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Rozhovor s učitelem 
Františkem Kolouchem

Park Pod Plynojemem 
zve k relaxaci

Hradišťan rozezpíval 
Libeňský zámek

str. 12str. 8 str. 28

Fo
to

: V
la

di
m

ír
 S

la
bý

Praha 8 sPortuje 
i po prázdninách

více na stranách 24–25



2 osMIČKa / Měsíčník Městské části Praha 8 / Září 2017  www.praha8.cz

Pozvánky

jarmark
uměleckých
řemesel 
a tvůrčí sympozium

ww
w.

pr
ah

a8
.cz

vstup
zdarmajarmark

uměleckých
jarmark
uměleckých
jarmark
řemesel 
uměleckých
řemesel 
uměleckých
a tvůrčí sympozium

ww
w.

pr
ah

a8
.cz

ww
w.

pr
ah

a8
.cz

vstup
zdarmazdarmavstup
zdarmavstup

15. a 16. září 2017 od 1000 hod.
nádvoří Libeňského zámku
Praha 8, Zenklova 1/35

zúčastněná řemesla v pátek i sobotu:
umělecký kovář a zámečník / pasíř
umělecký keramik / umělecký truhlář
umělecký štukatér / umělecký pozlacovač
vlásenkář a maskér / umělecký sklenář
umělecký rytec / řezbář  /sedlář (výrobce 
koženého zboží) / košíkář / ruční vyšívačka
dráteník / zlatník a klenotník / knihvazač
umělecký zpracovatel textilu

pátek 15. září   /  1000–1500 hod.
Představení uměleckých řemesel základním 
a středním školám.

sobota 16. září   /  1000–1800 hod.
Akce pro širokou veřejnost s koncerty 
a občerstvením.
Souběžně s Jarmarkem uměleckých řemesel 
a tvůrčím sympoziem probíhají na Libeňském 
zámku Dny evropského dědictví (16. 9.)

Koncerty na nádvoří:
1100 TŘEHUSK / staropražská kapela 
1300 FOTR A KOLEKTIV / folková kapela 
1500 QUERCUS / hudba středověku 
1615 předání ocenění řemeslníkům v rámci
 tvůrčího sympozia
1700 HARRY BAND / big beat

Pod záštitou radní MČ Praha 8 pro kulturu Jany Salomonové

Městská část Praha 8 vás zve na
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Slovo starosty Co najdete v čísle

6 ČtenářI náM Píší…
… a my odpovídáme

7 hosPodaření radnIce
Jak je to s prodejem půlky domu v Karlíně

10 FóruM zastuPItelů
Měla by Praha 8 dát šanci umělcům zvelebit 
dříve nevzhledné a ponuré veřejné plochy?

12 rozhovor
Škola by neměla být jen sociální dílnou,  
říká učitel František Kolouch

15 doPrava
Nový ceník přinesl zlevnění parkovacích 
oprávnění

18 ŽIvotní Prostředí
Zlepšení stavu západní části lokality  
Prosecké skály by mělo být prioritou

19 zdravotní a socIální PéČe
Osobní asistence je v péči o seniory v domá-
cím prostředí krok správným směrem

25 sPort
Během akce Sportuje celá Praha 8 na vás  
čeká i živý stolní fotbal

27 Kultura
Kinobus v Ládví přilákal stovky návštěvníků

28 hIstorIe
Jak v Libni a Karlíně vítali v roce 1891  
císaře Františka Josefa I.

31 zábava
Křížovka o ceny 

vážení spoluobčané,
uběhlo patnáct let od ničivých povodní, které v srpnu 2002 velice bolestivě zasáhly 
naši republiku a patří mezi největší přírodní katastrofy moderní české historie. Občas 
se při vzpomínání na tuto událost podle mého až příliš zdůrazňují miliardové škody, 
které tato povodeň napáchala, a naopak se trochu zapomíná na 17 lidských obětí 
těchto rekordně rozsáhlých záplav. Není přitom určitě příliš potřeba zdůrazňovat, 
že lidský život je tou nejvyšší hodnotou.      

Tato ničivá povodeň bohužel velice silně zasáhla i naši městskou část, největší 
škody napáchala v Karlíně. Ten byl spolu s Holešovicemi nejvíce postiženou pražskou 
čtvrtí. Záplavy udeřily na Karlín velice silně a i poměrně rychle, takže někteří jeho 
obyvatelé museli být zachraňováni na loďkách. Pětisetletá voda vedla ke zřícení 
více než dvaceti budov v této čtvrti. Celkově napáchala v Karlíně škody za 7 miliard 
korun.     

Rozsáhlé záplavy však paradoxně pomohly nastartovat proměnu této dříve trochu 
na okraji stojící čtvrti na plnohodnotnou součást širšího centra Prahy. Karlín se stal 
velice lákavým místem pro soukromé investory, kteří v něm vybudovali mnoho 
nových administrativních budov. Důležité je, že si tato lokalita zachovala svoji 
jedinečnou industriální atmosféru, protože došlo k několika 
z architektonického hlediska velice zajímavým rekonstrukcím zdejších 
průmyslových objektů. Karlín se tak proměnil v pulzující čtvrť s velkým 
množstvím služeb a stylových restaurací. Rozhodně však nechceme, aby 
tato lokalita byla jen atraktivním administrativním centrem, a snažíme 
se zajistit, aby se zde i nadále dobře žilo místním obyvatelům.

Uvědomujeme si, že občas se objevují stížnosti, že většinu své 
pozornosti a finančních prostředků věnujeme Karlínu a zapomínáme 
na sousední Libeň. Mohu vás však ubezpečit, že usilovně pracujeme 
na tom, aby i tato dříve zanedbaná čtvrť naplno dokázala využít 
svůj velký potencionál. Připravuje se proto rozsáhlá proměna 
oblasti Palmovky. Usilovně se také snažíme, aby v dohledné době 
mohla začít revitalizace parku Dlážděnka.   

Závěrem bych rád nám všem popřál, aby už nikdy naši  
městskou část nezasáhla tak strašlivá přírodní katastrofa,  
jakou byly povodně v roce 2002.    

 

Roman PetRus
starosta mČ Praha 8

Android Apple

20 šKolství a MládeŽ
MŠ Dolákova si dala dostaveníčko 
s Hmyzdámou 

4 zPravodajství
Premiér Bohuslav Sobotka navštívil 
Prahu 8 
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Městskou část Praha 8 oficiálně navštívil v úterý 18. července 2017 předseda vlády České republiky 
Bohuslav Sobotka. Na Libeňském zámku jednal se starostou Romanem Petrusem, radním Karlem 
Šaškem a předsedou komise pro životní prostředí Vítem Cézou, kteří mu stručně představili některé 
z hlavních projektů, které naše městská část připravuje. Premiér Bohuslav Sobotka se tak seznámil 
s projekty na revitalizaci centrálních náměstí sídlišť Bohnice (u KD Krakov) a Ďáblice (u KD Ládví). 
Jeho několikahodinová návštěva v Praha 8 byla zakončena prohlídkou v minulém roce otevřeného 
Domu sociálních služeb (S. K. Neumanna 2475, Praha 8 – Libeň).  (pep)  
 Foto: VladimíR slabý

PREMIéR BOHuSLAV SOBOTKA NAVŠTíVIL PRAHu 8

zkulturňování Podchodů 

barevná 
graffiti 
u Grabovy 
vily 
Městská část Praha 8 zvelebuje 
dříve nevzhledné a ponuré 
veřejné plochy i během letních 
prázdnin. V současné době je tak 
uměleckým dílem od mladého 
umělce Filipa Dvořáka zkultur-
ňován podchod pod komunikací 
Povltavská a železniční tratí 
u Grabovy vily. 

Podchod byl dříve bohužel 
velmi počmáraný od sprejerů 
a celkově působil dosti ponuře 
a depresivně. To také přispívalo 
k tomu, že podchod byl velmi 
špinavý a znečištěný. Bude proto 
zkulturněn pozitivně laděnými 
barevnými graffiti, které 
například zobrazují různé 
motivy z komiksů. Výhodou 
uměleckých graffiti maleb je, že 
bývají od sprejerů výrazně méně 
počmárané než ostatní malby. 
„Věřím, že nová originální 
a neotřelá malba výrazně zlepší 

vzhled tohoto dříve dosti 
nevábně vypadajícího podcho-
du. Doufám také, že napomůže 
k tomu, aby byl ve výrazně 
menší míře posprejován 
různými nevzhlednými graffiti. 
určitě chceme pokračovat 
a podobným způsobem zvelebit 
i další nevzhledné frekventova-
né veřejné plochy v naší městské 
části,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus.    

Probíhající zkulturnění 
podchodu pod komunikací 
Povltavská a železniční tratí 
u Grabovy vily navazuje na už 
uskutečněná vymalování 
podchodů u metra Ládví, 
tramvajové zastávky Štěpničná 
a u autobusové zastávky 
Třebenická. Ta se setkala 
s pozitivními ohlasy místních 
obyvatel, a městská část Praha 8 
proto plánuje tímto způsobem 
zvelebit i další podchody. (pep)

Čimické trhy
od září opět 
každou sobotu
Čimické trhy, které zahájily 
svou činnost v červnu 
a rychle si získaly oblibu, se 
budou po volnějším prázdni-
novém tempu (jednou za 
čtrnáct dní) od září konat 
každou sobotu od 8 do 12 hod. 

Nakupující se mohou těšit 
na stále pestřejší nabídku 
prodávajících a jejich 
produktů. Tradiční „zajeté“ 
stánky, jako zelenina od 
Černých, uzeniny od pana 
Novotného, pekárna 
Posidium, mléčné výrobky od 
farmy BioVavřinec, výborná 
káva od paní Farkašové – ty 
pokračují dále. Trh bude nyní 
obohacen o marmelády, 
koření, ryby, sýry a další 
zajímavosti. 

Některé trhy zpestří živá 
hudební vystoupení a různé 
workshopy, dopolední 
program pro děti zůstává 
v provedení Rodinného 
centra Osmička.  (maj)

kobyliský hřbitov

Čestné pohřebiště 
potřebuje opravu
Na Kobyliském hřbitově se 
nachází čestné pohřebiště lidí 
padlých během Pražského 
povstání v roce 1945. Současný 
stav tohoto místa však 
neodpovídá významu a veli-
kosti hrdinství na tomto místě 
pochovaných odbojářů. 
Na potřebu zlepšit stav tohoto 
místa aktivně upozorňuje 
Český svaz bojovníků za 
svobodu a MČ Praha 8 opravu 
podporuje. 

Ve čtvrtek 27. července se 
proto setkal na Kobyliském 
hřbitově starosta MČ Prahy 8 
Roman Petrus s ředitelem 
Správy pražských hřbitovů 
Karlem Koblihou. Ten na tomto 

setkání přislíbil, že dojde 
k rekonstrukci tohoto význam-
ného pietního místa. Budou tak 
například opraveny náhrobky, 
schodiště, plot a pomník, který 
připomíná osvobození Prahy od 
nacistů Rudou armádou v roce 
1945. Dojít by také mělo 
k úpravám a zkulturnění okolí 
Kobyliského hřbitova.    

„Byli jsme požádáni Českým 
svazem bojovníků za svobodu 
o aktivní podporu jejich snahy 
o zlepšení stavu čestného 
pohřebiště bojovníků v Praž-
ském povstání. To jsme 
samozřejmě učinili. Věřím, že 
se nám spolu s radním hl. m. 
Prahy Danielem Hodkem, 
který má oblast pohřebnictví 
mezi svými kompetencemi, 
podaří dosáhnout opravy 
tohoto významného pietního 
místa. Podobně už jsme totiž 
pomohli prosadit rekonstrukci 
zdi Ďáblického hřbitova,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman 
Petrus. (pep)
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Pilotní Projekt

nová služba magistrátu 
pro obyvatele Karlína

 nkarlín je nádherné místo 
pro život, které zejména po 
povodních v roce 2002 prošlo 
rozsáhlou změnou. okázalé 
stavby a nádherná prostran-
ství jsou ale v mnoha přípa-
dech osazena nevzhlednými 
separačními nádobami ke 
sběru využitelných složek 
odpadů (papír, plast, sklo 
či nápojový karton). 

Tyto sběrné nádoby určené 
občanům jsou bohužel velice 
často zneužívány „přespolními“ 
nebo živnostníky (původci 

odpadů), kteří tato stanoviště 
využívají k odkládání svých 
odpadů kolem separačních 
nádob. Z těchto důvodů se hl. m. 
Praha pokouší ve spolupráci 
s ÚMČ Praha 8 ověřit případný 
zájem vlastníků objektů na 
území Karlína o umístění 
sběrných nádob na separovaný 
odpad na papír, plast a sklo do 
domovního vybavení. Ověření 
zájmu bude probíhat v průběhu 
měsíce září 2017. 

Pravidelný svoz sběrných 
nádob bude hrazen z rozpočtu 
hl. m. Prahy, náklady vlastníka 

budou spojeny pouze s tzv. 
zanáškou a vynáškou sběrných 
nádob v době svozu, v případě, 
že si vlastník bytového objektu 
nebude ochoten zanášku, 
vynášku zajišťovat svépomocí. 
Předpokládaná doba zahájení 
realizace této služby se bude 
odvíjet od počtu zájemců, kteří 
o zamýšlený projekt projeví 
zájem, nicméně předpoklad je, 
že by se mohl rozběhnout již 
v listopadu 2017. Ke zřizování 
stanovišť do domovního 
vybavení se budou používat 
nádoby o objemu 120 nebo 240 l, 

dle prostorových možností 
objektu a počtu nájemců, kterým 
budou nádoby určeny. 

Žádáme tímto vlastníky 
bytových objektů, aby v případě 
zájmu o zapojení se do zamýšle-
ného projektu zaslali na 
elektronickou adresu: petr.
tomasek@praha8.cz své 
kontaktní údaje (jméno 
vlastníka, adresu bytového 
objektu s číslem orientačním 
a popisným) s výslovným 
prohlášením, že disponuje 
dostatečným prostorem pro 
zřízení sběrného místa využitel-
ných složek ve svém objektu, 
včetně uvedení počtu osob 
užívajících jeho objekt, a to 
nejpozději do 30. září 2017. 
Do projektu je možné se zapojit 
i písemně na adresu: Odbor 
životního prostředí, oddělení 
rozvoje, Na Košince 1, Praha 8. 

eVa ŠimkoVá

Graffiti jako PouČení

dětská hřiště  
v nových kabátech

 nzajímavým způsobem 
se rozhodla městská část 
Praha 8 odstranit vandalis-
mus na herních prvcích 
v pilotním projektu na osmi 
dětských hřištích. 

V novém kabátě můžete od 
konce července vidět herní 
prvky na dětských hřištích 
Invalidovna, Na Dlážděnce, 
Roudnická II, Tanvaldská, 
Hrubého, Větrušická, Krosenská 
a Řešovská II. 

Byla zvolena čtyři témata 
výzdoby: 
1. Motivace dětí navštěvujících 
dětská hřiště k třídění odpadů 
(papír, plast, sklo – bílé, barevné, 
tetrapak – nápojové kartony). 
Cílem je naučit děti hravou 
formou vytřídit z komunálních 
odpadů jednotlivé komodity – 
papír, plast, nápojové kartony, 
sklo.
2. Motivace dětí navštěvujících 
dětská hřiště ke znalosti režimu 
zpětného odběru elektrozařízení 
(v režimu zpětného odběru je 
např. lednice, pračka, televize, 
PC, notebook, mobil, konsole, 
MP3, mikrovlnka, zkrátka 
veškeré elektrozařízení, které 
má šňůru do zásuvky). 

3. Motivace dětí – návštěva 
ve sběrném dvoře zobrazená 
formou graffiti prvků. Žádné 
nepotřebné předměty z domác-
ností se neodkládají kolem 
sběrných nádob na směsný 
komunální odpad, ale objemné 
předměty a další věci se odvezou 
do sběrného dvora. Co vše do 
sběrného dvora patří?  
4. Hrajeme si a kompostujeme – 
nádoba na bio (hnědé barvy). 
Vhodným materiálem pro 
kompostování je ovoce a zeleni-
na, čerstvá tráva, listí, hnůj, 
močůvka, kávový lógr, čajové 
zbytky, sláma, novinový papír, 
obaly a skořápky od vajíček, 
papírové utěrky a ubrousky, 
lepenky, piliny, třísky, kůra, 
rozdrcené větvičky, ořechové 
skořápky a slupky z tropického 
ovoce. Rozhodně do kompostu 
nepatří kosti a zbytky masa, 
popel z uhlí, mléčné výrobky, 
rostliny napadené chorobami, 
plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, 
potištěný papír (časopisy), kočičí, 
psí a lidské výkaly, pleny. Zbytky 
zeleniny a ovoce pouze z provo-
zu kuchyně v domácnosti. 

„Často jsme řešili stížnosti 
zejména maminek dětí navště-
vujících tato hřiště, ale také 

stížnosti ředitelek z MŠ, že 
nemohou navštěvovat děti 
z MŠ dětská hřiště z důvodů 
nevhodných čmáranic a spros-
tých obrázků, které se pravidel-
ně po jejich odstranění opako-
valy, nás motivoval ke zcela 
jinému přístupu řešení této 
problematiky. Je všeobecně 
známo, že společnost zabývající 
se graffiti uznává výtvory 
druhých a neničí je. Navíc mít 
znalosti nakládání s odpady již 
od útlého dětství není nic 

hanlivého, ale zdraví obyvatel 
a ochraně životního prostředí 
je velice prospěšné,“ míní radní 
Anna Kroutil a pokračuje: 
„Chápu, že se nezavděčíme všem 
obyvatelům, co člověk, to názor, 
ale tato problematika je mi 
velice blízká a i dle J. A. Komen-
ského určitě výuka hrou je 
nenásilná forma vnímání 
něčeho nového a myslím si, 
že určitě zaujme.“ 

Nemějte obavy, že by mohl být 
váš oděv zamazán od barvy. 
Lepkavá je pouze antigraffiti 
úprava celého povrchu. Bezpeč-
nostní list nátěrových barev je 
podle 1907/2006/ES, Článek 31, 
datum vydání: 16. 12. 2015, 
revize: 16. 12. 2015. Jedná se 
o nezávadný materiál, který není 
zdraví a životnímu prostředí 
škodlivý. (eš)

Herní prvky na některých dětských hřištích dostaly novou „fasádu“.
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Dům, jeHož iDeální polovinu chce radnice odprodat spoluvlastníkovi. 
Foto: Vladimír Slabý

Polemika

jak je to 
s prodejem půlky 
domu v Karlíně

 nzáměr prodat spoluvlastnický podíl mČ Praha 8 nemovi-
tosti v karlíně v sokolovské ulici spoluvlastníkovi vyvolal 
reakci opozice, jak o tom svědčí jednání zastupitelstva 
(záznam najdete na www.praha8.cz), a následně i reakce 
některých našich spoluobčanů (viz dopis na straně 6). 
Přinášíme proto vyjádření zástupce starosty radomíra 
nepila, do jehož gesce majetkové záležitosti spadají. 

Na červnovém zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha 8 jsem 
předložil návrh na prodej 
spoluvlastnického podílu 
MČ Praha 8 ve výši ½ spolu-
vlastníkovi za cenu stanovenou 
dle znaleckého posudku, tedy za 
17 185 000 korun. O odkup 
tohoto podílu nás požádal sám 
spoluvlastník. Jeho žádost byla 
předložena Komisi Rady 
MČ Praha 8 pro obecní majetek 
(+ ekonomiku městských 
organizací), která jej téměř 
jednohlasně doporučila (já 
jediný jsem se hlasování zdržel) 
a následně na základě tohoto 
doporučení prodej schválila 
Rada městské části Praha 8. 

Při projednávání tohoto bodu 
zastupitelstvem pan Ondřej 
Gros tento postup začal 
zpochybňovat a navrhovat např. 
prodej spoluvlastnického podílu 
(opakuji, že se jedná o id. ½ 
nemovitosti!) ve výběrovém 
řízení, odkup či privatizaci 
nemovitosti. Evidentně dokázal 
svým povídáním zviklat 
i mnoho dalších zastupitelů, 
a to i opozičních, kteří se dříve 
k prodeji a postupu souhlasně 
vyjádřili např. na již zmiňované 
majetkové komisi. Výsledkem 
bylo, že se mimo jiné tito 
zastupitelé hlasování zdrželi, 
a návrh nebyl tedy schválen, což 
naši městskou část může dostat 
do poněkud svízelné situace – 
o tom ale více níže.

A přitom to byl právě pan Gros, 
který je podepsán pod minimálně 
devíti (!) zcela identickými 
případy, kdy naše městská část 
prodávala spoluvlastnický podíl 
na nemovitostech právě 
spoluvlastníkům za úplně 
identických podmínek, resp. 
zcela identickým postupem, 
který jsem zastupitelstvu 
předložil já. Přiznám se, že 
jednání pana Grose mě poněkud 

zaskočilo, avšak nepřekvapilo, 
jelikož nestálost jeho názorů 
se již stává veřejně známou 
skutečností. Nevím jak jinak 
(kromě tohoto případu) si dále 
vysvětlit, že on, jako nesporný 
spoluarchitekt rozsáhlé a pro 
MČ Praha 8 finančně nevýhodné 
privatizace, nejdříve prosadil 
zřízení věcných břemen 
k nebytovým prostorám 
v privatizovaných domech, aby 
následně krátce na to, na jednom 
ze zasedání zastupitelstva, vyzval 
k diskusi o jejich zrušení.

neKoMunIKací 
K ŽalobáM
Nyní již ale k meritu věci. 
Městská část má v současné 
době svěřenu správu spoluvlast-
nického podílu v 11 domech na 
jejím území. Spoluvlastníci 
(s výjimkou dvou případů, kdy 
se jedná o Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových) 
jsou soukromé osoby, kterým 
byly podíly vráceny v rámci 
restitucí. Někteří ze spoluvlast-
níků jsou cizinci a jsou v ČR 
zastoupeni právními zástupci. 
Sedm z těchto objektů spravuje 
městská část skrze správní 
firmu a zbylé domy spravuje 
spoluvlastník či jiná správní 
firma. Komunikace, zejména 
tedy se zahraničními spoluvlast-
níky je bohužel složitá a velice 
zdlouhavá. A právě proto se 
nejspíše pan Gros za doby svého 
působení rozhodnul, že s nimi 
komunikovat nebude, nebude 
respektovat princip spoluvlast-
nictví a už vůbec jim nebude 
„skládat účty“ a zejména dělit 
se s nimi o případný kladný 
výsledek hospodaření. Jinak než 
tímto podle mě nelze vysvětlit 
skutečnost, že jsme před přibliž- 
ně dvěma lety museli odvracet 
jednu skutečnou a několik 
hrozících žalob spoluvlastníků 

právě na to, že jim výsledek 
hospodaření předkládán není. 
Tyto žaloby se nám podařilo 
urovnat, MČ Praha 8 předložila 
spoluvlastníkům vyúčtování 
zpětně za několik let a vyplatila 
jim podíly na zisku. 

Výsledkem této historické 
nečinnosti minulého vedení je 
však bohužel skutečnost, že 
domy jsou ve velice žalostném 
technickém stavu, byty v nich 
jsou někdy i mnoho desítek let 
prázdné, a tudíž neopravené 
a domy vyžadují investice v řádu 
mnoha desítek milionů korun. 
Prostředky na tyto investice sice 
naše městská část disponuje, ale 
může je investovat pouze do 
výše svého spoluvlastnického 
podílu. Legitimně tudíž očekává, 
že stejné prostředky poskytne 
také spoluvlastník. A v tomto 
je tedy tzv. zakopaný pes.

Konkrétně v objektu domu na 
adrese Sokolovská 468/116 je 
21 bytů, z toho je 10 obsazených 
nájemníky a 11 volných, které 
potřebují celkovou rekonstrukci. 
Dále je v domě jeden neobsazený 
nebytový prostor. Na základě 
technického posouzení stavu 
nemovitosti a ocenění oprav, 
které jsme si v minulém roce 
nechali vyhotovit, vyplývá, že 
investice na rekonstrukce nejen 
všech bytů, ale zejména střechy, 
společných prostor, rozvodů, 
fasády apod. by celkově mohla 
stát přibližně 26 milionů korun 
bez DPH! Spoluvlastníka jsme 
v posledních dvou letech 
vyzývali např. k souhlasu 
podílet se do výše svého podílu 

na již zmíněných investicích, 
hovořili jsme i o případném 
odkupu jeho podílu, či jsme měli 
zájem o využití nebytového 
prostoru ke zřízení denního 
sociálního centra. Vše bohužel 
s negativní odezvou. Spolumaji-
tel naopak vyslovil výhrady 
k výši nájmu účtovaného 
nájemníkům, které je však dáno 
rozhodnutím Rady MČ Praha 8.

Výsledkem těchto jednání 
tedy je žádost spoluvlastníka 
o odkup podílu městské části. 
Je-li to dobrý, či špatný výsledek, 
ponechávám na úsudku 
každého čtenáře. Objektivně je 
ale dle mého názoru potřeba 
uznat, že určitý výsledek to je!

Nyní ještě několik vět ke 
svízelné situaci, do které se 
může naše městská část 
v souvislosti s tímto případem 
dostat. Tou je vypořádání 
spoluvlastnictví soudní cestou. 
Tento způsob řešení však 
považuji za zcela krajní možnost. 
Tento „spor“ by velice pravděpo-
dobně trval několik let a nikomu 
by neprospěl. Znamenalo by to 
totiž opětovné odložení investic, 
který tento objekt potřebuje 
jako sůl. 

Jak jsem již zmínil výše, tento 
postup, resp. výsledek předcho-
zích jednání se spoluvlastníkem, 
je zcela identický, jaký v minu-
lých letech uplatňovalo minulé 
vedení a je samozřejmě zcela 
v souladu se všemi zákonnými 
předpisy. Budu tedy velice rád, 
když si opozice, zejména pak pan 
Gros, vzpomene na tyto případy 
a případné další předložení 
tohoto radou schváleného 
návrhu zastupitelstvu podpoří. 
Je to nejen v zájmu nemovitosti 
samotné, ale zejména v zájmu 
stávajících nájemců, tedy 
občanů naší městské části. 

RadomíR nePil,  
místostarosta mČ Praha 8

Hospodaření radnice

Jen opravy by mohly 
celkově stát  

26 milionů bez DPH!
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Čtenáři píší

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○  Proč se na sídlišti Ládví 
likvidují bloky stále zelených 
keřových porostů? Co se 
na uvolněných plochách 
nového vysází? 
FRantiŠek bloudek

Vážený pane Bloudku,
frézovaly se keřové porosty, 
které nejde ošetřit řezem či je 
zmladit. Tento zásah byl 
proveden, protože se v keřích 
hromadily odpadky, byly 
přerostlé a prosychaly. Kolem 
koupaliště Ládví probíhalo 
frézování 4 ks keřů a pařezů. 
Nyní chceme plochy zatravnit 
a vysadit zde nové keře.
bc. PetRa PýchoVá,
odbor životního prostředí (oŽP)

○  Dobrý den. Uvažuje Praha 8 
o zavedení kontejnerů na 
tříděný odpad, na plechovky? 
Jinde jsou běžné, v naší ulici 
bychom ho také ocenili.  
daVid suchánek

Vážený pane Suchánku,
realizace sítě separací na kovo-
vé obaly na území MČ Prahy 8 
se chystá. Odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 8 vše 
připravuje ve spolupráci 
s Magistrátem hl. m. Prahy 
a dále s dodavatelem služby 
a dotčenými orgány státní 
správy. 
mgR. JindřiŠka ZiaťkoVá, 
vedoucí odboru 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.

Dobrý den,
Teď se dělá výtah do metra 
Palmovka. Nevíte, jestli se plánuje 
něco podobného i do metra 
Invalidovna? 
Děkuji.
matěJ silný, kobylisy

Vážený pane Silný, 
vybudování výtahu ve stanici 
metra Invalidovna je součástí 
koncepce postupného bezbariéro-
vého zpřístupnění celé sítě metra. 
V roce 2016 byly na zadání DPP 
zpracovány studie prověřující 
možnost bezbariérového 
zpřístupnění této stanice. První 
studie prověřovala možnost 
instalace šikmého výtahu 
v eskalátorovém tunelu. Ze závě-
rů studie vyplývá, že tato možnost 
není z prostorových důvodů 
možná, a doporučuje se jiné 
řešení. Proto byla vypracována 
další studie. V této studii bylo 
navrženo technické řešení 
spočívající v propojení nástupiště 
trasy metra a povrchu pomocí 

dvou dvojic výtahů a přestupní 
chodby. Toto řešení je však dle 
projektanta obtížně proveditelné 
(resp. neproveditelné) a  finančně 
velmi nákladné. Při jeho realizaci 
nastává velmi vysoké riziko 
poškození okolních objektů 
a inženýrských sítí. Rovněž je při 
něm nutno využít cizí soukromé 
pozemky. Vzhledem ke konstrukč-
nímu systému (sloupy, velkoploš-
ná prosklená fasáda) podcháze-
ného objektu (Scott/Futurama 
Caffe) nelze zajistit, aby nedošlo 
k významným poruchám tohoto 
objektu. V letech 2021–2023 je 
plánována celková rekonstrukce 
této stanice, která souvisí 
s výstavbou okolních objektů 
v blízkosti výstupu ze stanice 
metra. Součástí rekonstrukce 
bude i výměna eskalátorů. Pokud 
bude nalezena realizovatelná 
možnost bezbariérového 
zpřístupnění stanice, předpokládá 
se, že bude zahrnuta do tohoto 
projektu.
aneta řehkoVá,  
tisková mluvčí dPP

Vážení,
velice by mě zajímalo, proč byly pokáceny 
krásné mladé smrky v ul. Davídkova 2101–3. 
Nechce se mi věřit, že by někoho ohrožovaly...
magdaléna tRČkoVá

Dobry den, paní Trčková,
Pokud je mi známo, Praha 8 tyto smrčky 
nevlastní, tedy neznáme ani důvod, který 
k pokácení vlastníka vedl. Nicméně Akademie 
věd má v plánu zateplovat budovy, takže 
pokud to byly nějaké smrčky u fasády, možná 
je to tento důvod. 
matěJ FichtneR, zástupce starosty

Vážení, 
současné vedení radnice asi ztratilo veškeré 
zábrany. Na webu Vaše Praha 8 jsem četl 
velmi kritický článek pana zastupitele 
Grose, že místostarosta Nepil chce prodat 
půlku domu v Karlíně za babku. Může mi 
to pan Nepil vysvětlit, nebo bude zase mlžit 
jako na červnovém zastupitelstvu? 
JoseF noVák

Dobrý den, pane Nováku, 
vyjádření pana místostarosty Radomíra 
Nepila najdete v této Osmičce na str. 7. 
VladimíR slabý, šéfredaktor

Dobrý den, 
posílám  snímek z letních bouřek nad Prahou 8. Letos se Prahou 
přehnalo několik silných bouřek, někde napáchaly škody, někde 
to naopak byla úžasná podívaná, zvlášť v nočních hodinách.  
Záběr byl pořízen v pražských Čimicích. 
matěJ hRabánek

! Polemika
Nebudu se ve své reakci na 
článek Jak je to s prodejem 
půlky domu v Karlíně zabývat 
poněkud nervózními útoky páně 
místostarosty na úspěšnou 
privatizaci bytových domů do 
rukou občanů Prahy 8, názor 
nechť si udělá každý s elemen-
tární pamětí sám.

Samotná podstata celé věci 
tkví ve velmi nestandardní 
vstřícnosti pana místostarosty 
k irskému spolumajiteli domu. 
V současné době radnici nic 
nenutí prodávat polovinu 
nemovitosti přímo spoluvlastní-
kovi za posudkovou cenu, jelikož 
neexistuje předkupní právo 
v jeho prospěch. Proto je dost 
prostoru vyhlásit výběrové 

řízení, získat pro naši městskou 
část více peněz a vyřešit zároveň 
problémy vyplývající ze 
spoluvlastnictví. Obavy pana 
Nepila ze soudních sporů 
a nákladů na právníky v době, 
kdy se jím spoluvedená radnice 
soudí s kdekým, vynakládá na 
tyto spory miliony a zároveň 
jednu při za druhou prohrává 
(třeba soud s Metrostavem 
o Novou Palmovku), by byly 
k smíchu, kdyby však nešlo 
o peníze nás, občanů.

Suma sumárum: místostaros-
ta může být klidný, jeho návrh 
na evidentně nevýhodný přímý 
prodej irskému spolumajiteli 
já ani moji kolegové rozhodně 
nepodpoříme.

ondřeJ gRos, zastupitel mČ Praha 8
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Problematika zvyšování nájemného
 nměstská část zabezpečuje pro své občany bezplatný 

právní servis. každou středu ho v prostorách libeňského 
zámku poskytuje judr. jitka kocianová, která s odpovědmi 
na nejzajímavější nebo nejčastější dotazy seznámí čtenáře 
osmičky.  

Pronajímatel chce navýšit moje 
nájemné z bytu, konkrétně chce 
o 1 000 Kč více. V současné době 
platím 11 000 Kč za 58 m2. 
Dopis jsme dostala v červnu 
a mám takto začít platit od září. 
Můžu se nějak bránit? 
k. P., Praha 8

Platí, že nájemné se již 
„nevypočítává“ (jednostranné 
zvyšování nájemného 
regulované státem), ale 
sjednává. Jedná se o dohodu 
mezi pronajímatelem 
a nájemcem. 

V současné době platíte 
zhruba 189 Kč za m2 podlahové 
plochy bytu, což je částka 
vysoká, ale dá se říct, že 
odpovídá dané lokalitě, tj. Praha 
8. V případě navýšení 
nájemného o 1 000 Kč byste 
platila 206 Kč za m2 podlahové 
plochy bytu, tato částka je už 
hodně vysoká, ale v lokalitě 
Prahy 8 se vyskytují i částky 
nájemného daleko vyšší. 
Nemohu posoudit, zda částka 
odpovídá stavu bytu a domu 
i jeho umístění. To vše ovlivňuje 
cenu a musel by to posoudit 
soudní znalec.

Jak upravuje postup při 
navyšování nájemného 
občanský zákoník pro váš 
případ?
Pronajímatel je oprávněn 
nájemci navrhnout zvýšení 
nájemného v případě, že 
placené nájemné nedosahuje 
výše nájemného, které 
je obvyklé v daném místě 
za nájem obdobného bytu 
za obdobných smluvních 
podmínek. Navržené zvýšení 
spolu s tím, ke kterému došlo 
v posledních třech letech, 
nesmí být vyšší než 20 procent. 
Návrh musí být učiněn 
písemně a musí být nájemci 
doručen.

Jak se zjišťuje srovnatelné 
nájemné obvyklé v daném 
místě?
Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., 
uvádí, že ke zjištění 
srovnatelného nájemného 
obvyklého v daném místě 
se pro konkrétní byt použijí 
dva následující způsoby:
a) pořízení posudku znalce 
o výši obvyklého nájemného, 
která je pro konkrétní byt 
považována za srovnatelné 

nájemné obvyklé v daném 
místě,
b) stanovení na základě 
prokazatelného doložení výše 
nejméně 3 srovnatelných 
nájemných.

 
Jaké jsou možnosti nájemce?
Jestliže nájemce souhlasí 
s návrhem na zvýšení, měl by 
pronajímateli do dvou měsíců 
ode dne dojití návrhu písemně 
sdělit, že se zvýšením souhlasí 
a že zaplatí zvýšené nájemné 
počínaje třetím kalendářním 
měsícem po dojití návrhu, jak 
bylo navrženo. Pokud tedy 
např. návrh došel nájemci 9. 6. 
2017, zaplatí zvýšené nájemné 
od září 2017.

Nesdělí-li nájemce v písemné 
formě pronajímateli do dvou 
měsíců od dojití návrhu, že se 
zvýšením nájemného souhlasí, 
má pronajímatel právo 
navrhnout ve lhůtě dalších tří 
měsíců, aby výši nájemného 
určil soud.

Soud při svém rozhodování 
není vázán dvacetiprocentním 
limitem zvýšení nájemného za 
poslední tři roky tak jako 
pronajímatel. Jediným 
kritériem je výše obvyklého 
nájemného. Soud rozhodne, 
že je nájemce povinen platit 
nájemné ve výši obvyklého 
nájemného, které v průběhu 
řízení zjistil postupem podle 

nařízení vlády č. 453/2013 Sb., 
o stanovení podrobností 
a postupu pro zjištění 
srovnatelného nájemného 
obvyklého v daném místě. 
Z praxe je známo, že znalec určí 
výši nájemného oběma 
metodami, které uvádí citované 
nařízení vlády a soud se spíše 
přikloní k vyšší částce, což je 
obvykle výše nájemného 
požadovaná pronajímatelem. 
Soud rozhoduje o výši 
nájemného ode dne podání 
návrhu pronajímatelem, to 
znamená, že nájemce je pak 
povinen nájemné zpětně 
pronajímateli doplatit 
a nájemce, jako strana, která 
soudní spor prohrála, zaplatí 
také náklady soudu (soudní 
poplatky, advokát).

Doporučení: Snažte se 
s pronajímatelem na výši 
nájemného dohodnout. 
Jednejte písemně, učiňte 
protinávrh. Využijte možnosti 
a požádejte si na příslušném 
úřadu práce o příspěvek na 
bydlení. Pokud dohoda nebude 
možná, nespoléhejte na to, že 
by soud rozhodl ve váš 
prospěch. Snažte se, aby 
k soudnímu jednání nemuselo 
dojít. Zvažte, zda by nebylo 
lepší hledat byt u jiného 
pronajímatele. 

JudR. Jitka kocianoVá

Právní Poradna 

Pozvánka na 
zastupitelstvo
První poprázdninové jednání 
Zastupitelstva MČ Praha 8 se 
bude konat ve středu 20. září 
2017 od 14 hodin v tzv. Bílém 
domě, u Meteoru 6. 
Jednání je veřejné, jste 
všichni zváni! (red) 

Radnice informuje

Park Pod Plynojemem 

nové místo 
relaxace
Milionová investice do úprav 
parku Pod Plynojemem přinesla 
příjemný výsledek. Z dříve 
zanedbaného prostoru se stalo 
příjemné místo k relaxaci. 

Revitalizace spočívala 
především v rozsáhlých 
sadových úpravách. Odstraněny 
byly dřeviny, vysazeno bylo 
56 nových stromů a mnoho 
nových keřů a okrasných trav. 
Byl založen nový trávník 
v celém rozsahu parku. Oprave-
na byla rovněž komunikace v 
jižní části území a vybudována 

nová dlážděná cesta se schodišti 
na východní straně parku, která 
logicky navázala na stávající 
komunikaci a propojila území 
v jednotný celek. Důležitým 
opatřením z hlediska bezpečnos-
ti je také vybudování veřejného 
osvětlení.

„Cílem revitalizace bylo 
vybudování místa pro oddech 
a příjemné trávení volného času 
našich občanů. Proto byly 
instalovány lavičky, skluzavka 
a několik workoutových prvků 
pro aktivní odpočinek, v dolní 

části parku jsme nechali 
vybudovat i pítko,“ vyjmenovává 
místostarosta Matěj Fichtner. 

O svěření pozemku usilovala 
radnice od roku 2011. Park, 
který byl dlouhá léta nechvalně 
znám jako místo bezdomovců 
a narkomanů, byl svěřen MČ 
Praha 8 převodem majetku mezi 
magistrátem hl. města Prahy 
a původním vlastníkem, 
Českými drahami v roce 2014.

maRcela VoŽenílkoVá

Seniorská OSMA
výlety, přednášky, 

vycházky
Podrobnosti na:

www.seniorskaosma.cz
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Vydávání nových dokladů”
jejej. v době
říjnových voleb
nebudu mít platnou
občanku.

ach. to bude zase
na dlouhou dobu,
fronty, čekání.

co všechno
budu potřebovat?
například nové
foto?

tak to je
skvělé.

žádný problém.
do 30 dnů vám
na úřadě rádi
vystaví nový.

nebojte se. termín
návštěvy si můžete

kdykoliv rezervovat
na webu mč prahy 8.

vezměte si pouze
váš starý doklad.
vše ostatní vám
zařídí pracovníci

mč prahy 8.

ano, snažíme se,
aby byli naši

občané spokojeni.

úřední hodiny
jsou v bílém domě”
každý den. více na
www.praha8.cz.

oznámení 

volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta 
republiky z 19. dubna 2017 
zveřejněném dne 2. května 2017 
ve Sbírce zákonů č. 135/2017, 
částka 48, byly vyhlášeny volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, 
a byly stanoveny na tyto dny:
pátek 20. října 2017  
od 14:00 do 22:00 hodin,  
sobota 21. října 2017  
od 8:00 do 14:00 hodin.

úřad městské části Praha 8, 
odbor živnostenský a správ-
ních činností, vede stálý seznam 
voličů pro voliče, státní občany 
České republiky, kteří mají 
trvalý pobyt na území městské 
části Praha 8. Každý volič si 
může v úředních hodinách na 
tomto odboru ověřit, zda je ve 
stálém seznamu voličů zapsán.
Voličem je ve volbách do 
Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky státní 
občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, a nenastala 
u něj překážka výkonu volební-
ho práva. 

Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Poslanecké 
sněmovny ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, 
může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem č. 
247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu ČR a o změně 
a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, na voličský průkaz 
v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky 
nebo v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí.

vydávání volIČsKého 
PrůKazu
Žádost o vydání voličského 
průkazu lze od 2. května 2017 
podávat několika způsoby:

• žádost v listinné podobě 
opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče*)

• žádost v elektronické podobě 
zaslaná prostřednictvím datové 
schránky (id: g5ybpd2)
Žádost musí být doručena 
Úřadu městské části Praha 8 
nejpozději 7 dnů přede dnem 
voleb, tj. 13. října 2017.

• osobně: v tomto případě není 
písemná žádost vyžadována, 
neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti po 
prokázání totožnosti voliče učiní 
úřední záznam, ve kterém 
veškeré potřebné údaje uvede.

O vydání voličského průkazu 
lze osobně požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. do 18. října 2017 do 16:00 
hodin.

(Pozn.: Při osobní žádosti 
v období od 5. října do 18. října 
2017 do 16:00 hodin si volič 
vyhotovený voličský průkaz 
zároveň i vyzvedne.)

Úřad městské části Praha 8 
voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 5. října 
2017, předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání 
průkazu, anebo jej voliči zašle 
na jím uvedenou adresu.

Lhůty pro přijímání žádostí 
a vydávání voličských průkazů 
jsou stanoveny zákonem a nelze 
je měnit.

kontaktní místo pro vydávání 
voličských průkazů a pro 
kontrolu stálého seznamu 

voličů: Úřad městské části 
Praha 8 – odbor živnostenský 
a správních činností, Praha 8 – 
Libeň, u Meteoru 6 („Bílý dům“), 
1. patro, kancelář č. 131,  
telefon: 222 805 555,  
referentky: Iveta Ryndová 
a Stanislava Ciprová.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, je toto 
ověření u správních úřadů 
osvobozeno od správního 
poplatku.

  (red)

Ilustrace: Roman Kliský, námět: Vladimír Slabý
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Fórum

hnutí ano
ano, umění 
v ulicích má smysl

V tak rozlehlé městské části, jako 
je Praha 8, jsou místa ve 
veřejném prostoru, které působí 
ponurým a šedivým dojmem. 
Často to jsou betonové zdi, 
podchody, případně osamocené 
budovy a jejich posprejované 
stěny. Městská část se proto již 
delší dobu snaží o zvelebení 
těchto míst, a to pomocí street 
art umělců. 

Jedním z prvních projektů 
městské části, který umožnil 
umělcům zasáhnout do 
veřejného prostoru, jsou 
pomalované trafostanice. 
Výtvarným způsobem je takto 
ztvárněno již několik budov 
a v přípravě jsou další realizace 
objektů, které se nacházejí 
většinou uprostřed sídlištní 
zástavby.

Dalším projektem, který 
městská část již realizuje, je 
výmalba podchodů. Například 
„Pandemie“ na Ládví má 
u obyvatel velký úspěch. 
Snažíme se také o umísťování 
výtvarných sochařských děl ve 
veřejném prostoru. Příkladem je 
letošní festival sochařských 
instalací v okolí Invalidovny. 

umění ve veřejném prostoru 
se nově uplatňuje i na dětských 
hřištích. Některá hřiště se tak 
stávají edukativním prostřed-
kem pro děti.

Městská část tyto projekty 
realizuje nejen proto, že se místo 
stane přívětivějším, ale předpo-
kládáme, že pokud jsou objekty 
výtvarně ztvárněny, nebudou 
tak rychle poničeny samozvaný-
mi „umělci“.

Často původně ponurá místa 
se tak stávají místy barev, vtipu 
a pozitivní nálady. Pokud umění 
ve veřejném prostoru vykouzlí 
občanům úsměv na tváři při 
ranní cestě do práce nebo při 
procházce, pak to dává smysl 
a městská část v tomto bude 
i nadále pokračovat.

ods Praha 8
radnice: 
nemocným brát, 
umělcům dávat
Ano, ale pouze z prostředků 
umělců. Proč? Starosta Prahy 8 
třeba tvrdí, že radnice nemá 
peníze na provoz nového domu 
sociálních služeb (pro lidi 
s demencí). Takže se musí šetřit... 

Více nejen o kauze „sociálního 
domu“ najdete na mých 
webových stránkách.

toP 09 Praha 8
ano, ale umělci 
nemohou suplovat 
radnici
Streetartové umění přitahuje 
pozornost veřejnosti nejen 
u nás, ale také po celém světě. 
Například město George Town 
v Malajsii je svými graffiti 
proslulé a tamní streetart patří 
mezi nejžádanější turistické 
atrakce. Každý umělecký počin 
v mezích zákona, který Prahu 8 
obzvláštní, má u mě zelenou. 

TOP 09 toto téma zvedla již 
před komunálními volbami 
v roce 2014. Rozšíření počtu 
ploch pro legální graffiti na 
Praze 8 bylo součástí našeho 
programu. Streetart však není 
pouze o graffiti, ale také 
například o sochách a dalších 
pouličních instalacích, které jsou 
vhodně zasazeny do svého okolí. 
Třeba i s historickým kontextem. 
To byla ostatně jedna z motivací, 
proč jsem iniciovala instalaci 
repliky historické Křižíkovy 
lampy do vestibulu zastávky 
metra Křižíkova. Připomínka 
významného vynálezce 
a průmyslníka je zároveň 
oživením veřejného prostoru. 
Podobně pak pouliční umění 
připomíná jednoho z nejznáměj-
ších obyvatel Libně Bohumila 
Hrabala v místech, kde mistr žil. 

Čím více bude legálních ploch, 
kde se budou moci umělci 
vyjadřovat, tím méně bude těch 
nelegálních. Povedené pouliční 
umění si málokterý vandal 
dovolí znehodnotit nečitelnou 
čmáranicí. Když má streetart 
dobrou myšlenku, může se stát 
zajímavým doplňkem, nebo 
dokonce předností celé městské 
části. Pokud se ale bavíme 
o nevzhledných a ponurých 
plochách, kterých je po Praze 8 
nespočet, nemůžeme spoléhat 
pouze na umělce. Ono by totiž 
někdy stačilo na těch místech 
například posekat trávník, 
upravit keře, posbírat odpadky 
apod. Protože kde svou práci 
nedělá radnice, tam to nemůže 
dohnat práce sebelepšího 
umělce. 

Čssd
uměleckými díly 
oživujeme veřejný 
prostor 
To by určitě měla a už tak 
i činíme. umělecká díla totiž 
dokáží zkulturnit veřejné 
prostor a někdy mu i vdechnou 
nový život. To se nám podařilo 
vymalováním dříve nevzhledné-
ho podchodu u stanice metra 
Ládví uměleckým dílem 
s názvem Pandemie od známé 
mladé umělkyně Josefíny 
Jonášové. Velice nás potěšilo, 
že tato nevšední malba vzbudila 
pozitivní ohlasy u místních 
občanů a že se v podchodu 
objevují v menší míře čáranice 
od sprejerů. Rozhodli jsme se 
proto, že tímto způsobem 
zvelebíme i další podchody 
v naší městské části.      

uměleckým dílem od mladého 
umělce byl tak vymalováván 
i nedaleký podchod u tramvajo-
vé zastávky Štěpničná. Malba 
zobrazuje podobnost mezi 
přírodní džunglí a tzv. sídlištní 
džunglí. Stejným způsobem byl 
zkrášlen i podchod pod komuni-
kací Vysočanská u autobusové 
zastávky Třebenická. Jeho nová 
výmalba symbolizuje neustálý 
shon v dnešních sídlištích. Snaží 
se také využít toho, že tento 
prostor připomíná průmyslový 
objekt a přidává mu prvky 
těchto objektů, například měřící 
budíky. Začalo také zvelebení 
podchodu u Grabovy vily 
a uměleckým dílem budou 
zkrášleny i další podchody.

Dobře si uvědomujeme, že 
nová umělecká díla budou občas 
počmárána graffiti, ale dosavad-
ní zkušenosti ukazují, že k tomu 
dochází ve výrazně menší míře 
než před zkulturněním těchto 
ploch. Pochody budou navíc 
od graffitů pravidelně čištěny. 
Cílem těchto změn je zpříjemnit 
našim občanům jejich procház-
ku či cestu na MHD pohledem 
na originální umělecká díla. 

TENTO MěSíC SE PTá:  

ČSSD

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

Jana Solomonová
radní  
mČ Praha 8  
za ano

vladimíra ludková
zastupitelka  
mČ Praha 8  
za ods

Markéta pekarová 
Adamová
zastupitelka 
mČ Praha 8 
za toP 09

Roman petrus 
starosta  
mČ Praha 8  
za Čssd



osMIČKa / Měsíčník Městské části Praha 8 / Září 2017  www.praha8.cz 11

kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
do ulic pořádek, 
bezpečnost 
i umění
Mnoho věcí by mělo být ve 
městě samozřejmostí, např. 
úklid ulic, sekání trávy, ohledu-
plnost k životnímu prostředí, 
bezpečnost občanů a stejně tak 
i zvelebení nevzhledných 
a ponurých ploch.

Občas chodím podchodem 
pod Povltavskou v blízkosti 
Grabovy vily a úřadu městské 
části, podchod je hnusný a často 
zde jsou různé hadry a nepořá-
dek, dnes (8. 8. 2017) jsem prošel 
místem znovu a podchod je 
vymalovaný živými barvami 
a graffiti, nepořádek bohužel 
zůstal. Pokud podchod není 
uklizený, bezpečný a v noci 
v něm není světlo, tak nemá 
smysl, aby ho graffiti Banksy 
nebo budoucí Mánes maloval.

V byznysu se hovoří o strategii 
malých kroků, tzn. dělat menší 
činnosti, které nejsou tak 
náročné a drahé, ale vedou 
k rozvoji firmy. Představme si 
strategii malých kroků pro naši 
městskou část: všechny 
podchody v naší městské části 
budou vymalované (umělci, 
spolky, skauty), bude zde 
funkční osvětlení, budou denně 
kontrolovány městskou policií, 
a pokud třeba, i denně uklízeny. 
Městskou část to bude stát 
minimální náklady, lidem to 
přinese pocit bezpečí i zážitek 
z umění, a pokud se vymalování 
povede, tak za dvacet let 
se budou prodávat plakáty 
s kresbami podchodů z Prahy 8, 
tak, jak se dnes prodávají 
plakáty graffiti Banksy! Naše 
vize pro Prahu 8 v této oblasti 
tedy je: pořádek, bezpečnost 
a dobré umění do ulic!

ksČm
dejme šanci 
mladým 
výtvarníkům    
Na otázku bych odpověděl takto: 
Ano, je však nutné oslovit 
především mladé umělce, kteří 
mají vztah k našemu obvodu. 
Proč? Prostě proto, že by těm 
dobrým podobný počinek naší 
městské části mohl pomoci 
nastartovat jejich profesionální 
uměleckou dráhu. Svá díla by 
měli představit radnici na 
výstavě přístupné veřejnosti, 
aby i občané měli šanci jejich 
práci připomínkovat. 

Autoři by měli dostat možnost 
osobně výtvarné dílo jak 
představit, tak obhájit umístně-
ní ve vztahu k danému místu. 
Nelze jednoduše říci, něco 
vymyslete a my to někam 
postavíme. Tvůrce by měl mít 
možnost se na místě instalace 
díla vyjádřit, proč se právě 
rozhodl  pro tento prostor a co 
chce svým výtvorem občanům 
vzkázat nebo připomenout.

Jistě nemusí jít pouze 
o výtvarná díla, vždyť zanedba-
né prostory lze oživit i jinak, 
například parkovou nebo 
zajímavou stavební úpravou. 
Zde by se mohli nakrásně 
realizovat žáci odborných učilišť 
různých zaměření spolu 
s architekty.

Místa pro trojrozměrná díla 
by se však musela řádně zvážit. 
Měla by být tam, kde budou na 
očích veřejnosti. Budou tak 
chráněna před různými vandaly 
a nenechavci. Léta letoucí 
kralovala malému parčíku na 
ďáblickém sídlišti veliká 
mosazná žába, která byla 
instalována v době otevření 
nedalekého bazénu v roce 1984. 
Na místě vydržela přibližně do 
roku 2000, kdy náhle zmizela. 
Skončila ve sběrných surovi-
nách nebo zdobí něčí soukro-
mou zahradu? 

měla by Praha 8 dát šanci umělcům zvelebit  
dříve nevzhledné a ponuré veřejné plochy?

tomáš pavlů
zastupitel 
mČ Praha 8  
za kdu-Čsl, 
osmička sobě

petr vilím 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

eliška vejchodská
zastupitelka  
mČ Praha 8 
za stranu zelených

perla kuchtová
zastupitelka mČ 
Praha 8 za osmička 
sobě, kdu-Čsl 
a osobnosti Prahy 8

strana 
zelených
zvelebit  
ponuré ano, 
pokazit pěkné ne
V Praze 8 bylo nově uměleckými 
díly vymalováno několik dříve 
ponurých podchodů a chystá se 
další. Jako první vzniklo 
umělecky zdařilé vtipné dílo 
Pandemie v podchodu metra 
Ládví, které se setkalo s širokou 
pozitivní odezvou veřejnosti. 
Přála bych si, aby takto nastave-
ná laťka umělecké kvality byla 
dodržena i u dalších míst 
a abychom nenechali vzniknout 
laciným výtvorům.

Maminky navštěvující s dětmi 
hřiště si však již všimly i dalších 
výmaleb – pomalovaných 
prolézaček na motivy odpadů. 
Tato novinka jim nebyla vůbec 
milá. Byla jsem svědkem jejich 
ostré kritiky. I moje dítě se mě 
ptalo, proč někdo přemaloval 
toho pěkného medvídka na 
pneumatiku? To opravdu nevím. 
Ani já se na hřišti necítím dobře 
při pohledu na namalovaný 
odpad na plochách, které 
zvelebení opravdu nepotřebova-
ly. Přitom je na městské části 
tolik jiného potřebného. 
Na Praze 8 vkládáme značné úsilí 
do zjišťování potřeb místních lidí 
a jejich přání, co se zde má 
změnit. Bylo by pěkné, kdyby se 
podněty svých občanů městská 
část následně i řídila a nedávala 
peníze zbytečně tam, kde se jimi 
udělá víc škody než užitku. 

Mnozí občané by si přáli další 
zlidštění sídlišť. Protože je tento 
článek o malbách, zůstanu u nich.  
V rámci koalice se snažíme 
o oživení vybraných velkých 
nudných asfaltových ploch na 
sídlištích. Rádi bychom, aby byly 
tyto plochy zajímavější a aby se 
na nich pobavili malí i velcí. 
Co třeba si projít namalovaným 
bludištěm? 

osmiČka sobě 
a nezávislí
šance pro umělce, 
nebo retuš? 
Výtvarné umění do veřejného 
prostoru patří. Je chvályhodné 
podporovat tvořivost i umělce. 
Vždy je šance, že umělecké dílo 
doplní kompozici a stane se 
organickou součástí místa, 
oslovující náhodné chodce 
i trvale přebývající. 

Artefakt může zaujmout 
neotřelým řešením, nemusí být 
statický, ale může přinést napětí 
i dynamiku. Humor a potěšení. 
Může zlákat k tělesným 
aktivitám, aktivní imaginaci, hře 
a tvořivosti i starší ročníky. 
Může být z roztodivných 
materiálů a sloužit rozličným 
účelům, někdy zřejmým pouze 
zasvěceným. Objekty, na něž 
myslím především, ovšem 
ozvláštňují a povyšují již tak 
dost malebná zákoutí lesoparků 
i expozic botanické zahrady. 

Malba je v tomto smyslu 
introvertní záležitostí, spíše se 
hodící ke zvelebování zanedba-
ných zdí, zákoutí či podchodů, 
kdy dobrý nápad může vybíd-
nout k zamyšlení až meditaci 
a stát se podnětem ke změně. 

V intencích výše řečeného by 
se do prostoru autobusového 
nádraží na Palmovce, nevzhled-
né a ponurostí vynikající veřejné 
plochy, velmi hodilo předimen-
zované monstrum složené 
z různorodých kovových 
součástí. Monstrum zrezivělé, 
skřípající, vrzající, komíhající se 
a monotónně vzdychající nad 
neutěšeností onoho místa. 

Je dobré podpořit umělce, 
nejen poskytnutím prostoru, 
ale i přiměřené odměny. 
A hlavně mít na mysli, aby tyto 
viditelné objekty nebyly 
pouhými mimikry nebo retuší, 
zakrýváním něčeho mimořádně 
nevzhledného nejen ve veřej-
ném prostoru, ale i v netranspa-
rentním hospodaření rady 
městské části.
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Rozhovor

FRantiŠek kolouch, dRŽitel ceny eduaRda ŠtoRcha 
Za Pedagogický Přínos:

škola by neměla být 
jen sociální dílnou

 nmgr. františek kolouch Ph.d. ze zŠ na slovance je 
bezesporu charismatický muž. za to se ale diplomy nedáva-
jí. ale za vysoké odborné kvality ve svém oboru a nadstan-
dardní práci pro školu v rámci školních i mimoškolních 
aktivit už ano – potvrzením je cena eduarda Štorcha za 
pedagogický přínos za rok 2017, kterou františek kolouch 
obdržel na konci minulého školního roku. 

co pro vás osobně znamená  
cena eduarda štorcha?
„Ceny si velmi vážím. Chápu ji 
jako ocenění a zároveň poděko-
vání za svou pedagogickou 
činnost.“

vystudoval jste katolickou 
teologickou fakultu Uk a speciali-
zujete se na problematiku 
moderních církevních dějin. 
Čím vás toto téma přitahuje?
„Právě již na vysoké škole mne 
církevní dějiny dvacátého století 
nejvíce přitahovaly. Je zde stále 
ještě mnoho otevřených témat. 
Katolická církev se v době 
nacistické okupace velmi 
aktivně zapojila do odboje 
a i později po roce 1948 byla 
institucí, která se postavila proti 
komunistické ideologii. Má tedy 
mnoho obětí a mučedníků, 
jejichž příběhy mne fascinují. 
Často jsou však široké veřejnosti 

tyto osudy neznámé a to chci 
změnit svou publikační 
a badatelskou činností.“

A čím vás přitahuje pedagogická 
práce?
„Především možností předat 
žákům určité poznatky, zkuše-
nosti, a přispět tak k jejich 
rozvoji. Líbí se mi také, že 
pedagogická práce je prací 
týmovou. Podílejí se na ní jak 
pedagogové, tak žáci. Na mnoha 
projektech, aktivitách pracuje 
několik vyučujících najednou. 
Je mi ctí, že na Slovance, kde 
působím, mohu spolupracovat 
v týmu, kde je řada skvělých 
pedagogů.“ 

co mohou moderní církevní dějiny 
nabídnout dnešním žákům 
základních škol (a nejen jim)? 
Osobnosti? poučení?
„Souhlasím s vámi, především se 

jedná o osobnosti a poučení. 
Historie je obor, který nám 
přináší znalosti o životě našich 
předků a tím i poučení, aby se 
některé chyby neopakovaly. 
V době, kdy se nám ulicemi 
prochází neonacisté, komunistic-
ká strana je stranou parlamentní 
a ideály pravdy, demokracie 
a svobody jsou často pošlapává-
ny, je jistě na místě mluvit s žáky 
o osobnostech, které za tyto 
ideály bojovaly a přinášely 
i oběti. Dnešní mládeži jasně 
vzkazují, že tyto cíle mají svou 
nezastupitelnou hodnotu i dnes. 
Moderní dějiny jsou žákům také 
časově bližší, mohou zde zaznít 
vzpomínky ještě žijících 
pamětníků, jedním z historických 
pramenů je zde i fotografie či 
film, který je dětem velmi blízký. 
Navíc poznávají období, o kterém 
jim mohou vyprávět přímo jejich 
dědeček s babičkou.“

Jste tedy pedagog a historik. 
co je vašemu naturelu bližší?
„Obojí se vzájemně prolíná 
a doplňuje. Obojí je mi posláním.“

Jak jste se vlastně od docela 
nedávné historie dostal k učitel-
ství?
„Je pravda, že jsem se k této 
profesi dostal později, ale 
uvažoval jsem o ní již na 
gymnáziu. Inspirovala mne zde 
skvělá dějepisářka, profesorka 
Blanka Zelinková, která po 
výuce některým zájemcům 
vysvětlovala u citlivých témat, 
o kterých byla nucena učit 
v překroucené podobě, jak to 
bylo skutečně. Nebála se a po 
výkladu jen stručně prohlásila: 
‚A kdo chce vědět, jak to bylo 
doopravdy, přijde za mnou.‘ 
Je úžasné, že dnes díky svobodě 
již dějepisář nemusí lhát 
a překrucovat fakta.“

Jak se dají tyto dvě profese 
skloubit, resp. jak se ve výuce 
doplňují?
„Doplňují se velmi úzce. Historik 
moderních dějin je především 
badatel, který pracuje s archivní-
mi materiály a hovoří s pamětní-
ky. Všechny tyto zkušenosti 

můžete pak žákům při výuce 
předat. Kontakty na pamětníky 
občas využiji pro pořádání 
besed. V uplynulém školním 
roce si v tomto směru i skupinka 
žáků devátého ročníku chtěla 
vyzkoušet práci badatele 
a připojila se k projektu Naši 
sousedé společnosti Post 
Bellum. V rámci projektu pak 
natočila reportáž s pamětníkem 
z Prahy 8, který přežil hrůzy 
Osvětimi. Natáčelo se u něj 
doma a pro žáky to byl opravdu 
velký emotivní zážitek.“

Čím, resp. kým jsou pro vás žáci? 
„Každého z nich vnímám jako 
osobnost a určitě je nelze 
charakterizovat obecně a dávat 
je všechny do jednoho pytle. 
Někteří jsou líní a těžko se 
motivují k nějaké činnosti, 
nejraději by vyspávali a pobyt 
ve škole je pro ně utrpením. 
Často si všímám, jak počítají 
každou minutu. Jsou tu však i ti 
zvídaví, kteří buď ze zvědavosti 
a zájmu, nebo z již získaného 
smyslu pro odpovědnost 
a povinnost s vámi spolupracují. 
Většině dětí vyhovuje, když jsou 
dána určitá pravidla a hranice. 
Samy poznají, kdy je při výuce 
čas pro práci a kdy na zábavu. 
Při výuce jsem se naučil být jak 
přísný, tak umět i hodinu 
odlehčit, uvolnit, zavtipkovat 
a podobně. Děti jsou v principu 
stejné, jako jsme byli kdysi my, 
jen na rozdíl od nás jsou pod 
větším tlakem médií, někteří 
i rodičů, kteří na ně vyvíjejí 
vysoké nároky. Většina z nich 
žije částečně ve virtuálním světě 
sociálních sítí a her, což se pak 
projevuje v jejich komunikaci.“

Samotní žáci si vás pochvalují, že 
je dokážete strhnout k neuvěřitel-
ným výkonům při školních 
soutěžích. Jak to děláte?
„Dětem je dána zdravá soutěži-
vost a dějepis není výjimkou. 
Často mne něco napadne 
a žákům stačí ten prvotní impuls 
pro rozvinutí dalších nápadů. 
Před lety jsem například přišel 
s myšlenkou zopakovat a shr-
nout v šestém ročníku učivo 
o antickém Řecku formou 
soutěže v dobových kostýmech, 
kde by se představily různé 
osobnosti řecké kultury a záro-
veň by žáci byli prověřeni ze 
znalostí o tomto období. Mile 
mne překvapil jejich zájem 
o celou akci a žáci sami její 
průběh doplňovali svými nápady. 
Nakonec se z toho stal projekt, 
který je každoroční tradiční 
záležitostí. Spolupracují na něm S DějepiSným kroužkem po stopách gotiky v Kutné Hoře.
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Děti jsou v principu 
stejné, jako jsme byli 
kdysi my, jen jsou pod 
větším tlakem médií 

a někteří i rodičů.

František koloucH Se Svými žáky v Národním technickém muzeu.

třídní učitelé šestého ročníku, 
a dokonce se připojila i školní 
jídelna s řeckým menu a přednáš-
kou o stravování v antice.“

výuka není jen o sezení ve 
školních škamnách. Jaké další ne 
zrovna běžné aktivity vymýšlíte? 
divadelní hry? Speciální výlety? 
„Nedílnou součástí výuky 
dějepisu jsou exkurze a besedy. 
Pro žáky se tak poznatky 
v učebnicích stávají jakousi živou 
historií. Každoročně jezdím 
s dětmi na místa spojená s bitvou 
Tří císařů, v  rámci výuky 
heydrichiády navštěvují žáci 
9. ročníku každý rok koncentrač-
ní tábor Mauthausen a bývalou 
věznici Terezín i kryptu v kostele 
sv. Cyrila a Metoděje. Velmi 
oblíbená je v šestém ročníku 
škola archeologie. Při výuce 
uměleckých slohů organizuji pro 
žáky sedmého ročníku tematicky 
zaměřené dějepisné procházky 
Prahou (románská, gotická nebo 
renesanční). Vysokou účast 
pokaždé mají i besedy s pamětní-
ky druhého a třetího odboje. Pro 
zájem o tyto akce jsem otevřel 
dějepisný kroužek, jelikož by 
velké množství aktivit omezova-
lo výuku a učební plány jiných 
předmětů. Náplní kroužku jsou 
nejen besedy a exkurze (ta 
poslední byla např. spojena 
i s přenocováním a noční 
prohlídkou na hradu Křivoklát), 
ale také prezentace o zajímavých 
lidech z naší historie. Témata 
a osobnosti si členové kroužku 
vybírají sami. Divadelní hry jsem 
také vyzkoušel. Například v roce 
2009 jsem napsal scénář hry 
Golem, kde si žáci zopakovali 
znalosti o rudolfínské Praze. 
Nutno dodat, že organizování 

soutěží, besed a různých aktivit, 
která já nebo moji kolegové 
připravujeme, se těší velké 
podpoře vedení naší školy. Tyto 
projekty a akce se tak staly již 
nedílnou součástí výuky 
v mnoha předmětech.“

Myslíte, že se vše dá naučit jen 
hraním, že dril ve výuce už nemá 
místo?
„Úplné bezduché biflování 
samozřejmě smysl nemá, spíše je 
důležité, aby žák danou 
problematiku pochopil. Podat 
výuku zábavnou formou je jistě 
vítané, nicméně bez přiměřené 
míry pamětného vyučování se 
neobejdeme. Jak jinak se naučíte 
nepravidelná slovesa v angličti-
ně, násobilku, matematické 
a fyzikální vzorce či alespoň ty 
nejzákladnější mezníky našich 
dějin? Řada odborníků dnes říká: 
‚Doba se změnila, učme děti 
především kritickému myšlení, 
komunikačním dovednostem 
a schopnosti řešit problémy.‘ 
Ale jak chcete řešit problémy bez 
znalostí? Škola by neměla být 
jen jakousi sociální dílnou, jak se 
dnes volá, ale nadále především 
institucí přinášející vzdělání.“

ve školách se často učitelé 
potýkají s nekázní až drzostí 
a nezvladatelností žáků, s nechutí 
se něčemu učit. proč tomu tak je?

„Až na výjimečné případy, kdy 
jde o vyloženě negativní 
povahové rysy dítěte, jde o vliv 
rodiny. Ta by měla být hlavní 
institucí pro socializaci dítěte. 
Mnoho rodičů si myslí, že by 
škola měla vychovávat a zastu-
povat jejich roli, což není dobré. 
Velkou bolestí je v tomto směru 
také vysoká rozvodovost, kterou 
odnášejí především děti a má 
negativní vliv na jejich výchovu. 
Případná neúcta ke škole 
a pedagogům vyplývá i z nasta-
vení hodnotového žebříčku 
v české společnosti, která je více 
méně konzumní, a vytratily se 
z ní duchovní hodnoty. Rodina je 
samozřejmě ovlivňována 
společenskou kulturou. A pokud 
se ve společnosti lže i v těch 
nejvyšších patrech, vládne 
korupce, zločinci jsou mediální-
mi hvězdami, v médiích, ve 
filmech i knihách se běžně 
používají vulgarity, projevuje 
se to pak logicky také u dětí. 
Jsou jen produktem doby. 
Ve škole, kde pracuji, mám však 
zkušenost, že stále převažují 
rodiny a děti, které jednají 
slušně a své hodnoty mají 
nastaveny jinak. Například žáci 
mají obrovský smysl pro pomoc 
druhému a společnou práci. 
Každoročně na naší škole sami 
žáci organizují prostřednictvím 
žákovského parlamentu či 
třídních učitelů celou řadu 
charitativních akcí. Díky empatii 
dětí se také celkem bez problé-
mů integrují do třídních 
kolektivů cizinci či děti s urči-
tým zdravotním omezením.“

nejdeme od zdi ke zdi? Od Maka-
renka a jeho kolektivní (až 
vojenské) socialistické výchovy 

k do extrému přivedené komen-
ského školy hrou?
Myslím si, že ne. Pojem ‚škola 
hrou‘ se v poslední době hodně 
užívá. Laici i odborníci ho mylně 
prezentují a chybně vykládají 
ve smyslu, že by si děti ve škole 
měly více hrát a bavit se. Je to 
však omyl. Komenského spis 
Schola ludus (Škola hrou) se 
zabývá výukou latinského 
jazyka. Základem je jeho 
učebnice Janua linguarum 
reserata (Brána jazyků otevřená), 
kterou sepsal již předtím a hledal 
zde způsoby, jak usnadnit výuku 
latiny. Zatímco v Orbis pictus 
(Svět v obrazech) píše o metodě 
názornosti, zde o scénické 
metodě, např. scénce, divadelní 
hře. Nicméně zdůrazňuje 
seriózní výuku se vší vážností 
a vůbec nepíše o hraní a zábavě. 
A tak i na škole, která se 
prezentuje jako škola hrou, se 
musí i seriózně učit běžnými 
metodami. Na Makarenkovi se 
mi líbí jeho dva názory, že žádný 
člověk není nevychovatelný 
a nepotřebný, a pak jeho tvrzení, 
že i kolektiv, tedy školní třída je 
živoucí organismus, který lze 
formovat a morálně upevňovat. 
To další, co přišlo ze SSSR, jako 
byly společné a cenzurované 
osnovy, likvidace soukromých 
škol i některých skvělých 
pedagogů atd., s Makarenkem 
již nesouviselo. Socialistickou 
výchovu již ponechme minulosti. 
Vždy, ať za socialismu či dnes, 
však záleželo a záleží na 
osobnosti učitele.“ 
 
děkuji za rozhovor.
VladimíR slabý
Foto: aRchiV  
FRantiŠka koloucha

celý rozhovor NA 
www.praha8.cz

vIzItKa
MGr. FrantIšeK Kolouch, 
Ph.d. Učitel na ZŠ a MŠ Na Slovan-
ce, držitel Ceny Eduarda Štorcha 
2017. Pedagog a historik, vystudo-
val Katolickou teologickou fakul-
tu UK. Specializuje se na problema-
tiku moderních církevních dějin, 
zvláště na osobnosti pronásledo-
vané v době nacismu a komunis-
mu. Doktorát z historie obhájil na 
katedře dějin Pedagogické fakul-
ty UK v roce 2015. Je autorem po-
drobné biografie o internovaném 
českobudějovickém biskupu Josefu 
Hlouchovi (Milion duší, 2013) a ro-
kytnickém knězi Janu Bulovi a ba-
bickém případu (Oběť případu Ba-
bice, 2016).



14 osMIČKa / Měsíčník Městské části Praha 8 / Září 2017  www.praha8.cz

Bezpečnost

z Černé kroniky

sprejer
V první polovině prázdnin 
v nočních hodinách zadrželi 
městští strážníci poblíž 
Liberecké ulice svérázně 
výtvarně založeného mladíka, 
který si za použití barevných 
sprejů ne příliš originálně 
vybíjel na fasádě mostní zdi své 
umělecké ambice. Jelikož 
u strážníků vzniklo důvodné 
podezření, že mladíkovo 
počínání má charakter 
trestného činu, byl mladý 
umělec hlídkou zadržen 
a předán k vyšetření celé 
záležitosti do kompetence 
kolegů ze státní policie.

Kolař
Na jízdním kole nepotkáte jen 
sportovce, ale i zloděje. Noční 
projížďka na odcizeném kole 
skončila jedné červencové teplé 
noci pro strážníkům známého 
pobertu. Ten svou neobratnou 
jízdou upoutal pozornost 
hlídky v Trojské ulici, přičemž 
se strážníci divili, kde zrovna 

on vzal peníze na luxusní 
bicykl, na němž dílem jel 
a dílem se podezřele klátil. 
Zastavení a kontrola podezřelé-
ho včetně lustrace v evidenci 
odcizených kol  jen stvrdily 
původní podezření. Strážníci 
pak celý případ dále řešili 
ve spolupráci s PČR.

záchrana života
Záchrana lidských životů patří 
rovněž k celoroční náročné 
práci policistů. Obrovský dík 
zaslouží hlídka městských 
strážníků, která v horkém 
letním dni za použití oživovací 
techniky pomohla přivést 
k vědomí muže, jehož další 
občané nalezli ležícího poblíž 
polikliniky v Mazurské ulici. 
Rychlý příjezd záchranky jen 
potvrdil profesionalitu zásahu 
policistů. Postiženému se 
podařilo nejen obnovit jeho 
základní životní funkce, ale 
po příjezdu záchranářů byl 
s nimi již schopen dokonce 
i komunikovat.

SPOLEČNÉ KURZY BEZPEČNÉHO
CHOVÁNÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

PODZIM 2017

Radnice Prahy 8, jak je již od r. 2015 
zaběhlou tradicí, pořádá bezplatné kurzy 
bezpečného chování, které jsou určeny 
občanům naší městské části – dospělým 
i dětem. Součástí kurzů je nácvik 
sebeobrany, umění naučit se zvládat 
nebezpečné, krizové a konfl iktní situace. 
Součástí výuky je i nácvik první pomoci. 
Kurzy budou pořádány osvědčenými 
trenéry ve dvou místech:

Základní škola Petra Strozziho, 
Za Invalidovnou 579/3, Praha 8, Karlín, 
tělocvična školy

Odpovědný trenér: p. Filip Rubínek
každé úterý od 19. 9. do 28. 11.
18:00–19:30 hod.

Kontakt: Filip Rubínek, tel. 777 166 156
e-mail: fi lip@kurzysebeobrany.cz
www.sebeobranapraha.eu

Základní škola Burešova, Burešova 1130, 
Praha 8, Kobylisy, prostory v budově 
vedle školní jídelny (bývalé fi tness)

Odpovědný trenér. p. Daniel Průša
každou středu od 4. 10. do 29. 11.
18:30–20:00 hod.

Kontakt: Daniel Průša, tel. 776 777 576
e-mail: prusa.cf@gmail.com

Maximální počet zájemců pro každý kurz je 30 osob. www.praha8.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ááásssttt
888

zase „Šmejdi“

opatrnosti není 
nikdy nazbyt

 nnový text, starý obsah, stejné problémy. a to zejména 
těch, kteří jsou nejzranitelnější – seniorů. to je výsledek 
staronové odrhovačky, kterou spustili podomní prodejci, 
pro které se vžilo označení „šmejdi“. 
Proto opět varujeme – buďte 
opatrní! Zhruba před dvěma 
měsíci jsme na webových 
stránkách městské části a na 
stránkách Osmičky upozorňova-
li na opětovnou aktivizaci 
podomních prodejců v naší 
městské části. 

Předmětem zájmu zmíněných 
nepoctivců byli lidé především 
seniorského věku, kterým 
nakukali, že je namístě bezpro-
středně vyměnit zámkovou 
vložku, protože ta stávající je 
nevyhovující a hrozí vykradení 
bytu, ke kterému došlo v tom 
samém domě. Což byla od 
počátku lež. 

Bohužel se našli lidé, které 
podloudníci nachytali a přišli 
díky nim o mnoho tisíc korun. 

Posuďte sami: zámková vložka, 
kterou si poškození nechali 
vyměnit, stála v reálu do tisíce 
korun. Za její namontování však 
postižení zaplatili dokonce 
o osm tisíc korun více! A navíc 
byla ještě méně kvalitní než ta 
původní. 

Co k celé věci dodat? Opět 
naše tradiční – s podomními 
obchodníky se nejedná, podomní 
obchod je na území hl. města 
Prahy zakázán vyhláškou. Navíc 
nemějte doma zbytečně mnoho 
peněz, o které vás může 
podobným způsobem kdokoliv 
připravit.

Zdeněk nagoVský,  
předseda komise 
pro bezpečnost RmČ Prahy 8
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Doprava

kobylisy a ládví

rozšíření zón 
placeného stání

 nna základě žádosti městské části Prahy 8 došlo od 
soboty 26. srpna 2017 k rozšíření zón placeného stání 
v oblasti 8. 3. kobylisy a ládví.  

Zóny byly nově zřízeny v úseku 
nad Žernoseckou ulicí směrem 
k Ďáblickému háji až k hranici 
MČ Prahy 8 a v oblasti pod 
touto ulicí přibližně ohraniče-
nou ulicemi Horňátecká 
a Čumpelíkova. Mapy zobrazu-
jící, v jakých přesně místech 

byly zóny nově zavedeny, 
můžete nalézt v přízemí tzv. 
Bílého domu, v registračním 
místě pro ZPS v Kulturním 
domě Ládví a na stránkách 
www.parkujvklidu.cz. Tyto 
plánky ukazují, i jaký druh zón 
byl v dané ulici zaveden. 

Důvodem pro rozšíření ZPS 
v oblasti Kobylis a Ládví je 
snaha o regulaci dopravy 
v klidu. V této lokalitě totiž 
v hraničních částech zón 
parkují své automobily řidiči, 
kteří si neobstarali parkovací 
oprávnění pro ZPS, i když bydlí 
v oblastech, kde již byly zóny 
zřízeny. Ve velké míře zde 
parkují své automobily 
i obyvatelé Středočeského kraje 
a okrajových části Prahy, kteří 
poté pro svoji cestu využívají 
nedalekých stanic metra 
a tramvajové linky. 

„Chceme zajistit, aby naši 
občané mohli zaparkovat svá 
vozidla v těsné blízkosti svého 
bydliště. Požádali jsme proto 

o rozšíření zón placeného stání, 
které jsou v současné době 
jediným účinným realizovatel-
ným opatřením, kterým lze 
zlepšit možnosti parkování pro 
naše obyvatele,“ uvedl starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.        

Zatím nedošlo k původně 
plánovanému rozšíření zón 
placeného stání o část 
Střížkova nacházející se 
východně od Ďáblické ulice. 
Tato lokalita bude řešena po 
vyhodnocení první části 
rozšíření ZPS v oblasti 
Kobylisy a Ládví. Na základě 
tohoto vyhodnocení bude 
rozhodnuto, zda v této části 
Střížkova budou zóny placené-
ho stání zavedeny.   (pep)

nezaPomeňte si ProdlouŽit Parkovací oPrávnění

nový ceník přinesl zlevnění
 nPřed rokem byly spuštěny zóny placeného stání, nyní tedy 

nastal čas prodloužit si parkovací oprávnění. důležitou 
změnou je snížení ceny parkovacího oprávnění za druhé 
vozidlo rezidenta a první vozidlo abonenta, jak je upravuje 
nový ceník, který vstoupil v platnost 24. srpna 2017.

Parkovací oprávnění si lze 
vyřídit osobně na registračních 
místech v tzv. Bílém domě 
(u Meteoru 6, Praha 8 – Libeň) 
a v Kulturním domě Ládví. 
Máte-li založeny Osobní 
stránky uživatele na adrese 
www.parkujvklidu.cz, můžete si 

parkovací oprávnění prodloužit 
jejich prostřednictvím. 

Mějte na paměti, že při jeho 
prodlužování je i nadále nutné 
doložit trvající právní vztah 
k vozidlu (velký technický 
průkaz) a trvalý pobyt v měst-
ské části Praha 8.

Provozní doba registračního 
místa v tzv. bílém domě:
Po: 8.00–12.00, 13.00–18.00 hod. 
Út: 8.00–12.00, 13.00–16.00 hod. 
St: 8.00–12.00, 13.00–18.00 hod. 
Čt: 8.00–12.00, 13.00–15.30 hod. 
Pá: 8.00–12.00 hod. 
Provozní doba registračního 
místa v Kulturním domě ládví:
Po: 8.00–12.00, 13.00–16.30 hod. 
Út: 8.00–12.00, 13.00–16.30 hod. 
St: 8.00–12.00, 13.00–16.30 hod. 
Čt: 8.00–12.00, 13.00–16.30 hod. 
Pá: zavřeno (pep)

CENY PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ K DLOUHODOBÉMU STÁNÍ  
V REZIDENČNÍCH A SMÍŠENÝCH ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE 

oblasti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 16 a 22 – výtah z ceníku

REZIDENTNÍ ZÓNY
SMÍŠENÉ ZÓNY

Uživatel Pořadí vozidla Cenové pásmo
Cena

Roční popl. Pololetní popl. Čtvrtletní popl. Měsíční popl. Týdenní popl.

Rezident

1. vozidlo všechna 1 200 Kč 600 Kč 300 Kč – –

2. vozidlo všechna 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč –

3. a další vozidlo

1 3 6000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 3 500 Kč 900 Kč

2 3 0000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč

3 2 4000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 700 Kč

Rezident starší 65 let, 
rezident – držitel průkazu 

ZTP, ZTP-P

1. vozidlo všechna 360 Kč 180 Kč 90 Kč – –

2. vozidlo všechna 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč –

3. a další vozidlo

1 36 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 3 500 Kč 900 Kč

2 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč

3 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 700 Kč

Fyzická osoba podnikající 
(abonent), právnická osoba 

podnikající (abonent), 
vlastník nemovitosti

1. vozidlo všechna 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč 900 Kč 250 Kč

2. a další vozidlo

1 36 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 3 500 Kč 900 Kč

2 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč

3 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 700 Kč

Manipulační poplatek (za změny provedené ve výdejně) 100 Kč
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Měníme Prahu 8

sousedské slavnosti 

slavnosti  
zažít město jinak 
budou vyprávět 
příběhy 
pražských čtvrtí

 nPoznejte svou čtvrť, 
sousedy i jejich příběhy. 
v sobotu 16. září se veřejná 
prostranství po celé Praze 
promění v jeviště plné 
kultury, soutěží, her, domácí-
ho jídla a pití a dobré nálady. 
už po dvanácté bude možné 
zažít město jinak. tentokrát 
s podtitulem Příběhy z naší 
čtvrti. 

V Praze 8 se promění zásluhou 
místních obyvatel a spolků hned 
sedm lokalit: na Invalidovně, 

v Hybešově, 
Osinalické a Chaba-
řovické ulici, na 
náměstí Dr. Václava 
Holého, v Burešově 
a v Křižíkově ulici. 

zaŽít Karlín 
jInaK
V Karlíně bude 
uzavřena zadní část 
ulice Křižíkova. 
Sousedé i přespolní se setkají od 
14 h. až do večera u literárního 
čtení, na hodině jógy, při 

poznávání včelařství 
nebo kompostování, 
u dýní a bylinek nebo 
mezi poklady na 
blešáku. Restauratéři 
se pochlubí svými 
majstrštyky a ob-
chodníci svými 
výrobky, děti budou 
vyrábět ze dřeva, 
opékat buřty nebo 

vyrábět placky a dospělí se 
můžou třeba nechat ostříhat. 
A čeká nás samozřejmě i hudeb-
ní program! Těší se karlínští 
sousedé!

zaŽít Karlín jInaK 
Podruhé
Spolek Divoké matky zve na 
program od 14 h. v ul. Hybešova. 
Pro návštěvníky budou 
připravena divadla pro děti 
a dospělé, workshopy, dílny, 
tančírny, koncerty a hry pro 
celou rodinu. Podpoří nás také 
DDM Karlínské spektrum 
(vystoupení dětí, dílny). Dáme si 
čaj o páté nebo cukrovkou vatu 
a bude opékání buřtů.

zaŽít InvalIdovnu 
jInaK
Výstavou a přednáškou 
Ladislava Zikmunda-Lendera 
představíme jedinečnou 
industriální stavbu bruselského 
stylu - někdejší mazutovou 
výtopnu. Bude i koncert, dětský 
program i speciální mazutová 
zmrzlina. Těšíme se na vás 
naproti hotelu Čechie při 
Mazutce v ulici u Sluncové.

zaŽít šKolu jInaK…
Základní škola německo-české-
ho porozumění v Chabařovické 
1125 zve na společnou „multi-
kulturní snídani“ s programem 
pro rodiny s dětmi za doprovodu 
hudby a tance od 9 do 12 h. 
uvítáme na ochutnání i vaše 
speciality! Souběžně s hudebním 

a tanečním doprovodem budou 
probíhat další aktivity, např. 
tradiční korejské hudební 
nástroje, japonské, korejské 
a francouzské speciality, burza 
starých knih a hraček, zmrzlino-
vé hody, dílna bubnování ZuŠ 
Taussigova.

zaŽít ládví jInaK 
Na travnatém prostranství před 
Tichou kavárnou od 14 do 19 h. 
je připraven pestrý program pro 
malé i velké. Návštěvníci se tak 
budou moci těšit na výtvarnou 
a tvořivou dílnu, hudební 
workshop a pěvecké vystoupení, 
lekci cvičení, sportovní aktivity, 
čtecí stan či opékání špekáčků. 
Akce je realizována ve spoluprá-
ci Komunitního centra Hrubého 
a Tiché kavárny. 

zaŽít lIbeň jInaK 
Den, kdy se obyčejné náměstí 
promění v místo plné hudby, 
tance, jídla a her. Zažijte se 
svými sousedy jógu, lekce tance, 
libeňský kvíz, vypravění 
o historii Libně, soutěže, domácí 
výrobky i jídlo, to vše provázené 
živou hudbou, zakončené 
večerním promítáním filmu 
o Bohumilu Hrabalovi. Těšíme 
se na vás od 14 do 21 hodin na 
náměstí Dr. Václava Holého.

zaŽít ĎáblIce jInaK
Komunitní centrum Vlna 
v Osinalické ul. zve na pestrý 
a zajímavý odpolední program.

iVa háJkoVá,  
koordinátorka ma21

Zažít měSto jinak v Karlíně. Foto: Lukáš Hamáček

KompletNí progrAm 
A iNformAce o dAlších 

zApojeNých místech 
NAjdete NA 

www.zazitmestojinak.cz
akce se koná pod záštitou starosty 

Prahy 8, Romana Petruse a ve 
spolupráci se sdružením auto*mat.

F é r o v Á

31. 8. 2017 
13 – 18 h

Terasa KD Ládví 
Praha 8

PřijďTe na Férové Trhy  
v Praze 8!

akce se koná pod záštitou  
zástupce starosty MČ Praha 8 Petra vilguse a radní MČ Praha 8 jany Solomonové.

   ekumakad  

www.ekumakad.cz

hledáte alternativy nákupu a chcete zároveň posílit aktivní sousedství 
a komunitní soužití? ekumenická akademie ve spolupráci s Městskou 
částí Praha 8 vás srdečně zvou na Férové trhy v Praze 8, zaměřené 
na ekologickou zemědělskou produkci, výrobky místních sociálních 
podniků a neziskových organizací, lokální ekonomiku a fair trade.

Přijďte nakoupit, ochutnat z pestrého výběru občerstvení  
a také poznat nové lidi.
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Přidejte se

Pražské 
cyklozvonění 

 n již 11. ročník rodinného festivalu se koná v neděli 17. září 
od 10 do 17 hodin v kaizlových sadech a je určen pro všechny, 
kteří mají rádi pohyb a dobrou zábavu.

Akci pořádá spolek NaKole ve 
spolupráci s hlavním městem 
Prahou, městskou částí Praha 8 
a dalšími 25 městskými částmi 
a obcemi v okolí Prahy. Záštitu 
nad akcí poskytli Petr Dolínek, 
náměstek primátorky hl. m. 
Prahy, a Petr Vilgus, zástupce 
starosty městské části Praha 8. 

A Petr Vilgus k tomu říká: 
„Jsem rád, že se 11. ročník koná 
u nás v Praze 8, jelikož jsem sám 
vášnivý cyklista a velmi rád se 
osobně zúčastním jak pelotonu, 
tak odpoledního programu.“

sPoleČně na Kole 
Projet se po nejhezčích praž-
ských trasách můžete opět třetí 
neděli v září. Počet míst, odkud 
budou vyrážet společné 
cyklojízdy, se vyšplhal letos 
k číslu 26. Trasy jsou pečlivě 
vybrané tak, aby vás provedly 
zajímavými místy a zároveň 
byly sjízdné i pro rodiny s dětmi. 
užít si můžete nejkrásnější 
místa, jako jsou Prokopské údolí, 
Modřanská rokle, Chuchelský 
háj nebo les v údolí Kunratické-

ho potoka. Délka tras se 
pohybuje od 3 do 30 kilometrů, 
vybrat si „svou“ trasu tak může 
opravdu každý. Pro ty, kteří se 
chystají zvládnout na kole 
i zpáteční cestu, jsou připravené 
doporučené cesty. Více informa-
cí na www.cyklozvoneni.cz. 

odPoledne 
v KaIzlových sadech
V Kaizlových sadech zažijete 
společně s celou rodinou 
atmosféru babího léta a pro-
dloužíte si tak na chvíli pohodo-
vou, prázdninovou atmosféru.

Pódiovým programem nás 
provede moderátorka Michaela 
Všetečková, kterou můžete znát 
jak ze soukromých televizí v roli 
moderátorky, tak i manažerky 
internetové televize. V průběhu 
dne Vám představí hosty, 
kterými budou například: 
kapela Robinandson – několika-
násobný vítěz hitparády, 
Frekvence 1 a prudce stoupající 
hvězda české populární scény, 
Laďa Kerndl – známý jazzový 
a swingový zpěvák, který 

pohladí nejen svým zpěvem, ale 
i dobrým a otevřeným srdcem, 
Magdaléna urbanová – jedna ze 
sólistek Orchestru Karla Vlacha, 
vokalistka Marie Rottrové. Dnes 
si píše své autorské písně. 
Dalšími hosty budou sportovci:

Čestným hostem je Petr 
Koukal. Tento úžasný sportovec 
s mnoha tituly také založil 
Nadační fond Petra Koukala 
a v rámci projektu „STK pro 
chlapy“ se snaží změnit myšlení 
a chování mužů.

Na svém vysokém kole dorazí 
a celý den s námi bude i Josef 
Zimovčák, který se na začátku 
90. let svezl na historickém 
vysokém kole, a to mu změnilo 
(alespoň částečně) život. A proto- 
že všechno, co dělá, dělá naplno, 
stal se v průběhu let nejznáměj-
ším jezdcem na tomto stroji. 

Chcete zažít biketrialovou 
show, u které nebudete dýchat? 
Tomáš „Žoržo“ Eibl nám 
předvede show plnou adrenali-
nu a zábavy. Jednoznačně se 
připravte na exhibiční vystoupe-
ní, které jste ještě neviděli. 
Tomáš „Žoržo“ Eibl patří ke 
špičce biketrialových závodníků 
v České republice a své schop-
nosti Vám předvede! 

Skupina Skipping Boys je 
složena z mladých mužů, kteří 
ovšem tvoří jeden z nejstarších 

a nejdéle vystupujících týmů 
v České republice. Se skákáním 
začali v roce 2008, tým založili 
oficiálně o dva roky později. 
Vyrostli v Sokole Libeň, kde také 
tým vznikl a nadále se rozvíjí. 

Pro děti bude k dispozici nejen 
skákací hrad, vystoupení klauna, 
malování na obličej, modelování 
z balónků, ale také budou moci 
vyzkoušet dětské vysoké kolo 
od Josefa Zimovčáka, dopravní 
hřiště, slacklining, soutěž ve 
výrobě elektrické energie na 
Cykloelektrárně a výrobu freshů 
a koktejlů, workshop o důleži-
tosti nošení helmy na kolo 
a mnohé další aktivity. 

Na ty, kdo dorazí na místo na 
kole, čeká mobilní opravna kol 
Bajkazyl. u informačního 
stánku pro cyklisty si návštěvní-
ci mohou vyzvednout aktuální 
pražské cyklomapy, na místě 
bude zabezpečené parkování 
jízdních kol a pro zájemce je 
připravená nabídka cyklopříslu-
šenství a cargo kol. Také se tu 
dozvíte, jak se nejlépe dostat 
na kole zpět domů nebo kam 
se vydat po Praze na výlet. 

Těšte se na Cheese-Box, 
handbike, monoski, tombolu 
a výborné občerstvení (Loving 
Hut – veganské jídlo, FruTeaMa 
– ovocné nanuky, Pivovar 
Moucha – lahodné pivo, Toscana 
– chuť Itálie, Fair trade – Fair Bio 
+ Mlsná Kavka – káva a slané 
i sladké dobroty, Costa Coffee 
– skvělý kávový sortiment, 
Crystalis – …nejkratší cesta 
k prameni a mnoho dalších).  (sie)

RoZhoVoR s osobností:

laďa Kerndl
 nnejprve nám dovolte poděkovat, 

že nám věnujete svůj čas, a to nejen na 
tento rozhovor, ale i 17. 9., kdy vystou-
píte živě na akci Pražské cyklozvonění. 

co vy a první kolo? pamatujete si první jízdu?
Táta mi pořídil pánské kolo. Tyčka mezi 
řídítky a sedadlem se v Brně nazývala 
štangla. Byla moc vysoko a nedosáhl jsem na 
šlapátka, musel jsem svoje tělo zkroutit, 
abych se dostal pod štangli a pak mohl jet. 
Takto jsem jezdil tak dlouho, dokud jsem 
nevyrostl. Pak už jsem si pěkně seděl na 
sedadle a při nasedávání na kolo jsem 
takzvaně přehodil nohu přes štangli. To byla 
dost frajeřina. Bylo pár pádů, odřená kolena, 
ale byl to velký zážitek. 

Jelikož víme, že bydlíte v Žernovníku – kdybys-
te chtěl – jsou tam a blízkém okolí podmínky 
i pro cyklisty?

Ano, je zde úžasná příroda, jsou tu cyklostez-
ky, ale i polní cesty, kde se dá na kole putovat 
přírodou. Já s mojí ženou jsme ještě před pár 
lety na kole jezdili. Podle mne jsou zde 
podmínky skvělé.

Již  17. září si v praze 8 budou moci přítomní 
nejen poslechnout vaše krásné písně, ale 
mohou si nechat podepsat i vaše cd nebo 
knihu?
Ano, ke svým 70. narozeninám jsem vydal již 
devatenácté album You. S Petrem Mackem 
jsme napsali knihu Kariéra na druhý dech. 
Kniha je o mém životě, o mé nemoci, o tom, 
jak se vyvíjel můj život poté, co jsem přestal 
vystupovat na zaoceánských lodích 
a angažmá v zahraničí. Je to taková zpověď, 
je zde plno fotografií z mého života.

co v chystáte pro následující období a kde 
kromě pražského cyklozvonění vás můžeme 
vidět?
Tak prvně musím říct, že již delší dobu 
připravuji svoje dvacáté album. Natáčet se 
chystám v září a říjnu. Tentokrát chci pro 
svoje fanoušky a posluchače připravit CD 

se skladbami, které já mám rád. Otevřít jim 
svoje srdce. Budou to tedy moje srdcovky, jak 
říkám. Věřím, že se bude líbit a každý si tam 
najde svoji skladbu. Vydání CD plánuji na 
jaro 2018. Všechny koncerty naleznete na 
mých www.ladakerndl.cz a na Facebooku. 
V Praze budu mít vánoční koncert v Divadle 
u Hasičů, to je již tradice, se svým orches-
trem 17. prosince – vstupenky jsou již 
v prodeji – a pak mě mohou vidět v Brně na 
Vánočním koncertu s dětským sborem 
a hosty tentokrát v Semilassu 21. prosince. 
Těším se na vás, přeji vám pěkný zbytek léta. 

děkujeme a těšíme se na živé setkání  
17.  září v kaizlových sadech.
simona eRben, koordinátorka ma21
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Životní prostředí

ZápaDní ČáSt lokality Prosecké skály z ptačí perspektivy.

Prosecké skály

zlepšení stavu 
západní části by 
mělo být prioritou

 ncelá lokalita Prosecké skály 
představuje významnou plochu 
veřejné zeleně v severní části libně. 
jejich potenciál ale není plně využit. 

Lokalita Prosecké skály se skládá ze 
samotné přírodní památky, která obsahuje 
výchozy pískovců české křídy s rozsáhlým 
systémem přírodních i umělých jeskyň, 
a dále z rozsáhlé navazující oblasti, jejíž 
většinu kryje les. Přes její významnou 
polohu a rozsah se touto lokalitou dosud 
žádná politická reprezentace odpovědně 
nezabývala, což by se mělo změnit. Jak říká 
starosta Roman Petrus: „Prosecké skály 
mají svůj velký význam a zatím bohužel 
málo využitý potenciál. Proto jsme nechali 
zpracovat studii pro celou západní část 
lokality, která bude základem pro diskuzi 
s občany a přípravu konkrétních návrhů 
na zlepšení.“

Západní část lokality se nachází ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, východní část je 
v majetku řady soukromých vlastníků. 
Na obrázku je vyobrazeno schéma právě 
západní části lokality, pro které byla vytvoře-

na studie a která může být vzhledem 
k jednodušším majetkovým vztahům 
v nejbližších letech revitalizována. 

V lokalitě se v současné době nachází jakási 
cestní síť, která však není vhodným způso-
bem stabilizována, kolem cest je částečně 
rozmístěn mobiliář, který však není dostateč-
ný. Zcela nedostatečně je podchycen způsob 
dalšího využití lokality, což by se mělo 
změnit. 

Nejbližší možnost, jak se seznámit se studií 
a diskutovat budoucí podobu západní části 
Proseckých skal, bude 9. října od 18 hodin na 
Libeňském zámečku přímo se starostou 
Romanem Petrusem. 

Jakékoli komentáře či připomínky, které 
by měly na jednání zaznít, můžete zasílat 
na e-mail: vit.ceza@praha8.cz.  (vic)

NA AKCI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE:     VIT.CEZA@PRAHA8.CZ, 222 805 187 

 

DISKUZE SE STAROSTOU 
Romanem Petrusem 
OHLEDNĚ BUDOUCÍ PODOBY 
PROSECKÝCH SKAL 

9. ŘÍJNA 2017  
OD 18:00 DO 19:30 

V LIBEŇSKÉM ZÁMEČKU 
ZENKLOVA 1/35, 180 48 PRAHA 8 

Srdečně vás zveme na diskuzi se starostou MČ Praha 8 
Romanem Petrusem, na které bude představena příslušná 
ideová studie. 

Městská část Praha 8 vás zve na 
 
 

veřejné projednávání 

 
 
 

PLÁNOVANÉ KOMPLEXNÍ 
REVITALIZACE CENTRÁLNÍ VEŘEJNÉ 

PLOCHY V ČIMICÍCH 

 
 
 

 

úterý 3. 10. 2017 od 17:30 do 19:30 

KD Krakov, Těšínská 600/4, 181 00 Praha 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci akce budou představeny průběžné výsledky ideové a realizační 
studie. 

Akce se koná pod záštitou pana starosty MČ Praha 8 Romana Petruse. 
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Zdravotní a sociální péče

komunitní centrum Pro seniory 

v bedřichovce se pořád něco děje
 nProstor komunitního centra Právě 

teď v přízemní budově vedle fotbalové-
ho hřiště fk meteor neustále pulsuje 
životem. 

Komunitní centrum v ul. Bedřichova 16 
nabízí pohodovou domáckou atmosféru ve 
které se zbavíte shonu velkoměsta a můžete 
se v poklidu věnovat spoustě vzdělávacích 
a aktivizačních činností. Nebo si jenom číst 
noviny, popíjet kávu, pracovat si na počítači 
a setkávat se se zajímavými lidmi..

Nabízené aktivity zahrnují pestrou 
směsici činností: různé druhy cvičení, Nordic 
Walking, pétanque, program posilující tělo 
i mysl s názvem Trénuj hlavu, trénuj tělo, 
aby zdraví vydrželo, angličtina, počítačové 
kurzy různé úrovně, kurzy první pomoci, 
přednášky, individuální odborné poraden-
ství (informační technologie, právník, 
psycholog, finanční gramotnost, zdravý 

životní styl), bubnování, výtvarničení, 
rukodělné činnosti, deskové hry, šachy, karty, 
mezigenerační setkávání, mezigenerační 
vycházky. Chcete tip třeba na aktivity 
s vašimi vnoučaty? Děláme cvičení pro 
prarodiče s vnoučaty a kreativní a výtvarné 
aktivity s vnoučaty (senioři nejsou vnímáni 
jako doprovod, ale všech činností se aktivně 
účastní). 

Vstup je zdarma, takže přijďte! Vyberete 
si aktivity dle vašeho přání, popovídáte si 
se zajímavými lidmi, získáte inspiraci, nové 
kontakty. K dispozici jsou i noviny, časopisy, 
knihy, káva atd.

Otevřeno každý všední den od 10 hod. 
do 17 hod. Skupinové aktivity naleznete 
v měsíčním programu. Volné aktivity 
k dispozici po celou otevírací dobu. Více 
na: www.kc-praveted.cz, tel.: 775 531 833, 
e-mail: centrum@kc-praveted.cz.   (red)

burza  
seniorů

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

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

PROGRAM NA září
 ` 5. 9. úterý od 13,00 h.  
` CVIČENí PAMěTI v Gerocentru.  
Vede Iva Hubená.

 ` 19. 9. úterý od 13,00 h.  
` BABINEC – SPOLEČENSKé HRY. 
V Gerocentru. Vede paní Mullerová.

 `Pondělky: 11., 18., 25. 9. 
` PLAVáNí. Sraz ve 13,30 hod. 
před plaveckým stadionem Na Šutce. 
Vede V. Dvořáková.  
Vstupné pro seniory 96 Kč.

 `středy: 6., 13., 20., 27. 9. 
` NORDIC WALKING – VYCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13,00 h. v Gerocentru. 
Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 `Čtvrtky: 7., 14., 21. 9.  
` PéTANQuE. Sraz ve 13,30 h. 
v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

 ` 3. 10. úterý 13,00–16,00 h. 
` VÝTVARNá DíLNA – Práce s kůží. 
V Gerocentru. Vede A. Boušová.  
Vstupné 20 Kč.

PéČe o seniory v domácím Prostředí

osobní asistence je  
krok správným směrem

 n současným trendem v péči o seniory je podpora seniorů v jejich přiroze-
ném prostředí, tak aby mohli co nejdéle zůstat ve svých domovech. 

Vedle pečovatelské služby je významným 
pomocníkem i sociální služba osobní 
asistence, která kromě pomoci při zajištění 
péče o vlastní osobu, pomoci při osobní 
hygieně a zajištění chodu domácnosti 
zprostředkovává kontakt se společenským 
prostředím a napomáhá při uplatnění práv 
a oprávněných zájmů seniorů. Vedle těchto 
základních činností služba osobní asistence 
nabízí i výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti. Význam osobní asistence spočívá 
zejména v podpoře a rozvoji stávajících 
schopností klienta, a současně umožňuje 
realizaci časově náročnějších služeb, jako je 
např. doprovod seniora na nákup nebo 
společná příprava stravy.

S ohledem na nárůst zájmu seniorů 
o poskytování osobní asistence je tato služba 
stále více podporována v rámci dotačních 

programů MČ Praha 8. „Naším cílem je  
umožnit občanům, kteří potřebují nějakou 
péči a jejich zdravotní stav to dovolí, zůstat 
v domácím prostředí,“ říká starosta Roman 
Petrus.

Že se jedná o krok správným směrem, 
potvrzují i reakce uživatelů těchto služeb, 
z jejichž ohlasů lze vnímat smysluplnost této 
formy pomoci a jejich spokojenost s ní. Také 
proto MČ Praha 8 spolupracuje s organizace-
mi jak ze svého regionu (Gerontologické 
centrum, Obvodní ústav sociálně zdravotnic-
kých služeb), tak i se subjekty z jiných 
městských částí, poskytujících službu osobní 
asistence občanům Prahy 8, jako jsou 
Asistence, o. p. s., Hewer, z. s., Hornomlýnská, 
o. p. s., Prosaz, z. ú., Židovská obec v Praze 
Fosa, o. p. s., nebo komunitní centrum 
Petrklíč.   (pep)

fokus Praha

týdny pro 
duševní zdraví 
Začátkem září začíná 28. ročník kampaně 
Týdny pro duševní zdraví, který vrcholí 
10. října Světovým dnem duševního 
zdraví. 

Ke kampani Fokusu Praha se každoroč-
ně přidávají další pořadatelé, Fokusy 
z celé ČR, neziskovky, spolky apod. I letos 
se tak bude v mnoha městech po celé 
republice konat celá řada akcí – výstav, 
přehlídek, literárních čtení, filmových 
setkání, jarmarků a happeningů, které 
bude spojovat téma duševního zdraví. 
Například ve foyer KD Krakov budou 
v září a říjnu k vidění grafiky a malby lidí, 
kteří tvoří v ateliéru Tomáše Brauna 
a zotavují se z duševního onemocnění 
v Centru duševního zdraví pro Prahu 8. 

Fokus Praha sídlí společně s Centrem 
duševního zdraví na sídlišti v Bohnicích 
a poskytuje psychosociální a zdravotní 
služby pro obyvatele Prahy 8. Podrobnos-
ti najdete na stránkách www.tdz.cz nebo  
www.fokus-praha.cz. (eč)
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Školství a mládež

mŠ dolákova

dostaveníčko 
s hmyzdámou

 nmateřská škola dolákova 
z Prahy 8 patří k předškol-
ním zařízením, kde environ-
mentální výchova a těsný 
vztah k přírodě hraje 
odjakživa prim. 

V rámci mezinárodního 
programu Ekoškola, do kterého 
jsme již druhým rokem zapojeni, 
zde funguje skvělý tým dětí, 
učitelek a rodičů, kteří svým 
nadšením a dobrými nápady 
získávají a inspirují ostatní 
k tomu, aby se svět kolem nás 
učili vidět a vnímat nesobecky, 
v souvislostech, s citem 
a pokorou.

Vytvořte lesní svět – tak zněl 
status soutěže, kterou prostřed-

nictvím sociální sítě Facebook 
uspořádala hradecká společnost 
Awocado. A tak jsme jedno letní 
odpoledne, motivováni výzvou, 
vyrazili s naším ekotýmem do 
lesa. A tady, na malém návrší, 
kterému důvěrně říkáme 
„náměstíčko“, za dohledu 
obrovských dubů a dvou 
voňavých borovic, vznikla naše 
Hmyzdáma. Kouzelný příbytek 
a útočiště pro ty nejmenší 
obyvatele lesa, aby se měli kam 
ukrýt před nebezpečím a nepříz-
ní počasí, aby měli kde odpočívat 
anebo prostě jen tak po svém 
hmyzím způsobu být.

Na první pohled se naše lesní 
krasavice liší od běžných 
hmyzích domečků a hotelů. Je to 

proto, že ji celou vymyslely 
a vytvořily děti, které mají 
fantazii, smysl pro humor a cit 
pro hezké věci. uhrančivě žluté 
oči z kvítků lákají svou barvou 
včelky, mušky a mravence jako 
dva majáky, kamenná tvář, 
jemná mechová ústa a elegantně 
rozevlátý účes z listí. Prostě 
opravdová dáma, která střeží 
ukrytá všem zrakům malá lesní 
tajemství. A my můžeme doufat, 
že na našem lesním plácku 
vydrží co možná nejdéle.

Třešničkou na dortu je, že 
naše Hmyzdáma vyhrála 
v soutěži Lesní svět první místo. 
Je na to náležitě pyšná a my 
taky. A to nás ještě čeká super 
cena, v podobě tří dřevěných 
prvků na naši školní zahradu, 
v hodnotě 100 tisíc korun – Věž 
poznání, Dendrofon a Pexeso.

Děkujeme porotě, složené ze 
zástupců Awocado, s. r. o., 
Ministerstva zemědělství, PEFC 
a Lesů hl. m. Prahy, s. p., a také 
všem, kdo nám poslali své hlasy. 
A jsme rádi za šikovné tesaře, 

truhláře a natěrače z Lesního 
světa, kteří nám tuto krásnou 
odměnu vyrobí a přivezou.

Jitka FRiedloVá,  
ZŠ a mŠ dolákova

světové shromáŽdění Pro PředŠkolní výchovu

Místo pro děti v 21. století
V chorvatské Opatii proběhlo ve 
dnech 19.–25. 6. světové 
shromáždění a světová konfe-
rence OMEP (Organisation 
Mondiale pour l'éducation 
Préscolaire, Světová organizace 
pro předškolní výchovu), 
kterého se díky finanční 
podpoře MČ Praha 8 zúčastnila 
i Jarmila Kotrbová, ředitelka 
Mateřské školy Korycanská 14.

co bylo cílem akce?
„Celá akce byla rozdělena na dvě 
části, shromáždění a konferenci. 
Světové shromáždění mělo 
název The Place Of The Child In 
21st Century Society (Místo pro 
děti ve 21. století). Zúčastnilo 
se ho osm členů OMEP Česká 
republika. Přítomna byla 
i zástupkyně MŠMT ČR 
Jaroslava Vatalová, zástupci 
jazykové školy Wattsenglish 
a firmy Zábavné učení.“

Čemu jste se na jednání věnovala?
„Osobně jsem se zúčastnila 
jednání k 70. výročí a historii 
OMEP, protože OMEP Česká 
republika bude v roce 2018 
garantem oslav 70. výročí 
v Praze. Na závěr světového 
shromáždění pak česká delegace 

představila zvací video a pozvala 
přítomné k účasti na světovém 
shromáždění a konferenci v roce 
2018 do Prahy. V Praze totiž byla 
tato organizace v roce 1948 
založena.“ 

Měli jste možnost být i v terénu?
„Samozřejmě, že jsme neseděli 
celou dobu jen v jednacím sále. 
Dne 27. 6. 2017 dopoledne jsme 
navštívili mateřské školy a jiná 
zařízení poskytující péči 
o předškolní děti v Opatii 
a v blízkém okolí.“

Jak probíhala druhá část akce, 
světová konference? 
„V úvodu proběhlo kulturní 
vystoupení, a pak už byla 
konference věnována přednáš-
kám k danému tématu. 

Konference pokračovala i další 
dva dny. V dopoledních 
hodinách probíhala plenární 
setkání, kde vystupovali 
přednášející a odborníci z Velké 
Británie, Maďarska, Číny, 
Švédska a Chorvatska. V odpo-
ledních hodinách se konaly 
prezentace příspěvků z realizací 
projektů a výzkumů, lektorů 
z celého světa.“

kdo se konference za Českou 
republiku zúčastnil?
„Českou republiku zastupovali 
kromě mě Dana Moravcová, 
Milada Rabušicová, Jaroslava 
Vatalová, Karel Vaněk, Marek 
Kadlec, což jsou všichni členové 
OMEP ČR, a dále Steve Watts 
a Jiří Šoltys z jazykové školy 
Wattsenglish.“ (býv)

PříměŠťák
léto plné sportu

Letos již popáté proběhly 
na čimické Draháni letní 
sportovní příměstské tábory. 
A stejně jako v minulých 
letech byla kapacita naplně-
ná – a děti nadmíru 
spokojené.

Instruktoři Squash Sportu, 
který je pořadatelem táborů, 
vymýšleli program tak, aby 
vyhovoval všem věkovým 
kategoriím. Nejmladší 
účastnice byla teprve 
čtyřletá, nejstaršímu sportov- 
ci bylo dvanáct. Vzhledem 
k naplnění turnusů se tak 
daly snadno tvořit skupinky 
srovnatelné výkonnosti. 

Děti sportovaly a užívaly 
si prázdninové dny s kamará-
dy a každý den trávily 
s úsměvem. Mohly si 
vyzkoušet spoustu různých 
sportovních disciplín, her 
a soutěží. Mezi nejoblíbenější 
patří koloběžkové závody, 
vybíjená, návštěva bazénu, 
squash a ping-pongová 
obíhačka.

Příští rok se sportovní 
„příměšťáky“ v Čimicích 
budou určitě opakovat.

magdaléna JaneČkoVá
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Studujte cizí jAzyky Od září zdArMA
chcete získat lepší postavení, rozumět anglickým filmům nebo 
se příští léto na dovolené domluvit bez obtíží? 
Jazyková škola chAnnel crOSSingS sídlící přímo na metru 
Křižíkova se pyšní moderními učebnami, přátelskými lektory, 
dlouhou otevírací dobou a rozsáhlou nabídkou podzimních kurzů. 
Můžete vybírat jak z běžných jazyků, tak z těch exotických. Využijte 
účasti v diskusním klubu zdarma i výhodné nabídky na mezinárodně 
uznávané certifikáty. Podzimní kurzy začínají od 25. září! 
Provezeme vás „Londýnem“! Ve dnech 5. a 6. září pořádáme již 
tradiční akci nedaleko tramvajové zastávky Křižíkova. Karlín bude 
brázdit doubledecker a vy máte jedinečnou šanci se svézt tímto 
tradičním londýnským dopravním prostředkem, občerstvit se čajem 
s mlékem a vyhrát podzimní jazykový kurz. 

www.chc.cz
Placená inzerce
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Periferie II

29/8/2017, 20:00

 Přístav 18600, Karlín

Projekce filmů

 5/9/2017, 20:30

 Letní kino Regina, Karlín

7/9/2017, 20:30

 Letní kino 1435mm, Žižkov

 
Výstava A. H. »Mexico«

11–22/10/2017

 Synagoga na Palmovce

Hacken-

schmied

110

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

cidáČkovy novinky

Pestrý newsletter 
z Karlína

 nani v létě se činnost karlínského centra integrace 
dětí (cid) nezastavila. Přinášíme malý průřez prázdni-
nových akcí i pozvánku na září.

Co bylo? Prázdninové dobro-
družství dětí s keškami a pokla-
dem skřítka Lipánka a jeho nové 
kamarádky víly Zelenky na 
táborech v Jeseníkách, v Lipové-
-lázních (foto č. 1, 2, 3). První 
příměšťáček – Cidáčkův klubík 
v Karlíně a veselé přežití veder! 

Až do konce září je čas na 
příspěvky do tvůrčí soutěže 
k výročí 200 let Karlína a 25 let 
CID! Pokračuje projekt KCK 
– Komunitní centrum Karlín 
s individuálním poradenstvím 
s odborníky zdarma (právní, 
dluhové, finanční, sociální, 

pedagogicko-psychologické atd.) 
s hlídáním dětí (č. 4).

A dále – co od září bude? Opět 
asistované hlídání dětí v Pecičce, 
interaktivní besedy a konzultace 
pro rodiče, akce klubů a KCK, 
účastníme se dalších komunit-

ních aktivit a akcí MČ Prahy 8 
pro veřejnost, přijďte nás 
do Karlína navštívit! 

Více a aktuálně na www.
cidpraha8.cz, fb.com/cidpraha8. 

maRie PetRŽeloVá

2. 3. 4.

1.



KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

KrabíkĎáblík

Karlík

Taussigova 1, Praha 8

Osmička pro rodinu
pro vás připravila

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Jednorázové akce

Otevírací doba:
Kontakty:

dablik@osmickaprorodinu.cz
Detskecentrum Dablik

Výtvarka s Andreou

Hudebka pro nejmenší

Montessori
Předškolní příprava

Pilates

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Cvičení dětí

Flétna
Výtvarné tvoření
Angličtina pro maminky

Cvičení dětí

Mobilní planetárium

Seminář První pomoc pro děti

Seminář Čtení etiket

(od 4.9.) 10:00-11:00

(od 5.9.) 9:00-9:40
(od 5.9.) 10:30-11:30

(od 5.9.) 15:00-16:00
(od 12.9). 19:00-20:00

(od 6.9.) 10:00-11 00
1,5 - 3 roky

(od 20.9.) 16 30-17 30

(od 21.9) 9 30-10 20
10 00-11 00

s hlídáním
dětí od 3 let (od 21.9.) 15 30-16 30

(Sportovní průprava)
(od 21.9)  16 30-17 30

20.9. 15 30-17 00

25.9. 15 30-17 30

18.9. od 18 00

:

: :

: :
: :

: :

: :

: - :

: :

: :

:
9:00-17:00

Zpátky do formy
(od 21.9.) 17 30 18 30

Po-Pá
tel.:

e-mail:
facebook:

281 863 104

Úterý

Čtvrtek

Jednorázová akce:

Kontakty:

Otevírací doba:

283 090 431
DK Krabík

krabik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi

Montessori

Velký krabí bazar

tel.:
facebook:
e-mail:

9:30-10 30

9 30-10 30

20.9. 9:00-13:00

:

: :

9:00-13:00
11:00-13:00

Po-St, Pá
Čt

10:00-11:00

21.9. od 10:00
26.9.

724 623 435

Pohybovky s Ájou

Výtvarka s Ájou

Pískování pro děti
Čtení etiket

Po-Pá

Facebook:

10:00-11:00

od 10:00

9:00-13:00

tel.:
e-mail:

Pondělí

Středa

Jednorázové akce:

Otevírací doba:

karlik

Kontakty:

@osmickaprorodinu.cz
Karlík dětský klub

Od konce prázdnin tedy začne
centrum poskytovat své služby
zájemcům všech generací. Při-
praveny jsou aktivity pro nejmenší
děti, předškoláky, děti na základ-
ních školách, teenagery, dospělé
i seniory. Budou pokračovat
pravidelné lekce jógy i jiná
cvičení, pro děti a mládež jsou
nachystané nejrůznější zájmové
kroužky a dva dny v týdnu
otevřený klub, který vychází
z tříletých zkušeností klubu Mapa,
a také bude pro všechny děti
zdarma. Podobně tomu bude
i u klubu deskových her, kam ale

Rodinné centrum Osmička
ožívá po prázdninách

bezplatně kromě dětí mohou přijít
i jejich rodiče či prarodiče. Probí-
hat budou i jazykové kurzy, Komu-
nitní rodinné centrum se na podzim
otevře pro veřejnost i v Bohnicích,
takže na své si brzy přijdou i ti,
pro které je to do Čimic daleko.
Všechny aktuality naleznete na:
www.osmickaprorodinu.cz.

V příspěvkové organizaci Osmička pro rodinu se přes léto
pilně pracovalo na podzimním programu pro Rodinné
centrum Osmička v Čimicích.

Pondělí

Úterý

Středa

Zdravotní cvičení

Zdravotní cvičení

Otevřený klub pro děti a mládež

Hravé poznání přírody

Aby záda nebolela

Jóga pro začátečníky

Otevřený klub pro seniory

Opakovací kurz německého jazyka

Cvičení pro děti od 1,5 - 3

Sportovní průprava pro děti

Zpátky do formy

Hudebka pro nejmenší

Aby záda nebolela
Výtvarka pro nejmenší

Deskové hry
Digitální svět pro seniory

Playful yoga and games in Enghlish
for children

(od 11.9.) 9:00-10:00

(od 11.9.) 10:00-11:00

(od 28.8.) 13:00-17:30

(od 25.9.) 16:30-17:30

(od 11.9.) 18:00-19:00

(19.9.) 19:00-20:00

(od 3.10.) 10:00-12:00

(od 26.9.) 14:00-15:00

(od 19.9.) 16:30-17:30

(od 19.9.) 17:30-18:30
(19.9.) 18:30-19:30

(od 6.9.) 9:00-9:40
9:30-10:30

(od 6.9.) 10:00-10:40

(od 30.8.) 14:30-15:30

(od 27.9.) 15:00-16:30

(od 20.9.) 16:30-17:30

Ping-pong

Ping-pong

let

Ping-pong

11:00-13:00

12:00-14:00

12:00-14:00

English conversation for adults

Balanční cvičení pro seniory

Balanční cvičení pro seniory

Otevřený klub pro děti a mládež

Kurz předškolní přípravy

Pravidelné doučování

Ping-pong

Jemná jóga
Otevřený klub pro seniory

Tanečky pro děti od 3,5 let

Latino dance

Seminář zdravé svačiny

e-mail:
facebook:

(od 20.9.) 18:00-19:00

(od 7.9.) 9:00-10:00

(od 7.9.) 10:00-11:00

(od 28.8.) 13:00-17:30

(od 7.9.) 14:00-15:00

(od 7.9.) 15:00-16:00
12:00-14:00

(od 15.9.) 11:00-12:00

(od 3.10.) 14:00-16:00

(od 22.9.) 15:30-16:30
7 – 11 let

(od 22.9.) 16:30-17:30

(26.9.) od 18:00

Po 9:00-20:00
Út 10:00-19:30
St 9:00-19:00
Čt 9:00-16:00
Pá 11:00-17:30

tel.: 606 035 260

Čtvrtek

Pátek

Jednorázová akce

Otevírací doba:

Kontakty:
rc

RC Osmička
@osmickaprorodinu.cz

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

Č
č Č

Sokolovská 121, Praha 8
Dou ování zdarmač

Mapa
Mapa
Klub

www.osmickaprorodinu.cz
osmickaprorodinu.cz

tel.: 601 130 916

Mapafest

St, t

pond lí 18.9. 15

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

ě od :00 do 20:00

klub pro mladší (6-12 let),
od 13:00 do 18:00

Michaela Václavíková
606 634 847

Po, Út

Vedoucí klubu:
tel.:

Č

e-mail:

Otevírací doba klubu Mapa:

Kontakty:

michaela.vaclavikova@
osmickaprorodinu.cz

(bývalý klub Podsklepeno
v DDM Karlínské Spektrum)

DK Karlík, DDM Karlínské
Spektrum, Karlínské nám stí 7,
Praha 8 – Karlín

ě

otevřený klub
pro děti a mládež
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V klubu Mapa se i přes prázdniny
stále něco dělo. Léto jsme
odstartovali klubovým výjezdem
sociálně-pedagogického
charakteru, přístupným všem
dětem od 6 do 15 let, ze kterého se
stává již pravidelná a žádaná akce.
Letos jsme vyjeli do Opárenského
mlýna nedaleko Lovosic, kde jsme
celé čtyři dny cestovali časem.
Zažili jsme mnohá dobrodružství;
lovením mamuta v pravěku
počínaje přes debatu s řeckými
filozofy, hostinu s Karlem IV.,
hudební festival ve stylu hippies,
záchranou světa před stvůrami

Léto v Mapě - Otevřeném
klubu pro děti a mládež

z budoucnosti konče. Tábor měl
veliký úspěch a už nyní společně
plánujeme, kam se vydáme
příští rok!
V klubu také pokračujeme
v pořádání příměstských táborů,
financovaných z grantu EU,
Operačního programu
Zaměstnanost, které byly od jara
plně obsazeny. Velice nás těší
zájem o náš program
a plná kapacita všech běhů je pro
nás hezkou zpětnou vazbou.

Příměstský tábor s Osmičkou
Máme za sebou letní prázdniny
a s nimi i proběhlý příměstský
tábor pro děti pořádaný příspěv-
kovou organizací Osmička pro
rodinu. Tábor probíhal ve dvou
týdenních turnusech a byl určený
dětem od tří do šesti let. Program
byl plný her, soutěží a vycházek,
zahrnoval také výtvarné tvoření
a vyrábění. Využívali jsme prostory
Kulturního domu Krakov, ale
především venkovní přilehlé okolí.
V přírodě si děti zahrály klasickou
hru na babu, na nejrychlejší
stavitele barevné mozaiky,
pro zvířátka vyrobily domeček
z přírodnin. Seznámily se například

s hrou Les plný dárků a Mlsné
včelky. Nechyběl ani běh
statečnosti, který prověřil nejen
fyzickou zdatnost všech účastníků.
Za statečnost, odvahu a účast při
hrách získávaly děti drobnou
odměnu. Jelikož nám počasí přálo,
vyrazili jsme na výlet do
zoologické zahrady a jeli se také
osvěžit na koupaliště. Poslední den
jsme společně navštívili krytý
bazén a vodní radovánky jsme si
všichni užili plnými doušky.
Obrovské díky patří dětem.
Děkujeme také milým rodičům.
Přejeme krásný zbytek prázdnin.

Ahoj,
víte, že se můžete

zaregistrovat k odběru
našeho newsletteru?

sledujte
nás na

facebooku.
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Sport

tenis
eso nabírá 
nové děti 
Tenisová škola ESO pořádá 
4.–30. září na Ládví nábor 
nových dětí od 4 let. Pokud 
chtějí vaše děti hrát tenis, ať 
už třeba jako závodní hráč 
nebo mít tenis jako koníček, 
tak neváhejte a přijďte se 
k nám podívat na zkušební 
hodinu, která je zdarma.

Více informací a přihlášku 
najdete na www.tseso.cz nebo 
na tel: 605 473 952.  (red)

softbal

Čeští mladíci jsou 
nejlepší v evropě
Softbalový klub Joudrs pořádal 
24. července ME juniorů 
a kadetů, přičemž ME juniorů 
se konal již 10. ročník. A čeští 

reprezentanti dosáhli v obou 
případech na zlato!

Do pražských Bohnic přijely 
reprezentace Dánska, Izraele, 

Chorvatska a Velké Británie. 
Čeští reprezentanti (junioři 
i kadeti) si vedli na výbornou, ve 
všech zápasech jasně dominova-
li a podařilo se jim ani jednou 
neprohrát. Oba týmy zaslouženě 
vyhráli zlaté medaile. Juniorům 
se podařilo zvítězit již počtvrté 
v řadě a titul vyhráli celkem 
osmkrát. Kadeti získali v premi-
érovém šampionátu kategorie 
do 16 let první evropský titul.  

Po této velké slávě proběhne 
na hřišti Joudrs v areálu ZŠ Dolá- 
kova  v sobotu 9. září 2017 
vyvrcholení domácí sezóny – Fi-
nalFour mužů a žen. Na jednom 
hřišti se utkají čtyři nejlepší 
týmy mužů (Žraloci Ledenice, 
Tempo Praha, Spectrum Praha 
a Hroši Havl. Brod) a žen (Joudrs 
Praha, Žraloci Lednice, Snails 
Kunovice a Tempo Praha). 

 
tomáŠ Jangl

Platí pro jednu osobu. Cena 50 Kč.  
Po předložení je vstup zdarma.

9. 9. 2017 Areál Svoboda park,  
ZŠ Dolákova, Praha 8
Děti do 10 let zdarma

CELODENNÍ 
VSTUPENKA

FINÁLE POHÁRU ČSAFINAL FOUR

kamiwaza karate

Mladí karatisté v létě nezaháleli
Děti z ďáblického klubu Kamiwaza Karate mají 
za sebou nabité léto plné skvělých nejen karatistic-
kých zážitků. 

Těsně před koncem školního roku některé děti 
absolvovaly řadu nominačních turnajů na 
Mistrovství ČR 2017, které bude probíhat koncem 
roku v Karlových Varech. Hlavní část léta však 
naplnily campy, soustředění a tábory, jak pro 
nejmenší, tak i pro závodníky. 

Nejprve si naši karatisté užili krásný týden 
v prostředí našich nejvyšších hor Krkonoš. 
Soustředění bylo ve znamení nejen tréninků, 
ale také pohody, přátelství a krásných okamžiků. 

Následovaly příměstské tábory, kde mladší děti 
měly možnost spát doma, a tak nebýt ve stresu 
z cizího prostřední v noci. V létě však nezůstala 
stranou ani náročná příprava pro závodní skupiny, 
kterou absolvovaly na speciálních campech, jak 
klubových, tak i reprezentace ČR. 

Karate patří mezi olympijské sporty. Rozvíjí děti, 
utváří je, pomáhá jim. Přijďte si i vy vyzkoušet 
zcela nezávazně a zdarma lekce karate, které 
probíhají na více místech v Ďáblicích. Více 
informací naleznete na www.kamiwaza.cz. 

FiliP mileR

nábor
hajnovka 
tenisu zaslíbená
Tenisová akademie Hajnovka 
pořádá za podpory MČ Pra-
ha 8 ve čtvrtek 7. a 14. 9. vždy 
od 17 hod. bezplatnou výuku 
s možností pokračování 
v tenisové akademii. Akade-
mie je určena pro děti od 4 do 
12 let. Předchozí tenisová 
průprava není podmínkou. 
Tenisové nábory i následná 
výuka jsou vedeny zkušenými 
a profesionálními trenéry. 
Rakety i míče jsou pro vás 
k dispozici. Místo konání: 
Tenisová akademie Hajnovka 
(Tenisový klub Lokomotiva 
Praha), Pod Plynojemem 164, 
Praha 8. V případě dotazů
kontaktujte trenéra Míru Váňu,
tel. 607 540 815, e-mail: tenis.
hajnovka@gmail.com. Více 
informací na www.tenis-haj-
novka.cz nebo na Facebooku. 

michal FRaněk, šéftrenér

mlaDí Čeští SoFtbaliSté s poháry mistrů Evropy. Foto: Joudrs
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že je akce Sportuje celá praHa 8 pro všechny, dokládají snímky z minulých ročníků – smíšené týmy proti sobě nastoupily v nohejbale i ve volejbale, 
v pétanque mezi sebou soupeřily rozdílné generace, a kdo chtěl, mohl si své schopnosti vyzkoušet v pětiboji nebo na softbalovém hřišti. 

ostatní

 ` ŠACHOVÝ KLuB BOHNICE 
PŘIJíMá NOVé ZáJEMCE 
O ŠACHY, začátečníky 
i pokročilé, bez rozdílu věku. 
Scházíme se na adrese: 
Na Hranicích 678/18, Praha 8 
v úterý (st, pá) v 17:30 hodin. 
Kontakty:  
tel.: 773 338 627, 602 286 410

Další placenou řádkovou inzerci  
najdete na str. 44–45.

sPortuje celá Praha 8

Živý stolní fotbal čeká!
 ntradiční seriál oblíbených 

turnajů pro veřejnost pod 
názvem sportuje celá Praha 8 
začíná již druhý zářijový 
víkend a pro letošek je 
připraveno 10 disciplín 
včetně jedné netradiční 
novinky.
„Zahajujeme turnajem v plážo-
vém volejbalu a softbalu,“ říká 
radní pro sport Jana Solomono-

vá, pod jejíž záštitou se seriál 
koná, a dodává: „Pro letošní rok 
jsme zařadili novou disciplínu, 
živý stolní fotbal, kterou zajisté 
ocení především vyznavači této 
klubové zábavy.“ Dalšími sporty, 
které si budete moci v průběhu 
září a začátku října postupně 
vyzkoušet a zasoutěžit si v nich, 
jsou nohejbal, kuželky, tenis, 
klasický šestkový volejbal, 
pétanque, malá kopaná a spor- 

tovní pětiboj. „Nabídka sportů 
je opravdu široká, takže si bez 
ohledu na věk vybere každý, kdo 
má rád pohyb. Navíc chceme, aby 
si zájemci mohli vyzkoušet 
i netradiční a méně známé 
sporty, proto zařazujeme každý 
rok nějakou novinku,“ vysvětluje 
filosofii výběru sportovních 
odvětví Jana Solomonová. 

Turnaje jsou určeny pro 
širokou veřejnost, od jednotlivců 

až po týmy složené ze sousedů, 
kamarádů apod. Týmy mohou 
být smíšené, složené z mužů, žen 
i mladistvých. Mohou se jich 
zúčastnit nejen obyvatelé Prahy 
8, ale i jiných pražských měst-
ských části a měst ČR i zahraničí. 
Na některých sportovištích 
budou připraveny i aktivity 
určené pro děti. Turnaje se konají 
samostatně a zájemci se mohou 
přihlásit do kteréhokoli z nich 
(např. pouze do jediného). 

Bližší informace o turnajích 
a přihlášky na ně lze získat také 
u pana Jaromíra Tischera,  
tel.: 222 805 104, e-mail:  
jaromír.tischer@praha8.cz. (býv)

Šachy

velmistři i rekreační 
hráči se utkali v Praze 8 

 n Široké mezinárodní zastoupení měl šachový festival open 
letní Praha, který se konal za finanční podpory mČ Praha 8.

Čtvrtý ročník stále zvučnější-
ho turnaje probíhal v hotelu 
Olympik od 4. do 11. srpna 
2017 a zúčastnilo se ho 247 
hráčů ze čtyřiceti zemí. 

Nejvíce účastníků bylo 
pochopitelně českých, ale silné 
zastoupení měly i Indie, 
Německo a Rusko. Turnaje se 
zúčastnili také šachisté 
z Argentiny, uSA, Kanady, Číny, 
Mongolska, Izraele, Malajsie, 
Singapuru, Thajska, Spojených 

arabských emirátů, Jižní 
Afriky a Egypta. Mezi jeho 
účastníky bylo i deset velmist-
rů a velmistryň.

V hlavním turnaji tohoto 
šachového festivalu zvítězil 
ázerbajdžánský velmistr Zaur 
Mammadov. Druhý skončil 
mongolský šachista urtnasan 
Nasanjargal a třetí Viorel 
Iordachescu z Moldavska. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
turnaje proběhlo v pátek 
11. srpna 2017 za účasti 
starosty MČ Prahy 8 Romana 
Petruse, který je sám příleži-
tostným šachistou. „Předností 
šachového festivalu Open 
Letní Praha bylo, že se do něj 
mohli zapojit i rekreační hráči. 
Měli tak jedinečnou možnost 
utkat se s velmistry této 
královské hry,“ uvedl starosta 
Roman Petrus, pod jehož 
záštitou turnaj probíhal.  (pep)

Máte zájem inzerovat 
v našem měsíčníku? Chcete 
oslovit 64 200 domácností?
Kontaktujte nás: Hana Wichová  

hana.wichova@praha8.cz 
tel.: 222 805 162

Foto: Vladimír Slabý a Miloš Skácel
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Kultura

historie ochotnických divadel

doba válečná, 
normalizační 
a současná
(2. část)

 nv našem druhém díle 
článku, který nás zavede 
do historie ochotnického 
divadla, se podíváme na dobu 
válečnou až po současnost. 

Za 1. světové války činnost 
spolků téměř ustala a k obnove-
ní divadelního života dochází až 
po válce. Ochotnickým divadel-
níkům v práci pomáhaly 
praktické příručky, časopisy 
věnované divadelní činnosti, 
a také vznikaly almanachy 
jednotlivých spolků. Repertoáry 
tvořila nejčastěji realistická 
a naturalistická dramata, jejichž 
autory byli například bratři 
Mrštíkové, Ladislav Stroupežnic-
ký a další, oblíbená byla také 
zahraniční psychologická 
dramata. Z repertoáru zcela mizí 
regionální náměty. Důraz 
se klade na propracovanost 
kostýmů, účelné dekorace 
a novou techniku, která 
umožňuje různé světelné efekty. 

V repertoáru se objevil nový 
žánr – pohádka, s čímž souvisí 
vznik divadla pro děti, v němž 
jsou divadelní hry psány přímo 
pro děti. V meziválečném období 
získalo divadlo zpět svou hlavní 
funkci – společenskou. V roce 
1926 proběhl v Praze 1. meziná-
rodní ochotnický sjezd. Zcela 
běžným jevem se stalo přijímání 
nabídek profesionálními herci 
na hostování u ochotnických 

divadel. Meziválečné období je 
také charakteristické vznikem 
nových divadelních budov nejen 
pro profesionální, ale také pro 
ochotnické spolky. Za okupace 
byly divadelní svazy postupně 
likvidovány.  Spolkům, které 
nebyly zlikvidovány, byly 
kladeny takové překážky, že se 
své činnosti často samy vzdaly. 
Častým zásahem do repertoáru 
divadla se stala cenzura. 
Ochotnická představení této 
doby jsou vlastně jakousi kopií 
představení profesionálních. 

Po skončení 2. světové války 
byly divadelní spolky opět 
povoleny. Divadelníci se opět 
sdružují např. v České obci 
sokolské, Orlu, Federaci 
dělnických tělocvičných jednot, 
Ústředí dělnických divadel, 
Svazu hasičstva a divadelních 
spolcích neorganizovaných. 
Znovu začaly vycházet časopisy 
o divadle a v roce 1945 byl opět 
zahájen Jiráskův Hronov. 

V roce 1950 byly všechny 
spolky rozpuštěny s tím, že 
každý soubor má mít svého 
zřizovatele, nejlépe ROH, ČSM 
či JZD. Byl sestaven seznam 
divadelních her pro ochotnická 
i profesionální divadla tak, aby 
odpovídal socialistickému 
duchu doby, nechyběla v něm 
však i česká klasika. Ochotnické 
divadlo postupně ztráceno svůj 
význam a bylo hodnoceno ne 
z hlediska odborného, ale 

z ideového. Po smrti J. V. Stalina 
a K. Gottwalda v roce 1953 
dochází k uvolnění situace 
v kulturní oblasti. Do repertoáru 
vchází hry klasické, hry ze 
současnosti, operety, pohádky, 
ale neustále chybí veselohry. 

V roce 1964 se časopis 
Ochotnické divadlo přejmenoval 
na Amatérskou scénu a dochází 
k rozlišování termínu ochotnic-
ký, který zastává tradiční 
činoherní divadlo, a amatérský, 
který postihuje také novou 
situaci. Stejně jako mnohokrát 
v minulosti i v době tzv. 
normalizace (u divadla započala 
v roce 1971) chtěla mít státní 
moc neomezený dozor nad 
amatérským divadlem. Vznikají 
divadla alternativní. Tento 
název sdružuje všechny formy 
divadla odlišné od klasické 
činohry, např. divadla poezie, 
autorská divadla, divadla malých 
jevištních forem atd. 

Za normalizace lidi na divadle 
nejvíce zajímalo sdružování se 
a jistá svoboda. Rozvrat divadel 
profesionálních způsobil 
zkvalitnění divadel amatér-

ských, jelikož profesionálové 
se často zapojili do činnosti 
amatérské. 

Po tzv. sametové revoluci 
v roce 1989 byla amatérská 
divadla v krizi.  Zatímco činohra 
své obecenstvo ztrácela, divadla 
alternativní si svůj okruh 
příznivců udržet dokázala. 
Často se stávalo, že se amatérští 
herci či režiséři vraceli zpět 
k profesionálním souborům. 
Divadla se obrací k odlišnému 
repertoáru, a tak klasická 
představení nahrazují předsta-
vení zábavnější. Divadelní 
spolky již mezi sebou nesoutěží, 
ale většinou spolupracují. Tak 
jako v uplynulých desetiletích 
i nyní se pořádají přehlídky 
amatérských divadel. 

Těšíme se, že i vy se přijdete 
podívat ve dnech 19. 9. – 
2. 10. 2017 na některé předsta-
vení z přehlídky divadelních 
ochotnických souborů Divadel-
ní osmička do Divadla Karla 
Hackera v Kobylisích.

ŽoFie ŠRámkoVá
s použitím zdroje aRtama

SouČaSnoSt ČeSké ocHotnické divadelní scény představuje například 
soubor KiX z Buštěhradu.

salon výtvarníků vás Čeká
VŠem Vám, kteří se ZabýVáte VýtVaRnou Činností, nabíZíme moŽnost  
PReZentoVat Vlastní Volnou tVoRbu na Xiii. RoČníku VýstaVy naZVané

salon výtvarníků
výstava Proběhne 6.–29. října 2017 v Grabově vIle

•  Prezentace na Salonu výtvarníků není omezena tématy 
ani použitými výtvarnými technikami, pouze díla, která 
potřebují ke své prezentaci videoprojekci, nemůžeme 
z technických důvodů přijmout.
•  Pokud budete mít zájem, můžete se blíže informovat  
u paní Vladislavy Wildtové, odbor kultury, sportu, mládeže  

 
 
 
a památkové péče ÚMČ Praha 8 (tel. 283 090 422, 606 613 390  
nebo e-mail: vladislava.wildtova@praha8.cz).
•  Exponáty budeme vybírat v Grabově vile, Na Košince 1  
(kde se výstava bude konat), v době od 25. září do 27. září 2017, 
vždy po telefonické domluvě s paní Wildtovou. 
•  Výstava je určena široké veřejnosti.  
•  Pořadatelé si vyhrazují právo některé práce nevystavit. 
liboR kálmán, pověřený vedením odboru kultury
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Čtyřdenní projekce Kinobusu na koupališti Ládví, která proběhla 
7.–10. srpna, měla i díky příjemnému letnímu počasí velký úspěch 
– celkem přišlo odhadem přes 1600 diváků! Promítání zahájil 
animovaný film Zootropolis, který nadchnul zejména dětské 
diváky. Ti starší si pak přišli na své při britské komedii Božská 
Florence, sci-fi Rogue One: Star Wars Story a na závěr při 
americkém dramatu Spotlight. Rádi bychom poděkovali obyvate-
lům okolních domů za toleranci a shovívavost, divákům za slušné 
chování při projekci, a majiteli i zaměstnancům koupaliště za 
příjemný azyl a vzornou obsluhu.  (vrs)

Foto: VladimíR slabý

KINOBuS NA LáDVí MěL ÚSPěCH

Před zaplněným nádvořím Libeňského zámku se 21. července 
2017 uskutečnil koncert populárního souboru Hradišťan & Jiří 
Pavlica. Během večera zazněly písně jako Modlitba pro vodu, 
Nechvátej osude a řada dalších. Mnohé z nich diváci zazpívali 
společně s kapelou. „Výtečný prostor a inspirativní velmi 
vnímaví diváci,“ pochvaloval si prostředí a atmosféru koncertu 
Jiří Pavlica. Koncert, nad nímž měla záštitu radní pro kulturu 
Jana Solomonová, se uskutečnil v rámci Kulturního léta Prahy 8, 
kterým chce radnice zpříjemnit prázdninový čas všem, kdo 
zůstávají v Praze.  (vrs)

Foto: VladimíR slabý

HRADIŠťAN ROZEZPíVAL ZáMEK

Placená inzerce

Proměna Galerie vi Per

v říjnu se sejdeme u hada
 nPopulární Galerie vi Per na rohu 

ulic vítkova a Pernerova se v říjnu 
promění na hospodu u hada. její ná-
vštěva bude určitě stát za to.

Galerie VI PER funguje ve Vítkově ulici 
od jara 2016, zaměřuje své výstavy na 
architekturu, ale v poněkud odlišném 
pojetí. Současnou poněkud neobvyklou 
výstavu Hospoda u hada přichystali 
architekti ze studia MAK! jako připomín-
ku tradičních místních podniků, které 
z Karlína rychle mizí. 

V říjnu se tak galerie promění na lokální 
podnik, dočasný komunitní prostor pro 
setkávání místních i přespolních. 
Hospoda u hada chce také poukázat 

na celkovou postupnou proměnu 
městských čtvrtí, jako je Karlín. 

Městská část Praha 8 se zde chystá 
uspořádat jednu z diskusí, konkrétně na 
téma nových lokáních iniciativ, jak 
fungují a co Karlínu a Praze 8 přináší. 
Srdečně zveme!

Hospoda u hada bude fungovat 
1.–31. října 2017, otevřeno denně od 17:00 
do 22:00 hod., galerie VI PER, Vítkova 2, 
Karlín – Praha 8. 

Více informací najdete na stránkách 
www.vipergallery.org, nebo facebook.com/
vipergallery. 

A nejde jen o pivo za sympatickou cenu! 
Hospoda u hada nabízí zdarma svůj 
prostor k širšímu využití.  ( jas)

výstava

nutkavé pocity  
ludmily razimové

 nv libeňském zámku probíhá do 29. září výstava obrazů 
akademické malířky a restaurátorky ludmily razimové. 

Představen je průřez její tvorbou 
posledních dvaceti let. Sama svá 
díla charakterizuje jako magický 
realismus. „Hotové obrazy 
v hlavě nenosím, ale jsou to 

nutkavé pocity, které mluví 
o námětech a prostředích, jež 
mne inspirují. Stejně jako ve 
skalních jeskyních jsou to 
pobíhající postavy lidí i zvířat, 

postavy přicházející i odcházejí-
cí a často vyjadřující větu Franze 
Kafky: Pryč jen pryč odsud, to je 
můj cíl,“ říká malířka a dodává: 
„Jsou to ale jen snové situace, 
přítomné na mých plátnech 
a hledající malířské vyslovení 
mého postoje k životu za 
každodenní přítomnosti člověka 
jakož i nejprostších divů přírody, 
zvířat i stromů. Jsou to díla na 
pomezí figur, portrétů, staré 
milované Prahy i krajiny.“ (pat)
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Historie

císař frantiŠek josef i. v Praze

jak v libni 
a Karlíně 
vítali mocnáře

 nod května do října roku 1891 probíhala v prostoru 
dnešního výstaviště v holešovicích jubilejní zemská 
výstava. byla uspořádána ke 100. výročí první průmys-
lové výstavy v Čechách, která se uskutečnila roku 1791 
v areálu pražského klementina.

Původně byla plánována jako 
všeobecná zemská výstava, ale 
po bojkotu německých podnika-
telů se stala ryze českou 
záležitostí, přehlídkou rozvoje 
a vyspělosti českého průmyslu 
a české podnikavosti. O velkém 
rozsahu akce svědčí to, že 
celkový počet vystavovatelů 
přesáhl osm tisíc. Prezentovaly 
se tu výrobky strojírenství, 
zemědělské a lesnické výroby, 
pivovarnictví a ovocnářství 
a další odvětví českého hospo-
dářství. Část Výstavy byla 
zaměřena i na prezentaci české 
společnosti (činnost nejrůzněj-
ších spolků, výtvarné umění 
nebo archeologické nálezy). 
Na Výstavu během pěti měsíců 
přišlo přes 2,4 milionu návštěv-
níků a tak skončila se značným 
ekonomickým ziskem.

Císař František Josef I. (vládl 
v letech 1848–1916), který 
převzal nad Výstavou patronát, 
nebyl přítomen jejímu slavnost-
nímu otevření, ale zavítal na ni 
až koncem září. 

Návštěva panovníka byla pro 
obyvatele Prahy a jejího okolí 

vždy mimořádnou událostí, 
a tomu odpovídaly i přípravy 
na slavnostní uvítání. Do Prahy 
přijel vlakem Rakouskou 
severozápadní dráhou (přes Ly-
sou nad Labem, Libeň – dolní 
nádraží až na Těšnov) v sobotu 
26. září. 

zPoMalený vlaK
už průjezd dvorního vlaku 
s císařem přes obec Libeň byl 
vítanou příležitostí pro 
libeňskou obecní radu v čele se 
starostou Josefem Voctářem. 
Na svém zasedání 16. září 1891 
rozhodla, že „Dne 26. září v půl 
sedmé hodiny ráno postaví se 
obecní zastupitelství, spolky, 
korporace, hudby, školní mládež 
a obecenstvo na nádraží státní 
dráhy v Libni, kde očekávati se 
bude příjezd Dvorního vlaku. 
Střelba z hmoždířů na vrchu 
Hájku. Nádraží přiměřeně se 
okrášlí a vyzdobí; na vyvýše-
ném místě státi pak budou 
drůžičky s ověnčenými 
písmenami ‚Vítejte nám‘.“ 
Po dohodě obecní rady s nejvyš-
šími místy vlak při průjezdu 

libeňským nádražím zpomalil, 
takže přítomní obyvatelé Libně, 
a snad i císař, si velkolepé 
uvítání užili.

Během svého pětidenního 
pobytu měl císař na programu 
především prohlídku Jubilejní 
zemské výstavy. Na Výstavě byli 
mezi českými podnikateli 
samozřejmě i průmyslníci 
z Libně, císařovu pozornost 
zaujala Grabova továrna na 
voskovaná plátna, která byla 
největší svého druhu v monar-
chii. Národní listy o tom 28. září 
napsaly: „u výkladu firmy 
M. Grab a synové představil 
hrabě Zedtwitz chefa firmy pana 
Heřmana Graba. Císař vyptával 
se živě na fabrikaci a projevil 
pochvalu nad vystavenými 
předměty a velikostí jmenované 
firmy.“

ohňostroj 
za 300 zlatých
Císařovu přítomnost na Výstavě 
v Holešovicích hodlali libeňští 

radní maximálně využít pro 
reprezentaci své obce a na večer 
27. září, kdy se očekávala 
panovníka přítomnost na 
Výstavě, naplánovali: „Na vr-
chách zapálí se slavnostní ohně 
a odpálen bude pyrotechnikem 
ohňostroj. Mimo to zhotoviti se 
dá veliký a z výstavy znatelný 
transparent s nápisem ‚Libeň‘. 
Veškeré domy v obci budou 
osvětleny a ulicemi procházeti 
bude pochodňový průvod.“ 
Ve finančním rozpočtu k akci se 
uvádí, že „na vypálení ohňostro-
je, raket a bengálů povoluje 
se obnos 300 zlatých“.

císař v Karlíně
Na návštěvu císaře se těšili 
i obyvatelé Karlína, neboť na 
rozdíl od Libně do jejich obce 
panovník 28. září osobně zavítal. 
V kronice 1. měšťanské školy 
chlapecké v Karlíně se uvádí, že 
zde panovníka uvítalo „nesčíslné 
množství obecenstva“ v čele se 
starostou Janem Topinkou, 

cíSař František joSeF i. na Jubilejní výstavě v Praze roce 1891.

cíSař na proHlíDce šlechtických pavilonů na Jubilejní výstavě.  
Foto: R. Bruner-Dvořák

buDova teHDejší karlínSké raDnice, kterou císař navštívil během 
svého pražského pobytu.
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stalo se (nejen) v Praze 8...
1. 9. 1877 ` Otevřena železniční 
stanice Libeň – horní nádraží.

2. 9. 1890 ` Končí třídenní po-
vodeň, která silně postihla Pra-
hu. Při demontáži pontonového 
mostu u Invalidovny zahynulo 
20 vojáků.

4. 9. 1942 ` Na Kobyliské střel-
nici zastřeleni biskup Gorazd – 
Matěj Pavlík, farář Václav Čikl 
a Jan Sonnewend, kteří pomá-
hali parašutistům z Operace 
Anthropoid.

6. 9. 1904 ` Položen základní 
kámen ke stavbě Nových škol 
v Karlíně, dnes ZŠ Lyčkovo ná-
městí.

12. 9. 1901 ` Město Libeň připo-
jeno ku Praze jako její VIII. část.

13. 9. 1744 ` Pruský král Frid-
rich II.  z hory Žižkov za posled-
ní tři dny vystřelil na Prahu 
800 bomb a 2000 kulí z děla.

15. 9. 1847 ` V Praze bylo popr-
vé použito k veřejnému osvětle-

ní ulic plynových lamp. Za plné 
slávy se jich rozsvítilo více 
než dvě stě.

17. 9. 1892 ` Obrovský požár 
v libeňské kartounce Josefa 
Peruce, která do základů 
vyhořela.

18. 9. 1909 ` V Libni bylo ote-
vřeno osmitřídní reálné gym-
názium.

22. 9. 1935 ` Pod Libeňským 
zámečkem proběhlo slavnostní 
odhalení pomníku Dr. Jana 
Podlipného.

23. 9. 1875 ` První trať koňky, 
tedy koňské tramvaje spojova-
la Prahu s Karlínem přes Poříč-
skou bránu. 

27. 9. 1990 ` Divadlo v Libni 
(dosud S. K. Neumanna) dostá-
vá nový název Divadlo Pod Pal-
movkou.

28. 9. 1896 ` Slavnostní otevře-
ní prvního betonového mostu 
v Čechách přes Rokytku (dnes 
součást Elsnicova náměstí).

29. 9. 1898 ` Obec Libeň pový-
šena na město.

pomník přeD pražSkou 
invaliDovnou, který si císař 
prohlédl během návštěvy Karlína.

PřízeMí dPs 
KřIŽíKova 50, Karlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

 ` 5. 9. od 15:00 hod.  
` BABINEC aneb posezení u kávy 
a čaje po prázdninách.

 ` 7. 9. od 14:00 hod.  
` VÝTVARNá DíLNIČKA – 
vyrábíme voňavé levandulové sáčky.

 ` 12.9. od 15:00 hod. 
` HRAJEME BINGO.

 ` 14. 9. od 14:00 hod. 
` Z OSLA DO BERGENu – 
přednáška Ing. J. Burdycha z cyklu 
Skandinávie slovem i obrazem.

 ` 19. 9. od 15:00 hod. 
` HuDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma  
Písničky od vody a táboráku.

 ` 21. 9. od 13:00 hod. 
` KLuBOVÝ VÝLET do Panenských 
Břežan – odjezd autobusem č. 373 ve 
12:50 h. z Kobylis, sraz na zastávce.

 ` 26. 9. od  15:00 hod. 
` HuDEBNí ODPOLEDNE s Koty-
Bandem – k tanci i poslechu.

 ` Po celou Provozní dobu 
je v Klubu volný PřístuP 

na Internet a vždy v úterý 
od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás 
přítomen lektor pan Adam Novák.

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

 ` 7. 9. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH 
(Seniorfitnes, z. s.).

 ` 11. 9. od 14:00 hod. 
` HuDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma  
Písničky od vody a táboráku.

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

 ` 18. 9. od 14:00 hod. 
` Z OSLA DO BERGENu – 
přednáška  ing. J. Burdycha z cyklu 
Skandinavie slovem i obrazem.

 ` 21. 9. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH 
(Seniorfitnes, z. s.).

 ` 21. 9. od 14:00 hod. 
` HuDEBNí ODPOLEDNE  
s Koty-Bandem.

 ` 25. 9. od 14:00 hod. 
` RuLETA PíSNIČEK aneb  
Jindřich Kraus vás baví.

oÚss taussIGova 1172/1, 
1. Patro, Č. 21, KobylIsy
Pondělí a středa od 13:00 hod. 
Přijďte v tyto dny, kdykoliv  
se vám to časově hodí.

 ` po 4. 9. od 13:00 hod. 
` PRáZDNINOVé ZáŽITKY – 
povídání o prázdninách.

 ` po 4. 9. od 15:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH 
s Ing. Irenkou Jurčovou.

 ` st 6. 9. od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINGO. Přijďte 
si zahrát oblíbenou společenskou 
hru.

 ` po 11. 9. od 13:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI. Trénink 
je užitečnou prevencí proti 
přirozenému zhoršování paměti, 
které přichází s věkem.

 ` st 13. 9. od 13:00 hod. 
` ZPíVáME A HRAJEME 
NA LIDOVOu NOTu.  
Kdo rádi zpíváte nebo hrajete 
na nějaký hudební nástroj, jste 
srdečně zváni, přijďte mezi nás, 
kde si společně v našem souboru 
zazpíváme a zahrajeme.

 ` po 18. 9. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCH

 ` Seniorfitnes – cvičíme  
s Ing. Irenkou Jurčovou.

 ` st 20. 9.od 13:00 hod. 
` KLuB FILMOVéHO DIVáKA 
promítáme film dle výběru.

 ` po 25. 9. od 13:00 hod. 
` OBLíBENé HuDEBNí 
ODPOLEDNE PíSNí 
A MLuVENéHO SLOVA. 
Hraje, zpívá a vypráví Mgr. Václav 
Vomáčka na téma Písničky od vody 
a táboráku.

 ` st 27. 9. od 13:00 hod. 
` HRAJEME BINGO.  
Přijďte si zahrát oblíbenou 
společenskou hru.

 ` Kdo Má zájeM seznáMIt 
se s PoČítaČeM, nauČIt se 
vyhledávat Potřebné nebo 
zajíMavé věcI na Internetu, 
anebo KoMunIKovat 
I s ostatníMI PoMocí 
e-MaIlu, přijďte, poradíme 
a pomůžeme vám i při „prvních 
krůčcích“. K počítači, internetu 
a zápůjčce knih z naší knihovny 
je volný přístup po celou provozní 
dobu klubu.  
Informace – vedoucí klubu:  
D. Luczy – mobil tel.: 732 710 656,  
e-mail: klubtaussigova@seznam.cz

progrAmy KLubů seNIorů

„potom usedl do povozu a za 
zvuků rakouské hymny odejel 
třídou Vinohradskou a Palacké-
ho (dnešní ulice Prvního pluku 
a Křižíkova – pozn. autora) do 
chrámu sv. Cyrilla a Methoděje. 
Před chrámem a po obou jeho 
stranách rozestavena byla 
mládež škol obecných a měšťan-
ských, která milovaného 
mocnáře hlučným provolávání 
Slávy vítala. Z kostela odebral 
se Jeho Veličenstvo pěšky 
parkem do radnice (dnešní 
budova DDM Spektrum – pozn. 
autora), která k návštěvě jeho co 
nejnádherněji byla vyzdobena.“
Po prohlídce radnice odjel 

panovník k Invalidovně, kde 
si prohlédl pomník věnovaný 
dvaceti vojákům utonulým při 
záchranných pracích během 
velké povodně v září roku 1890. 
V Libeňské kronice Ladislava 
Hejtmánka z roku 1896 se 
o tomto píše: „Pověděv o pomní-
ku, že jest jednoduchý, ale velice 
krásný, císař odebral se za 
nadšeného volání ‚Sláva‘ zpět 
Karlínem do Prahy.“ Podle 
kroniky 1. měšťanské školy 
chlapecké opustil mocnář Karlín 
slavobránou provizorně 
vztyčenou na hranici s Prahou, 
kde starostovi Topinkovi sdělil: 
„že jest tím, co v Karlíně viděl, 

velice potěšen, a že se Mu Karlín 
velmi líbí, a za jásotu obecenstva 
a za zvuků rakouské hymny 
odejel zpět do Prahy.“

Císař František Josef I. 
ukončil svou návštěvu po pěti 
dnech a 1. října odcestoval 
vlakem na návštěvu Liberce. 
Nebyla to jeho poslední 
návštěva Prahy, navštívil ji 
potom ještě několikrát, naposle-
dy roku 1907, ale to bylo za 
jiným účelem a s jiným 
programem.

liboR kálmán 
Článek vznikl za přispění  
archívu hlavního města Prahy.

Foto: Vladimír Slabý
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Společenská rubrika

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

Červenec 2017
Manželé eva a václav Petrusovi 
oslavili 28. 7. zlatou svatbu, 
50 let společného života. 
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

srpen 2017
Dne 8. 8. osla-
vil pan ladislav 
kulhavý krás-
né 75. narozeni-
ny. Vše nejlepší 
a hodně zdra-
ví přeje manžel-
ka, syn Martin 
a Petr s rodinou. 

Dne 9. 8. osla-
vila paní libu-
še dubčáková 
krásné 97. na-
rozeniny. Zdra-
ví a spokojenost 
přejí všichni 
Franzovi. Máme 
tě moc rádi. 

září 2017
Dne 1. 9. oslaví manželé věra 
a josef kasslovi zlatou svatbu – 
50 let společného života. Hodně 
zdraví, štěstí a spokojeného živo-
ta do dalších let přeje celá rodina. 

Dne 17. 9. osla-
ví paní věra Žu-
fanová 90 let. 
Všechno nejlep-
ší, hodně štěs-
tí a hlavně zdra-
ví přeje manžel 
Radovan a man-
želé Borovcovi. 

nově narozené děti jubilea

 z  Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech 
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.

 z  V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktujte na tel.: 222 805 170,  
601 306 107 nebo na e-mail: osmicka@praha8.cz.

 z  Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí do dvou měsíců věku v době uveřejnění.  
Dále se uveřejňuje jméno a příjmení u dětí do šesti měsíců věku také v době uveřejnění.  
Ostatní pouze pokud je volné místo.

Prosinec 2016
Brejcha Daniel

březen 2017
Balatá Marina
Vopálková Ivana

duben 2017
Justová Liliana
Lorenc Vilém
Řehoř Dan
� Šillerová Lada

květen 2017
� Daněk Eduard

� Dlabola Vilém

� Jindrová Elena 

� Tasovská Kristýna 

Červen 2017
Dvořáková Natálie 
Janů Ondřej

� Šípová Veronika 

Votava Tobiáš

Červenec 2017
Bouček Šimon
Hošek Tomáš
Melníková Emma
Špitko Ondřej
� Žárová Veronika 

Ženíšek Josef

srpen 2017
Šafářová Vendula

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

zemřela bývalá zastupitelka  
jarmila Šusterová
Ve věku 85 let zemřela v pondělí 24. 7. 2017 Jarmila Šusterová 
Horčičková, která byla první stálou programovou hlasatelkou 
Československé televize. Jménem rodiny to oznámil její zeť 
Jan Vedral. V 90. letech byla zvolena zastupitelkou městské části 
Praha 8. O svém životě a práci napsala s Danielem Růžičkou 
knihu Každý den jsem měla premiéru.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoKu  
(PRo ZačátečníKy)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Láska je nemoc a nikdo netouží se uzdravit.“ 

výherci, kteří získali knihu  
úsměvy i vrásky standy Procházky:
Anna Onofrejová, Libeň
Helena Majtánová, Troja
Jan Červinka, Kobylisy

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 14. září  2017 na adresu: 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail:  
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

Autorem citátu ukrytého v tajence  
je tomáš Garrigue masaryk  
(7. březen 1850 – 14. září 1937),  
první československý prezident,  
významný filosof a pedagog.  
80. výročí úmrtí.

vylosovaní výherci
získají knihu 

Praha 8 známá 
neznámá
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

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

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

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

  ` 10:00–10:50 ` fj zábavným způso- 
bem (vede Ing. K. Krpejš) – od 18. 9.

  ` 10:00–11:00; 11:00–12:00 ` Školička 
Pc a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková) – 4. a 18. 9. 

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

  ` 11:00–11:50 ` fj pro mírně a stř. 
pokr. (vede JuDr. M. Pudil) – od 18. 9.

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis – v tělo-
cvičně DK Ďáblík, Taussigova 1172/1 
(vede O. Šínová)

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

  ` 13:00–16:00 ` Přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` Právní poradenství – 
pro objednané – 11. 9. a 25. 9.

Úterý
  ` 8:00–14:00 ` sociální poradenství 
  ` 8:00–10:00 ` Čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová) – od 3. 10.

  ` 9:00–9:50 ` aj konverzační metodou 
+ písně s kytarou – mírně pokr.  
(vede Ing. P. Vondráček) – od 5. 9. 

  ` 9:00–10:00 ` Školička Pc – program 
excel (vede J. Kirsch) – od 19. 9.

  ` 9:30–11:00 ` dramaticko-recitační 
kroužek (vedou M. Adámková  
a Z. Poková) 

  ` 10:15–11:00 ` Školička Pc – základy 
zpracování textů a tabulek  
(vede Ing. V. Pázler) – 5. 9. a 12. 9.

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

  ` 10:00–11:30 ` nj – mírně pokr.  
(vede Ing. J. Bartoš) – od 19. 9.

  ` 11:15–12:00 ` Přístup na internet 
  ` 11:00–11:50 ` aj – mírně pokr. + 
písně s kytarou (vede Ing. 
P. Vondráček) – od 5. 9.

  ` 12:00–14:00 ` stolní tenis pro pokr. 
(vede P. Branda)

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

  ` 13:30–15:00 ` esperanto – mírně 
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle) od 5. 9.

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

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

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – pokr.  
(vede MuDr. M. Veselý) 

  ` 11:00–11:50 ` aj – mírně pokr.  
(vede MuDr. M. Veselý)

  ` 11:00–11:50 ` nj – pokr.  
(vede JuDr. M. Pudil) 

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

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis – v tělo-
cvičně DK Ďáblík, Taussigova 1172/1

  ` 13:00–14:20 ` nj pro radost  
(vede R. Šimonovská) 

  ` 13:00–15:00 ` Šachový kroužek 
  ` 13:00–16:00 ` Přístup na internet
  ` 14:30–16:00 ` nj – konverzace pro 
pokr. (vede E. Solničková)

ČtvrteK
  ` 9:00–11:00 ` Školička Pc a internetu 
konzultační metodou – pokr.  
(vede Mgr. K. Černý) 

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

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – konverzace pro 
pokr. (vede Ing. M. Kolářová) – od 14. 9.

  ` 11:00–11:50 ` aj – stř. pokr.  
(vede Ing. M. Kolářová) – od 14. 9.

  ` 11:00–11:50 ` aj – bible stories 
– mírně pokr. (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)

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis  
(vede H. Špatenková)

  ` 15:30–18:00 ` Školička Pc 
a internetu – mírně pokr.  
(vede P. Smitková) – od 14. 9.

PáteK
  ` 8:00–12:00 ` Přístup na internet
  ` 9:00–10:30 ` english conversation: 
topics that interest you – for avid 
speakers (vede Mgr. H. Vašíčková)

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

  ` 10:30–12:00 ` aj – konverzace pro 
pokročilé (vede Mgr. H. Vašíčková)

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

  ` 11:00–14:00 ` stolní tenis  
(DK Ďáblík, Taussigova 1172/1)

sPecIální: 
  ` Pravidelně každý týden (s ohledem 
na aktuální předpověď počasí) 
pořádáme pod vedením rndr. 
m. Štulce turistické výlety za 
přírodními a kulturními památkami 
středních Čech. Aktuální informace 
v kanceláři CAP.

  ` Kroužek společenských tanců 
přijme nové členy – pánové, hlaste 
se v kanceláři.

  ` 5. 9. od 9:00 ` Paličkování  
(vede D. Zemanová)

  ` 5. 9. od 15:00 ` vycházka sídliště 
na jihozápadním okraji Prahy – sraz 
v 15 h. u stanice metra B, Nové 
Butovice, u turniketů předního 
vchodu/východu ve směru jízdy 
z Prahy. Prohlédneme si sídliště Nové 
Butovice, Lužiny a Velká Ohrada. 
Délka trasy asi 3,5 km. Vede Mgr. 
K. Pinkas. (Nepřihlašuje se předem.)

  ` 7. 9. od 13:00 ` arteterapie – četba 
zahraniční literatury – z cyklu 
R. Svobodové

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

  ` 13. 9. od 15:00 ` hudební odpoledne 
s p. kotasem k tanci a poslechu 
– v klubovně

  ` 15. 9. od 9.00 ` Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  ` 18. 9. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s mgr. vomáčkou – Písničky od vody 
a táboráků – v klubovně

  ` 21. 9. od 14:00 ` beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou

  ` 25. 9. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 26. 9. od 14:30 ` dendrologická 
vycházka jižním (horním) okrajem 
stromovky. Sraz ve 14:30 h. u koneč- 
né tram na kraji Stromovky. Končit 
budeme u Gotthardovy brány 
u restaurace Na Slamníku. Délka 
trasy asi 2 km. Vede Mgr. K. Pinkas. 
(Nepřihlašuje se předem.)

  ` 27. 9. od 13:30 ` Procházka po Praze 
s průvodkyní h. barešovou 
– přihlášení předem nutné, tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova.

  ` 10. 10. od 13:30 ` Přednáška 
františek ferdinand – 
komplikovaný život následníka 
trůnu – přednáší H. Kohoutová.
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CVIČENÍ PRO SENIORY 
POD ŠIRÝM NEBEM POKRAČUJE OD ZÁŘÍ 2017

Cvičení s posilovacími a rehabilitační-
mi prvky pod vedením zkušeného fitness 
trenéra. Individuální přístup, vhodné pro 
všechny. Na lekce se není potřeba přihlašo-
vat předem. 

ÚTERÝ  10:00 - 11:30  
FITNESS PARK BUREŠOVA - LÁDVÍ

STŘEDA 10:30 - 11:45
CAP MAZURSKÁ - BOHNICE

CENA: 30 KČ / 75 MINUT
Cvičení pořádá OUSS Praha 8.

Kontakt: Ing. Pavlína Římalová Aksamítová
tel: 723 453 058, mail: pavla.aksa@gmail.com
facebook: Pavlína Římalová - Život v kondici

170807_zivot v kondici_92x63.indd   1 07.08.2017   21:48:29

SETKÁNÍ TŘETÍHO VĚKU úterý 26. 9. 2017 v 15:00 hod.

Praha 8 - Karlín, Vítkova 13, zasedací místnost NO CČSH
www.praha8.cz www.husiti.cz www.dialognaceste.cz,
www.ccsh.cz, www.obecspisovatelu.cz

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

NO CČSH Karlín a Dialog na cestě ve spolupráci s Obcí spisovatelů, Pražským
klubem spisovatelů a Městskou částí Praha 8 pořádají oblíbený přednáškový cyklus

ZIMBABWE
Cestovatel Pavel Benda

Země, která má svou svéráznou historii – středověké hrady,
stavěné Afričany, ale i městečka jak z divokého západu. Cestovatel

Pavel Benda se odtud nedávno vrátil a podělí se s Vámi o své zkušenosti.

v zasedací síni NO CČSH Praha Karlín
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

Pondělí
  ` 8:00–10:00 ` Přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 
– od 11. 9. 

  ` 9:15–10:15 ` Čchi-kung (vede RNDr. 
J. Pospíšilová) – od 25. 9.

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

  ` 10:30–11:30 ` jóga (vede J. Borská) 
– od 25. 9. 

  ` 11:00–11:50 ` Šj – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková) 
– od 11. 9.

  ` 12:30–13:20 ` Školička Pc 
a internetu – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. M. Vítková) – od 5. 9.

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

  ` 13:30–14:30 ` Školička Pc 
a internetu – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. M. Vítková) – od 5. 9. 

Úterý 
  ` 8:30–9:45 ` nj – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. ulč) 
– od 5. 9.

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

  ` 9:00–10:00 ` zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová) – od 19. 9.

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

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) – od 5. 9. 

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

  ` 13:00–14:30 ` Přístup na internet 
– liché týdny: 12. 9. a 26. 9. 

  ` 11:15–12:40 ` jóga  
(vede E. Bihelerová) – od 3. 10.

  ` 11:30–12:30 ` aj – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) – od 12. 9.

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

  ` 13:00–14:00 ` ij – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) – od 12. 9. 

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 12. 9. a 26. 9.

středa 
  ` 8:00–9:00 ` Přístup na internet
  ` 8:30–9:50 ` aj – pro pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová) – od 6. 9.

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 13. 9. a 27. 9.

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudý týden: 20. 9.

  ` 9:30–10:15 ` zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda) 
– od 6. 9.

  ` 10:00–11:00 ` Školička Pc 
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 
13. 9. a 27. 9.

  ` 10:00–10:50 ` fj – pro mírně 
pokročilé (vede S. Patejdl) – od 6. 9.

  ` 10:30–11:30 ` zdravotní cvičení 
– cvičí se v KD Krakov  
(vede L. Němcová) – od 20. 9.

  ` 10:30–11:30 ` zdravotní cvičení 
(vede V. Formánková) – od 13. 9. 

  ` 11:45–12:45 ` jóga (vede J. Borská) 
– od 27. 9.

  ` 12:00–15:00 ` Přístup na internet
  ` 13:30–15:00 ` stolní tenis  
(vede V. Soušková)

  ` 13:30–15:00 ` bingo – společenská 
hra (vede I. Košťálová a L. Němcová) 
– liché týdny: 13. 9. a 27. 9.

ČtvrteK
  ` 8:30–9:30 ` aj – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. H. Soukupová) – od 7. 9.

  ` 9:30–11:00 ` všestranné zdravotní 
cvičení a terapie tancem  
(vede J. Matějková) – od 7. 9.

  ` 11:15–12:15 ` jóga  
(vede M. Musilová) – od 14. 9.

  ` 12:40–13:40 ` relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma) 
– od 14. 9.

  ` 12:30–13:45 ` nj – pro mírně 
pokročilé (vede L. ulč) – od 7. 9.

  ` 13:50–14:45 ` aj – pro pokročilé 
(vede E. Parma) – od 14. 9.

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

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

  ` 8:30–9:20 ` trénink paměti pomocí 
jednoduchého mezinárodního 
jazyka (vede O. Měchura) – od 8. 9. 

  ` 9:00–9:50 ` Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) –  
sudé týdny: 8. 9. a 22. 9. 

  ` 9:30–10:30 ` orientální tance  
(vede M. Sedláčková) – od 8. 9.

  ` 10:00–10:50 ` Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 8. 9. a 22. 9.

  ` 10:45–11:30 ` zdravotní cvičení na 
bederní páteř (vede J. Wurmová) 
– od 15. 9.

  ` 11:45–12:45 ` zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová) – od 22. 9. 

  ` 13:15–14:00 ` zdravotní cvičení na 
židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) – od 8. 9.

  ` zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na 
teefonním čísle 283 024 118. 
Děkujeme za pochopení.

  ` dále je nutné se vždy přihlásit na 
všechny dílničky a přednášky! 
Děkujeme za pochopení.

sPecIální: 
  ` 12. 9. od 10:30 ` Paličkování –  
koná se opět v Mazurské v CAPu  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní 

  ` 14. 9. od 10:00 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

  ` 15. 9. od 10:00 ` relaxace 
a antistresový program  
(přednáší N. Ivancivová)

  ` 20. 9. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková) 

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

  ` 21. 9. od 10:00 ` výtvarná dílnička 
(vede L. Němcová) 

  ` 22. 9. od 10:30 ` trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) 

  ` 25. 9. od 13:30 ` Přednáška – 
Podskalí – rázovitá čtvrť  
(přednáší H. Kohoutová) 

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

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

  ` 2. 10. od 13:00 ` výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet různé 
techniky a potěšit duši (vede A. Gaislerová)
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GeROntOlOGické centRUM
přiJMe nA plný úvAzek 
dO MAléhO kOlektivU

zdrAvOtní SeStru 
Místo pracoviště: Benákova 1100/6, Praha 8 

Plat dle státních platových tabulek, příplatky,  
zvláštní příplatek. Stravování v místě s příspěvkem od zaměstnavatele, 

5 týdnů dovolené. 

kOntAktní OSOBA: 
M. Vojtová, tel.: 607 529 309 

e-mail: miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz
náStuP MOžný ihned

www.gerontocentrum.cz

GeROntOlOGické centRUM
přiJMe zdRAvOtnické pRAcOvníky  

nA plný úvAzek 

OŠetřOvAtel / SAnitář
Místo pracoviště: Benákova 1100/6, Praha 8

Práce v malém kolektivu. Plat dle státních platových tabulek, příplatky, 
zvláštní příplatek. Stravování v místě s příspěvkem od zaměstnavatele, 

5 týdnů dovolené.

kOntAktní OSOBA: 
M. Vojtová, tel.: 607 529 309

e-mail: miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz
náStuP MOžný ihned

www.gerontocentrum.cz

Placená inzerce
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Pozvánky

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Představení Pro dosPělé

Vstupenky na představení označená 
jako pronájem otevřený veřejnosti je 
možné rezervovat, ale prodávají se 
až večer před představením a jejich 
cena je individuální.

/ 14. 9. / čt / 19:30 / hvězdný 
veČer. MIroslav táborsKý. 
Víte, že Miroslav Táborský začínal 
jako loutkoherec? Poodhalí nám 
kousek ze svého soukromí nebo plány 
do budoucna? Povídání s oblíbeným 
a populárním hercem o všem co 
vás zajímá. Vstupné 150 Kč, studenti 
a senioři 70 Kč.

/ 18. 9. / po / 19:00 /  
vše o KlInIcKé sMrtI s dalIbo-
reM stacheM. Vyprávění spojené 
s besedou s režisérem, spisovatelem, 
scénáristou, výtvarníkem a fotogra-
fem Daliborem Stachem. Popisuje 
nejen  vlastní prožitek s klinickou 
smrtí, se kterou se setkal dvakrát, ale 
i změny, které mu tato  zkušenost do 
života přinesla. Vstupné 70 Kč.

/ 19. 9. – 2. 10. /  
dIvadelní osMIČKa  
(3. ročník přehlídky ochotnický 
souborů)

Změna programu vyhrazena.

Představení Pro dětI

Profesionální divadelní soubory. 
Vstupné 70 Kč.

/ 16. 9. / so / 10:30 / Kouzelný  
dun dun a líný MaKaK.  
Kapela Dun dun nám představí 
zábavnou pohádku s písničkami. 
Hudebně-divadelní soubor tvoří 
skladatel Jaroslav Vaculík, známý 
autorským albem pro děti Bublanina 
a hlavně tvorbou pro divadlo Sklep, 
Hana Navarová – herečka Divadla 
Sklep a skladatelka dětských písniček 
v Kouzelné školce a František Váňa – 
loutkář Divadla Sklep.

loutKové dIvadlo jIsKra
Tradiční marionetová představení  
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 40 Kč.

/ 5. 9. / út / 17:00 /  
Červená KarKulKa
/ 12. 9. / út / 17:00 /  
o hadí Královně
/ 26. 9. / út / 17:00 /  
sMolíČeK PacholíČeK

divadlo karla hackera / září 2017 Klapkova 26, Praha 8  Rezervace: www.divadlokh.cz

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ZÁŘÍ

PÁ 22

PO 18

SO 23 Cabaret Calembour,
host divadla

ST 20
ČT

SO

21

23

PO

ÚT

18

19

19.30

19.30

19.30

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

DVA UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ POLSKY

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

TRIPTYCHON_DI_VOCE

OTHELLO
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

EDITH A MARLENE

MOCNÁ AFRODÍTÉ

LASKAVÉ BOHYNĚ

PO 11

ST 13

ČT 14

PO

ST

ÚT

11

13
12

ČT 14

PÁ 15

ČT 14

19.30

19.30

19.30

19.00

19.00

19.00

17.00

19.00

19.00

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

DOTĚRNOSTI

JAK SBALIT ŽENU 2.0

FUK!

KRÁLOVA ŘEČ
DON JUAN

Vernisáž David Turecký

NORA

PANÍ BOVARYOVÁ

PO 25 Cabaret Calembour,
host divadla

ÚT 26

ST 27

PÁ 29

ST 27

ÚT

PO

26

25

PÁ 29

SO

19.30

19.30

19.30

19.30

19.00

19.00

19.00

19.00

19.0030

KVIDOULE 3 + KK

PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

JAK SBALIT ŽENU 2.0

DOTĚRNOSTI

PANÍ BOVARYOVÁ

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) 

DON JUAN

FUK!

NORA

Indigo Company,
host divadla
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

MMMMMMMMMěěěěěěssstttssskkkááá ččččččááásssttt
PPPrrrrrraaahhhhhhaaa 888

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

akce se koná pod 
záštitou radní
Jany Solomonové

sobota
30. září 2017
10:00–18:30 hod.

U Meteoru 6
před tzv. Bílým domem,
budova úřadu MČ Praha 8

OSLAVY
DNE SENIORŮ
aneb zábava pro celou rodinu

PROGRAM NA PÓDIU

10:00–14:00
folklórní vystoupení českých krajanů 
z Ukrajiny, Chorvatska, Ruska, Srbska, 
Slovenska, Bosny a Hercegoviny

14:15–14:45
Felix Holzmann se vrací
(aneb Gejzír smíchu)  – I. část

15:00–16:30
dechová kapela Jitřenka + host Josef Zíma 

16:45–17:15
Felix Holzmann se vrací
(aneb Gejzír smíchu) – II. část

17:30–18:30
koncert Ivan Mládek a Banjo Band 

DOPROVODNÝ PROGRAM

• fotobudka Fotonaut 
• ukázky hry pétanque 
• ukázky Nordic walking 
• zdravotní stan – možnost zdarma změřit 

tlak, cukr a CO2 
• fyzioterapeut, ukázky cvičení
• spotřebitelská poradna dTest

DĚTSKÝ KOUTEK

• skákací hrad
• výtvarné dílny Osmička pro rodinu

Moderátorkou Oslav Dne seniorů
je Zuzana Bubílková

vstup
zdarma
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Servis

velkoobjemové kontejnery

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

mezi bioodpad nepatří: 
` zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, 
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky 
nerozložitelné odpady.

bio vok
Lokalita Území Datum Čas

Nad Popelářkou Troja 4. 9. 13,00–17,00

Do Údolí x Libeňská Čimice 7. 9. 13,00–17,00

Sopotská x Bydhošťská Bohnice 11. 9. 13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 15. 9. 13,00–17,00

Javorová x Březová Kobylisy 18. 9. 13,00–17,00

Turská x K Větrolamu Čimice 22. 9. 13,00–17,00

Kandertova – západní konec Libeň 25. 9. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 26. 9. 13,00–17,00

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

Kobylisy 28. 9. 13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 29. 9. 13,00–17,00

bio vok zajiŠťované mhmP
Lokalita Datum Čas

Sopotská x Bydhošťská 2. 9. 9,00–12,00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 2. 9. 9,00–12,00

Na Dílcích 9. 9. 9,00–12,00

Petra Bezruče x U Pískovny 9. 9. 9,00–12,00

Kubišova x Gabčíkova 16. 9. 9,00–12,00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 16. 9. 9,00–12,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou  23. 9. 9,00–12,00

Kandertova – západní konec 24. 9. 13,00–16,00

Na Přesypu x Vzestupná 24. 9. 9,00–12,00

velkoobjemové kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 1. 9. 13,00–17,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 1. 9. 14,00–18,00

Bukolská x Lindavská Bohnice 1. 9. 13,00–17,00

Hlivická Bohnice 1. 9. 14,00–18,00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou 
a Pernerovou)

Karlín 4. 9. 13,00–17,00

Na Vartě Libeň 4. 9. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 4. 9. 15,00–19,00

Pod Labuťkou Libeň 4. 9. 13,00–17,00

Janečkova Kobylisy 4. 9. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří Čimice 4. 9. 15,00–19,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 5. 9. 13,00–17,00

Jirsíkova x Malého Karlín 5. 9. 14,00–18,00

Nekvasilova X K Olympiku Karlín 5. 9. 15,00–19,00

Kurkova Kobylisy 5. 9. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 5. 9. 15,00–19,00

Mlazická Čimice 6. 9. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 6. 9. 14,00–18,00

Drahorádova Kobylisy 6. 9. 14,00–18,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 6. 9. 15,00–19,00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 7. 9. 13,00–17,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 7. 9. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 7. 9. 14,00–18,00

Křivenická x Čimická Čimice 7. 9. 15,00–19,00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 8. 9. 13,00–17,00

Pobřežní x Thámova Karlín 8. 9. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 8. 9. 14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 8. 9. 15,00–19,00

Uzavřená Kobylisy 11. 9. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 11. 9. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 11.9 13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 11.9 14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 11.9 15,00–19,00

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 12. 9. 13,00–17,00

Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 12. 9. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 12. 9. 14,00–18,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 12. 9. 15,00–19,00

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

Libeň 13. 9. 13,00–17,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 13. 9. 14,00–18,00

U Pekařky Bohnice 13. 9. 14,00–18,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 13. 9. 15,00–19,00

Burešova Kobylisy 14. 9. 13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 14. 9. 14,00–18,00

V Zámcích (51/64) Bohnice 14. 9. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská Libeň 14. 9. 15,00–19,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 15. 9. 13,00–17,00

Štěpničná x Bedřichovská Libeň 15. 9. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 15. 9. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 15. 9. 15,00–19,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 18. 9. 13,00–17,00

Písečná x Na Šutce Troja 18. 9. 14,00–18,00

Drahorádova Kobylisy 18. 9. 13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 18. 9. 14,00–18,00

Křivenická x Čimická Čimice 18. 9. 15,00–19,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 19. 9. 13,00–17,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 19. 9. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 19. 9. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 19. 9. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

Na Žertvách x Vacínova Libeň 20. 9. 13,00–17,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 20. 9. 14,00–18,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 20. 9. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 20. 9. 15,00–19,00

Kašparovo Náměstí Libeň 21. 9. 13,00–17,00

Pernerova x Šaldova Karlín 21. 9. 14,00–18,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 22. 9. 13,00–17,00

Braunerova x Konšelská Libeň 22. 9. 15,00–19,00

Pernerova x Sovova Karlín 22. 9. 14,00–18,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 25. 9. 13,00–17,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 25. 9. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 25. 9. 15,00–19,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 26. 9. 13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 26. 9. 14,00–18,00

Kandertova  x Lindnerova Libeň 27. 9. 13,00–17,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 27. 9. 15,00–19,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 27. 9. 14,00–18,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 29. 9. 13,00–17,00

Libišská Kobylisy 29. 9. 14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří Libeň 29. 9. 15,00–19,00

váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, 
pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
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Inzerce

První křik, první pláč... / Od sousedské asistence k instituciona-
lizovanému porodnictví v Praze a okolí      25. 4. – 29. 10. 2017
Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy 
Mgr. Pavlou Státníkovou je ve čtvrtek 21. 9. v 17 hod.

Vladimír Boudník
28. 6. – 19. 11. 2017
Komentovaná prohlídka výstavy pro veřejnost je
ve středu 20. 9. v 17 hod.

www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno: Út–Ne  9 –18 hod.

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  

	

Czech	Republic	ShiDoKan	士道館  
TORA	KARATE	TEAM	PRAHA,	Z.S.	
POŘÁDÁ	CELOROČNÍ	NÁBOR	
ShiDoKan	Karate	
Thai-Kick	Boxing	
Grappling	
MMA	
od	4.9.2017	

Přijímáme	nové	členy	od	6	let,	přihlásit	se	však	
mohou	i	náctiletí,	dospělé	muži	i	ženy.	
	
První	trénink	zdarma!	
	
Každé	úterý	a	čtvrtek:	
17:00-18:00	hodin		
pro	děti	od	6	do	10	let	

18:00-19:00	hodin		
pro	děti	od	11	let	+	dospělí	

V	tělocvičně	ZŠ	a	MŠ	
Za	Invalidovnou	3	Praha	8(budova	L)	
	
Blízko	metra	„Invalidovna“	
	
Kontakt:	Mgr.	Naděžda	Ionas,	II.	Dan,		
trenér	2.	třídy	
Tel.:	728779535,		
e-mail:	torakarateteam@seznam.cz	

	

	

	

	

placená inzerceplacená inzerce

otevíráme
NOVÉ

TRÍDY

LESNÍ ŠKOLA
A ŠKOLKA

TROJA A CIMICE
UCÍME SE V PRÍRODE

pr
o d

eti
 3-

10
 le

t

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

placená inzerce placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

Hledáme nové zaměstnance
Nabíjí Vás, když jsou klienti spokojení? Do našeho týmu hledáme nové kolegy 
a kolegyně na níže uvedené pozice v lokalitě Praha 8 - Libeň.

Klientský pracovník/ce Doručovatel/ka

budete pomáhat klientům s odesíláním 
pošty, vyplácet poukázky a důchody, 
vydávat zásilky, potěšit můžete  
i doplňkovým zbožím nebo službami, 
které zákazníkům usnadní život

Kontakt: Volejte tel: 605 225 978  /  Pište: kardinalova.simona@cpost.cz

pěší nebo motorizované doručování 
zásilek klientům, jednosměnný provoz, 
volné víkendy.

Proč pracovat právě u nás?
• můžete nastoupit i bez praxe - vše potřebné Vás naučíme,
• pracovní doba 37,5hod./týdně, 5 týdnů dovolené a příspěvky na ni,  
 stravenky, příspěvky na sportovní a kulturní akce a další,
• pokud Vás to bude bavit, naučíme Vás být i šéfem.

placená inzerce

placená inzerce

Pořádá:
BUBEC, o. p. s.

6. 6.       1. 10. 2017
Praha - Karlín 
www.festivalm3.cz

Radek Wohlmuth
Daniela Kramerová

Matěj Frank
Jan Paclt

Jakub Geltner
Kryštof Kaplan
Lenka Klodová
Pavel Korbička

Vojtěch Míča
Jan Zdvořák

Zeb One
Aleš Novák

Martin Skalický
Petr Stibral

Čestmír Suška
Samuel Šrom

Timo

Umělci

Kurátoři

generální partner mediální partneři partneři
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

MMMěěěssstttssskkkááá čččááásssttt
PPPrrraaahhhaaa 888

28. 6. – 15. 9. 2017  
tzv. „Bílý dům“
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

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

vás srdečně zve 
na výstavu

Vás srdečně zve

Sociální služby
 prezentace organizací poskytujících 
sociální služby

 prodej výrobků neziskových organizací
 kavárna (fairtrade káva, občerstvení) 
/ Centrum Martin o.p.s.

 Interaktivní přednáška „Prolomení 
stigmatizace osob s duševním 
onemocněním“ – velký sál
16:00–17:30 h. / Green Doors, z.s

Den
sociálních 
služeb
a veletrh zdraví

před budovou ÚMČ Praha 8
(U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň)

18. září 2017
1100–1800 hod. pod záštitou starosty

MČ Prahy 8 Romana Petruse

Veletrh zdraví
 testování paměti (prostor v předsálí) 
– nutno objednání předem 
na tel. 283 880 346
/ Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

 měření tělesných hodnot, krevního 
tlaku a tepu

 žilní vyšetření
 oční vyšetření
 vyšetření osteoporózy
 měření spirometrem

Doprovodný program
 tvoření pro děti i dospělé, 
minikurz znakového jazyka

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
 Arcidiecézní charita Praha  BONA  Centrum Amelie  Centrum integrace dětí a mládeže  Centrum Martin  Centrum pro 

integraci cizinců  Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj  Cesta domů  ČALS, Gerontologické 
centrum  Člověk v tísni  DOM  Domov pro seniory Nová slunečnice  Fokus  Green Doors  Kolpingova rodina Praha  8 
 Linka bezpečí  Národní ústav pro autismus  OÚSS  PUPA  Ruka pro život  Salesiánské středisko mládeže – středisko volného 

času  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR  Spolek počteníčko  Středisko prevence a léčby drogových 
závislostí DROP IN  Svaz tělesně postižených v ČR  Tichý svět  Země lidí

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

MMMěěěssstttssskkkááá čččááásssttt
PPPrrraaahhhaaa 888

DDM hl. m. Prahy

PODZIMNÍ ÚKLID S ÚMČ PRAHA 8 

Zveme všechny dobrovolníky, kterým není
lhostejný vzhled naší městské části dne
4.11.2017 k úklidu vybrané lokality.

Návrh lokality k úklidu a Vaší účast na úklidu
můžete oznamovat na petr.tomasek@praha8.cz
nebo telefonicky na 222805362 nejpozději do
10.10.2017.

konaný dne 25. 9. 2017, 1100–1800 hod.
Centrum Krakov, Lodžská 850/6, Praha 8

 bezplatné vyšetření pigmentových znamének ve spolupráci 
s Prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA
a týmu specialistů z Dermatovenerologické kliniky
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 odborné vyšetření dermatoskopem

 výsledek vyšetření ihned

 edukace, poradenství

DEN ZDRAVÍ

MELANOM

pod záštitou zástupce starosty MČ Praha 8 Radomíra Nepila
Vás srdečně zve na

Prof. Dr. Petr Arenberger

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ááá čččááásssttt
aaa 888

OSMIČKA
pro rodinu
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KFT_banner_krivky_tisk.pdf   1   14.11.16   16:44

Více informací na facebooku /karlinsketrhy  
nebo na emailu info@ftkarlin.cz

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

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

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

Trhy probíhají u kostela v parku 
na Karlínském náměstí v sobotu  
od 8.00 do odpoledních hodin.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

V PRAZE 8

KULTURNÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST BOHNICE

Koncert finančně podpořili:

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

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

jauvajs

                            

IRSKÁ TRADIČNÍ HUDBA S FOLKOVÝMI PRVKY  

8. ZÁŘÍ 2017, 19.30

Skupina představí 
nové album 

BEZVA KŠEFT. 

Kulturní Osmičky 
zahajují 10. sezónu

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Rezervace míst: tel.: 283 090 422, mobil: 606 613 390

www.praha8.cz

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

Program: zazní skladby autorů
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven,

Antonín Dvořák, Johann Sebastian Bach aj.

lávka Vernerová-Pěchočová
Klavírní recitál

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

Cyklus zámeckých koncertuo

úterý 12. 9. 2017 19,00 hodin

Pozvánky
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PRAHA 7 x PRAHA 8 x PRAHA 9

DOPRAVNÍ SPOJENÍ 
MHD: autobus linky 
č. 152, 177 a 200
zastávka Podhajská 
pole / 5 min. ze stanice 
metra >C< Kobylisy

PRO PRAHU 7
Lukáš Fátor

FatorL@Praha7.cz
Tel. 220 144 013

PRO PRAHU 8
Jaromír Tischer

Jaromir.Tischer@Praha8.cz
Tel. 222 805 104

PRO PRAHU 9
Renáta Píchová

PichovaR@Praha9.cz
Tel. 283 091 426

Počet účastníků turnaje omezen.
REGISTRACE PŘEDEM NUTNÁ!

13. 9. 
2017 

od 10 HOD.

Kontakty pro registraci:

Sportovní hřiště v areálu 
ZŠ Glowackého Praha 8 
Glowackého 555/6

TURNAJ 

V PETANQUE 
P R O  S E N I O R Y

Soutěž tříčlenných družstev, 
hlásit se mohou i jednotlivci, kteří 
pak budou rozděleni do týmů

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

čččááásssttt
888

Městská část Praha 8 pořádá
pod patronací Jána Mahora
(Sportovní legendy Prahy 8)
anketu SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 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 2017

nominovat můžete: do 31. října 2017
hlasování na internetu: prosinec 2017
slavnostní vyhlášení ankety: leden 2018
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Inzerce

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat
rodiče dětí narozených
v letech 2016 a 2017 na

Vítání
občánků
Prahy 8
23. a 24. října 2017

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání 
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná 
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce 
Akce městské části) nejpozději do 24. září 2017 
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové 
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

DDM hl. m. Prahy
D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

 www.praha8.cz
Kouzelnýles

AlenkaAlenka
v říši divův říši divů

14.09.201714.09.2017

Ďáblický háj
(doprava metro C - Kobylisy;
tram 17 - Vozovna Kobylisy)

9.00–12.00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ
12.00–17.00 veřejnost a rodinné týmy

(16.00 poslední startující)

10. ročník10. ročník

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
VÁS ZVE NA 28. ROČNÍK NEKOMERČNÍHO FESTIVALU

HUDBA. POHÁDKY PRO DĚTI. WORKSHOPY. 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY. BABÍ HRA A MNOHO DALŠÍHO

4.9. -  17:30 hodin
MUDr. Michael Maršálek, Csc.

F.X. Messerschmidt a jeho boj s psychózou
(Divadlo Za plotem)

5.9. – 17:00 hodin
Historie Bohnic - komentovaná procházka s Blankou Rosickou 

(sraz u Kostela sv. Petra a Pavla - staré Bohnice)

6.9. – 16:30 hodin
Dendrologická procházka areálem nemocnice PN Bohnice

Mgr. Karel Pinkas (sraz u hlavní budovy)

7.9. od  20:00 hodin
MAKAK - koncert v kavárně V. kolony

8.9.  14:30 hodin
Korejský Křesťanský sbor a sólisté

Koncert v Kostele sv. Václava

PŘEDPROGRAM

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

MMMěěěssstttssskkkááá čččááásssttt
PPPrrraaahhhaaa 888 VÁS SRDEČNĚ ZVE

NA VÝSTAVU

10. 8. – 29. 9. 2017
Libeňský zámek
Zenklova 1/35, Praha 8

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

LUDMILA
RAZIMOVÁ 
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MŠ a ZŠ se z důvodu omezené kapacity musí objednat předem na tel.:222 805 742 nebo na 
eva.simkova@praha8.cz. 

KDE: v ulici Janečkova, blízko ZŠ Žernosecká, 
(zast. autobusů 102,166,183)
KDY: 21.9.2017; 9 – 16 hod.

PROGRAM
Dynamické ukázky výcviku jednotek Integrovaného
záchranného systému (např. záchranné práce, zatčení
pachatele, nasazení koní a psů Městské policie hl.m. Prahy,
sanitka Golem, prezentace Celního úřadu pro hl.m. Prahu).
Představení výzbroje a výstroje jednotek a možnost si také
mnohé věci vyzkoušet (např. laserová střelnice nebo
ošetření raněného).
Další překvapení vás čeká na místě samotném!

Partneři:

INTEGROVANÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

pořádá prezentaci

V CENTRU  
ROSA 

BLESÍ TRH
ˇ

nedele 24. zárí  
od 14 do 17 hod.

ˇ ˇ

Strelnicná 1680/8 
Praha Kobylisy 

www.centrumrosa.cz

ˇ ˇ

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

www.karlinske-filmove-leto.cz
Všechna představení 
jsou mládeži do 15 let 
nepřístupná pokud 
není uvedeno jinak.

XV. PáPá 11. 9.9. é 90 Kčvsvsv tttuupppnné
DDUNKEERK

GB / NL / F / USA (CZ tit)GBGB/N/NL /L /FF /U/USASA (CZCZ(CZ tititit))t)t)
(Dunkirk) 107 mminn.

So 2. 99. é 90 Kčvvssttuuuppnné
JJÁ PADDOUCCHH 33

mládeži přístupno USA (CZ Z  ddaababbbinngg)
(Despicable Me 3)3)) 966 mmininn..

NNeN  3. 99. é 90 Kčvvsstttuupppnn
ČÁÁRA

SK / UA / CZ (slovenskskáká á vveveererzze)e)
(Čiara) 10808 mmmiinn..

ÚÚtt 5. 9.. é 50 Kčvvssttuuuppnné
D 110HACCKENNSCCHMMMIEEDD

CZ
Pásmo fi lmů A. Hacacckekennscchmimieda n.770700 0 mmminin

SSt 6. 9.. é 90 Kčvvssttuuuppnnéé
EČKA TULLIPÁÁNOVVÁ HHOORR

GB / USAA ((C(CZCZZ tttit)t)
(Tulip p FFeeveverr)) min.11110077 m

PPá 8. 99. é 90 Kčvvssttuuuppnné
SPO SSTRRNIŠŠTII BBOOSS

CZ / SK /K // DDKDKK (((ENENN tit)
(B(BBaarreefoooot) 11 min.11111

SSo 9. 99. évvssttuuuppnné ZDARMA
ZHLASU REGINADENN ČEESKÉÉHO RROO

Progrrarammm oooodd d 1155 hodin
večer proroommímíttááníní fi lmmu LA LALA LAANNDD 128 min.

16. 6.– 9. 9. 2017

PROGRAM
ZÁŘÍ

LETNÍ KINO REGINA
Hybešova 10, 
Praha 8 – Karlín

Začátky představení ve 20:00 h

KFL_2017_Osmicka_zari_inz_188x63.indd   1 16.08.17   17:22
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Inzerce 

řeMeslnícI

 `MALíŘ – LAKÝRNíK. ŠTuKO-
VáNí A TAPETáŘSKé PRáCE.  
Tel.: 725 173 593.  
www.malir-zenisek.cz

 `REKONSTRuKCE BYTŮ A KOu-
PELEN NA KLíČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá firma od roku 
1999. Reference můžeme za-
slat předem. Sleva pro seniory 
10 %. Více na www.demistav.cz 
Tel.: 778 000 698, 774 408 123. 

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

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

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

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

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

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

 `HáJEK – ZEDNICTVí – MALíŘ-
STVí. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil 777 670 326 

 `ČALOuNICTVí, MATRACE NA 
MíRu, KOŽENKY, potahové látky, 
molitany a ostatní čalounické 
potřeby, u Pošty 1474/1, P–8 
Libeň. Po–pá 8.30–13.00, 14.00–
18.00 hod. Tel.: 284 822 181

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

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

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

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

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

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

 `KOMPLETNí REKONTRuKCE 
KOuPELEN, ZATEPLENí DOMŮ  
aj. řemeslné práce. Tel.: 604 512 297

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

 `ELEKTROINSTALACE NOVé 
A OPRAVY. El. vedení v bytech. 
Výměny jističů a rozvaděčů. 
Montáž a zapojení el. sporáků. 
Nový přivezeme a starý 
odvezeme. Tel.: 608 278 778, 
e-mail: elektroP8@email.cz

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

 `PROVEDu MALíŘSKé 
A LAKÝRNICKé PRáCE. 
Tel.: 605 015 145, 222 946 268

 `ELEKTRIKáŘSKé PRáCE – 
ERBEN: SVěTLA, ZáSuVKY, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, 
dotažení elektřiny. Elektřina 
v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

 ` INSTALATéR – TOPENí, 
tel.: 602 649 359, výměna kuch. 
desek a dřezů.

 `WWW.HROMOSVOD.NET  
hromosvody montáž – revize – 
opravy. Tel.: 724 138 679

sluŽby

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

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

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

 `MYTí OKEN VČETNě RáMŮ 
a žaluzií od úklidové firmy. 
Nechte tuto práci nám, už nelezte 
po štaflích a odpočívejte. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 ` SEKáME ZAROSTLé POZEMKY 
a vysokou trávu našimi stroji. 
Odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 ` STŘíHáME ŽIVé PLOTY 
A KEŘE našimi motorovými nůž-
kami, včetně odvozu odpadu. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz  

 ` SEKáME TRáVu NA ZAHRA-
DáCH naší motorovou sekač-
kou včetně odvozu trávy. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 `VYČISTíME KOBEREC, SEDAČ-
Ku, křesla a židle přímo u Vás na 
místě, strojem na vlhko extrakční 
metodou. Slušné jednání a zkuše-
nosti. Tel.: 724 006 275

 `PROVáDíME PODZIMNí VER-
TIKuTACI TRáVNíKu naším mo-
torovým vertikutátorem, včetně 
aplikace hnojiva. Tel.: 724 006 275

 ` ŠICí STROJE – OPRAVY A PRO-
DEJ. Opravy všech značek šicích 
strojů. Prodej nových šicích stro-
jů. Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.: 
272 773 079, www.singerservis.cz  

 `HODINOVÝ MANŽEL, 
MONTáŽ A ÚPRAVY NáBYTKu, 
kuchyní, interiérových dveří. 
Drobné i větší opravy v bytech 
a domech. Tel.: 737 674 082,  
www.hodinovy-remeslnik.cz

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

 `POČíTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použi-
tých počítačů vám nabízí naše 
provozovna v Lublinské 9, Pra-
ha 8 –Troja, www.pocitacekohout.
cz. Můžete nás navštívit či zavo-
lat pondělí–pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

 `HLEDáTE STAVEBNí DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

 ` STROPNí SuŠáK PRáDLA – 
prádlo se snadno vytáhne  
ke stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

 `OPRAVA PRAČEK TéMěŘ 
VŠECH ZNAČEK. Dolák. 
Tel.: 775 197 309

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

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

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

 `POKLáDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRuHu. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

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

 `LIKVIDACE POZŮSTALOS-
Tí – VYKLIDíME VáŠ DŮM, 
BYT a jiné. Pracujeme lev-
ně, rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 `ÚČETNICTVí KOMPLET i BD 
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

 `VYKLIDíME VáŠ BYT, PŮDu, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

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

 `PROVáDíME RIZIKOVé KáCE-
Ní STROMŮ  a zahradnické, ven-
kovní a výškové práce. Více na 
www.zarist.cz (info@zarist.cz) či 
607 750 670

 `POTŘEBuJETE VYKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklí-
zíme a odvážíme z těchto míst: 
Půdy, byty, sklepy, dvorky, za-
hrádky atd. Levně: informace na 
tel.: 702 410 965. Sem dní v týdnu.

 `REVIZE ELEKTRO. Revize 
elektroinstalací, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel. 732 935 215

 `ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 `ZAHRADNICKé PRáCE – 
LEVNě: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

 `AuTOKLíČE – VÝROBA – ČIPO-
VáNí. Spolehlivě, na počkání. Lev-
ně. Pavel Zumr, tel.: 602 614 949

 `BROuŠENí PARKET + LAK, 
240,- Kč/m2, malování bytů. 
Tel.: 603 422 376

 `BEZPEČNOSTNí A INTERIé-
ROVé DVEŘE DO BYTu. Mon-
táž i do původní zárubně a rych-
lé dodání. Slícování, snížení hluku 
a bezpečnost je pro nás priorita. 
Aleš Horák, 724 817 818

 `HODINOVÝ MANŽEL.  
Provedu údržbu a drobné opravy 
Vaší domácnosti, chaty, zahrady.  
Jiří – tel.: 734 875 640

 `MYTí OKEN A ČIŠTěNí 
KOBERCŮ. umyji Vám okna 
a vyčistím párou koberce 
a sedačky. Jiří – tel.: 734 875 640

 ` SNADNá VÝMěNA ZáCLON 
– spouštěcí garnýže, žaluzie, 
sítě proti hmyzu, rolety. 
Volejte: 222 351 996; 602 371 996

náKuP – Prodej

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

 `NEJLEPŠí CENY ZAPLATíME 
za st. mince, st. šperky, 
i poškozené a pánské zl. hodinky 
STAROŽITNOSTI + ZLATNICTVí, 
Vysočany, Pod pekárnami 157/3, 
tel.: 605 829 440

 `ANTIKVARIáT KOuPí KNIHY, 
obrazy, grafiku, bankovky, min-
ce, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.:  773 542 797
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 `NáBYTKOVÝ OuTLET – DE-
SIGNOVé SEDAČKY, křesla, židle, 
stolky, komody, v moderním  i pro-
vence stylu atd.  Nově otevřeno 
v Holešovické tržnici, hala č. 12. 
Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz    

 `VYKuPuJI STAROŽITNOS-
TI, STARÝ PORCELáN, SKLO, ob-
razy aj. dále chromový nábytek 
vč. židlí (i poškozené), skříňky 
s bakelitovými zásuvkami, květi-
nové stěny i stolky, lustry, hrač-
ky z 50. až 70. let. Platba hotově. 
Tel.: 608 884 148.  

 `PRODáM BRAMBORY, 
KRáLíKY, OŘECHY, MáK A ŘEPu 
Tel.: 776 172 530

 `PRODEJ DŘEVěNÝCH HRA-
ČEK STáLE POKRAČuJE! Nej-
větší specializovaná prodejna – 
Ořechová 5, Praha 8. Velký výběr 
českých hraček! Tel.: 722 942 194, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

výuKa – Kurzy

 `VÝuKA ANGLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka-vachtova.cz 

 `TRéNINKY PLAVáNí –  
www.plavco.cz

 `PŘíPRAVA KE ZKOuŠKáM 
NA GYMNáZIA A SŠ PRO ŽáKY  
5., 7., 9. ročníků ZŠ. Info:  
www.prijimackyhrave.cz,  
tel.: 725 826 306, 723 333 958   

 `TAI-CHI ZAČáTEČNíCI 
od září na Palmovce. Čtvrtky 
17.15–18.15 h., malá skupina, 
tel.: 604 723 021, www. tanart.cz

 `KYTARA KLASICKY  
Tel.: 607 508 097

 `VÝuKA KYTARY A ZOBCOVé 
FLéTNY PRO ZAČáTEČNíKY 
a pokročilé. Hnězdenská. 
Tel.: 736 287 212

realIty – PoPtávKa

 `HLEDáM BYT KE KOuPI 1+1–
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837  

 `KOuPíM BYT, rodinný, činžov-
ní dům, vilku, pozemek, jakéko-
li velikosti kdekoli v Praze. I zde-
vastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnic-
tví, exekuce, v soudní žalobě, ne-
oprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formali-
ty vyřídím, zaplatím stěhování, 
dluhy na nájemném, privatizaci 
atd. Mohu sehnat a zaplatit i ná-
hradní byt, domeček mimo Pra-
hu apod. a dát čas na vystěhování. 
Seriózní jednání, platba v ho-
tovosti. Tel.: 222 941 032 nebo 
603 420 013

 ` SOLIDNí ZáJEMCE koupí byt 
do 70 m2 v Praze, případně chatu 
v okrese Praha – východ/západ. 
Nezávazně nabídněte. Případné 
dluhy vyplatím. Tel.: 605 264 958

 `PŘíMÝ ZáJEMCE KOuPí pro 
své děti menší a větší byt. Lze 
i zvlášť. Na vystěhování nespě-
chám. Platba hotově, pomůžu vy-
platit dluhy, exekuce nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664

 `ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT 
A MáTE VYSOKé SPLáTKY? Pří-
mý zájemce od Vás koupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že nechá v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 665

 `CHTěL BYCH KOuPIT BYT 
na Praze 8. Máte? Peníze mám.  
Realitky ne. Tel.: 728 128 732

realIty – PronájeM

 `HLEDáME PRO ZAČíNAJíCí  
LéKAŘKu BYT k pronájmu na 
Praze 8, 9. Aktivní sportovky-
ně bez zvířat, ideálně od září nej-
později října. Velikost Gars. – 2+1. 
Lépe nezař. nebo část. Děkujeme 
za nabídky. Tel.: 605 845 088.

 `HLEDáM MENŠí BYT V PRAZE 
A OKOLí do 11 tis. Nebo větší do 
15 tis. vč. popl., tel.: 603 257 202 

 `PRO RODINu HLEDáME 2+1–
3+1. Ihned možné se nastěhovat, 
dlouhodobě. Nekuřáci bez zvířat. 
Výhodou dobrá dostupnost na 
metro. Do 17 tis. vč. Tel.: 607 541 138

 `PRO DVě STuDENTKY VŠ HLE-
DáME od září neprůchozí byt 
na Praze 8 nebo 9 u metra, tram. 
Ihned možné se stěhovat, dlouho-
době cca 3 roky. Lépe částečně zař. 
není podmínkou. Bez zvířat a ne-
kuřačky. Cena do 15 tisíc s popl. 
Tel: 603 789 381

 `MLADÝ PáR HLEDá BYT  
K PRONáJMu v Praze 8. 
Volejte 778 085 860.

 `PRONAJMu GARáŽ – DA-
VíDKOVA u Slovanky, Praha 8. 
Tel.: 606 729 367

 `PRONAJíMEJTE BEZ RIZIKA! 
Pro manažery firem s rodinami 
hledáme pěkné byty v Praze. 
Garantujeme bezproblémový 
průběh nájmu. BEZ PROVIZE! 
Tel.: 734 319 304

realIty – sluŽby

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

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

   auto – Moto

 `VÝKuP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných – tel. 739 665 445

 `KOuPíM AuTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

Krása

 ̀PEDIKÚRA, REFLEXNí MASáŽE 
NOHOu. Tel.: 774 877 972

 ` SALON VIOLET – KADEŘNIC-
TVí, KOSMETIKA, manikúra, pe-
dikúra, depilace. Tel.: 602 937 661,  
www.salonviolet.8u.cz

zdraví

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

ostatní

 `PRIMA-VET, VAŠE VETERINA 
V BOHNICíCH. u nás naleznete 
profesionální a zároveň citlivý 
přístup k vašim mazlíčkům.  
Po–Pá 9:30–19:30, tel.: 777 331 729,  
www.prima-vet.cz

 `PSí SALON – KOMPLETNí 
ÚPRAVA PSŮ všech plemen 
i kříženců. Trimování, stříhání, 
koupání. Praha 8, Akátová 2. 
Tel.: 732 770 556,  
www.strihanipsu-praha.cz

 `ODDíL KOPANé TJ SOKOL 
TROJA HLEDá NOVé HRáČE 
ve věku 5–13 let (roč. 2004–2012). 
Tréninky každou středu a pátek 
od 16.30 hod. na hřišti v Troji,  
bus č. 112, zast. Čechova škola.  
Další informace:  
Jaroslav Fliegl, TM: 602 150 374,  
e-mail: tj-sokol-troja@volny.cz,  
www: tj-sokoltroja.cz

nabídKa Práce

 `HLEDáM DOuČOVáNí 
PRO ŽáKA 9. TŘíDY. Matematika 
+ ČJ. Pol. září 2017 – červen 2018. 
Tel.: 725 646 008, 605 110 795

 `ÚKLIDOVá FIRMA PŘIJME 
zaměstnance na brigády mytí 
oken. Zájemci, pište na e-mail: 
info@pvj-group.cz

placená inzerce
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ANNA K. / WOHNOUT
+ DĚTSKÝ PROGRAM
+ OBČERSTVENÍ

9. ZÁŘÍ, 11:00–16:00 
LETŇANY, AREÁL LETOV

 DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 2017

www.latecoere.cz

+ OBČERSTVENÍ

www.latecoere.cz

VSTUP 
ZDARMA

placená inzerce placená inzerce

placená inzerce
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Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče ÚMČ Praha 8 zve rodiče a děti na akci:

kdy?
v neděli 
10. září 2017 
1300–1800 hod.

kde?
Areál ZŠ 
Glowackého 555/6 
Praha 8

program

14:00
autogramiáda 
olympionika Petra Koukala

15:00
vystoupení PÍSKOMIL 
SE VRACÍ

17:00
koncert zpěváka 
SEBASTIANA 
s kapelou

odpoledne 
opékání špekáčků

Akce je zaměřena na prezentaci aktivit 
volnočasových oddílů a sportovních 
klubů z Prahy 8. Představí se zájmové 
organizace, které dětem nabízejí 
sportovní, kulturní a jiné společenské 
vyžití. Součástí akce bude možnost 
zapsat děti do jednotlivých oddílů.

www.praha8.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8



pod záštitou radní pro sport MČ Praha 8 Jany Solomonové

Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SOBOTA 9. ZÁŘÍ 

P L Á Ž O V Ý  V O L E J B A L
AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

NEDĚLE 10. ZÁŘÍ 

S O F T B A L
AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
PRAHA 8 – BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

SOBOTA 16. ZÁŘÍ 

N O H E J B A L
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3 (VOLEJBALOVÉ KURTY)

NEDĚLE 17. ZÁŘÍ 

K U Ž E L K Y
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3

SOBOTA 23. ZÁŘÍ

Ž I V Ý  S T O L N Í
F O T B Á L E K
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FK METEOR PRAHA VIII
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 3

NEDĚLE 24. ZÁŘÍ

T E N I S
AREÁL TC ESO
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 30. ZÁŘÍ

V O L E J B A L
AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
PRAHA 8 – TRÓJA, NA ŠUTCE 440/28

NEDĚLE 1. ŘÍJNA 

P E T A N Q U E
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
PRAHA 8 – BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 7. ŘÍJNA

M A L Á  K O P A N Á
AREÁL SOKOL ČIMICE
PRAHA 8 – ČIMICE, NA PRŮHONU 229/20

NEDĚLE 8. ŘÍJNA

S P O R T O V N Í  P Ě T I B O J
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 – LIBEŇ, NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO 13

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ
NEBO U PANA JAROMÍRA TISCHERA NA E-MAILU: JAROMIR.TISCHER@PRAHA8.CZ, NEBO NA TEL.: 222 805 104

S P O R T U J E
C E L Á  P R A H A  8
2 0 1 7

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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