohnic. Ze čtyř
mládežnických mistrovství
republiky si Joudrs odváží
tři zlaté kovy. A stávají se nejúspěšnější organizací roku
2019.

První zlatá medaile zacinkala
v Ostravě, kde sehrály vrchol
letošní sezony žákyně. Tým,
který suverénně procházel sezonou, potvrdil roli favorita
i v Arrows Parku. Joudrs prošly
turnajem bez jediné porážky a ve
finálovém boji porazily pražského rivala Eagles Praha nejtěsnějším možným rozdílem 2:1. Kromě
prvního místa si do Prahy odváží
Joudrs i dvě individuální ocenění. Nejlepší nadhazovačkou

turnaje se stala Karolína Beránková, nejlepší pálkařkou pak
Rebeka Wenclová.
Druhou zlatou medaili zajistily
juniorky. Tým trenéra Tomáše
Sobotky navázal na své mladší
kolegyně a taktéž prošel turnajem na vítězné vlně. V domácím
prostředí suverénně procházely
turnajem a ve finále jasně zdolaly
tým Eagles Praha 13:3.
Zlatý hattrick završili junioři
v Havlíčkově Brodě. Ve čtyřčlenné konkurenci elitních českých
mládežnických celků Joudrs
i přes dramatické bitvy opět
nepoznaly hořkost porážky.
Ve finálovém duelu s místními
Hippos viděla solidně zaplněná
Hippos Arena drama od začátku
do konce. Utkání se rozhodlo až
v nastavené směně. První do

Kettlebell

Juniorky Joudrs po vítězství nad Eagles Praha slaví. Foto: Joudrs

útoku šli domácí, kteří dokázali
dvakrát skórovat. Bohnický
celek však nesložil zbraně a tří-

bodovým útokem otočil zápas
a začal slavit třetí mistrovský
(stor)
říjnový titul. 

Aerobik

Naděje míří do Srbska Sportovkyně
z Kobylis ohromují
svými výsledky
Občan Prahy 8 Miroslav Telecký
míří na IUKL světový šampionát v Kettlebell Liftingu v No-

Miroslav Telecký bude bojovat
na světovém šampionátu.

vém Sadě v Srbsku. Do Srbska
jedou celkem čtyři závodníci
reprezentovat Českou republiku, a to Jaroslav Černý, Michal
Valach, David Sýkora a Miroslav
Telecký. Dohromady vystoupí
v pěti disciplínách, absolvují
tři individuální a dvě kolektivní
soutěže.
Miroslav Telecký se bude
účastnit dvou kolektivních, a to
Long Cycle Relay a Jerk Relay
(štafetový závod, kde se na čas
cvičí s dvakrát 24 kg těžkými
železnými koulemi). Kettlebell
je tradiční ruská litinová činka
kulovitého tvaru připomínající
dělovou kouli s madlem ve
(tk)
tvaru trojúhelníku.

nnPraha hostila Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku
a fitness týmech. Jednalo se o velkolepou sportovní akci,
protože závodníci z tuzemska patří k těm nejlepším na světě.
O tituly se tudíž bojovalo
v opravdu kvalitní a velké
konkurenci a nikdo ze závodníků neměl nic zadarmo. Přesto
dokázali svěřenci z týmu Báry
a Hanky Šulcové uspět.
„Letos jsme na šampionátu
představili 17 závodních sestav
a získali legendárních deset
zlatých, tři stříbrné, dvě bronzo-

vé, jednu bramborovou medaili
a jedno krásné páté místo,“
vypočítává úspěchy Bára
Ptáčková.
Aby toho nebylo málo, musí
teď celý klub plně soustředit
své síly na světový šampionát
v Holandsku, kam čeští reprezentanti z Prahy 8 odlétají již
(red)
v tyto dny. 

Tenis

Klub ESO se rozrůstá!
nnDobrá zpráva pro všechny milovníky tenisu je tu.
Tenisový klub ESO rozšiřuje
svoji zimní působnost na další
areál. Od října je k dispozici
zbrusu nová přetlaková hala
na dva kurty na tenisových
kurtech Svornost. V hale
probíhají tréninky dětí a mlá-

deže a zároveň je ve volných
časech otevřena i pro širokou
veřejnost.
Pokud máte zájem si zahrát
tenis i v zimě, tak neváhejte
a přijďte nás navštívit. Více
info na www.tenissvornost.cz
nebo na telefonním čísle
(tk)
731 411 393. 

Sportovní aerobik je krásný, elegantní, ale fyzicky velmi náročný sport.
Foto: Hana Šulcová
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Pozvánky
Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat
rodiče dětí narozených
v roce 2019 na

Nabídka volných
pracovních míst
na ÚMČ Praha 8

Vítání
občánků
Prahy 8
23. a 24. března 2020
Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 23. února 2020
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Hledáme nové kolegy
na řadu volných pozic.
Nabízíme stabilní a smysluplné
zaměstnání s řadou
nadstandardních benefitů.
Nabídku volných míst naleznete na našich webových stránkách:
www.praha8.cz

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

BIO SENIOR
se zvýhodněným vstupným 60 Kč.
Vždy v úterý a ve středu v 15:30.

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd 1

Centrum aktivizačních
programů

5.1.16 10:51

VÁS ZVE NA

vede profesionální záchranář

CAP Mazurská

je nutné se předem přihlásit na tel.: 283 024 118

CAP Burešova
v přednáškovém sále CAP

pod záštitou místostarostky MČ Prahy 8
Mgr. Vladimíry Ludkové

PROFESIONÁLNÍ

MASÁŽE PRO SENIORY
TOMÁŠ A LUKÁŠ
………………………………………………...
KAŽDÉ PONDĚLÍ

OD 7 DO 12 HODIN

……………………………………………….
Délka masáže: 45 min
Cena: 250,- Kč
MÍSTO KONÁNÍ: Křižíkova 46, Praha 8

776 628 829

Objednání na čísle:
Vedoucí klubu seniorů – Marie Kurovská
Adresa: Křižíkova 50, Praha 8
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Srdce
Libně

Cernobyl čp.1
V

3. 10. 2019 — 3. 1. 2020

16.10. 2019–17.1. 2020
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
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,
která může být zveřejněna.

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
OTEVŘENO
po, st: 8.00–18.00
út, čt: 8.00–15.30
pá:
8.00–15.00
so, ne a svátky: zavřeno
vstup zdarma

Městská část
Praha 8

Z akce bude
pořízena foto a video
dokumentace, která
muže být zveřejněna.

Městská částt
Praha 8

MČ Praha 8 a Spolek Nicholase Wintona z.s.
Vás zvou na výstavu

ZÁZRAK DOBRA

Výstava je věnována životním osudům
Wintonových dětí

11. 11. 2019 – 11. 12. 2019
/
/
/

/
/
/

/
/
/

Grabova vila,
Na Košince 502/1,
Praha 8 - Libeň

Otevřeno po-pá
12 - 18 hodin

Vernisáž se koná 11. 11.
2019 v 16.00 hod.
za přítomnosti jednoho
z přeživších Wintonových
dětí pana Jiřího Kafky.

Výstavu zahájí pan režisér
Matej Mináč, který příběh
Nicholase Wintona objevil
a svými filmy na celém světě
lidem přiblížil.

MUSÍME SE VELMI SNAŽIT, ABYCHOM VYVOLALI
ZÁKLADNÍ LIDSKOU VLASTNOST - SOUCIT.
V TOM JE PŘÍKLAD NICHOLASE WINTONA.
JEHO SVATOST DALAJLAMA

Výstavu podpořil a zaštítil pan radní Michal Švarc.
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.
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Společenská rubrika
nově narozené děti
Duben 2019
 Alarcon Julian Akim

jubilea

Konrád Matěj
 Mansfeldová Marie

 Kovářová Lea

 Švarcová Eliška
Haklová Mia
Nossková Adéla a Kristýna
Píchalová Nela
Škarková Julie
Vraná Evelína

 Strakatá Klára

Květen 2019
Artamonova Ella
Ferschmannová Viktorie
 Kameníková Jasmína

Turjanskyj Mychajlo Alexandr

Červenec 2019

Srpen 2019

Benda Matěj
 Jarolím Šimon

Cejnar Matyáš
Příhonský Oliver

Září 2019
Glaserová Bára
Janů Karolína
Šnejdar Dominik
 Šubrtová Jana Sofie

Uhrová Sofie

Červen 2019

 Jedlička Lukáš

 Bartoška Jakub

Září 2019
Krásných 60 let
společného života, diamantovou
svatbu, oslavili dne
12. 9. manželé
Helena a Dalibor
Štysovi. Přejeme
hodně zdraví a pohody do dalších let.
Dne 13. 9. oslavili manželé Věra
a Václav Kapounovi 50 let společného života, zlatou
svatbu. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších let.
Dne 17. 9. oslavila
krásné 92. narozeniny paní Věra
Žufanová. Přejeme
všechno nejlepší,
hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let.
Dne 23. 9. oslavila 90. narozeniny
paní Jiřina Uhlíková. Přejeme hodně
štěstí, zdraví a pohody do dalších let
a ať Vám úsměv
vydrží.

Říjen 2019
Dne 7. 10. oslavila
paní Marie Vojtová
úžasných 100 let.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví,
lásky a pohody.

Bretšnajdr Matěj
 Hošková Zoe Adina

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

Vážení spoluobčané,
• v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této
rubrice nás, prosím, kontaktujte na telefonních
číslech 222 805 170 nebo 601 306 107,
popřípadě 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, ostatní pouze pokud
je volné místo.

Ke gratulantům se připojuje
i MČ Praha 8:
„Gratulace jsou pro mě nejen příjemným
setkáním, ale rovněž možností dotázat se
na potřeby seniorů, poskytnout poradenství
ve věci dostupných sociálních služeb
a případně nalézt podporu a pomoc,“ doplňuje
místostarostka Vladimíra Ludková, která za
naši městskou část velice často chodí
seniorům blahopřát.

Dne 10. 10. oslavili
manželé Miloslava
a Jaroslav Beránkovi 50 let společného života, zlatou
svatbu. Přejeme
hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších let.
Dne 27. 10. oslaví náš syn Karel Valenta
své krásné 53. narozeniny. Do dalších let
hodně štěstí, radosti a hlavně hodně zdraví
přejí rodiče.

Listopad 2019
Dne 14. 11. oslaví František Lis
90. narozeniny: Přijmi naše blahopřání /
do let příštích ať máš k mání / štěstí, zdraví,
mnoho sil / abys tady dlouho byl / a stovku
s námi oslavil. Přeje dcera Květa s manželem
a vnučka Vendulka s rodinou.
Dne 23. 11. se dožívá úctyhodných 99 let
naše maminka, babička a prababička Marie
Šímová. Do dalších let Ti přejeme hodně
zdraví a spokojenosti. Vlasta s rodinou.

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / listopad 2019 

www.praha8.cz

Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„I ženatý může být šťastný ...“ (dokončení

v tajence).

Miroslav Horníček (10. listopadu 1918 Plzeň – 15. února 2003 Liberec)
byl český herec, spisovatel, dramatik, režisér, výtvarník, glosátor a divadelní
teoretik. Je autorem řady slavných citátů.

Plné znění citátu s tajenkou
z minulého čísla:
„Kdo se prochází se svým psem,
ten je na konci vodítka.“
Výherci, kteří získali vstupenky do divadla
Kámen na představení S citem:
 Michaela Moravcová, Kobylisy
 Alena Gregorová, Karlín
 Stanislav Bočínský, Bohnice
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 14. listopadu 2019 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní výherci
získají
po dvou vstupenkách

do kina
ATLAS

SUDOKU

(velmi obtížné)
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Zdravotní a sociální péče – CAP
GRAM
PRO

ad
p
o
t
s
li
9
201

Pondělí
``  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí
dílna seniorů (vede R. Svobodová)
``  9:30–11:30  PC Školička –
vede Ing. M. Vítková
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Patočková)
``  10:00–10:50  FJ pro pokročilé
(vede Ing. K. Krpejš)
``  11:00–11:50  AJ Language Titbits
– jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
``  11:30–12:45  Jóga
(vede E. Bihelerová)
``  13:00–13:50  Repeating English –
zač. a mírně pokr.
(vede V. Machulková)
``  13:00–16:00  Klub seniorů – (vede
R. Šamšová) v klubovně v přízemí
``  13:00–16:00  Přístup na internet
``  14:00–16:00  Právní poradenství –
pro objednané – 4. a 18. 11.

Úterý
``  8:00–14:00  Sociální poradenství
``  8:00–9:30  Přístup na internet
``  8:00–8:50  AJ zač. – Follow Me 1 –
konverz. metodou
(vede Ing. P. Vondráček)
``  9:00–9:50  AJ mírně pokr. 1 – Angl.
pro jaz. školy I. + písně s kytarou.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  9:30–11:00  Dramaticko-recitační
kroužek (vede Z. Poková)
``  10:00–10:50  AJ střed. pokr. – Angl.
pro jaz. školy II. + písně s kytarou.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.
(vede Ing. J. Bartoš)
``  10:00–11:00  Školička PC – konzultace (vede Ing. V. Pázler) – 5. a 19. 11.
``  11:15–12:00  Přístup na internet
``  11:00–11:50  AJ mírně pokr. 2
– Angl. pro jaz. školy I. + písně
s kytarou. (vede Ing. P. Vondráček)

Centrum
aktivizačních
programů

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@sospraha8.cz

CAP Burešova
``  12:30–13:30  PC Školička pro zač.
(vede D. Formanová) od 12. 11.
``  13:30–14:30  Přístup na internet
``  13:30–15:00  Esperanto – mírně
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

Středa
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:30–9:20  AJ – mírně pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:00–11:00  ŠJ pro radost
(vede J. Štoffanová)
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení:
všestrannost a terapie tancem na
známé melodie (vede J. Matějková)
``  10:00–10:50  AJ – pokr.
(vede M. Mizerová)
``  11:00–11:50  AJ – pokr.
(vede Z. Mejstřík)
``  11:00–11:50  NJ – pokr.
(vede JUDr. M. Pudil)
``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vedou Ing. M. Sokol,
E. Dlouhá)
``  13:00–16:00  Klub seniorů (vede
R. Šamšová) v klubovně v přízemí
``  13:30–15:30  PC Školička
(vede RNDr. E. Tomková)
``  14:30–16:00  NJ – konverzace
pro pokr. (vede T. Zelinka)

Čtvrtek
``  9:00–11:00  Školička PC a internetu
konzultační metodou – pokr.
(vede Mgr. K. Černý) – nutno
objednat se v kanceláři CAP!
``  9:30–10:50  IJ mírně pokr.
(vede J. Kříž)
``  9:00–10:00  Orientální tanec pro
seniory (vede Bc. K. Vlčková)
``  10:00–10:50  AJ – konverzace pro
pokr. (vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ – stř. pokr.
(vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ střed. pokr. – Bible

Smíšený pěvecký sbor MáTa
vedený sbormistryní Helenou Velickou

www.sospraha8.cz

stories + písně s kytarou.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet
``  11:00–11:50  AJ – stř. pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  15:30–18:00  Školička PC
a internetu – mírně pokr.
(vede P. Smitková)

Pátek
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–10:30  American English –
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. Patočková)

Speciální:
``  Hledáme lektory – dobrovolníky
na výuku tabletů a chytrých
telefonů, německého a anglického
jazyka, pohybových aktivit.
``  Do kurzu společenských tanců
přijmeme ženy, muže nebo páry.
``  Kurz italštiny pro začátečníky –
zájemci hlaste se v kanceláři CAP
``  4. 11. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubu
seniorů
``  5. 11. od 13:00  Mozaikové rámečky
– tvořivá dílnička vede J. Vávrová
``  6. 11. od 14:00  Irsko – cestopisná
přednáška – v klubu seniorů,
Ing. J. Burdych
``  7. 11. od 14:00  II. Světová válka
pokračování – přednáška
PhDr. A. Karkulové
``  8. 11. od 10:00  Duhový tandem:
Výroba motýlka – nutno objednat se
v kanceláři CAP

``  11. 11. od 9:00  Paličkování
– vede D. Zemanová
``  11. 11. od 14:00  Semafor
J. Suchého a J. Šlitra – hudební
odpoledne s Mgr. Vomáčkou
v klubu seniorů
``  12. 11. od 14:00  Jan Evangelista
Purkyně – přednáší H. Kohoutová
``  14. 11. od 13:00  O tvůrčím myšlení
– přednáška R. Svobodové
``  18. 11. od 10:00  Nitěná grafika
– vede J. Chybová
``  18. 11. od 14:30  Setkání s Karlem
Bláhou – beseda i hudba s operním
zpěvákem, je nutné se přihlásit
v kanceláři CAP – Duhový tandem
``  19. 11. od 14:00  Cestujeme po Peru
– přednáška Mgr. E. Farfánové
Barriosové
``  20. 11. od 14:30  S knihami se
kamarádím – zábavné odpoledne
s Jindřichem Krausem a Marií
Formáčkovou v klubu seniorů
``  21. 11. od 13:30  Potraviny,
které bychom měli konzumovat
– s RNDr. E. Vykusovou
``  22. 11. od 8:30  Patchwork –
vede Mgr. S. Kyselová
``  25. 11. od 10:00  Hrátky s papírem
– vede D. Zemanová
``  25. 11. od 13:30  Zdravotní seminář:
Novinky při poskytování první
pomoci – vedou profesionální
záchranáři v klubu seniorů
``  26. 11. od 14:00  Kroužek Šikovné
ruce – Myslíme na Vánoce
s Mgr. M. Neckářovou
``  27. 11. od 13:30  Procházka
po Praze s průvodkyní JUDr.
H. Barešovou – přihlášení předem
nutné od prvního dne v měsíci tel.
nebo osobně v kanceláři CAP.
Při velkém zájmu bude procházka
i od 11:00 (info v kanceláři)
``  28. 11. od 14:00  Beseda
o duchovních tématech –
s katechetkou Mgr. B. Tranovou



si Vás dovoluje pozvat na

REQUIEM
W.A.Mozarta
v neděli 3.11.2019 v 17.00 hodin v Kostele sv. Vojtěcha,
U Meteoru 599, Praha 8 - Libeň.
Koncert se koná pod záštitou radního pro kulturu MČ Prahy 8 Michala Švarce.
Dobrovolné vstupné bude použito na opravu varhan místního
kostela.

Tvořivý workshop, různé vazby z
květin a přírodnin
16.11.2019, 14Ͳ17 hod
KCaZKotlaska, příspěvek dobrovolný, rezervace
do 13. 11. na pavla.tomsikova@praha8.cz
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

GRAM
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CAP Mazurská

Pondělí
``  8:00–9:00  Přístup na internet
``  8:15–9:00  Čchi-kung
(vede M. Dobrovská)
``  9:00–10:15  AJ – pro pokročilé
(vede Mgr. M. Rexová)
``  9:15–10:15  Čchi – kung
(vede RNDr. J. Pospíšilová)
``  9:15–10:15  Školička PC a internetu
pro začátečníky (vede O. Měchura)
``  9:00–10:00  Nordic walking
(vede J. Hrubá) – sraz na Mazurské
před centrem CAP
``  10:15–11:15  Interlingua (mezinárodní jazyk – vede O. Měchura)
``  10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská)
– od 16. 9.
``  11:45–12:30  Zdravotní cvičení na
bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  12:30–15:00  Přístup na internet
``  12:45–15:15  Stolní tenis
(vede Z. Dvořáková)

Úterý
``  8:00-8:45  Spinální cvičení –
bederní páteř (vede M. Dobrovská)
– od 8. 10.
``  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 J. Hrubá)
``  9:45–10:45  Interlingua
(mezinárodní
jazyk – vede O. Měchura)
``  9:00–12:00  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

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

``  11:15–12:40  Jóga
(vede E. Bihelerová) – od 1. 10.

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@sospraha8.cz

hra (vede I. Košťálová a J. Hrubá) –
liché týdny: 6. a 20. 11.

``  11:30–12:30  AJ – pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová) – od 1. 10.

Čtvrtek

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

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

``  13:00–14:00  IJ – pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová) – od 1. 10.

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

``  13:00–15:00  Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS) –
liché týdny: 5. a 19. 11.

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

Středa

``  10:00–11:00  Nordic walking
(vede I. Košťálová) – sraz před CAP

``  8:00–9:00  Přístup na internet
``  8:15–9:00  Zdravotní cvičení
(vede Kovaříková)
``  8:30–9:50  AJ – pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
``  9:00–9:50  Školička PC a internetu
pro mírně pokročilé (vede Ing.
V. Košťál) – liché týdny: 6. a 20. 11.
``  9:10–9:50  Zdravotní cvičení
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  9:15–10:15  Cvičení – Taiči – cvičí se
v KD Krakov (vede M. Nová)
``  10:00–11:00  Školička PC a internetu pro začátečníky (vede Ing.
V. Košťál) – liché týdny: 6. a 20. 11.
``  10:00–10:50  FJ – pro mírně
pokročilé (vede M. Randyšová)
``  10:00–11:00  Trénink paměti na PC
– Brain Jogging (vede Mgr. Z. Vévoda)
– sudé týdny: 13. a 27. 11.
``  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)
``  13:00–15:00  Přístup na internet
``  13:30–15:00  Stolní tenis
(vede V. Soušková)
``  13:30–15:00  Bingo – společenská

Městská část
Praha 8

``  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  Cvičení – Taiči pro
začátečníky – cvičí se v KD Krakov
(vede M. Nová)
``  13:50–14:45  AJ – pro pokročilé
(vede E. Parma)
``  14:00–14:45  Cvičení – Veselé židle
(vede M. Dobrovská)

Pátek
``  8:00–9:00, 12:00–14:00  Přístup
na internet
``  8:00–9:15  Stolní tenis
(vede T. Pavlovský)
``  8:30–9:30  AJ – zač. (vede H. Pexová)
``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 1., 15., a 29. 11.
``  10:00–10:40  Zdravotní cvičení na
bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  10:00–10:50  ŠJ – pro mírně pokročilé – opakování od 10. lekce
(vede PhDr. O. Macíková)
``  10:00–10:50  Školička PC pro
začátečníky (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 1., 15., a 29. 11.

Městská část Praha 8 vás zve na

PŘEDNÁŠKU

PRAHA NEZNÁMÁ
14. 11. 2019
OD 15:00

Německy mluvící architekti
na našem území
KDE:

CENTRUM ROSA (PRAHA 8 – KOBYLISY, STŘELNIČNÁ 1608/8)

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

placená inzerce

www.sospraha8.cz
``  10:50–11:50  Orientální tance
(vede H. Kurková)
``  11:00–11:50  Interlingua – mezinárodní jazyk – vede O. Měchura)
``  12:00–13:00  Zdravotní cvičení
(vede Z. Josková)
``  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 na tel. č. 283 024 118.
``  Dále je nutné se vždy přihlásit
na všechny dílničky a přednášky!
Děkujeme za pochopení.

Speciální:
``  1. 11. od 11:00  Pozitivní myšlení
(vede L. Francírková)
``  4. 11. od 13:30  Žít s radostí
(přednáší D. Kovaříková)
``  6. 11. od 10:00  Vycházka v okolí
Bohnic (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  7. 11. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) –
materiál zajištěn
``  7. 11. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  8. 11. od 11:00  Výtvarná dílnička
– malování akrylovými barvami
(vede A. Gaislerová)
``  11. 11. od 13:30  Přednáška – Chile
(přednáší Mikulcová)
``  13. 11. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  14. 11. od 9:30  Vystřihovánky
(vede J. Chybová)
``  18. 11. od 13:30  Přednáška – J. E.
Purkyně (přednáší H. Kohoutová)
``  19. 11. od 10:00  Korálková dílnička
– v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická)
``  20. 11. od 10:00  Vycházka v okolí
Bohnic (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  21. 11. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  22. 11. od 11:00  Výtvarná dílnička
– malování akrylovými barvami
(vede A. Gaislerová)
``  25. 11. od 10:30  Zdravotní seminář
– Novinky při poskytování první
pomoci (přednáší profesionální
záchranáři)
``  25. 11. od 13:30  Zpívání s harmonikou (hraje a zpívá V. Kyselová)
``  27. 11. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  28. 11. od 10:00  Výtvarná dílnička
– Quilling (vede J. Hrubá)
``  29. 11. od 11:00  Pozitivní myšlení
(vede L. Francírková)
Máte zájem inzerovat v našem měsíčníku?
Chcete oslovit 64 200 domácností?
Kontaktujte nás:
Pavla Tomšíková
inzerce@praha8.cz ◆ tel. 222 805 112
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Sociální a zdravotní péče
burza seniorů

Jazyky

Burza seniorů
v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 286 883 676.
Kontakt: Iva Hubená, tel. 737 353 942

Mezinárodní
konference interlingvy

PROGRAM NA  listopad
``7. 11. čtvrtek od 13.00 hod.
 CVIČENÍ PAMĚTI.
V Gerocentru.
Vede Iva Hubená.
``14. 11. čtvrtek od 14.00 hod.
 Jóga pro seniory.
Sraz ve 13.00 hod.
před Gerocentrem.
Vede paní Müllerová.
``14. 11. čtvrtek od 14.00 hod.
 Výtvarná dílna –
drátování. V Gerocentru.
Vede paní Boušová.
``17. 11. čtvrtek od 14.00 hod.
 Výtvarná dílna – PEČENÍ PERNÍKŮ – ČERTI. V Gerocentru. Vede paní Boušová.
``21. 11. čtvrtek 13.00–16.00 h.
 BABINEC – TOMBOLA.
V Gerocentru.
Vede paní Hubáčková.
``28. 11. čtvrtek od 13.00 hod.
 Jóga pro seniory.

Sraz ve 13.00 hod.
před Gerocentrem.
Vede paní Müllerová.
``NORDIC WALKING
středy od 13.00 hod.:
 6., 13., 20. a 27. 11.
VYCHÁZKA S HOLEMI.
Sraz v 13.00 hod.
v Gerocentru. Hole vlastní.
Vede Iva Hubená.
``BOWLING
úterky od 14.00 hod.:
 5., 12., 19. a 26. 11. Herna v Dolních Chabrech. Sraz
ve 13.50 hod. před hernou.
Spojení: autobus č. 162, stanice Osická, Metro Kobylisy
nebo Vozovna Kobylisy.
Vede Věra Dvořáková.
``5. 12. čtvrtek od 13.00 hod.
 CVIČENÍ PAMĚTI.
V Gerocentru.
Vede Iva Hubená.

V hotelu Čechie se koncem
září uskutečnila 23. mezinárodní konference interlingvy,
kterou pořádala skupina
interlingvistů při CAP Mazurská. Zúčastnilo se 26 delegátů,
a to ze Švédska, Dánska, Francie, Itálie, Německa, Slovenska,
Maďarska, Španělska, Švýcarska, Kanady, Hongkongu,
Japonska a ČR. Byli přijati
v Senátu PČR, prohlédli si
Pražský hrad a Staré Město.
Jednání v hotelu Čechie bylo
věnováno výuce interlingvy,
odborným přednáškám a prezentacím účastníků. Interlin-

programy klubů seniorů / listopad
Info: www.sospraha8.cz, tel.: 283 842 214
DPS Křižíkova 50
Provozní doba:
úterý a čtvrtek
15:00–18:00 a 14:00–17:00 h.
Vedoucí: Marie Kurovská
DPS Bulovka 10
Provozní doba:
pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 h.
Vedoucí: Alena Šoutová
Taussigova 1172
Provozní doba:
pondělí a středa 13:00–16:00 h.
Vedoucí: Dušan Luczy
DPS Burešova 12
při CAP (viz program na str. 38)
Provozní doba:
pondělí a středa 13:00–16:00 h.
Vedoucí: Renata Šamšová
Zveme vás k pravidelnému
setkávání s vrstevníky
v příjemném domácím prostředí
našich klubů, kde je možné
si při kávě popovídat, zahrát
společenské hry, zazpívat
si a účastnit se pravidelně
pořádaných kulturních
programů, dílniček a přednášek
na různá témata.

``  Cestopisná přenáška
Ing. Burdycha – Irsko
od 14:00 hod.
   4. 11. – KS Bulovka
   6. 11. – KS Burešova
``  Hudební odpoledne s paní
Beranovou od 14:00 hod.
   4. 11. – KS Burešova
 25. 11. – KS Bulovka
``  Cvičení Seniorfitness
s Ing. Jíchovou od 13:00 hod.
 14. 11. – KS Bulovka
 28. 11. – KS Bulovka
``  Semafor J. Suchého a J. Šlitra
s Mgr. Vomáčkou od 14:00 hod.
 11. 11. – KS Burešova
 14. 11. – KS Bulovka
 25. 11. – KS Taussigova
 26. 11. – KS Křižíkova
``  Mezigenerační setkávání
s dětmi z MŠ Mezi-námi
povídej od 14:00 hod.
 18. 11. – KS Bulovka
 21. 11. – KS Křižíkova
 27. 11. – KS Taussigova
``  Beseda s bývalým
velvyslancem za ČR v Thajské
republice Karlem Stehnem
od 15:00 hod.
 12. 11. – KS Křižíkova

``  Beseda s paní Kohoutovou
na téma Leonardo da Vinci,
život a dílo od 14:00 hod.
   7. 11. – KS Křižíkova
``  Výtvarná předvánoční
dílnička s Mgr. Neckářovou
od 15:00 hod.
   5. 11. – KS Křižíkova
``  Výtvarná předvánoční
dílnička s výtvarnicí
Alexandrou Hejlovou od
14.30 hod.
   7. 11. – KS Bulovka
``  Výtvarná předvánoční
dílnička s Mgr. Ludkovou
od 14:00 hod.
 14. 11. – KS Křižíkova
``  S knihami se kamarádím –
zábavné odpoledne s Jindřichem Krausem a Marií
Formáčkovou od 14.30 hod.
 20. 11. – KS Burešova

gva je mezinárodní jazyk,
který byl sestaven jazykovědci
výběrem z živých a mezinárodně používaných výrazů
zejména z latiny a angličtiny.
Je to regulární jazyk, určený
hlavně pro mezinárodní komunikaci a podporuje lingvistické vzdělání.
Případní zájemci se mohou
přihlásit do kurzů na
info@interlingva.cz, nebo
telefonicky na 283 024 118
(CAP Praha 8). Více informací
na www.interlingua.com,
www.interlingva.cz

Pravidelné aktivity
klubu seniorů:
Pondělí:
``  9:30–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné
(vede H. Šandová), více na
klus-osmicka.webnode.cz
Úterý:
``  14:00–16:00  Cvičení online
(taneční terapie) (vede
R. Šamšová) v Klubu seniorů
Burešova
Středa:
``  13:00–16:00  Šachový
kroužek – probíhá
v prostorách CAP Burešova
Čtvrtek:
``  Pravidelně každý týden
s ohledem na aktuální počasí
pořádáme turistické výlety
s RNDr. M. Štulcem za
přírodními a kulturními
památkami středních Čech.
Informace získáte v kanceláři
CAP Burešova

``  Beseda na téma
Potraviny a my od 14:00 hod.
 13. 11. – KS Burešova

``  9:30–12:00  Nordic Walking
pro méně zdatné
(vede L. Čipera) více na
klus-osmicka.webnode.cz

Speciální program je financován
v rámci projektu Stárneme
aktivně z prostředků MPSV ČR.

``  10:00–12:00  Půjčování knih
– v klubovně přízemí
(vede M. Kloudová)
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita
Kašparovo náměstí – u školy
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Území

Datum

Libeň

1. 11.

Čas

Lokalita

13:00–17:00

Štěpničná (parkoviště)

Území

Datum

Libeň

28. 11.

14:00–18:00

Čas

Libeň

1. 11.

13:00–17:00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

29. 11.

13:00–17:00

Janečkova

Kobylisy

1. 11.

14:00–18:00

Křivenická x Čimická

Čimice

29. 11.

13:00–17:00

U Draháně 163/9

Bohnice

1. 11.

15:00–19:00

Třeboradická x Košťálkova

Kobylisy

29. 11.

14:00–18:00

Libeň

2. 11.

08:00–12:00

Nekvasilova x K Olympiku

Karlín

30. 11.

08:00–12:00

Kobylisy

2. 11.

08:00–12:00

Burešova

Kobylisy

30. 11.

08:00–12:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

Karlín

2. 11.

09:00–13:00

K Haltýři x Velká skála

Troja

30. 11.

10:00–14:00

Pivovarnická x Na Rokytce

Libeň

2. 11.

10:00–14:00

Drahorádova

Strížkov

4. 11.

14:00–18:00

Chorušická x K Mlýnu

Čimice

5. 11.

13:00–17:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

Kobylisy

5. 11.

14:00–18:00

Burešova

Kobylisy

6. 11.

13:00–17:00

Braunerova x Konšelská
Kubíkova (u DD)

Pod Vodárenskou věží (východní konec)
Frýdlantská (u garáží)
Kubišova x Gabčíkova
Chaberská x Líbeznická
Na Žertvách x Vacínova
Petra Bezruče x U Pískovny

Libeň

6. 11.

15:00–19:00

Kobylisy

7. 11.

13:00–17:00

Libeň

7. 11.

13:00–17:00

Kobylisy

7. 11.

15:00–19:00

Libeň

8. 11.

13:00–17:00

Kobylisy

8. 11.

14:00–18:00

Uzavřená

Kobylisy

8. 11.

15:00–19:00

Na Pěšinách x Pod Statky

Kobylisy

9. 11.

08:00–12:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

9. 11.

09:00–13:00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Kobylisy

9. 11.

10:00–14:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

11. 11.

13:00–17:00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

11. 11.

14:00–18:00

Libeň

12. 11.

13:00–17:00

Pivovarnická (proti domu č. 7)
Prosecká x Františka Kadlece

Libeň

12. 11.

14:00–18:00

Podhajská pole – u trafostanice

Čimice

13. 11.

13:00–17:00

Libišská (parkoviště)

Kobylisy

13. 11.

14:00–18:00

Libeň

13. 11.

15:00–19:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

Kobylisy

14. 11.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou
a Valčíkovou)

Libeň

14. 11.

Kandertova x Lindnerova

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

bioodpadové kontejnery MHMP
Lokalita

Datum

Čas

Kubišova x Gabčíkova

2. 11.

13:00–16:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

2. 11.

13:00–16:00

K Mlýnu x Chorušická

3. 11.

13:00–16:00

Střížkovská 64

9. 11.

09:00–12:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou

9. 11.

13:00–16:00

13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

9. 11.

13:00–16:00

Na Pěšinách x Na Stírce

10. 11.

13:00–16:00

13:00–17:00

Petra Bezruče x U Pískovny

16. 11.

09:00–12:00

Turská x K Větrolamu

16. 11.

09:00–12:00

Kandertova

16. 11.

13:00–16:00

U Pekařky x Pod Bání

17. 11.

13:00–16:00

Havlínova x Klíčanská

23. 11.

09:00–12:00

Přemyšlenská x Chaberská

23. 11.

09:00–12:00

Sopotská x Bydhošťská

24. 11.

13:00–16:00

Fořtova x Do Údolí

30. 11.

09:00–12:00

Javorová x Březová

30. 11.

09:00–12:00

Ke Stírce x Na Stírce

Kobylisy

14. 11.

15:00–19:00

Lindavská

Bohnice

15. 11.

13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

15. 11.

13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

15. 11.

15:00–19:00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

16. 11.

08:00–12:00

Kurkova (parkoviště)

Kobylisy

16. 11.

09:00–13:00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

16. 11.

10:00–14:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

18. 11.

13:00–17:00

Kubišova x S. K. Neumanna

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

Libeň

19. 11.

14:00–18:00

Bohnice

20. 11.

13:00–17:00

Libeň

20. 11.

13:00–17:00

Zhořelecká – parkoviště u Alberta

Bohnice

21. 11.

13:00–17:00

Mlazická

Čimice

21. 11.

13:00–17:00

Valčíkova x Na Truhlářce

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

21. 11.

14:00–18:00

Přemyšlenská x Služská

Libeň

22. 11.

13:00–17:00

Čimice

22. 11.

14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

23. 11.

08:00–12:00

Fořtova x Okořská

8. 11.

13:00–17:00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

23. 11.

09:00–13:00

Do Údolí x Libeňská

9. 11.

08:00–12:00

Hlivická 10
V Zahradách x Na Sypkém

K Mlýnu x Chorušická

bioodpadové kontejnery Praha 8
Lokalita

Datum

Čas

4. 11.

13:00–17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou

6. 11.

13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála

6. 11.

14:00–18:00

Pernerova x Sovova

7. 11.

14:00–18:00

Libeň

23. 11.

10:00–14:00

Přívorská x Hanzlíkova

13. 11.

13:00–17:00

Drahorádova

Strížkov

25. 11.

14:00–18:00

U Pekařky x Pod Bání

14. 11.

14:00–18:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Bohnice

26. 11.

13:00–17:00

Kandertova západní konec

15. 11.

14:00–18:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

Troja

26. 11.

13:00–17:00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

16. 11.

08:00–12:00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

26. 11.

14:00–18:00

Brandýská x Ke Hřišti

18. 11.

14:00–18:00

Na Vartě

Libeň

27. 11.

13:00–17:00

Kubišova x S. K. Neumanna

20. 11.

14:00–18:00

Mazurská (u trafostanice)

Troja

27. 11.

14:00–18:00

Na Hranicích x Kočova

22. 11.

14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

28. 11.

13:00–17:00

Fořtova x Do Údolí

23. 11.

08:00–12:00

Havránkova x Šimůnkova

Kobylisy

28. 11.

13:00–17:00

Havlínova x Klíčanská

27. 11.

13:00–17:00

Na Truhlářce (parkoviště)
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Pozvánky
DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, Praha 8
Rezervace: www.divadlokh.cz
Tel.: 284 681 103
Změna programu vyhrazena.

LISTOPAD 2019
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

Představení označená jako Pronájem si můžete rezervovat, ale vstupenky se prodávají
až večer před představením.

5. ročník přehlídky ochotnických souborů
DIVADELNÍ OSMIČKA.

7. 10. - 7. 11.

4. 11. 19:00 PUSŤTE DONU K MATURITĚ. Hraje PT Divadlo.
6. 11. 19:00 ZA OPONOU. Hraje Naše divadlo Praha.
7. 11. 19:00 MĚSÍC V ÚPLŇKU. Hraje Divadlo Na kusy.
Slavnostní zakončení a vyhlášení ocenění.

8/11
pá
19:30

BRYDSKÝ SIT!KOMM!

Máte rádi seriály Přátelé nebo Teorie velkého třesku? Pak je to hra přesně
pro vás. A taky o tom, co si myslíme, ale neříkáme to nahlas.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Dopolední představení ve všední dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické
nebo e-mailové dohodě. Vstupné za představení LD Jiskra 50 Kč, za ostatní představení 80 Kč.

3/11 ne
10:00
8/11 pá
9:00; 10:30

JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK.

Hudba v lidové podobě a skladbičkách hudebních klasiků. Členové Státní opery Národního divadla Praha přinesou dětem mnoho zajímavého
v komponovaném hudebním pořadu. Od 4 let.

10/11 ne
10:00

KAŠPÁREK VAŘÍ ŽIVOU VODU, O PYŠNÉ
BASE. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

17/11 ne

O ZLATÉ RYBCE. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

10:00

NEMOCNICE UPROSTŘED MĚSTA.

Znáte některý ze seriálů z nemocničního prostředí? Tak toto je ten
nejlepší nemocniční kus s novými postavami a překvapivými zjištěními.
Dva novinkové komediální kusy PT Divadla.
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 100 Kč.

DVANÁCT MĚSÍCŮ. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

21/11 čt

INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU.

Pohádka o třech potrhlých kamarádech,

10:30; 14:00 kteří prožili dětství v indiánském světě plném dobrodružství.
Hraje Divadlo Láryfáry. Od 4 let.

22/11 pá

INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU

Neformální koncert známého kytaristy pro všechny milovníky hudby
a kytary, dospělé i děti. Vstupné 120 Kč/80 Kč.

23/11 so

INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU

13/11
st
19:00

M. Šmied: UKLÍZEČKA. Příběh bláznivé Jarmilky,

24/11 ne

O ZLATÉ RYBCE. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.

30/11 so

KOZA NEBO PES, O CHYTRÉM ŠEVCI.

14/11
čt
19:00

HOVORY W. Večer Jiřího Wericha Petráška. Spoluúčinkuje Pavel

11/11
po
19:00

LUBOMÍR BRABEC. Příroda - nejkrásnější
koncertní podium.

obyčejné ženy, která chce svůj život žít naplno, i když si s tím občas neví
rady a vše se jí vymyká z rukou. A pánové, vy se nebojte, je to i o vás!
Hraje M. Šmied. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 140 Kč.
Meszároš a klavírista Karel Štolba, hostem bude MUDr. Jan Cimický
a hlasatelka Marie Tomsová. Vstupné 150 Kč/120 Kč

15/11
pá
19:00

M. Šmied: UKLÍZEČKA

18/11
po
19:00

SPNĚNÁ PŘÁNÍ JIŘÍHO ZBOŘILA
tentokrát s HANOU MACIUCHOVOU a hosty.

23/11
so
17:00

ERBENOVY KVĚTINY.

27/11
st
19:30

DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo Čecha

29/11
pá
19:30

… A NEBO TAK.

9:00; 10:30
10:00
10:00

10:00; 14:00; Spojeno s Mikulášem. Hraje LD Jiskra. Od 3 let.
17:00

Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 190 Kč.

Divadelní satira v podání divadelního souboru seniorek a seniorů z centra RoSa. Vstupné 50 Kč.
aneb jak to Alois Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko.
Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 180 Kč/140 Kč.

Městská část
Praha 8

Folkový koncert. Pronájem otevřený veřejnosti. Vstupné 100 Kč.

Městská část
Praha 8

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
JIŘÍHO ZBOŘILA

Divadlo Karla Hackera, Praha 8, Klapkova 26/3,
rezervace: www.divadlokh.cz, tel. 284 681 103

tentokrát s

7. 10. - 7. 11. 2019

HANOU

MACIUCHOVOU
a dalšími hosty

4. 11.

19:00

T. DIANIŠKA „PUSŤTE DONNU K MATURITĚ“
PT DIVADLO

6. 11.

19:00

J. LOKOS-W.SHAKESPEARE „ZA OPONOU“
NAŠE DIVADLO PRAHA

7. 11.

19:00

M. JANDA „MĚSÍC V ÚPLŇKU“
DIVADLO NA KUSY
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ OCENĚNÍ

Cena vstupenky je 50 Kč.

18. 11. v 19:00

Rezervace: www.divadlokh.cz
Vstupné 190 Kč
Klapkova 26, Praha 8
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Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
pořádá

Cyklus zámeckých koncertu
VALERIA TRETIAKOVA

Zazní skladby:
Ludwig van Beethoven a Modest Mussorgsky

12. 11. 2019
úterý

19.00 hodin

Libeňský zámek, obřadní síň,
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Rezervace míst
tel.: 222 805 104, 606 613 390

www.praha8.cz

Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

- klavír

Komedie
s kriminální
příchutí

Vstupné 200,-

Městská část
Praha 8

ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

VÁCLAV VYDRA, JAN ŠŤASTNÝ,
SVATOPLUK SKOPAL, JANA BOUŠKOVÁ,
JANA MALÁ, MARTIN ZAHÁLKA,
MARTIN DAVÍDEK, LENKA ZAHRANICKÁ,
BARBORA ŠŤASTNÁ, FRANTIŠEK SKOPAL,
MARTIN ZAHÁLKA ml.

WWW.PRAHA8.CZ

18.11.2019
od 19:30

WWW.KDKRAKOV.CZ

KULTURNÍ
DŮM
KRAKOV
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Inzerce
Řemeslníci

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel, van,
el. ohřívačů, připojení praček,
myček, vodoměrů, 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. Tel.: 777 670 326
``ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``INSTALATÉR
ŠVÁRA. Tel.: 728 324 916
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``ELEKTRO VESELÝ.
Tel.: 602 881 859
``SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH
OKEN A BAL. DVEŘÍ – OPRAVA
ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH
LANEK – NOVÉ ŽALUZIE.
Tel.: 733 720 950
zdenek.janci@email.cz
``PLYNAŘ – INSTALATÉR–
TOPENÁŘ– montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
``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,
janmachac66@seznam.cz

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE,
štukování, stěrky a sádrokarton.
Sezonní sleva 10 %. Volejte
na tel.: 603 432 476.
``INSTALATÉR, tel.: 603 184 081
``ELEKTRIKÁŘ – opravy
rekonstrukce – zásuvky světla
jističe. Tel.: 604 516 344,
www.elektrikarerben.cz
Služby

``ÚKLID – LEVNĚ: MYTÍ OKEN,
ČISTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK,
úklid domů, bytů, kanceláří.
Tel.: 602 835 102
``HODINOVÝ MANŽEL elektro,
voda a další práce. 40 let praxe
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135
``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
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ
– vyklidíme Váš dům, byt a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
– i o víkendu. Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
PŮDU, sklep, dům. Volejte tel.:
608 884 148. Ceny dohodou.
``NABÍZÍM STŘÍHÁNÍ
i kompletní úpravu psů,
salonmazanka.cz, tel.: 724 136 138
``BROUŠENÍ NOŽŮ, NŮŽEK,
zahradních nástrojů.
Tel.: 777 323 758,
www.brousenimazanka.cz
``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
``!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Stěhování –
doprava. Tel.: 773 484 056
``SERVIS PC pro Prahu 8
Tel.: 604 552 758
``PRODEJ MOLITANŮ, koženek,
potah. Látek. Matrace na míru.
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 – Pankrác. Tel.:
241 402 270, www.molitany.cz
Reality – služby

``MARTIN KRATOCHVÍL –
Realitní makléř – specialista
pro Prahu 8, 19 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
Reality – pronájem

``PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA!
Pro manažery firem s rodinami
hledáme pěkné byty v Praze.
Garantujeme bezproblémový
průběh nájmu. Bez provize!
Tel.: 734 319 304
``NABÍZÍME K PRONÁJMU
NP – ATELIÉR 38m2 suterén
panelového domu. WC, SV, TUV.
Případně + sklad 5m2 Praha 8
Čimice. Cena dohodou.
svj365@gmail.com
``HLEDÁM MENŠÍ BYT do
15 tisíc nebo větší do 20 tisíc
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na
2 roky a více, lodžie výhodou, ale
nemusí být, centrum do 30 minut.
Zařízení na dohodě. RK nevolat.
Děkuji. Tel.: 605 845 088
Reality – poptávka

``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1
– 3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
``KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek jakkoli
velký i spoluvlast. podíl s právní
vadou, exekucí, nežádoucím
nájemníkem. Formality vyřídím.
Ina dožití. Tel.: 603 420 013.
``KOUPÍM BYT V PRAZE 8, přímo
od majitele. Tel.: 604 617 788

``DŘEVĚNÉ HRAČKY ČESKÉ
VÝROBY! Velký výběr
nabízíme v naší prodejně
Praha 8, Ořechová 5,
tel.: 722 942 194
e-shop: drevenehracky-inna.cz
výuka – kurzy

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
www.angmat.cz
``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
plavco.cz
Zdraví

``RELAX. MASÁŽE PÁ 7–19,
POLIK. ČUMPELÍKOVA, slevy,
dárkové poukazy, 774 613 190,
masaze.iveta@email.cz
``THAJSKÉ MASÁŽE OD RODILÉ
THAJKY Jirapa, Veltruská 557/27
– Prosek. Tel.: 602 471 035,
602 616 512, www.thai-jirapa.cz
``MASÁŽE –
www.akordstudio.cz,
608 345 543, každý čtvrtek
Poliklinika Čumpelíkova
ON-LINE objednání
MASSAGE English Espaňol
Krása

``KADEŘNICTVÍ METRO
LÁDVÍ HORNÍ PASÁŽ dámské
pánské dětské NOVINKA:
pánské tónování masáž I BEZ
OBJEDNÁNÍ tel.: 607 749 459

``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE
UŽÍVAT. Platba ihned v hotovosti.
Tel.: 739 665 455

``PEDIKÚRA klasická mokrá
metoda, ošetření kuřích ok,
zarostlých nehtů, nehtové špony,
Poznaňská 438/27 Bohnice,
tel.: 777 272 303

``KOUPÍM CHATU, chalupu
do 50 km od Prahy v dobrém
i špatném stavu. Děkuji
za nabídku, tel.: 720 031 400

``NABÍZÍM KADEŘNICKÉ
SLUŽBY – levně, vhodné pro
důchodce, zajdu i k vám domů,
tel.: 724 909 592

``PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ
pro své děti byt v Praze nebo
okolí. Na stěhování nespěchám,
seniora mohu v bytě nechat dál
bydlet na dožití. Mohu vyplatit
i dluhy nebo uhradit privatizaci.
Tel.: 608 661 664

``PEDIKÚRA (I MOBILNÍ),
REFLEXNÍ masáže nohou.
Tel.: 774 877 972

Reality – prodej

``Prodám byt v OV Praha 8,
Mirovická ul., 3+1 lodžie,
tel.: 602 881 859
Nákup – prodej

``STAROŽITNÍK KOUPÍ: obrazy,
knihy, grafiku, sklo, porcelán,
hodiny, šperky, mince. Děkuji
za nabídky, starožitník Dynt.
Tel.: 702 756 100
``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST – koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``PROD. králíky, vejce, med
Tel.: 776 172 530

Auto – moto

``VÝKUP VOZIDEL pojízdných i havarovaných.
Tel.: 739 665 445
Nabídka práce

``Asistent/ka kanceláře
Allianz Centrum Krakov,
na částečný úvazek. Vhodné
i pro studenty VŠ nebo
důchodce. Pište na:
uplatneni@bernas-allianz.cz
``NABÍZÍME PŘIVÝDĚLEK
pro důchodkyni.
Práce asistentky na částečný
úvazek v kanceláři na Praze 8,
základní angličtina, počítač
MS office, internet. Zájemci
mohou zasílat CV na e-mail:
VOstapenko@seznam.cz
Ostatní

``Koty Swing Band zve
do KC Novodvorská
8. 12. 2019 (14,00–17,00 hod.)
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DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Poliklinika Čumpelíkova, 1. patro
Čumpelíkova 1764/2, Praha 8
www.diabetologiepraha8.cz

tel. 220 513 417 (st, pá)
266 712 402 (po–čt)

www.praha8.cz

45

Pronájem garáže Praha 8 Kobylisy
Dovoluji si Vám nabídnout dlouhodobý pronájem garáže
v garážovém domě na adrese Čumpelíkova, v docházkové
vzdálenosti metra Kobylisy nebo v garážovém domě na
adrese Písečná (1 stanice MHD od metra Kobylisy). Garáže
jsou umístěny v přízemí garážového domu, vjezd na čip,
poté jištěno dalšími vraty. Velikost garáže cca 18 m2.
Nájemné dohodou, kauce 7 000 Kč + roční poplatky dle
spotřeby (cca 3 500 Kč/rok). V případě zájmu více
informací na landovajan@seznam.cz nebo tel. 724 352 168.

placená inzerce

placená inzerce

ÚDRŽBY STŘECH A PLÁŠTĚ BUDOV
Tel: 774 866 122 | web: www.altitudo.cz | e-mail: info@altitudo.cz
placená inzerce

POZVÁNKA NA
AIRTRACKOVOU DRÁHU
Od 9. do 14. listopadu si přijďte zaběhat,
zaskákat a vyzkoušet svoje dovednosti
na airtrackové dráze v TJ Kobylisy,
U Školské zahrady 430/9.
Co to je? Nafukovací „matrace“
12 m dlouhá, 2 m široká a 0,5 m
vysoká! Vhodné pro všechny věkové
skupiny od jednoduchého poskakování,
až po akrobacii. Mimo dráhu je možné si
vyzkoušet i slackline. Kdo přijde poprvé,
bude již chodit pokaždé!
Otevřeno:
9.–10. 11. (so, ne) 10–17 hod.
11. 11. (po) 16–18:45 hod.
a 14. 11. (čt) 16–18.45 hod.
Informace na tel. č.: 732 939 093

Máte zájem
inzerovat v našem
měsíčníku?
Chcete oslovit
64 200 domácností?
Kontaktujte nás:
Pavla Tomšíková
e-mail:

inzerce@praha8.cz
tel. 222 805 112

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470

16. listopadu od 20:00: OK plus F

balada o Frankensteinovi v době kompozitních materiálů + debata se
sociology o svobodě umělecké tvorby; součást Noci divadel 2019

21. a 28. listopadu od 19:30: S citem
d

jiskřivě bahnivá posázavská love story na půdorysu románu
Jáchyma Topola Citlivý člověk
podrobnosti a další program na www.divadlokamen.cz
d

zde může b
vaše reklamýt
a

Z
.C
Y
K
IC
M
S
O
Z
Y
K
IC
LAV
Tel.: 284 007 681
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Skola INZ Osmicka 92x130mm 10-2019.qxp_Sestava 1 14.10.19 11:41 Stránka

Inzerce
Hledáme nové kolegy a kolegyně

pro naši prodejnu
Praha-Střížkov, Teplická

Prodavač/ka
NÁSTUPNÍ MZDA

25 500 Kč

MZDA PO 1. ROCE

26 500 Kč

MZDA PO 2. ROCE

27 500 Kč

MZDA PO 3. ROCE

28 500 Kč
35 HOD/TÝDEN

kariera.lidl.cz

placená inzerce

placená inzerce

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
placená inzerce
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Pozvánka

Dobročinný bazar pro Klokánek.
Zachraňme dětem hřiště!

Komu pomůžeme?

Příběh Klokánku

Veškerý výtěžek z dobročinného bazaru bude
předán Klokánku Chabařovická na obnovu
jejich hřiště, které již nesplňuje podmínky provozu a bezpečnostní parametry.
Dě� z Klokánku si zase budou mít kde hrát!

Kde se koná?

Kulturní dům Krakov
Těšínská 600
Praha 8 - Bohnice

A ještě...

Co na bazaru najdete?

Oblečení pro dě� i dospělé, bytový tex�l,
doplňky, knihy i dětské hry a další hračky.
Vyberte si, co se vám líbí a pomůžete Klokánku
vybudovat nové hřiště. Příspěvek dobrovolný..
Pevně věříme, že si každý vybere.

Jako doplňkový program jsme pro vaše dě�
připravili tvořivé dílny na téma recyklace oblečení. Naučí se rozpoznat tex�lní materiály, vyrobí si strašidýlka, Lichožrouty a další
hračky. K dispozici budou také výtvory dě�
z Klokánku.

Na místě vás čeká
také tombola
se skvělými
cenami

o
Darován

Kdy se koná?
9. 11. 2019
od 9:00
do 18:00

Na bazar můžete přinést dětské
zimní oblečení, bundy, oteplovačky,
zimní doplňky – čepice, šály, rukavice. Klokánek uvítá i nepoškozené
tepláky, hračky, hry a knížky.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Klokánek Chabařovická v Praze 8
je nejstarším zařízením tohoto typu
v Praze a pomáhá dětem už od roku
2000.
Ve čtyřech bytech je možné ubytovat
celkem 16 dě�, na každém bytě bydlí
maximálně 4 dě�.
V každém bytě se o dě� stará jedna teta, která se vždy po týdnu střídá s tetou z druhé směny.
Takto je zachován princip péče,
která se podobá péči rodinné – každé dítě má své stabilní
2 „tety“, nemusí si tak zvykat na
více pečujících osob, které pracují na směny a neustále se mění.
Dě� tak získávají pocit jistoty
a pevné vazby. V Klokánku se učí
pravidlům souži�. S tetami dělají domácí úkoly, nakupují, pomáhají
s úklidem a vařením.
Akce se koná pod záštitou radního
pro kulturu a sport Michala Švarce
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Slavnosti mladého vína
a Dušičkový večer
na Libeňském zámku
2019

660 LET
PĚSTOVÁNÍ
VÍNA V LIBNI

14.00 „Neapolské vinobraní“
Dětského baletu Praha
14.30 folklorní soubor Valášek Hany Dolejší
15.30 cimbálová muzika Jiřího Janouška
17.00 divadelní představení v podání Petra Bindera
17.45 vystoupení hudební skupiny MAXÍCI

sobota
• od 17.00 prohlídky zámku se strašidly
(poslední prohlídka ve 20.30)
• komentovaná prohlídka výstavy
Viniční usedlosti Prahy 8 – 14.00 – 17.00
• FOTONAUT – netradiční foto zdarma

• Občerstvení

Více na www.praha8.cz

Vstup
na akci .
zdarma

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

2. 11.

od 14.00
do 21.00

