www.praha8.cz

Měsíčník Městské části Praha 8 • Duben 2017 • Zdarma

str. 4

str. 13

„Osmička“ je nejlepším
Městem pro byznys

Rekonstrukce a opravy
ulic v Praze 8

str. 21
Termíny zápisu dětí
do mateřských škol

Zlatou, stříbrnou a bronzovou sošku
bohyně vítězství Niké předával
legendární fotbalista Vladimír Šmicer

Více na str. 25

Foto Vladimír Slabý

Nejlepší sportovci
Prahy 8 za rok 2016

2

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / duben 2017 

www.praha8.cz

Inzerce
DIVADLO KARLA HACKERA / duben 2017
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.
/ 1. 4. / so / 15:00 / B. Ahlfors:
ILUZIONISTÉ. Stárnoucí herec
chytající se na odpočinek, ambiciózní autorka věřící v radikální
a provokativní divadlo a lékař
prožívající dostatečná dramata
ve svém profesním životě. Chytrá
komedie, která si klade otázku, zda
má být divadlo pouhou zábavou,
nebo místem provokativním
a znepokojujícím. Hrají S. Zindulka, O. Ženíšková a J. Zindulka.
Divadelní bonboniéra pro seniory,
vstupné 70 Kč.
/ 1. 4. / so / 19:00 / B. Ahlfors:
ILUZIONISTÉ.
Vstupné 200 Kč.
/ 3. 4. / po / 19:30 / V. Marčík:
MORAVSKÉ PAŠIJE. Velikonoční
biblický příběh tak, jak ho napsal
a hraje komediant a loutkář Vítek
Marčík. Vstupné 200 Kč, studenti
a senioři 120 Kč.

/ 9. 4. / ne / 19:30 / HVĚZDNÝ
VEČER. JITKA MOLAVCOVÁ.
Večer v přítomnosti legendy
divadla Semafor. Dotazy z publika
vítány. Vstupné 150 Kč studenti,
70 Kč senioři.
/ 10. 4. / po / 19:30 / BLUES PRO
BLÁZNIVOU HOLKU. Postbeatnický večer s atmosférou malých
divadélek 60. let. Mirek Kovářík
s hudebním duem Jiří Pertl, Václav
Prejzek. Jevištní adaptace povídky
Horečka z r. 1962 s verši Václava
Hraběte. Vstupné 100 Kč.
/ 12. 4. / st / 19:00 / LADISLAV
FUKS, čaroděj české literatury.
Vzpomínkový večer na velkého
spisovatele. Účinkují L. Faltejsek,
D. Spáčil a hosté. Vstupné 70 Kč.
/ 19. 4. / st / 19:30 / C. Goldoni:
BURANI. Děj se odehrává v Benátkách v době karnevalu v roce 1760.
Spiknutí žen proti patriarchální
zvůli mužů vede ke skandálu,
který Goldoni rozehrává do
humorných až groteskních situací
provokujících otázku, proč muži
zatvrzele trvají na svém.
Hraje D*Studio 13. Derniéra.
Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 22. 4. / so / 19:30 / V. Škutina,
J. Gillar: A NA HRUŠCE SEDÍ
DIKTÁTOR. Groteska o světě, ve
kterém žijeme. V neznámé zemi
a na neznámém místě se ocitá unesený diktátor. Teroristka zjišťuje,
že plán únosu selhal. Co teď s diktátorem? Není na prodej ani na
výměnu. Zbývá jen lidské sblížení.
Hrají J. Ježková a M. Táborský.
Vstupné 200 Kč, studenti a senioři
120 Kč.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Profesionální divadelní soubory.
Vstupné 70 Kč
/ 1. 4. / so / 10:00 / DUHOVÉ
BUBLINY. Poetické představení
bublináře a klauna V. Strassera.
Od 3 let.

Hraje Divadlo
Tondy Novotného. Od 3 let.
/ 22. 4. / so / 10:00 / OŠKLIVÉ
KÁČÁTKO. Pohádka o trampotách
káčátka souzeného podle zevnějšku. Hraje Divadlo Piškot. Od 3 let.
/ 29. 4. / so / 10:00 / PIPI DLOUHÁ
PUNČOCHA. Veselé představení
plné energie je adaptací vybraných
kapitol ze stejnojmenné knihy
A. Lindgrenové. Hraje Divadlo PIKI
Pezinok, česky. Od 4 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné
40 Kč.
/ 2. 4. / ne / 10:00 /
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

/ 8. 4. / so / 10:00 / NÁPAD MYŠKY TEREZKY. Pohádka o přátelství lesních zvířátek a o tom,
jak jejich život změní příchod
zlé a marnivé kozy Rozalindy.
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého.
Od 3 let.

/ 9. 4. / ne / 10:00 /
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK

/ 15. 4. / so / 10:00 / KVAK
A ŽBLUŇK. Pohádka o dvou
nerozlučných žabích kamarádech.

/ 30. 4. / ne / 10:00 /
KOZA NEBO PES,
O CHYTRÉM ŠEVCI

/ 16. 4. / ne / 10:00 /
ČERVENÁ KARKULKA
/ 23. 4. / ne / 10:00 /
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK

 Rezervace vstupenek na představení přes rezervační systém na www.divadlokh.cz nebo telefonicky na č. 284 681 103 
 Divadelní scéna MČ Praha 8  Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy  tel.: 284 681 103 
 www.divadlokh.cz  facebook.com/DivadloKarlaHackera  www.praha8.cz  Zařízení MČ Praha 8 

DEN ZEMĚ A DUBEN MĚSÍC BEZPEČNOSTI
Čtvrtek 27. dubna - 9:00 do 16:00 hod.
Prostranství před KD Krakov v Bohnicích
Program:
• 9:00 - 9:30 Ukázky koní Městské policie hl. m. Prahy
• 9:30 a 10:30 Pejsek Rozárka se svým páníčkem
• 10:00 a 14:00 Státní zdravotní ústav - divadélko Princezna Zuběnka
• 13:30 a 15:00 Ukázky koní Městské policie hl. m. Prahy
• Zvířata lze odměnit doneseným tvrdým pečivem, psy piškoty
(pouze celá balení).
• 14:30 Hlídkoví psi Městské policie hl. m. Prahy
Po celý den:
Hygienická stanice hl. m. Prahy bude demonstrovat účinky alkoholu a drog na zrakové
vnímání a schopnost orientace v prostoru pomocí speciálních brýlí

Akce je spolufinancována Státním fondem životního prostředí České
republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému
rozvoji v Praze 8“ www.sfzp.cz, www.mzp.cz

• IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. představí pro malé i velké svoji úklidovou techniku
• EKO-KOM a.s. poskytne nafukovací skákací auto a projekt „Tonda Obal na cestách“
• ASEKOL a.s. poskytne skákací hrad, stánek a dílnu
• ELEKTROWIN a.s. zaujme hrou „Elektrické spotřebiče patří na místa zpětného odběru“
• BESIP - prezentace bezpečnosti silniční dopravy
• Celní úřad pro hlavní město Prahu - ukázka vybavení a práce celníků, ukázka zabavených
exponátů a práce celních psů laserový střelecký trenažer
• Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s. - ukázka první pomoci a zařízení záchranářů
• Pražské vodovody a kanalizace - vodní bar, popis koloběhu vody a její spotřeby
• Dopravní podnik hl. m. Prahy - poskytne historický autobus Škoda 706 RO z r. 1952
• Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy - zapůjčí na ukázku elektromobil
• Prezentace Obvodního ředitelství policie Praha III, 3. skupina Krajské pořádkové jednotky
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
• Obvodní myslivecký spolek Praha 8 - ukázky sokolnictví a lovecké kynologie
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5 zpravodajství
Invalidovna a Ďáblický hřbitov jsou nové
národní kulturní památky

Vážení spoluobčané,
mnoho z vás už určitě ví, že od 1. března začalo opětovné vydávání Sousedských
permanentek, které dávají místním občanům možnost bezplatného vstupu
do venkovních expozic Botanické zahrady. Naše městská část dlouhodobě bojuje
za jejich zachování, protože alespoň trochu kompenzují obyvatelům Bohnic a Troje
oplocení místního lesoparku, které uskutečnila Botanická zahrada v roce 2011.
Místní obyvatelé ho tak už nemají možnost využívat pro své volnočasové aktivity.
Absolvoval jsem proto řadu jednání s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem,
který má Botanickou zahradu ve své kompetenci. Na nich jsem se ho snažil
přesvědčit o potřebnosti zachování Sousedských permanentek. Domluvili jsme se,
že budou vydávány v úplně stejném rozsahu jako minulý rok za cenu pouhé jedné
koruny. Nově budou na plastových kartách. Ty se hůře poškodí než papírové a jsou
i kompatibilní s novým systémem Botanické zahrady. Je však za ně potřeba zaplatit
zálohu 100 Kč, kterou dostanete zpátky při případném vrácení této průkazky.
Pokud si půjdete vyzvednout Sousedskou permanentku, pak si musíte vzít
občanský průkaz, protože se vydávají na jméno. Ještě do konce března probíhá jejich
výdej každý den od 9 do 17 hodin na pokladně Jih. Od dubna se budou vydávat už
jen ve všední dny během otevírací doby zahrady na pokladnách Sever a Kovárna.
Mějte prosím na paměti, že výdej Sousedských permanentek bude ukončen
30. června a že tyto průkazky neplatí v době, během níž bude vstup do Botanické
zahrady zpoplatněn mimořádným vstupným, které se vybírá například při akci
Vinobraní.
Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8

Android

www.praha8.cz
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Zpravodajství
Oznámení

Změna v Radě
Rada MČ Praha 8 doznala
v březnu změnu. Na pozici
radní rezignovala paní Dana
Blahunková (Strana zelených), zastupitelkou zůstala.
O tom, kdo ji nahradí, nebylo
v době uzávěrky rozhodnuto.
Její gesci – granty – převzal
místostarosta Petr Vilgus.
(red)


Zastupitelstvo

Praha 8 má
nový rozpočet
První letošní jednání
Zastupitelstva MČ Praha 8
se konalo ve středu 15. února
tradičně ve velkém sále tzv.
Bílého domu. Hlavním bodem
bylo projednání navrženého
rozpočtu na rok 2017.
Návrh rozpočtu (více o něm
na str. 6) byl po několikahodinové rozpravě schválen.
Neschválen byl naopak
Strategický plán udržitelného
rozvoje MČ Praha 8 na období
2017–2026. Další dva
projednávané body majetkové
povahy i Smlouva o postoupení pohledávky za dlužníkem
byly Zastupitelstvem
odsouhlaseny. Zastupitelé
schválili i nově jmenované
přísedící Obvodního soudu
pro Prahu 8 na funkční
období 2017 až 2021.
Celé jednání zastupitelstva
najdete na www.praha8.cz
v sekci Volené orgány – Rada
(býv)
– Zastupitelstvo. 

Úspěch

Osmička je nejlepším
Městem pro byznys
Naše městská část dokázala
vylepšit loňské třetí místo a stala
se za rok 2016 Nejlepším
městem pro byznys. Za MČ
Praha 8 převzali 14. března 2017
ocenění radní Jana Solomonová
a tajemník Josef Rambousek.
Osmička tak v 9. ročníku této
soutěže potvrdila trend zvyšování transparentnosti a otevřenosti směrem k občanům a podnikatelům. „Vítězství v soutěži
považujeme za ocenění nastoupené cesty otevřenosti radnice,“
řekla radní Jana Solomonová
během slavnostního přebírání
ocenění na Magistrátu hl. m.
Prahy. „Je to pro nás velká čest
a zároveň motivace do budoucnosti, abychom v nastaveném
směru pokračovali.“

Radní Jana Solomonová a tajemník MČ Praha 8 Josef Rambousek
s oceněním Nejlepší město pro byznys.

Podle společnosti Communa,
která celorepublikový srovnávací
výzkum Město pro byznys
vyhlašuje, byly hlavními důvody
zlepšeného podnikatelského
prostředí v minulém roce vysoký

Granty

Radnice letos rozdělí
12 milionů korun
Na svém zasedání dne 1. března
2017 schválila Rada městské
části Praha 8 návrhy na
vyhlášení dotačních řízení
v oblastech kultury, volnočasových aktivit a sportu. Letos se
bude rozdělovat celkem
12 milionů korun. Peníze budou
použity na podporu činností

neziskových a příspěvkových
organizací působících v Praze 8.
Pro oblast kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí
a mládeže byly vyčleněny
2 miliony korun, pro oblast
sportu pro dospělé a dorost byl
vyčleněn 1 milion korun a pro
oblast dlouhodobě organizované

podíl výdajů radnice na investice,
vyvážený poměr příjmů a výdajů
a nadprůměrné výsledky v testu
elektronické komunikace, kde je
sledována rychlost, kvalita
(vrs)
a vstřícnost odpovědí. 

sportovní výchovy dětí a mládeže bylo vyčleněno 9 milionů
korun. Zájemci o dotace mohou
podávat své žádosti do 28. dubna 2017. V průběhu května
budou žádosti posouzeny
Komisí pro sport, mládež
a grantovou politiku a doporučeny ke schválení RMČ Praha 8.
Vybrané projekty poté musí
ještě koncem června schválit
zastupitelstvo.
Podmínky pro žadatele
o dotace jsou zveřejněny
na stránkách www.praha8.cz/
(býv)
Granty-a-dotace.

Sídliště Písečná

Zahušťování zástavby nechceme
nnObyvatelé sídliště Písečná dlouhodobě nesouhlasí s připravovanými
stavebními projekty v této lokalitě,
protože by díky nim došlo k výraznému
zahuštění zástavby a zmenšil by se zde
rozsah zeleně.
Ve své argumentaci proti další zástavbě
v této oblasti argumentují také tím, že se
sídliště nachází na méně stabilním pískovém podlaží, díky kterému by nová
výstavba potenciálně ohrozila statiku
stávajících domů.
MČ Praha 8 proto uspořádala v pondělí
20. února 2017 v Libeňském zámku setkání

s obyvateli sídliště Písečná, kde je starosta
Prahy 8 Roman Petrus a předseda komise
pro životní prostředí Vít Céza informovali
o krocích, které městská část podnikne
proti vydanému územnímu rozhodnutí
týkajícímu se jednoho z developerských
projektů na výstavbu dvou nových
bytových domů investora Troja real, a. s.
Městská část Praha 8 podala mimo jiné
podnět na obnovu řízení k Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy a na
přezkum řízení k Ministerstvu pro místní
rozvoj.
„Máme bohužel omezené možnosti, jak
zabránit plánované velké výstavbě na

sídlišti Písečná, neboť jsou tyto stavební
projekty často již v pokročilé fázi územního
řízení. To však neznamená, že nebudeme
proti těmto aktivitám aktivně bojovat,
protože stejně jako místní obyvatelé
nesouhlasíme se zahušťováním výstavby
a snižováním rozsahu zeleně v této
lokalitě,“ uvedl starosta Roman Petrus.
Na setkání se také diskutovalo, jak sladit
kroky městské části a místních občanů
proti plánované výstavbě na sídlišti
Písečná. „Jsme připraveni podpořit občany
ve všech zákonných typech odporu proti
jakýmkoli developerským aktivitám
(pep)
v lokalitě Písečná,“ říká Vít Céza.
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Nové národní kulturní památky

Invalidovna
a Ďáblický hřbitov

nnPraha 8 má vedle Kobyliské
střelnice nově na svém území
dvě národní kulturní památky – karlínskou Invalidovnu
a Ďáblický hřbitov. Rozhodla
o tom v polovině února česká
vláda.
Invalidovna je monumentálním
barokním dílem postaveným
podle plánu Kiliána Ignáce
Dientzenhofera. Památkově
chráněná barokní budova
Invalidovny je od povodní
v roce 2002 ve velmi špatném
technickém stavu. Po letech bez
užitku se ji stát loni neúspěšně

pokusil prodat, zájem o její
správu má Národní památkový
ústav.
Ďáblický hřbitov obsahuje
čestné pohřebiště popravených
a umučených politických vězňů
a příslušníků druhého a třetího
odboje. Unikátní kubistická
ohradní zeď hřbitova nyní
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem je obnovit cennou
architektonickou památku v její
původní podobě. Zeď je na
mnoha místech poškozená
natolik, že je nutno v některých
úsecích původní hmotu
odstranit a nahradit novou.

Invalidovna v Karlíně.

Na současném stavu se projevila
chybějící údržba, náletové
dřeviny, ale i nevyrovnaná
kvalita původního materiálu
a technologická nekázeň při
provádění betonáže.
„Praha 8 měla doposud jen
jednu národní kulturní

Usnesení

Parkování

Praha 8 chce Slovanskou
Epopej na Těšnově
nnRada městské části Praha 8 v únoru
odsouhlasila záměr umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy v lokalitě
Florenc – Těšnov.
Podle Institutu plánování a rozvoje hl. m.
Prahy podpoří její umístění právě zde
přeměnu této lokality na významné
městské centrum.
O usnesení Prahy 8 byla informována
také primátorka hl. m. Prahy paní Adriana
Krnáčová, která s touto možností dlouhodobě souhlasí. „Hlavní rozhodnutí je sice

na radních hl. m. Prahy, přesto jsem ale rád,
že jsme jasně vyjádřili náš zájem o umístění tohoto významného díla v naší městské
části,“ uvádí místostarosta Radomír Nepil.
Slovanská epopej, která je nyní vystavována v Japonsku a pak by se měla přesunout do dalších zemí, patří do seznamu
národních kulturních památek. Celý
cyklus pláten o slovanské mytologii byl
darem autora Alfonse Muchy městu Praze.
Autor si ale přál, aby epopej měla samostatný výstavní pavilon. To by se konečně
(apa)
mohlo naplnit. 

Nové orientační tabule

Dojít k zajímavým
místům bude snazší
nnMěstská část Praha 8 začala v březnu instalovat nové
orientační tabule k významným místům a objektům, které se
nachází na jejím území nebo v jeho bezprostřední blízkosti.
Současné značení je totiž
nedostatečné a nedokáže chodce
přehledně navigovat. Bude proto
instalováno skoro 300 nových
orientačních tabulí, které by
měly být umístěny na více než
40 místech a navádět budou
chodce na téměř 60 lokalit

památku, a to Kobyliskou
střelnici. Jsem ráda, že se
seznam památek rozšířil, jelikož
historie a s ní spojené památky
jsou naším kulturním dědictvím, které je třeba zachovat,“
uvedla radní pro kulturu Jana
(býv)
Solomonová.

a objektů. Nové značení je
navrženo tak, aby zabíralo co
nejméně místa, a neomezovalo
tak chodcům prostor k jejich
pohybu. Tabule budou mít malé
rozměry (1100/200 milimetrů
a 1500/200 milimetrů) a většina
jich bude umístěna na stávající

O Velikonocích
bezplatně
Připomínáme, že během Velikonoc, Vánoc
a státních svátků bude možné bezplatně
parkovat ve fialových a oranžových
zónách. Na základě požadavku naší
městské části bude během velikonočních
svátků (Velký pátek a Velikonoční
pondělí), vánočního období a přelomu
roku (od 21. 12. do 2. 1.) a státních svátků
(1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 28. 9., 28. 10. a 17. 11.)
na území MČ Praha 8 tarif ve fialových
(smíšených) a oranžových (návštěvnických) zónách placeného stání snížen na
0 Kč/hod. V tarifu modrých (rezidentních)
parkovacích zón však nedochází k žád(red)
ným změnám.

sloupy veřejného osvětlení
či trolejového vedení. Pokud to
bylo v dané lokalitě vhodné, pak
jsou tabule oboustranné.
„V městské části Praha 8 je
mnoho zajímavých míst, ale
bohužel je někdy poměrně
složité se k nim dostat, nebo
dokonce nejsou mezi širší
veřejností dostatečně známá.
Pomoci změnit to mají nové
orientační tabule, které by měly
zajistit, že chodci tato místa
snadněji najdou. Navíc je
i informují, které další významné objekty se nachází v jejich
bezprostředním okolí,“ uvedl
radní Karel Šašek.
Nové orientační tabule budou
umístěny ve všech čtvrtích

městské části Prahy 8 a zohledňují jejich velkou vzájemnou
různorodost. V Kobylisích
a Ďáblicích tak budou především navigovat chodce k důležitým sportovním a rekreačním
místům, kterými jsou například
dvě místní koupaliště, Beachklub Ládví a Ďáblický háj.
V Karlíně zase usnadní cestu
k významným historickým
a kulturním objektům, mezi
které patří mimo jiné Karlínská
synagoga a Zámeček Sluncová.
Nově instalované značení
rovněž zjednoduší cestu od
stanic metra Křižíkova a Florenc k oblíbenému přívozu P7
spojujícímu Holešovice, ostrov
(pep)
Štvanici a Karlín.
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Zpravodajství / inzerce
Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2017

Investice půjdou hlavně do
školství a životního prostředí
nnZastupitelstvo MČ Praha 8
schválilo na svém zasedání
dne 15. února 2017 nový
Rozpočet na rok 2017
a rozpočtový výhled MČ
do roku 2022.
Místostarosta Matěj Fichtner
při představení návrhu na
zasedání zastupitelstva MČ
mimo jiné zdůraznil, že oproti
roku 2016 došlo v rozpočtu
k nárůstu prostředků na
školství. Očekává se také
vysoký objem čerpaných dotací.
Rozpočet městské části
Praha 8 na rok 2017 je sestaven
s objemem výdajů ve výši
2 076 197 tis. Kč. Rozdíl

běžných příjmů a výdajů je plně
finančně kryt přebytky
hospodaření, přičemž v průběhu roku se očekává jeho
vyrovnání. Městská část
nevyužívá půjčky, úvěry,
návratné finanční výpomoci
apod. MČ Praha 8 nemá
v současnosti žádné závazky
z přijatých úvěrů, a má tudíž
nulovou dluhovou službu.
Rozpočet městské části
Praha 8 na rok 2017 počítá
se snížením strukturálního
schodku oproti schválenému
rozpočtu na rok 2016. Naopak
u kapitálových výdajů dochází
oproti roku 2016 k nárůstu
o 22,17 %. Veškeré kapitálové

výdaje jsou kryty z dotací nebo
z převodů z vlastních fondů
hospodářské činnosti, tedy ze
zisku hospodářské činnosti.
V roce 2017 plánuje MČ
investovat více než 1,4 mld. Kč.
Jenom do oblasti školství
plánuje investice v celkové výši
téměř 0,5 mld. Kč. Mezi
nejvýznamnější investiční akce
v oblasti školství patří výstavba
nové tělocvičny, školní jídelny
a kuchyně v ZŠ a MŠ Lyčkovo
náměstí. Ve stejném objektu
dojde též k realizaci půdní
vestavby a výměně oken.
V kombinaci s přestavbou
školské budovy Pernerova 29
a dalšími opatřeními bude

DUBEN

vyřešena kapacita a kvalita
základního školství v Karlíně.
V oblasti životního prostředí
se bude investovat více než
80 mil. Kč, především do
revitalizací veřejného prostoru,
parků a náměstí. Mezi nejvýznamnější patří například
revitalizace náměstí a parku
u KD Krakov, revitalizace
třešňového sadu v ulici
Na Truhlářce nebo revitalizace
veřejného prostoru Ládví. (apa)

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

SO

01 19.30 DVA UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ POLSKY

03
03 19.30 MICKEY MOUSE JE MRTVÝ
PO
03 19.00 TLUSTÝ PRASE
ÚT
Vernisáž Jana Haranta
04 17.30
19.00
PO

15.00 JAK

JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

Indigo Company,
host divadla

PO

MOCNÁ AFRODÍTÉ

Indigo Company,
host divadla
Předplatné skupina B

05 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
ČT
Předplatné skupina C
06 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
PÁ
07 19.00 EDITH A MARLENE
SO
08 19.00 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM IndigohostCompany,
divadla
PO
10 19.00 DON JUAN
ÚT
11 10.00 DON JUAN
ST

12 10.00 DON JUAN
12 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
ČT
13 19.00 FUK!
ÚT
18 19.00 SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
ÚT
18 19.30 PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST
ST
19 10.00 NORA
ČT
20 19.00 OTHELLO
PÁ
21 19.00 NORA
Cabaret Calembour,
PÁ
21 19.30 ČERTOVSKÁ KVIDOULE
host divadla

VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB
22 19.30 1000
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ST

SO

ST

24 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
25 19.00 EDITH A MARLENE
ÚT
25 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
ST
26 19.00 VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
ČT
27 19.00 DON JUAN
ČT
27 19.30 KVIDOULE 3 + KK
PÁ
28 19.00 SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
PÁ
28 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
SO
29 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ

SO

A BORŮVČÍ

22 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ

PO

ÚT

Předplatné
skupina A

Cabaret Calembour,
host divadla

Placená inzerce
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Historie
300 let od narození české královny

Marie Terezie
a Libeňský zámek

nnV sobotu 13. května 2017 si připomeneme významné výročí
– 300 let od narození české a uherské královny Marie Terezie
(1717–1780), která byla jednou z nejvýraznějších panovnic
evropských dějin. Proslavila se mj. svými reformami a modernizací státu. Zapsala se však i do historie Libeňského zámku.
Při pruském vpádu do Čech na
jaře 1757 během tzv. sedmileté
války (třetí slezská válka
o habsburské dědictví) byl
Libeňský zámek spolu s celou
vesnicí a širokým okolím značně
poničen a začal chátrat. Tehdejší
pražský purkmistr Jan Václav
Blažej Fridrich z Friedenbergu se
rozhodl vrátit zámku, který byl
od roku 1662 součástí panství
Starého Města pražského,
bývalou slávu. Částka, kterou
vyžadovala potřebná přestavba,
se vyšplhala na 40 tisíc zlatých.
O tomto finančním vydání však
nechtěli staroměstští konšelé
ani slyšet. Purkmistr se tedy
sám v doprovodu své manželky

Městská část
Praha 8

vydal do Vídně k císařskému
dvoru, kde byl Marií Terezií
přijat. Při audienci zmínil potíže
se získáváním peněz na opravu
zámku, který by mohl sloužit
členům panovnické rodiny jako
dočasná rezidence při jejich
cestách do Prahy. S tímto
návrhem uspěl a žádost
o podporu byla vyslyšena.
Purkmistr Friedenberg byl
nadto ještě obdarován pamětní
medailí, která byla zavěšena na
silném řetězu na jeho hruď, jak
nasvědčuje i podobizna, kterou
si dal po návratu zhotovit.
Důvodem, proč Marie Terezie
finančně přispěla na obnovu
zámku, byla bezpochyby

i skutečnost, že ve válkách
o habsburské dědictví (série
konfliktů z let 1740–1763) byl
zámek opakovaně využíván
rakouskou armádou.
V letech 1769–1770 se tak
mohlo přistoupit k rokokové
přestavbě zámku, během které
došlo k rozšíření stavby
o honosné východní křídlo
s věžičkou a hodinami a o zámeckou kapli. Již krátce po
dokončení stavebních prací roku
1770 využila Marie Terezie
nabídnutou možnost pobytu
na zámku, aby odtud dohlédla
na nově vyrůstající pevnost
severně od Prahy, nazvanou na
její počest Terezínem. V Libeňském zámku pobývala i ve třech
následujících letech při svých
občasných návštěvách Prahy.
Císařskému lesku se však
Libeňský zámek těšil i v dalších
letech. V době vojenských
manévrů roku 1786 se tu
ubytoval císař Josef II., na přelomu let 1803–1804 při stejné
příležitosti i císař František I.,
který tu s většinou svého dvora
pobýval šest neděl. V srpnu 1791
před svou korunovací na českého krále přespal v Libeňském

Jan Václav Blažej Fridrich
z Friedenbergu, pražský purkmistr
v letech 1758–1783.

zámku císař Leopold II. Právě
odtud vyšel i jeho velkolepý
korunovační průvod na Pražský
hrad, který popsal Alois Jirásek
ve svém románu F. L. Věk.
Pavla Tomšíková

M ě S t S K á č á S t P ra h a 8 vá S z v e n a a K c e
v SouviSLoSti S 300. výročíM
narození Marie terezie

Městská část
PrahaP8o ř á d a n é

P ÁT E K 1 2 . K V Ě T N A

NEDĚLE 14. KVĚTNA

1900 Život na šlechtických sídlech v období pozdního
baroka a rokoka / komponované vystoupení
(hudba, tanec a módní přehlídka) › obřadní síň, vstupné 50 Kč
soboTA 13. KVĚTNA
1700–1800 Komentovaná prohlídka Libeňského zámku
nutná předchozí rezervace na: pavla.tomsikova@praha8.cz
2000 Don Šajn – Láska, vášeň, záhrobí
barokní loutkové divadlo v podání souboru Buchty a loutky
› malé zámecké nádvoří, vstupné 50 Kč

1400 Dobývání Libeňského zámku
improvizované bojové střetnutí mezi rakouskými a pruskými
vojáky z doby Sedmileté války (1756–1763)
celé odpoledne možnost prohlídky vojenského tábora
a komentované ukázky zbraní › areál Löwitova mlýna v podzámčí
1500–1600 Komentovaná prohlídka Libeňského zámku
nutná předchozí rezervace na: pavla.tomsikova@praha8.cz
1630 Hudba pozdního baroka na šlechtických sídlech
koncert Klárova kvarteta v dobových kostýmech
› obřadní síň, vstupné 50 Kč

Prodej vstupenek u paní Wildtové: vladislava.wildtova@praha8.cz nebo tel.: 606 613 390
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Fórum
V této rubrice najdete názory zástupců stran zvolených
do Zastupitelstva MČ Praha 8. Každý měsíc postupně
jedna z nich vybere otázku, na kterou odpovídají i ostatní.
Matěj Fichtner
místostarosta
MČ Praha 8
za ANO

Vladimíra Ludková
zastupitelka
MČ Praha 8
za ODS

Tento měsíc se ptá:
Strana zelených
Petra Hainzová
zastupitelka
MČ Praha 8
za TOP 09

hnutí ano

ods praha 8

top 09 praha 8

Odstraněním
původu znečištění

Modré čáry ani
Určitě ne zadáním
kola to nezachrání zbytečných studií

Před agitačními texty „politické
ekologie“, které jsou na toto
téma obvyklé, preferuji
racionální přístup. Faktem je, že
Praha na tom není příliš dobře
s kvalitou vzduchu, který
dýcháme. Podle měřicích stanic
ČHMÚ je přitom v Praze 8
situace o něco lepší než jinde.
Pokud máme načrtnout
řešení, je třeba hledat příčiny.
Smogová situace, která byla
vyhlášena v lednu, byla
způsobena především vysokými
hodnotami polétavého prachu
(pevné částice PM10), což je
spolu s hladinou benzo(a)pyrenu
dlouhodobý pražský problém.
I v době psaní tohoto textu se
hodnota polétavého prachu
pohybovala nad limitem.
96 % znečištění PM10 a 84 %
znečištění benzo(a)pyrenem
pochází z dopravy, přičemž
dominantní je silniční doprava.
Menší část tohoto znečištění je
způsobena přímo provozem
(spalování, otěr brzd, otěr
pneumatik) a větší část je
způsobena rozvířením prachu
při provozu vozidel. Klíč je tedy
v silniční dopravě.
Je třeba snížit počet vozidel,
která Prahou 8 projíždějí (např.
dobudováním nadřazené sítě
pozemních komunikací – okruhů a radiál), a důkladně
tlakovou vodou čistit (nikoliv
pouze pokropit) silnice a chodníky, a to zejména v uzavřených
prostranstvích (typickým
příkladem je ulice Zenklova
u tramvajové zastávky Stejskalova). Policie České republiky by
zase měla být vybavena
zařízením, které umožní odhalit
ty, kteří u svých dieselových aut
nechávají odstranit filtry
pevných částic a otravují
vzduch sobě i ostatním.
Z dlouhodobého hlediska
je třeba činit konkrétní kroky
k zavedení nízkoemisní zóny,
podporovat elektromobilitu
a alternativní paliva (LPG/CNG).

Pod záminkou vyhnání Středočechů nám zavedli modré zóny.
Praha byla rozdělena na malé
ostrůvky a my se pohybujeme
na pomyslném dvorku vlastní
městské části.
Za možnost zkusit zaparkovat
platíme 600 korun a živnostníci
sáhli do kapes ještě hlouběji.
Na osmičkové radnici si „zelení“
založili odbor pro bezmotorovou
dopravu a utrácejí i vaše peníze
za nesmyslné studie a projekty.
Místo opravdových problémů
se instalují stojany na kola,
plánují se cyklostezky, i když dál
od Vltavy je na nich cyklistů jako
šafránu. Smog nezmizí žádným
z těch plíživých šikanózních
opatření, která nám znepříjemňují život. Je potřeba skončit
s experimenty, kdy jedni řídí
Prahu 8 jako firmu a kasírují
a druzí jsou na své zelenorudé
aktivistické válečné stezce.
Dokud nebude dostavěn
Pražský okruh a velkokapacitní
P+R parkoviště s návazností na
MHD bez neustálých přestupů,
auta z Prahy nezmizí. Poslední
P+R parkoviště vzniklo, když na
velké radnici seděla ODS.
Pokud chceme řešení,
vzpomeňme si u voleb na
současné koaliční experimenty
s našimi životy.

Ještě než odpovím na dotaz
strany Zelených, ráda bych
poukázala na nesmyslnost
otázky. Praha 8 není ostrov,
a pokud má být vynaložena
jakákoliv energie, čas a finance
na zlepšení kvality ovzduší, musí
to být koordinovaně se zbytkem
hlavního města. Praha 8
samostatně nedokáže nic,
zafouká vítr a snaha je v Praze 7
nebo Praze 1. Což ovšem
neznamená, že by neměla
odvádět svoji část práce, a tak
napomáhat celkové situaci.
Nyní k odpovědi. Kvalita
ovzduší závisí na třech základních principech – doprava,
topení pevnými palivy a sekundární prašnost. Topení pevnými
palivy můžeme jako problém
Prahy vypustit, zbývá nám
doprava a prašnost. Pro snížení
zátěže automobilovou dopravou
je klíčové dostavět Pražský
okruh. Bez něj i výstavba
parkovacích domů, kruhových
objezdů, park and ride parkovišť
a dalších dopravních opatření
bude mít jen částečný efekt.
Sekundární prašnost, tedy šíření
již existujícího prachu lze řešit
například intenzivnějším
čištěním komunikací. Zde by se
městská část mohla inspirovat,
protože zrovna čištění komunikací je v posledních letech
tristní. Není překvapující, že
prašnost lze řešit i rozvojem
městské zeleně, ale vzhledem
k tomu, jakým způsobem se
radnice stará o již existující
zeleň, nejsem si jistá, zda je toto
řešení optimální.
Současná koalice nebude
ovšem aplikovat žádná opatření,
dokud si nenechá zpracovat
rozptylovou studii, strategii
zlepšení kvality ovzduší, studii
k tepelnému ostrovu a jiné
podklady za stovky tisíc Kč.
Pokud se vám to zdá nepotřebné, nezoufejte, Zelení vám to
jistě vysvětlí.

Vít Céza
zastupitel
MČ Praha 8
za ČSSD

ČSSD

Aktivními
opatřeními na
všech úrovních
České republiky
Špatná kvalita ovzduší nad
mnoha místy ČR způsobuje
mnoho problémů a tisíce
předčasných úmrtí ročně.
Je proto nezbytné současný stav
výrazně zlepšit.
Bohužel jednotlivé městské
části v tom mají pouze omezené
možnosti. Jako sociální demokraté se zapojujeme do všech
aktivit, které lze pro zlepšení
kvality ovzduší udělat. Zejména
jde o vhodná dopravní opatření,
vysazování kvalitní zeleně
a revitalizace veřejných ploch.
Do konce volebního období
dokončíme hned několik
takovýchto pozitivních opatření.
O něco větší možnosti ve
zlepšování kvality ovzduší má
hl. m. Praha, jež zejména pod
vedením náměstka P. Dolínka
připravuje řadu důležitých kroků
v oblasti dopravy. Mezi nejvíce
záslužné iniciativy patří výrazná
podpora pražské hromadné
dopravy a také velký tlak na
dostavbu Pražského okruhu.
Úplně nejzásadnější roli
v ochraně ovzduší hraje celostátní politika, neboť problematiku
ovzduší je nezbytné vnímat
a řešit na úrovni celé ČR. Sociální
demokracie v tomto připravuje
rozsáhlý program, který bude
obsahovat návrhy na zásadní
zlepšení kvality ovzduší. Mezi
klíčová opatření bude patřit
dlouhodobé snižování závislosti
na fosilních palivech, intenzivní
výměna starých kotlů či celková
ekologizace dopravy včetně
omlazování vozového parku
a rozvoje železnic. Sociální
demokraté z Prahy 8 se na
přípravě tohoto programu
intenzivně podílí.
Cílem těchto opatření bude
výrazné zlepšení kvality ovzduší
v ČR a dlouhodobé snižování
množství chorob, které jsou
způsobovány znečištěným
ovzduším.
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Jak zlepšit špatnou kvalitu ovzduší v Praze 8?
Jaromír Petelík
zastupitel
MČ Praha 8
za KSČM

KSČM

Může za to
doprava!
Pro většinu obyvatel severu naší
městské části není kvalita
ovzduší prioritním tématem.
Ne, že by si občas někdo
nepostěžoval, ale většinou
škodliviny nepřesahují zákonem
stanovené limity. Ovšem pro
rezidenty Karlína a Libně to
problém je! Hlavní příčinou je
tranzit vozidel na Rohanském
nábřeží, Sokolovské a Zenklově
ulici a druhým závažnějším
„znečišťovatelem“ je ulice
V Holešovičkách, tedy spíše
množství vozidel projíždějící
touto dopravní tepnou.
Řešením by mohlo být to,
že zakážeme motorová vozidla
nebo pro ně uzavřeme výše
zmíněné ulice. Jak asi tušíte,
tato řešení jsou neproveditelná,
vhodná leda pro ekofanatiky.
Jediným možným racionálním
řešením je dostavba městského
a Pražského okruhu. Ten
městský (vnitřní) okruh mezi
tunelovým komplexem Blanka
a Jižní spojkou není dobudován.
Pražský okruh (vnější) také není
dostavěn a veškerý osobní
tranzit je veden severojižní
magistrálou tedy ul. V Holešovičkách. Ani jeden z těchto
okruhů MČ Praha 8 nestaví, ani
ho nefinancuje. To jsou úkoly
Magistrátu hlavního města
Prahy a Ministerstva dopravy.
Až budou okruhy dostavěny, tak
se kvalita ovzduší v inkriminovaných lokalitách zlepší.
Na závěr si neodpustím zmínit
záměr zahloubit ul. V Holešovičkách. Určitě by to stavu
pomohlo, ale když si představím
nezájem, nechuť a nedostatek
financí na dostavbu obou
okruhů, tak tunel od „Blanky“
až za Bulovku je už opravdu
sci-fi!

Perla Kuchtová
zastupitelka
MČ Praha 8
za Osmička sobě
a nezávislí

Tomáš Hnyk
člen
Strany zelených
Praha 8

osmička sobě
a nezávislí

strana
zelených

Řešením jsou
„zelené stěny“

Je třeba
systematicky
podporovat
neautomobilovou
dopravu

Největšími znečišťovateli jsou
osobní automobily, jimiž denně
za prací cestují stovky lidí.
Současnou neutěšenou situaci
lze připsat otálení se zaváděním
politicky nevděčných opatření,
striktně omezujících počet aut
projíždějících ve špičkách hustě
obydlenými oblastmi.
Nezbývá než tlačit k využívání hromadné dopravy. Ta příměstská však neodpovídá
rostoucím nárokům. Modré
zónování přineslo někde úlevu,
ale pouze částečnou. Narostl
počet cyklostezek, jen s obtížemi
si však lze představit významnější počet Středočechů
cestujících v zimě i v létě za
prací na kolech.
Jedním z možných a dostupných řešení proto mohou být
„zelené stěny“, vertikální záhony.
Tato technologie pěstování
vytrvalých rostlin na záhonech
různých konstrukcí, včetně
porézních stěn, přináší do hustě
zastavěných městských částí
chybějící zeleň. Estetický
doplněk, zlepšující hygienu
prostředí.
Zelené vertikální stěny se
ve městech Evropy i v zámoří
instalují přes dvě desetiletí.
Nejde o hydroponie, známé ze
sídel bohatých firem. Druhy
trvalek, využitelné dle nároků,
odolnosti a vhodnosti pro různá
stanoviště, jsou známy a ověřeny a existují již i cenově
přijatelná, udržitelná a téměř
bezúdržbová řešení. Praha 8 by
jistě mohla podobná „zelená“
vylepšení kvality života
občanům dopřát. Je ovšem
otázkou, zda je současná koalice
schopná reflektovat potřeby
obyvatel městské části. Zatím
příliš přesvědčivá nebyla.

Kvalitu ovzduší v Praze, na
rozdíl třeba od Ostravy, bohužel
nejvíce zhoršuje automobilová
doprava. Musíme se tedy
rozhodnout, zda chceme i nadále
ve městě používat automobily
ve stávající míře, anebo dýchat
čistý vzduch, a prodloužit tak
každému občanovi život
v průměru o téměř dva roky.
Nízkoemisní zóny nebo přechod
na elektrická auta bohužel
nejsou dostatečným řešením,
protože značná část okem
neviditelných a přitom nebezpečných prachových částic
nepochází v případě moderních
aut pouze z motorů, ale i z otěru
pneumatik, brzdových destiček
a víření prachu.
V dlouhodobém horizontu
musíme přestat draze stavět
vnitroměstské dálnice a tunely
a naopak podpořit hromadnou
dopravu, včetně vlakové, a také
dopravu cyklistickou a pěší.
Také je třeba zavést mýto.
Ostatně takový je světový trend,
například Oslo do roku 2019 ze
svého centra auta vykáže úplně.
Praha 8 by se měla postavit
proti výstavbě tzv. Blanky 2,
která by do ní jen přivedla více
aut, a podpořit namísto toho tzv.
duál tvořený městskými třídami
v osách ulic Spojovací a Průmyslová, pouze s tunelem pod
Malešicemi. Pomohla by
i vlaková zastávka v Karlíně či
U Kříže nebo tramvajové spojení
Bohnic s Prahou 6 a s Kobylisy.
V krátkodobém horizontu by
pomohlo častější čištění ulic od
prachu či urychlené přijetí
regulačního plánu pro řešení
smogové situace na magistrátní
úrovni. Každý občan by pak měl
zvláště ve smogových situacích
zodpovědně zvážit volbu svého
dopravního prostředku.

Michal Pohunek
teolog,
člen KDU-ČSL
Praha 8

KDU-ČSL,
Osmička sobě
a nezávislí

Autobusy na CNG
a na elektřinu
Otázku znečištění ovzduší
vnímá KDU-ČSL jako mimořádně závažnou, neboť naše strana
v souladu s křesťanskou etikou
zdůrazňuje zodpovědnost
člověka za kvalitu života
ostatních lidí i za celkový stav
stvoření.
Dosavadní plány ministerstva
životního prostředí na zlepšení
ovzduší v Praze nedosahují
potřebných výsledků. Myslím si,
že je třeba přetvořit tyto plány
do efektivnější podoby. Základní
slabinou plánu je nedostatečný
způsob realizace páteřní sítě
kapacitních komunikací pro
automobilovou dopravu.
Souhlasíme s nutností
urychlené dostavby vnějšího
silničního obchvatu Prahy
i s opatřeními vedoucími ke
snížení dopravy v Trojské ulici.
Podporujeme zahloubení
dopravy v ulici V Holešovičkách,
jsme proti stavbě Libeňské
spojky, která je zbytečná
a přivede mnoho aut do Libně.
Podporujeme zavádění
alternativních pohonů u autobusů, tedy CNG a bateriové
autobusy s krátkým dobíjením
na konečných. Jeden takový už
najel 100 000 km ve zkušebním
provozu v Praze 10.
Podporujeme také rozšíření
sítě tramvajové dopravy
a zkrácení intervalů mezi
jednotlivými spoji. KDU-ČSL
rovněž podporuje výsadbu
zeleně a její efektivní údržbu
v Praze 8.
Kvalitní životní prostředí
považujeme za kolektivní dobro,
proto jsme ve věci zlepšení
ovzduší ochotni spolupracovat
s ekologickými organizacemi,
politickými stranami i jednotlivci podobného smýšlení.
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Pozvánky
vás srdečně zve na výstavu

POKLADY MALÍŘE
GUSTAVA KRUMA
imaginace dobrodružství

7. 3.–5. 5. 2017
OTEVŘENO

Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8
VSTUP ZDARMA

Osmička pro rodinu pro vás připravila

JÓGA

Radka Neubertová
- instruktorka jogy, pilates,
kompenzačního cvičení

RELAXAČNÍ
JÓGA

JEMNÁ
JÓGA

Pondělí 18,30-19,30
RC Čimice
60 Kč vstup

Pátek 11,00-12,00
RC Čimice
60 Kč vstup

pondělí a středa: 8.00–18.00 hod.
úterý a čtvrtek: 8.00–15.30 hod.
pátek:
8.00–15.00 hod.
sobota, neděle a svátky: zavřeno

Mediální partner:

Spolupráce:

10. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST O PSYCHIATRII
A KLINICKÉ PSYCHOLOGII
koná se vždy ve čtvrtek od 17.15 hod., areál nemocnice „Divadlo Za plotem“
30. 3. MUDr. Jiří Švarc, PhD.: Znalecké posuzování duševního stavu v trestním řízení
6. 4. MUDr. Michal Maršálek, CSc.: Sebevražednost v psychiatrii
20. 4. MUDr. Marek Páv, PhD.: Kalokagathia v psychiatrické nemocnici
27. 4. Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.: Úzkost všedního dne a úzkost jako nemoc

VSTUP VOLNÝ

Kde nás najdete: Rodinné centrum Osmička, Libčická ulice 333, Čimice, Praha 8
Registrace na kurzy jógy nutná:
Městská část
info@osmickaprorodinu.cz
Praha 8
OSMIČKA
nebo tel.: 606 035 260

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

pro rodinu

V Centru RoSa z.s., Střelničná 1680/8, Praha 8 Kobylisy

Přednášky budou probíhat v pátek od 10:30 - jednou za čtrnáct dní
pod záštitou místostarosty Prahy 8 Radomíra Nepila
Přednášejí akademičtí pracovníci Soukromé vysoké školy ekonomických studií
7. dubna 10:30
Téma: Marketing a nakupování
(nekalé praktiky v marketingu)
Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.

www.svses.cz

21. dubna 10:30
Těma: Komunikace v konfliktních
situacích, umění odmítnutí
(umění odmítnout finanční nátlak)
Mgr. Věra Hudečková

www.centrumrosa.cz

www.praha8.cz
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Čtenáři píší
Vážená redakce,
jako občan bydlící celkem spokojeně již 45 let
na sídlišti Ďáblice sleduji jako mnozí situaci
v nákupním a kulturním centru sídliště.
Proto mne zaujal článek v poslední Osmičce
o tiskové konferenci, týkající se jeho revitalizace. Bohužel článek podepsaný (pep) žádné
informace, které všechny skutečně zajímají,
nepřinesl.
Mám zato, že by obyvatelé měli být
informováni: a) o skutečném termínu
zahájení prací, případně jejich postupu,
b) o alespoň přibližném předpokládaném
termínu dohotovení, c) o funkci stávajících
objektů (hlavně kina, na které jsme byli na
začátku tak pyšní), d) o dostupnosti obchodů
a bank během rekonstrukce, e) o farmářských trzích a jejich obnovení.
Pavel Pop

Vážený pane Pope,
o přípravě revitalizace na Ládví informujeme
vždy ve vlnách, kdy máme co občanům říci.
Jsem rád, že píšete, protože od jiných lidí zase
slýchám, že informuji o této věci příliš často
a příliš podrobně. Pokud jde o Ládví, tak i já
žiji na Ládví prakticky celý život, i když ne tak
dlouho jako vy. Je to pro mne tedy srdeční
záležitost, a přestože je to jeden z nejtěžších
projektů v mém životě, na kterém pracují dnes
již desítky lidí, daří se nám jej poměrně
zásadně posunovat kupředu. Pokud jde
o reakci na vaše dotazy: Jsme ve fázi projed-

Dobrý den,
Jak je to s krmením holubů v Praze?
Sousedka krmí holuby, kteří sedají na okolní
parapety, nalétávají do oken, nedá se větrat.
S paní není domluva možná. Celé okolí jí
domlouvalo, ale je to zbytečné.
Drahuše Pohorková

Vážená paní Pohorková,
krmení holubů v Praze je řešeno obecně
závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb., o udržo-

návání stavebního povolení. Vzhledem
k tomu, že se do stavebního povolení vyjadřuje mnoho organizací, tak bude probíhat
minimálně 5–6 měsíců. Doba realizace je
odhadována pak na 12–14 měsíců. Ještě jsme
všichni stále přesvědčeni, že termín dokončení
je říjen–listopad 2018. Se všemi provozovateli
obchodních prostor jsme dohodnuti na
provozu jejich provozoven. Omezení by mělo
být minimální, byť se tím zvýší náklady
stavby. Pokud jde o kino, to je soukromé.
V současné době není na městské části, a to
ani u samosprávy, ani u státní správy, podán
návrh na případnou rekonstrukci. Trhy
zrušuje či potvrzuje majitel pozemku, což je
Magistrát hl. m. Prahy a Technická správa
komunikací, která jej provozuje. Trhům
končila smlouva na konci roku s tím,
že provozovatelé požádali o další rok. TSK se
mě dotázalo, kdy si myslím, že začne výstavba,
a já tehdy v listopadu odpověděl že patrně
v průběhu dubna – května, což se tehdy zdálo
jako reálný termín. Bohužel se následně
zjistilo, že to, co je v archivech o podzemí
Ládví, není pravda a muselo se spousta věcí
přemalovávat. Zároveň se mě ptali na
spokojenost s trhy a já jim zaslal poměrně
velkou hromadu nespokojených reakcí
občanů na trhy. TSK vše vyhodnotila jako
neprodloužení smlouvy trhům. Vzhledem
k tomu, že provozovatelé trhů opakovaně
porušovali pravidla, jsem je ani já sám
nepodpořil.
Roman Petrus, starosta Prahy 8

vání čistoty na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích (vyhláška o čistotě). V tomto
právním předpise je jasně definováno, co se
považuje za znečištění ulic a veřejného
prostranství.
Dle § 2 písm. d) této vyhlášky se znečištěním na předmětných místech rozumí
zejména i „krmení pro zvířata“. Pokud tedy
vaše sousedka krmí holuby na ulici či
na veřejném prostranství, tak porušuje
vyhlášku o čistotě.

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,
chtěl bych poděkovat za instalaci
dopravního značení omezujícího vjezd
do ulice Trojská a asistenci městské policie
10. března ráno. S pozdravem,
Vladimír Klen

Real Estate

& Life, s. r. o.

PRODÁME / PRONAJMEME I VAŠI NEMOVITOST
POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ REALITNÍ SERVIS
• osobní přístup
• dlouholeté
zkušenosti
• spolupráce
s velkou advokátní
kanceláří
KONTAKT:

Zuzana Hercíková  tel.: 602 285 064
e-mail: hercikova@estateandlife.cz

David Zlatý, odbor životního prostředí

www.estateandlife.cz

facebook.com/estateandlife
Placená inzerce

Městská část Praha 8 uvádí komiksovou výstavu
na téma prevence kriminality mládeže

á
v
o
s
komik

a
v
a
t
s
vý

součástí výstavy
je i soutěž pro
mladé výtvarníky

zveme vás
na slavnostní
zahájení výstavy za účasti
starosty MČ Praha 8 Romana Petruse

e

zasahuj

pondělí 3.4.

OC Krakov

lodžská, praha 8
Ilustrace: Roman Kliský
Text: Zdeněk Nagovský, Jan Holub

Městská část
Praha 8
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Měníme Prahu 8
MOJE OSMIČKA

Radnice zrealizuje vaše nápady
Jak jste již možná zaznamenali, stále více se
v městech, obcích i městských částech
využívají tzv. participativní rozpočty. Jedná
se o atraktivní příležitost, jak zapojit občany
do rozhodování o rozvoji území.
Princip participativního rozpočtování je
jednoduchý. Radnice vyčlení ze svého
ročního rozpočtu část finančních prostředků
a občané navrhují, co by se za ně mělo
v následujícím období změnit a vylepšit.
O vítězných návrzích hlasují samotní
obyvatelé městské části, a mohou tak
rozhodnout o realizaci konkrétního návrhu,
jehož realizátorem je následně radnice.
Nyní budou mít takovouto příležitost
i obyvatelé Prahy 8. Rada městské části
Praha 8 rozhodla svým usnesením o nastartování projektu participativního rozpočtování s názvem Moje Osmička a s celkovým
objemem financí 10 milionů korun na rok
2018.
Máte-li nápad, jakou proměnou by mělo
projít vaše okolí a co zlepšit, přispějte svou
myšlenkou a navrhněte projekt v rámci
participativního rozpočtování. O prospěšnosti svého projektu musíte poté přesvědčit
ostatní, přemýšlejte tedy o svých či společ-

ných nápadech, diskutujte je se sousedy,
vytvořte společný návrh a předložte ho
radnici. Příležitost budete mít již brzy.

Pro projekt Moje Osmička bude vyčleněna
již zmíněná částka 10 milionů korun, malé
projekty mohou být navrhovány v rozmezí
od 100 tisíc korun do 500 tisíc korun, velké
projekty v rozmezí 501 tisíc až 1 milion
korun. Podmínkou je, že se návrhy musí
týkat úprav veřejných prostranství a mít
investiční charakter.
Více informací získáte u koordinátorky
místní Agendy 21 Ivy Hájkové,
tel.: 601 306 109, iva.hajkova@praha8.cz.
Veškeré informace o participativním rozpočtu naleznete na www.praha8.cz/ma21.

Zveme vás na veřejné představení
pravidel pro podávání návrhů v rámci
projektu Moje Osmička.
Koná se ve středu 26. dubna 2017
od 17.00 hodin v zasedací místnosti
Grabovy vily.
V rámci participativního rozpočtování
Moje Osmička v Praze 8 byl schválen
harmonogram jednotlivých etap.
• 26. 4. 2017 veřejné představení zásad
participativního rozpočtování a podmínek pro podávání návrhů.
• Květen 2017 zahájení podávání návrhů
občany.
• Červen – červenec 2017 vyhodnocení
návrhů.
• Září 2017 veřejné představení návrhů
zařazených do hlasování v jednotlivých
lokalitách Prahy 8.
• Září – říjen 2017 hlasování o návrzích.
• Listopad 2017 vyhodnocení projektu
a zařazení do rozpočtu na rok 2018.

Jana Martínková
oddělení strategického rozvoje a MA21

Participace je moderní metodou, kterou se
městská část Praha 8 snaží zapojit obyvatele
do utváření místa, kde žijí, ukázat jim, jaké
jsou možnosti městské části, a efektivně
s občany spolupracovat. Formou participace
jsou také veřejná projednání probíhající
v Praze 8 v posledních letech v oblastech
úprav veřejných prostranství, dopravních
staveb, investičních záměrů a dalších témat.

mikrogranty

Městská část Praha 8 vás zve na

PONDĚLÍ

od 18 do 20 hodin
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b) Vysazování veřejné zeleně
a následná péče o ni.
c) Oživení prostor drobnými
herními prvky či lavičkami,
které budou instalovány na
vlastních pozemcích za předpokladu zajištění atestu
bezpečnosti.
d) Aktivity související s ochranou životního prostředí
(například naučné stezky apod.).
e) Zajištění, osazování a úprava
veřejných žardiniér (truhlíků).
f) Úprava záhonů a skalek.
Termíny:
Zahájení příjmu žádostí:
3. dubna 2017
Ukončení příjmu žádostí:
2. června 2017
Zveřejnění výsledků:
červenec 2017
Úplné znění pravidel je uveřejněno na www.praha8.cz/
Granty-a-dotace.

10. dubna 2017

JA

Rada MČ Praha 8 vyhlásila
termíny dotačního řízení pro
mikrogranty a schválila pravidla
pro podání žádostí. Žádat může
právnická osoba (např. spolek,
nadace, nadační fond, obecně
prospěšná společnost, ústav,
společenství vlastníků jednotek,
bytové družstvo, církev a náboženská společnost, škola
a školské zařízení) působící
na území MČ Praha 8, jejichž
zřizovatelem není MČ Praha 8.
V rozpočtu MČ Praha 8 je na
mikrogranty vyčleněna částka
500 000 Kč. Maximální výše
dotace na jednoho žadatele
může dosahovat 50 000 Kč.
Dotace je určena pro aktivity
realizované na území MČ Praha 8 s cílem zvelebit vzhled
veřejného prostoru, například:
a) Dlouhodobé kompletní
zajištění úklidu na vybraných
pozemcích, vyjma pozemků
svěřených do správy
MČ Praha 8.

VEŘEJNÉ FÓRUM 2017

/Ž

Dotace na zvelebování
vzhledu veřejného
prostoru jsou vyhlášeny

Diskuze s vedením městské části | Ohlédnutí za minulým rokem
Losování o ceny, občerstvení | Ochutnávka fairtradových produktů | Pocitová mapa městské části
Představení plánovaných projektů | Během akce je zajištěno hlídání dětí
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

Iva Hájková
Koordinátorka MA21

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

Projekt „Místní Agenda 21 –
Cesta k udržitelnému rozvoji
v Praze 8“ byl spolufinancován
Státním fondem životního
prostředí České republiky.
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Doprava
Rekonstrukce tramvajových tratí

Opravy zasáhnou
Palmovku i Kobylisy

nnV letošním roce by měl Dopravní
podnik hl. m. Prahy uskutečnit v naší
městské části několik rekonstrukcí
tramvajových tratí.
Nejdříve by mělo proběhnout několik
menších oprav kolejových konstrukcí
v blízkosti stanice metra Palmovka. Na konci
března a v první polovině dubna proběhne
rekonstrukce v ulici Sokolovská v úseku
U Balabenky – křižovatka Balabenka. V jejím
proběhu bude přerušen provoz tramvajové
dopravy, která bude nahrazena náhradní
autobusovou dopravou. Od poloviny dubna
do konce května budou rovněž opravovány
tramvajové tratě v ulicích Na Žertvách
a U Balabenky, v červnu v ulici Sokolovská
v úseku Zenklova – U Balabenky a v červenci
v ulici Zenklova v úseku Sokolovská –
Na Žertvách. Tyto opravy si vyžádají
přerušení tramvajové dopravy, ale neměla by
být v době těchto výluk zavedena náhradní
autobusová doprava.
Během letošních letních prázdnin
proběhne rekonstrukce tramvajové trati
v ulici Klapkova v úseku Březiněveská –
Vozovna Kobylisy. Náhradu za tramvajovou
dopravu během stavebních prací zajistí
pravidelné autobusové linky.

Ve čtvrtek 23. února praskla kolejnice
na tramvajové trati v ulici Zenklova
u ZŠ Bohumila Hrabala, proto na přibližně
24 hodin musely být tramvaje nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou. Potvrdilo
se tak, že kolejový svršek v ulici Zenklova je
ve špatném stavu a je nutná jeho celková
rekonstrukce. Její začátek je v úseku
Elsnicovo náměstí – Bulovka plánován na
druhou polovinu letošního roku.
„Tramvajová trať v tomto úseku Zenklovy
ulice nutně potřebuje rekonstrukci, proto
usilujeme o urychlení jejího začátku.
Budeme také naše obyvatele v předstihu
podrobně informovat o dopravních omezeních, která budou spojená s plánovanými
rekonstrukcemi tramvajových tratí,“ uvedl
starosta Prahy 8 Roman Petrus.
Přesné termíny výluk tramvajové dopravy
a jejich rozsah proto budou na základě
informací od Dopravního podniku hl. m.
Prahy zveřejněny na internetových stránkách naší městské části a v případě dlouhodobých rozsáhlých rekonstrukcí i v časopise
Osmička. V současné době je možné na webu
MČ Prahy 8 nalézt podrobné informace
o plánovaných krátkodobých výlukách
tramvajové dopravy v blízkosti stanice
(pep)
metra Palmovka.

Karlínské náměstí
pro veřejnost i každou středu
od 8.00 do odpoledních hodin. Své
zboží budou nabízet např. Zelenina
Zalabák, Farma rodiny Němcových,
Zdraví z farmy, Petite France,
Pekárna Golčův Jeníkov, Čerstvé
šťávy, Květiny Josífek, Farma Král
– vejce, Rybárny Praha, Mlsná
kachnička, Coffee Friends, Čajovna
Dharmasala, Kaiser Franz, Mexicali
a další. Více na našich stránkách
facebook.com/karlinsketrhy. Psát
(býv)
můžete na info@ftkarlin.cz.

Na Pěšinách
jen pěšky
Z důvodu provádění
výkopových prací
spočívajících ve stavebních
úpravách NTL plynovodu dojde v termínu od 10. do 18. dubna 2017 k úplné
uzavírce ulice Na Pěšinách, v úseku
Pod Statky – U Třešňovky.
V tomto termínu bude do uzavřeného
úseku komunikace znemožněn příjezd,
zachován zůstane pouze přístup pro pěší.
V termínu od 19. dubna do 3. května
2017 budou výkopové práce pokračovat
již bez uzavírky, zůstane zachován
přístup pro pěší i průjezd, nebude však
v tomto úseku umožněno parkování.
V termínu od 4. do 6. května 2017 dojde
opět k úplné uzavírce uvedeného úseku
z důvodu pokládky nového povrchu
komunikace.(kvap)

Ulice U Sluncové

Rekonstrukce
pokračuje
V termínu od 3. 4. do 31. 7. 2017 proběhne
další etapa rekonstrukce ulice U Sluncové, která navazuje na již zrekonstruované
úseky v roce 2012 a 2013. Investorem
akce je TSK hl. m. Prahy.
Ve výše uvedeném termínu bude
komunikace U Sluncové, v úseku
Za Invalidovnou – Nekvasilova, v délce
220 metrů uzavřená pro veškerou
dopravu mimo vozidel stavby. V této
etapě dojde k pokládce nového povrchu
komunikace a realizaci dešťové kanalizace. Objízdná trasa za uzavřený úsek bude
ulicemi Za Invalidovnou a Nekvasilova.
(kvap)

Městská část
Praha 8

Farmářské trhy začínají na apríla!
Nová sezóna tradičních
farmářských trhů na Karlínském
náměstí začíná již v sobotu
1. dubna! Opět se můžete těšit
na své oblíbené farmáře, pěstitele
a výrobce z celé ČR.
Pohodovou atmosféru trhů
doplní hudební vystoupení
a workshopy pro děti i dospělé.
Těšit se můžete na „mini blešák“,
loni putoval výtěžek z něj na
Centrum integrace dětí a mládeže
Prahy 8. Mimo soboty budou trhy

Uzavírka

KFT_banner_krivky_tisk.pdf
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Servis
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Lokalita

Území

Datum

Lindavská

Bohnice

1. 4.

08,00–12,00

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

1. 4.

09,00–13,00

Libeň

1. 4.

09,00–13,00

Štěpničná x Bedřichovská
Petra Slezáka x Urxova
V Zámcích (u domu 51/64)
Písečná x Na Šutce

Čas

Území

Datum

Jirsíkova x Malého

Karlín

22. 4.

Nekvasilova x K Olympiku

Karlín

22. 4.

09,00–13,00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

24. 4.

13,00–17,00
14,00–18,00

Lokalita

Čas
08,00–12,00

Karlín

1. 4.

10,00–14,00

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

24. 4.

Bohnice

3. 4.

13,00–17,00

Mlazická

Čimice

24. 4.

14,00–18,00

Troja

3. 4.

14,00–18,00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

24. 4.

15,00–19,00
13,00–17,00

Kubíkova (u DD)

Kobylisy

3. 4.

14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

25. 4.

Třeboradická x Košťálkova

Kobylisy

3. 4.

15,00–19,00

Drahorádova

Střížkov

25. 4.

14,00–18,00

Pod Labuťkou x Prosecká

Libeň

4. 4.

13,00–17,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

Bohnice

25. 4.

15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

4. 4.

14,00–18,00

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

26. 4.

13,00–17,00

Na Žertvách x Vacínova

Libeň

4. 4.

14,00–18,00

Křivenická x Čimická

Čimice

26. 4.

14,00–18,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

Troja

4. 4.

15,00–19,00

Tanvaldská (proti domu č. 1)

Kobylisy

26. 4.

14,00–18,00

Braunerova x Konšelská

Libeň

5. 4.

13,00–17,00

Pobřežní x Thámova

Karlín

26. 4.

15,00–19,00

Kobylisy

5. 4.

14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála

Troja

27. 4.

13,00–17,00

Kašparovo n áměstí

Libeň

5. 4.

14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

27. 4.

14,00–18,00

Pernerova x Šaldova

Karlín

5. 4.

15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

27. 4.

14,00–18,00

Kurkova

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

6. 4.

13,00–17,00

Uzavřená

Kobylisy

27. 4.

15,00–19,00

Drahorádova

Střížkov

6. 4.

14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

28. 4.

13,00–17,00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

6. 4.

14,00–18,00

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

28. 4.

14,00–18,00

Karlín

6. 4.

15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

28. 4.

14,00–18,00

Kobylisy

7. 4.

14,00–18,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

28. 4.

15,00–19,00

Troja

7. 4.

14,00–18,00
15,00–19,00

Území

Datum

Brandýská x Ke Hřišti

Čimice

3. 4.

13,00–17,00

Do Údolí x Libeňská

Čimice

4. 4.

13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí

Čimice

5. 4.

13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova

Čimice

6. 4.

13,00–17,00

Havlínova x Klíčanská

Kobylisy

7. 4.

13,00–17,00

Pernerova x Sovova
Frýdlantská (u garáží)
Mazurská (u trafostanice)
K Mlýnu x Chorušická

Čimice

7. 4.

K Haltýři x Velká skála

Troja

8. 4.

09,00–13,00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

8. 4.

09,00–13,00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Bohnice

8. 4.

10,00–14,00

Křivenická x Čimická

Čimice

10. 4.

13,00–17,00

Bohnice

10. 4.

14,00–18,00

Kandertova x Lindnerova

Karlín

10. 4.

14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

10. 4.

15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

11. 4.

14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

11. 4.

14,00–18,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

11. 4.

15,00–19,00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

12. 4.

13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Kobylisy

12. 4.

14,00–18,00

Libišská

Kobylisy

12. 4.

14,00–18,00

BIO VOK
Lokalita

K Haltýři x Velká skála

Troja

10. 4.

13,00–17,00

Kandertova – západní konec

Libeň

11. 4.

13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

12. 4.

13,00–17,00

Kobylisy

13. 4.

13,00–17,00

Kobylisy

18. 4.

13,00–17,00

Libeň

20. 4.

13,00–17,00

Bohnice

25. 4.

14,00–18,00

Libeň

12. 4.

15,00–19,00

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

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

13. 4.

14,00–18,00

Modřínová x Javorová

Na Přesypu x Pod Přesypem

Kobylisy

13. 4.

14,00–18,00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV.

Čimice

13. 4.

15,00–19,00

Na Hranicích x Kočova

Pod Labuťkou x Prosecká

Fořtova x Do Údolí
Stejskalova x U Rokytky

Libeň

18. 4.

13,00–17,00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

18. 4.

14,00–18,00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň

18. 4.

14,00–18,00

Podhajská pole (parkoviště)

Čimice

18. 4.

15,00–19,00

U Pekařky

Libeň

19. 4.

13,00–17,00

V Zahradách x Na Sypkém
Petra Bezruče x Čumpelíkova

Libeň

19. 4.

13,00–17,00

Kobylisy

19. 4.

14,00–18,00

Roudnická (za Bešťákovou)

Střížkov

19. 4.

14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

19. 4.

15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

20. 4.

14,00–18,00

Braunerova x Konšelská

Libeň

20. 4.

14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

20. 4.

15,00–19,00

Služská x Přemyšlenská

Kobylisy

21. 4.

13,00–17,00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín

21. 4.

14,00–18,00

Na Vartě

Libeň

21. 4.

14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou

Troja

21. 4.

15,00–19,00

Pobřežní x U Nádražní lávky

Karlín

22. 4.

08,00–12,00

Čas

Rozpis BIO VOK hrazené MHMP
Duben 2017
Klecanská x Na Ládví	  1. 4. 13,00–17.00
K Mlýnu x Chorušická	  1. 4.	  9,00–12,00
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna	  8. 4.	  9,00–12,00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
15. 4. 13,00–16,00
Na Dílcí
15. 4.	  9,00–12,00
V Nových Bohnicích
15. 4.	  9,00–12,00
Přemyšlenská x Chaberská
22. 4. 13,00–16,00
Kubišova x Gabčíkova
22. 4. 13,00–16,00

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.
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Životní prostředí
Nová služba

Městská část zřídila
pohotovostní
úklidovou četu

nnMČ Praha 8 chce zlepšit vzhled veřejného prostoru
pomocí nové služby. Po území Prahy 8 se bude každý
pracovní den nad rámec běžné údržby pohybovat skupina
pracovníků, kteří budou uklízet nepořádek nahlášený
občany na konkrétních místech.
„Radnice tím reaguje na stížnosti
občanů,“ říká místostarosta
Matěj Fichtner. „Pro rychlý úklid
už nemusíme složitě objednávat
externí firmu, ale můžeme ho
provést vlastními silami.
Pracovníci provádějící úklid jsou
přímo zaměstnanci městské
části, konkrétně odboru
životního prostředí. Cílem je, aby
úklid proběhl v řádu jednotek
hodin od nahlášení nepořádku.“
Pracovníci mají k dispozici
osobní ochranné pomůcky,
odpovídající pracovní nástroje
a malé nákladní vozidlo. Jedná
se o pilotní projekt, který má
v malém měřítku ověřit, zda
službu občané budou vnímat

pozitivně. Pokud se ukáže, že je
o službu velký zájem, chce se
radnice v dalším období věnovat
zkvalitňování a rozšiřování
služby, např. také zapojit veřejně
prospěšné práce odsouzených
osob.
„Předpokládáme, že využijeme
koncept smart cities a zapojíme
tuto službu i do tzv. systému
hlášení závad. V praxi by to mělo
vypadat tak, že občan v chytrém
telefonu vyfotí nepořádek a se
svým komentářem jej pomocí
speciální aplikace pošle na
radnici. Za několik hodin by mu
měla přijít fotografie, kde je
nepořádek uklizen,“ dodává
(býv)
místostarosta Fichtner.

Mistostarosta Matěj Fichtner (vlevo) prezentuje nový vůz nově zřízené
úklidové čety. Foto: Vladimír Slabý

pozvánka

Dobrovolnický úklid
V sobotu 22. dubna 2017 uklidí dobrovolníci z řad obyvatel
městské části Praha 8 zelené prostranství, které je ve tvaru L
a přiléhá k ulici K Pazderkám a k ulici Lodžská, z dalších
dvou stran je obklopeno parkovištěm bytového domu Hnězdenská 2 a 4 a asfaltovou cestou spojující domy v Hnězdenské ulici
s autobusovou zastávkou Na Pazderce.
Sraz dobrovolníků je v 8:45 hod. u zastávky MHD autobusů
čísla 102 a 144, stanice Na Pazderce. Předpokládaná doba úklidu
je maximálně do 12:00 hod. Pytle a rukavice obdrží účastníci
(šim)
na místě.

VÝZVA

Hledá se vánoční strom
Přestože jsou letošní Vánoce ještě
daleko, již nyní vyzýváme ty, kteří
se chystají v době vegetačního
klidu kácet strom, který by mohl být
vhodný na vánoční strom Prahy 8,
aby se s námi spojili.
Kontaktujte paní Terezu Valešovou:
tereza.valesova@praha8.cz
nebo na tel.: 222 805 136
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Zdravotní a sociální péče / inzerce
programy klubů seniorů
přízemí DPS
Křižíkova 50, Karlín

do 18:00 hodin je pro vás
přítomen lektor Adam Novák.

DPS Bulovka 1462/10,
Libeň

Provozní doba klubu:
úterý 15:00–18:00 hod.,
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

Provozní doba klubu:
pondělí a čtvrtek
13:00–16:00 hod.

`` 4. 4. od 15:00 hod.
 hudební odpoledne
Mgr. Vomáčky na téma
Vzpomínka na K. Vacka.

`` 3. 4. od 14:00 hod.
 Jáva a Bali – II. část –
přednáška ing. J. Burdycha
z cyklu Krásy ostrovů.

`` 6. 4. od 14:00 hod.
 Jáva a Bali – II. část –
přednáška Ing. J. Burdycha
z cyklu Krásy ostrovů.

`` 6. 4. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes, z. s.).

`` 11. 4. od 15:00 hod.
 výtvarná dílnička Mgr.
Neckářové (velikonoční téma).

`` 10. 4. od 14:00 hod.
 hudební odpoledne
Mgr. Vomáčky na téma
Vzpomínka na K. Vacka.

`` 13. 4. od 14:00 hod.
 hrajeme BINGO.

`` 20. 4. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes, z. s.).

`` 18. 4. od 15:00 hod.
 výtvarná dílnička
s Mgr. V. Ludkovou.

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

`` 20. 4. od 14:00 hod.
 trénink paměti
s PhDr. M. Holou.

`` 27. 4. od 14:00 hod.
 trénink paměti s p. Šoutovou.

`` 25. 4. od 8:00 hod.
 celodenní výlet
pro seniory do Telče.

DPS Burešova 1151/12,
Kobylisy

`` 27. 4. od 14:00 hod.
 filmový klub – produkce
filmu Mamzelle Nitouche.

Provozní doba klubu:
pondělí–středa 13:00–16:00 hod.

`` Po celou provozní dobu
je v klubu volný přístup na
internet a vždy v úterý od 17:00

`` 3. 4. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.

Osmička pro rodinu pro vás připravila

SENIORSKÁ AKADEMIE NA PRAZE 8
Pravidelný studijní program Mezigenerační
Témata pro celý rok 2017
soužití

Ochrana
spotřebitele

`` 5. 4. od 14:30 hod.
 k tanci a poslechu
hraje Koty–band.
`` 10. 4. od 14:30 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
`` 19. 4. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
Mgr. Vomáčky na téma
Vzpomínka na K. Vacka.
`` každé úterý od 14:00 hod.
 taneční terapie s p. Šamšovou.

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 3. 4. od 13:00 hod.
 Aby záda nebolela (cvičíme),
po cvičení hrajeme BINGO. Přijďte si
zahrát oblíbenou společenskou hru
a zacvičit s lektorkou Seniorfitnes.
`` st 5. 4. od 13:00 hod.
 Trénink paměti. Trénink
je užitečnou prevencí proti
přirozenému zhoršování paměti,
které přichází s věkem.
`` po 10. 4. od 13:00 hod.
 Dramaticko-recitační
a pěvecký kroužek. Kdo rádi
recitujete, zpíváte, jste srdečně
zváni, přijďte mezi nás.
`` st 12. 4. od 13:00 hod.
 Jindřich Kraus Vás baví

aneb pojďme mládnout.
Komponovaný hudební pořad.
`` st 19. 4. od 13:00 hod.
 Beseda o plicním
rehabilitačním cvičení
s MUDr. Zůnou, členem ČOPN
s praktickým nácvikem.
`` po 24. 4. od 13:00 hod.
 Zveme vás na oblíbené
hudební odpoledne
písní a mluveného slova
na téma Vzpomínka na K. Vacka.
Hraje, zpívá a vypráví
Mgr. Václav Vomáčka.
`` st 26. 4. od 13:00 hod.
 I my jednou budeme staří
– mezigenerační setkání. Navštíví
nás děti z mateřské školky v rámci
projektu Mezi námi.
`` Pro všechny, kdo
mají 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 a internetu
je volný přístup po celou provozní
dobu klubu. Informace na e-mailu:
klubtaussigova@seznam.cz,
tel.: 732 710 65.

OSMIČKA
pro rodinu

Více na www.osmickaprorodinu.cz

Libčická ulice 333, Čimice, Praha 8

Osmička pro rodinu pro vás připravila
Moderní společnost
a moje místo v ní

Občanská
odpovědnost

Letní semestr začíná
7. 4. 2017

Studijní programy
jsou ZDARMA

Kde: RC Osmička
Libčická 333, P8
Kdy: každý pátek
od 9h do 11 h www.osmickaprorodinu.cz

Rezervace NUTNÁ!
Rezervace na tel.: 606 035 260
nebo: info@osmickaprorodinu.cz

Městská část
Praha 8

GERONTOLOGICKÉ CENTRUM
Benákova 6, Praha 8
přijme do svého kolektivu

SANITÁŘE / OŠETŘOVATELE
Požadavky: trestní bezúhonnost, výuční list obor ošetřovatel
nebo sanitářský kurz, příjemné vystupování, nekonfliktnost,
odpovědnost, samostatnost
Co nabízíme: práci na HPP v příjemném prostředí,
směnný provoz
Poznámka: nástup možný ihned
Kontakt: svůj strukturovaný životopis zašlete, prosím,
na e-mail: zlatka.sipkova@gerontocentrum.cz,
případně více informací u paní Šípkové na tel. 602 350 847

KURZ CVIČENÍ
RODIČŮ S DĚTMI
- Hrátky s batolátky
Úterky od 10:15–11:00 děti 1–2 roky,
od 11:15-12:00 děti od 1,5–3 roky
Výuku vede: Mgr. Lenka Karbanová

KURZ RELAXAČNÍ JÓGY
Pondělky od 18:30-19:30
Cvičení zaměřené na
harmonii těla a mysli,
odbourání stresu a napětí.
Instruktorka Radka Neubertová

KURZ JEMNÉ JÓGY
Cvičí se méně náročné cviky.
Instruktorka Radka Neubertová

STOLNÍ TENIS
Přijďte si do Rodinného centra
zahrát pin-pong, hrací doba
každý den od 12:00–16:30
Rezervace na všechny kurzy NUTNÁ!

SETKÁNÍ
PRAŽSKÉ OSMY
každé pondělí od 15:00–16:30

KURZ TANCE
čtvrtky od 9:00-10:00
Tancovat může každý a tím
přispět svému zdraví, lepší
náladě. Tanec pomáhá
lepšímu držení těla a formuje
vaší postavu.

ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ PRO
SENIORY
Pondělky od 9:00–10:00
Čtvrtky od 10:00–11:00
Instruktorka: Kristýna Pražáková

SENIORSKÁ
AKADEMIE
Pátky 9:00–11:00
cyklus přednášek, začínáme 7.4.

Veškeré informace vám rádi poskytneme
na tel.: 602 361 661
nebo info@osmickaprorodinu.cz

Městská část
Praha 8
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Zdravotní a sociální péče
Novinka

Hodinoví vnuci
navštěvují seniory
nnV Domě s pečovatelskou službou Bulovka začala pilotní fáze projektu, který
jinde v Praze nenajdete. Za jeho klienty totiž začali docházet takzvaní Hodinoví
vnuci, kterými jsou studenti Střední odborné školy sociální a Středního
odborného učiliště kadeřnického.
Předčítáním, povídáním, společenskými
hrami a dalšími společnými aktivitami
zpříjemňují seniorům pobyt. Studenti se
tak na jednu hodinu týdně stávají pomyslnými vnuky a vnučkami starších lidí, které
ještě donedávna vůbec neznali.
„Hodinový vnuk je ojedinělý a inovativní
projekt zaměřený na aktivizaci seniorů
a rozvoj mezigeneračních vztahů. Na konkrétním příkladu ukazuje, jak mohou mladí
a starší lidé úspěšně spolupracovat,“ říká
starosta Prahy 8 Roman Petrus. „Velký
přínos by měl být pro samotné seniory
v domě s pečovatelskou službou. Jde
mnohdy o osamělé až opuštěné lidi.
Pravidelné návštěvy jim zpříjemní pobyt,
mohou jim vrátit větší zájem o své okolí.
Budou se těšit, že za nimi někdo pravidelně
přijde na návštěvu. A na druhé straně
studenti můžou získat zkušenosti, které se
jim budou hodit nejen v pozdější pracovní
kariéře, ale i v celém životě,“ doplňuje
starosta Roman Petrus.

Do pilotní fáze projektu, která potrvá do
konce dubna, se zapojilo patnáct studentů,
kteří do domu s pečovatelskou službou
docházejí ve skupinkách. Se seniory se
scházejí v klubovně, kde si především
povídají a hrají společenské hry. Na řadu by
měly přijít také zábavné soutěže a společné
vycházky. Záměrem je aktuálně zejména
navázání přátelských vztahů a vytipování
aktivit, o které je největší zájem. Postupně
by na ně měly navázat i další činnosti.
Energie a elán mládí by tak měly být
prospěšné lidem, kteří to potřebují.
Pokud se úvodní fáze v DPS Bulovka
osvědčí, pak se „hodinoví vnuci“ stanou
trvalou součástí života tamních seniorů.
A možná nejenom jich. Role hodinových
vnuků a vnuček si patrně vyzkoušejí
i studenti dalších středních škol s tím, že se
projekt rozšíří do dalších domů s pečovatelskou službou. MČ Praha 8 by se tak stala
nositelem nového, a hlavně potřebného
mezigeneračního projektu.
(pep)

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 DUBen
``11. 4. úterý od 13.00 do 16.00 hod.
 VÝTVARNÁ DÍLNA – TKANÍ.
Pomůcky: vlna, silná jehla, nůžky,
tužka. V Gerontocentru. Pod vedením
A. Boušové. Vstupné 20 Kč.
``18. 4. úterý od 13.00 hod.

 CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerontocentru.

Vede Iva Hubená.

``25. 4. úterý od 13.00 do 16.00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA – PRÁCE S KŮŽÍ

Pomůcky: bílá tužka, silnější jehly,
nitě. V Gerontocentru. Pod vedením
A. Boušové. Vstupné 20 Kč.
``27. 4. čtvrtek od 13.00 hod.

 BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY.

V Gerontocentru. Vede Marie Hubáčková.
``Pondělky: 3. 4., 10. 4., 24. 4.

 PLAVÁNÍ. Sraz ve 13.30 h.

před plaveckým stadionem Na Šutce.
Pod vedením V. Dvořákové.
Vstupné pro seniory 96 Kč.
``Úterky 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4.

 BOWLING. Od 13.00 do 14.00 h.

Tříkrálový trh pomohl Klokánku
Letošní Tříkrálová sbírka a na ni navazující
Tříkrálový trh vynesly celkem 14 318 korun, které byly určeny pro FOD Klokánek
Praha 8. Na benefičním odpoledni převzala
symbolický šek s vybranou částkou
ředitelka Klokánku Margareta Johnová.
Všem, kteří se do sbírky zapojili, zazpíval
na slavnosti konané 7. března 2017
v Grabově vile dětský pěvecký soubor
Fringilla ze ZUŠ Taussigova. „O charitativní
Tříkrálový trh je mezi maminkami vždycky
velký zájem. Svědčí o tom i vybraná částka, která pomůže dětem z Kokánku Praha 8 na
12 dní jeho provozu. Chtěla bych proto moc poděkovat všem, kteří se do akce zapojili,“
(vrs), Foto: Vladimír Slabý
řekla radní Jana Solomonová (na snímku vpravo).

Prodloužení do konce dubna

Sbližování generací pokračuje
Střední odborné učiliště kadeřnické
a městská část Praha 8 pro velký zájem
prodloužily projekt Sbližování generací
až do 28. dubna 2017. Původně měla tato
akce skončit 28. února 2017. Podmínky
zůstaly zachovány – lidé, kterým je
minimálně 55 let a mají trvalé bydliště na
území MČ Prahy 8, mohou využít kadeř-

nických služeb žáků prvního ročníku
SOU kadeřnického jen za cenu spotřebovaného materiálu, práce je zdarma. Zájemci
mají i nadále možnost se objednat na
telefonním čísle: 241 493 530. Probíhá opět
ve všední dny od 8.00 do 13.00 hodin
v prostorách školy na Karlínském náměs(pep)
tí 8/225, Praha 8 – Karlín. 

v nově upraveném sále v Chabrech.
Vede Věra Dvořáková.
``Středy 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA

S HOLEMI. Hole vlastní. Sraz ve 13.00 h.
v Gerontocentru. Vede Iva Hubená.
``čtvrtky 6. 4., 20. 4.

 CVIČENÍ VE VENKOVNÍM

FITCENTRU. Sraz ve 13.00 h.
v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.
``9. 5. úterý od 13.00 do 16.00 hod.

 VÝTVARNÁ DÍLNA – PRÁCE S KŮŽÍ

Pomůcky: bílá tužka, silnější jehly,
nitě. V Gerontocentru. Pod vedením
A. Boušové. Vstupné 20 Kč.
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

M
GRA
PRO

n
dube7
201

CAP Burešova

Pondělí
``  8:45–9:50  Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)
``  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí
dílna seniorů (vede R. Svobodová)
``  9:00–12:30  Stolní tenis – hraje se
v tělocvičně DK Ďáblík,
Taussigova 1172/1 (vede O. Šínová)
``  9:30–12:00  Nordic walking
pro méně zdatné
(vede H. Šandová a J. Řezníčková)
``  10:00–10:50  FJ zábavným
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  10:00–11:00; 11:00–12:00  Školička
PC a internetu – mírně pokr. a pokr.
(vede Ing. M. Vítková) – 3. 4.
``  11:00–11:50  FJ pro mírně a středně
pokr. (vede JUDr. M. Pudil)
``  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 – 3. 4.

Úterý
``  8:00–14:00  Sociální poradenství
``  8:15–9:15  Orientální tanec
pro seniory (vede K. Horáková)
``  8:30–9:00  AJ videokurz Follow me
– mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)
``  9:00–9:50  AJ konverzační
metodou + písně s kytarou – mírně
pokr. (vede Ing. P. Vondráček)
``  9:00–12:30  Stolní tenis pro pokr.
(vede M. Bílek)
``  9:00–10:00  Školička PC – program
Excel (vede J. Kirsch)
``  9:30–11:00  Dramaticko-recitační
kroužek (vedou M. Adámková
a Z. Poková)
``  9:35–10:30  Čchi-kung cvičení
(vede M. Vilímová)
``  10:00–10:50  Témata v AJ + písně

placená inzerce

SUCHÁ PEDIKÚRA
- MANIKÚRA
Dlouholetá praxe
U metra STŘÍŽKOV

tel.: 604 352 018
Vysočanská 243/113

www.pedikura-prosek.cz

placená inzerce

s kytarou – stř. pokr.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.
(vede Ing. J. Bartoš)
``  10:15–11:00  Školička PC – základy
zpracování textů a tabulek
(vede Ing. V. Pázler)
``  11:15–12:00  Přístup na internet
``  11:00–11:50  AJ – mírně pokr. + písně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)
``  12:30–13:30  Školička PC – pro zač.
(vede D. Formanová)
``  13:30–14:30  Přístup na internet
``  13:00–14:30  NJ konverzace pro
pokr. (vede L. Ulč)
``  13:30–15:00  Esperanto – mírně
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)
``  14:00–16:00  Taneční terapie
(vede R. Šamšová)

`Středa
` 
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:30–9:20  AJ – mírně pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení:
všestrannost a terapie tancem
na známé melodie (vede J. Matějková)
``  10:00–10:50  AJ – pokr.
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  AJ – mírně pokr.
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  NJ – pokr.
(vede JUDr. M. Pudil)
``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vede Ing. M. Sokol)
``  13:00–14:20  NJ pro radost
(vede R. Šimonovská)
``  13:00–15:00  Šachový kroužek
``  14:30–16:30  Školička PC pro zač.
(vede doc. RNDr. E. Tomková)
``  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)
``  9:00–12:30  Stolní tenis
(vede H. Špatenková)
``  9:30–11:00  NJ – mírně pokr.
(vede E. Šubr)
``  9:30–10:50  IJ – mírně pokr.
(vede J. Kříž)
``  9:30–12:00  Nordic walking
pro zdatné (vede L. Čipera)
``  10:00–12:00  Půjčování knih
– v klubovně v přízemí
(vede M. Kloudová)
``  10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ – stř. pokr.
(vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ – Bible Stories –
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)
``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet

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

``  11:00–11:50  AJ – stř. pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  13:30–14:30  ŠJ – zač. mírně pokr.
(vede Ing. F. Máčaj)
``  15:30–18:00  Školička PC a internetu
– mírně pokr. (vede P. Smitková)

Pátek
``  8:00–12:00  Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:30–9:30  Čchi-kung cvičení
(vede M. Vilímová)
``  9:00–10:30  English conversation:
Topics that interest you – for avid
speakers (vede Mgr. H. Vašíčková)
``  9:00–12:30  Stolní tenis
(vede P. Procházka)
``  9:00–12:00  Arteterapie – četba
světové literatury (vede R. Svobodová)
``  10:00–10:50  Posilování paměti
(vede PhDr. M. Holá)
``  10:30–12:00  AJ – konverzace pro
pokročilé (vede Mgr. H. Vašíčková)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  CAP uvítá nové lektory – dobrovolníky pro jazykové kurzy (zejm. RJ)
a pro vedení hodiny tréninku paměti.

Speciální:
``  Zveme vás na výstavu Obrázky
z Chodska – minulost a přítomnost,
krajina a lidé (do konce dubna).
Výstavu připravila R. Svobodová.
``  Pravidelně každý týden (s ohledem
na aktuální počasí) pořádáme pod
vedením RNDr. M. Štulce turistické
výlety za přírodními a kulturními
památkami středních Čech.
Informace v kanceláři CAP.
``  Kroužek společenských tanců
přijme nové členy – pánové, hlaste
se v kanceláři.
``  Nevíte si rady s tabletem nebo
chytrým telefonem? Přijďte se

www.ouss8.cz

poradit do CAP po předchozím
objednání na tel. 283 881 848.
``  3. 4. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  4. 4. od 10:00  Velikonoční setkání
s tradičními výtvarnými dílnami
– na úvod vystoupí Dramaticko-recitační kroužek pod vedením Z. Pokové
a M. Adámkové.
``  4. 4. od 15:00  Vycházka napříč
Petřínem. Sraz v 15:00 hod. u zast. tram
č. 22 Pohořelec. Vede Mgr. K. Pinkas.
``  6. 4. od 13:00  Přednáška Jeden bod
z cyklu R. Svobodové
``  10. 4. od 14:00  Hudební odpoledne
s  M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  11. 4. od 13:00  Korálkové tvoření
s V. Urbanovou – přihlášení předem
nutné
``  18. 4. od 9:00  Paličkování
s D. Zemanovou
``  18. 4. od 13:00  Hrátky z papíru –
výtvarná dílna D. Zemanové
``  20. 4. od 13:30  Setkání s alternativní medicínou – o životě a smrti v nás
a okolo nás – pokračování cyklu
Ing. Aleny Enderlové (Čupové)
``  21. 4. od 9:00  Patchworková dílna
Mgr. S. Kyselové
``  24. 4. od 14:00  Krušné hory málo
známé – úvodní slovo k filmu RNDr.
M. Štulc.
``  25. 4. od 13:00  Marie Terezie
– přednáška H. Kohoutové.
``  26. 4. od 13:30  Procházka po Praze
s průvodkyní H. Barešovou
– přihlášení předem nutné
``  27. 4. od 10:30  Procházka v Oboře
Hvězda – sraz v 10:30 na nástupišti
metra A Hradčanská. Vede Ing.
P. Římalová Aksamítová
``  27. 4. od 14:00  Beseda o duchovních
tématech – s katechetkou Mgr.
B. Tranovou
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Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@ouss8.cz

CAP Mazurská

Pondělí

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

``  8:00–10:00  Přístup na internet

``  11:30–12:30  AJ – pro začátečníky
(vede E. Hyklová)

``  8:15–9:00  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

``  13:00–14:30  Klub cestovatelů (vede
Z. Hotzký) – sudé týdny: 4. 4. a 18. 4.

``  8:30–9:45 Trénink paměti
(vede RNDr. B. Trnková)

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

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

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

``  10:00–10:50  AJ – pro mírně
pokročilé (vede Mgr. D. Setváková)

``  13:00–15:00  Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)
– liché týdny: 11. 4. a 25. 4.

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

Středa

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

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

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

``  9:15–10:15 Cvičení – Taiči – cvičí se
v KD Krakov (vede M. Nová)

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

``  9:00–9:50  Školička PC a internetu
pro mírně pokročilé (vede Ing.
V. Košťál) – liché týdny: 12. 4. a 26. 4.

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

``  9:00–9:50  Školička PC internetu
pro začátečníky (vede A. Gaislerová)
– sudé týdny: 5. 4. a 19. 4.

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

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

Úterý

``  10:00–11:00  Školička PC a internetu
pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál)
– liché týdny: 12. 4. a 26. 4.

``  8:30–9:45  NJ – konverzační
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)
``  8:45–9:35  Školička PC a internetu
pro mírně pokročilé
(vede Ing. B. Šmilauer)

``  10:00–10:50  FJ – pro pokročilé
(vede S. Patejdl)
``  10:30–11:30  Zdravotní cvičení
– cvičí se v KD Krakov
(vede L. Němcová)

``  9:00–10:00  Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)
``  9:45–10:45  Interlingua
(mezinárodní jazyk
– vede O. Měchura)

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

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

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

``  10:00–10:50  AJ – pro mírně
pokročilé (vede I. Grün)

``  12:00–15:00  Přístup na internet

``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede I. Košťálová)
``  13:00–14:30  Přístup na internet
– liché týdny: 11. 4. a 25. 4.

``  11:45–12:45  Jóga (vede J. Borská)
``  13:30–15:00  Stolní tenis
(vede V. Soušková)
``  13:30–15:00  Bingo – společenská
hra (vede I. Košťálová a L. Němcová)
– liché týdny: 12. 4. a 26. 4.

OÚSZS v Praze 8 – Bulovka 1462/10

www.ouss8.cz

Čtvrtek
``  8:10–9:10  Čchi-kung
(vede J. Vilímová)
``  8:30–9:30  AJ – pro pokročilé
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Všestranné zdravotní
cvičení a terapie tancem
(vede J. Matějková)
``  10:00–12:00  Kurz pro začínající
rodopisce (vede O. Pačesová)
``  11:15–12:15  Jóga (vede M. Musilová)
``  12:40–13:40  Relaxační cvičení
motivované jógou (vede E. Parma)
``  12:30–13:45  NJ – pro mírně
pokročilé (vede L. Ulč)
``  13:00–14:30  Konzultace PC
a digitální fotografie
(vede J. Kopecký)
``  13:50–14:45  AJ – pro pokročilé
(vede E. Parma)
``  13:45–14:45  Cvičení – Taiči
pro začátečníky – cvičí se
v KD Krakov (vede M. Nová)

Pátek
``  8:00–9:00, 12:00–14:30  Přístup
na internet
``  8:00–9:15  Stolní tenis
(vede T. Pavlovský)
``  8:30–9:20  Trénink paměti pomocí
jednoduchého mezinárodního jazyka
(vede O. Měchura)
``  8:30–10:00  PC konzultace
(vede J. Kopecký) – liché týdny:
28. 4. – nutné se přihlásit
``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová)
– sudé týdny: 7. 4. a 21. 4.
``  9:30–10:30 Orientální tance
(vede M. Sedláčková)
``  10:00–10:50  Školička PC pro
začátečníky (vede J. Votrubová)
– sudé týdny: 7. 4. a 21. 4.
``  10:00–12:00  Mobilní telefony –
Základní informace a dotazy
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 28. 4.
``  10:45–11:30  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

``  11:45–12:45  Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)
``  13:15–14:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně, nebo telefonicky na tel.
č.: 283 024 118.
``  Dále je nutné se vždy přihlásit
na všechny dílničky a přednášky.
Děkujeme za pochopení.

Speciální:
``  3. 4. od 13.00  Výtvarná dílnička –
malování – přijďte vyzkoušet různé
techniky a potěšit duši
(vede A. Gaislerová)
``  5. 4. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  6. 4. od 10:00  Kratochvilné
vystřihovánky (vede J. Chybová)
``  10. 4. od 8:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  10. 4. od 13:30  Přednáška –
Spojené Arabské Emiráty
(přednáší Z. Šulcová)
``  11. 4. od 11:00  Paličkování –
koná se opět na Mazurské v CAPU
(vede Ing. B. Rošická) – paličky,
herdule a materiál vlastní
``  13. 4. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) –
materiál zajištěn
``  13. 4. od 10:00  Výtvarná dílnička
(vede L. Němcová)
``  18. 4. od 15:30  Posezení
s harmonikou (hraje Mgr. M. Voslář)
``  19. 4. od 13:30  Tvořivá dílna
(vede O. Soustružníková)
``  21. 4. od 10:00  Pozitivní myšlení
– pojďte pozitivně myslet a každý
den bude krásný
(vede L. Francírková)
``  24. 4. od 13:30  Přednáška – Etiopie
(přednáší RNDr. B. Trnková)
``  25. 4. od 10:00  Korálková dílnička
– koná se v KD Krakov
(vede Ing. B. Rošická)

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSZS)

pořádá

přijme

POBYTOVÝ ZÁJEZD pro seniory z Prahy 8
do HOTELU BRDY ve SPÁLENÉM POŘÍČÍ

Pracovnici přímé péče na HPP na úsek pečovatelské služby

Termín: 5.–10. června 2017
Cena: 4 550 Kč osoba / dvoulůžkový pokoj
Cena zahrnuje: ubytování na dvoulůžkovém pokoji (s koupelnou a WC),
plnou penzi, dopravu autobusem, každodenní výlety s doprovodem průvodce,
večerní program, vstupy do vybraných objektů dle programu.
Přihlášky s úhradou přijímá od 3. 4. 2017 každé pondělí
od 8 do 12 hod sociální pracovnice Bc. Monika Šafratová,
vždy po předchozí domluvě, v Domě s pečovatelskou službou,
ul. Bulovka 1462/10, Praha 8. Podrobnosti na tel.: 283 840 136.

Nástup možný ihned, případně dle dohody. Požadujeme: odbornou způsobilost
pracovníka v sociálních službách, bezúhonnost, kladný vztah k seniorům.

Zdravotní sestrU (učitelku MŠ) na HPP na úsek jeslí
na pozici vychovatelky
Nástup možný ihned, případně dle dohody. Požadujeme odbornou
způsobilost, k výkonu povolání sestry (učitelky), bezúhonnost,
kladný a vstřícný vztah k dětem, ochotu pracovat v týmu.
OÚSZS, Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8
Bc. Michal Souček, ředitel, tel.: 283 842 125, michal.soucek@ouss8.cz
Alena Dudková, personalistka, tel.: 283 840 127, alena.dudkova@ouss8.cz
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Školství a mládež
MŠ Korycanská 14

Hrajeme si,
učíme se, léčíme se

nnMateřská škola Korycanská 14 s třídami pro děti
zdravotně oslabené je
přizpůsobena dětem, které
trpí nějakou formou
alergie, neobejdou se bez
speciální stravy, potřebují
v průběhu dne podávat
medikamenty předepsané
odborným lékařem, anebo
mají jiné zdravotní
oslabení.

Péče v této MŠ se děje po dvou
hlavních liniích:
1. Dopřát dítěti péči odborného personálu. Náš zdravotní
personál dokáže zdravotní
výkony provádět jako přirozenou součást každodenního
programu formou zábavné hry,
pohádkových příběhů apod. Při
poskytování zdravotní péče náš
personál využívá speciálního

vybavení místností pro rehabilitaci a tělocvičny zaměřeného na
překonávání následků zdravotního omezení dětí, ale i na rozvoj
schopností a dovedností
nutných k pozdějšímu hladkému
začlenění dětí do běžného
dětského kolektivu po zahájení
školní docházky.
2. Vytvořit dítěti správný
vztah k jeho zdravotnímu
oslabení. Děti se každodenně
v odborně řízeném procesu
seznamují s tím, jak regulovat
své chování ve vztahu k jejich
zdravotnímu oslabení, co je a co
není správné ve vztahu k sobě,
ale i ostatním členům dětského
kolektivu. Klademe velký důraz
na to, aby si děti nenásilnou
formou průběžně osvojovaly
a fixovaly trvale udržitelné
vzorce chování a postoje ke
svým jednotlivým omezením.
MŠ Korycanská 14, která vznikla

v roce 2001 za podpory MČ
Praha 8, se od běžné školky liší
zejména úrovní zdravotní péče.
To, co je u nás běžné a je
přirozenou součástí každodenního režimu, je v běžné mateřské
škole nedostupné. Pro vaši lepší
představu, např. kuchyně naší
mateřské školy každodenně
připravuje několik druhů jídel
speciálně připravených podle
dietologických doporučení
ošetřujících lékařů vašich dětí.
Nad výdejem jídla vždy dohlíží
u nás zaměstnané vzdělané
a zkušené zdravotní sestry, které
znají stravovací omezení vašich
dětí. Můžete si být jisti v tom, že
vaše dítě nedostane ve stravě
potravinu, na kterou je alergické.
Jídlo je ale jen jednou
z důsledně řízených aktivit naší
mateřské školy. Zdravotní sestry
vedou pravidelně rehabilitační
procedury zaměřené na různá
oslabení. Např. speciální dechová
cvičení pro astmatiky, cvičení na
vadné držení těla, inhalace,
aplikace bioptronové lampy na
atopická ložiska, aplikace
inzulínu apod.
Specializovaná péče o děti je
samozřejmou součástí každo-

Cvičení na správné držení těla
v MŠ Korycanská 14.

denního režimu, stejně jako hry,
obecné rozvojové programy,
speciální vzdělávání pro
předškoláky, jazykové kroužky,
plavání, hudební kroužky apod.
Zápis do MŠ Korycanská 14 je
2. května od 13 do 17 hod.
Konzultace v úředních hodinách
nebo po telefonické dohodě.
Více na www.mskorycanska.cz.
Jarmila Kotrbová, ředitelka

OSMIČKA pro rodinu
program dětských klubů
Podrobné informace: www.osmickaprorodinu.cz, osmickaprorodinu
Krabík
Karlík Mapa Mapa
Ďáblík
Klub

Taussigova 1, Praha 8

KD Krakov, Těšínská 600, P. 8

DDM hl. m. Prahy,
Karlínské nám. 7/316, Praha 8

Výtvarné úterky: 10:00-11:00
Výtvarné úterky
3.4. - velikonoční kuřátko
9:30-10:30,výtvarničení v klubu Cvičení maminek
10.4. - včelka z ruliček
Čtvrteční hudební chvilka
pravidelně v úterý a pátek
24.4. - kytička, zápich do květináče 9:30-10:00 hrajeme si na orchestr od 9:00-10:00, hlídání dětí
Pohybové středy: 10:00-11:00
5.4. Představení značkové přírodní v klubu zajištěno.
Začínáme představením,
kosmetiky od 10:00-11:30
Pondělní cvičení v klubu
pokračujeme tanečky,
12.4. VELKÝ Krabí BAZAR
od 10:00-11:00
písničkami, prolézačkami
od 9:00-13:00 velký sál KD Krakov Výtvarná činnost
a opičí dráhou.
13.4. Tvoření pro maminky
středy od 10:00-11:00
VEČERNÍ RELAX
od 17:00-18:30, zápichy do
21. a 22.4. Velký dětský bazar
11.4. Malování velikonočních
květináče, nutná registrace do 7.4.pátek od 10:00-14:00
vajíček, výroba velikonoční
21.4. OLYMPIÁDA pro nejmenší sobota od 9:00-13:00
dekorace, přineste s sebou
od 9:30-11:00, baletní sál KD
tradiční bazárek v herně klubu,
vyfouknutá vajíčka a 50,-Kč
Krakov.
rezervace nutná!
27.4. Dubnový rej čarodějnic
Děti registrujte předem v klubu
Akce Pro maminky v DK Ďáblík
v Ďáblickém háji u Hvězdárny
nebo na rckrabik@seznam.cz
Poradna o kojení, přikrmování
sraz na zastávce BUS 136 vozovna 24.4. Divadélko - Noční skřítek
úterky od 13:00-15:00
Kobylisy v 10:00, děti v čaroděj- od 10:00-11:00, divadelní sál KD
Předškolní příprava
nickém kostýmu, vezměte buřtíky Krakov, přijede divadelní
- 10 setkání/500,- (děti 5-7 let)
na opékání. Tento den klub
spol. MIM o.s., vstup 80,-Kč,
úterky od 15:30-16:20
uzavřen. Účast na akcích potvrďte pouze pro přihlášené nejpozději
v klubu nebo tel.: 281 863 104. do 15.4. Tento den klub uzavřen Na obě akce nutná
rezervace

Sokolovská 121, Praha 8
Doučování zdarma
27.4. Čarodějnice
pro starší i mladší návštěvníky
klubu. Bude oheň, maškarní
I párty! Přijď!
Po celý duben plánujeme
spoustu her a aktivit na naší
velké a čím dál skvělejší
zahradě! Čeká tě točení
obručemi, sportovní turnaje
a venkovní hry.
Neváhej a PŘIHLAŠ se na
naše LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY za 200 Kč na celý
turnus. Více informací na
michaela.vaclavikova@osmic
kaprorodinu.cz a u pracovníků
klubu.

Městská část
Praha 8
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Oznámení

Zápis dětí do mateřských
škol pro školní rok 2017/2018
nnZápis dětí do mateřských škol se uskuteční ve dnech
3. a 4. května 2017 od 13:00 do 17:00 hodin v mateřských
školách městské části Praha 8. Zápis do tříd s integrací
Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14, bude v mateřské
škole dne 2. května 2017 od 13:00 do 17:00 hodin.
Zákonní zástupci dětí, které
dosáhnou do 31. 8. 2017 pěti let,
mají povinnost je přihlásit
k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Pro tyto děti je
předškolní vzdělávání povinné.
Děti 4leté budou přijaty
přednostně. Děti jsou přijímány

podle stanovených kritérií
(nikoliv podle data podání
žádosti) a rozhodující je místo
trvalého pobytu dítěte ve
školském obvodu, v případě
cizinců místo pobytu ve
školském obvodu. Děti jsou
přijímány v souladu s § 50

zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví,
ve znění pozdějších předpisů,
s výjimkou dětí, pro které je od
1. 9. 2017 předškolní vzdělávání
povinné.
Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání,
Evidenční list a Kritéria
k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonní zástupci dítěte si je
mohou vytisknout z internetových stránek jednotlivých
mateřských škol. Kdo nemá tuto

možnost, může si uvedené
tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole také ve
dnech otevřených dveří.
Předem vyplněnou žádost
o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, vyplněný a lékařem
potvrzený Evidenční list pro
dítě v mateřské škole zákonný
zástupce odevzdá u zápisu
3. a 4. května 2017 od 13:00 do
17:00 hodin, do integrovaných
tříd dne 2. května od 13:00 do
17:00 hodin. Zákonný zástupce
dítěte předloží při zápisu svůj
platný občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství

Termíny dnů otevřených dveří mateřských škol:
 MŠ, Praha 8, Korycanská 14
Den otevřených dveří: 19. dubna,
v 10:00 a v 15:00 h.

 MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří: 19. dubna,
9:30–11:30 h. a 14:30–16:00 h.

 MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří: 26. dubna,
15:00–17:00 h.

 MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Den otevřených dveří: 11. dubna,
15:00–17:00 h.

 MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří: 15. března

 MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří: 20. dubna,
8:00–10:00 h. a 15:00–17:00 h.

 MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Den otevřených dveří: 11. dubna,
8:00–10:00 a 14:30–17:00 h.
 MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří: 25. dubna,
14:00–16:00 h.
 MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného
vzdělávání:
Adresa: Lindnerova 1/ čp. 575
Dny otevřených dveří na obou
pracovištích:
12. a 19. dubna, 15:00–17:00 h.
 MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří: 12. dubna,
15:00–16:00 h.
 MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří: 12. dubna,
v 15:00 a v 16:00 h.
sraz před prostředním
pavilonem
 MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří: 12. dubna,
v 15:00 a v 16:00 h.
sraz před 1. pavilonem
 MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří: 8. března
 MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří: 26. dubna,
10:30–11:30 h., třída Berušek
15:30–16:30 h., třída Sluníček

 MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Den otevřených dveří: 21. března
 MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Dny otevřených dveří:
5. a 12. dubna, 15:30–16:30 h.
 MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří: 29. března,
9:30–11:00 a 15:00–16:00 h.

 MŠ, Praha 8, Libčická 6
2. místo poskytovaného
vzdělávání:
Adresa:
Libčická 8/ čp. 399
Den otevřených dveří
na obou pracovištích:
5. dubna, 9:30–10:30
a 15:00–16:00 h.

 ZŠ a MŠ, Praha 8,
Lyčkovo nám. 6
2. místo poskytovaného
vzdělávání:
Adresa:
Pernerova 29/ čp. 383
Den otevřených dveří
na obou pracovištích:
11. dubna, 15:00–17:00 h.
 ZŠ a MŠ Petra Strozziho,
Praha 8, Za Invalidovnou 3
Dny otevřených dveří:
24. a 25. dubna, 8:00–10:00
a 15:00–16:00 h.
 ZŠ a MŠ, Praha 8,
U Školské zahrady 4
Adresa MŠ:
U Školské zahrady 8/ čp. 486
Den otevřených dveří: 11. dubna,
15:00–17:00 h.
 ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Adresa MŠ:
Drahorádova 2/ čp. 530
Den otevřených dveří: 20. dubna,
15:00–17:00 h.
 ZŠ a MŠ Ústavní,
Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ:
Ústavní 16/ čp. 414
Den otevřených dveří:
4. dubna, 15:00–16:45 h.
ve spodních třídách;
konzultace pro rodiče:
10:00–11:30 h. v kanceláři
 ZŠ a MŠ, Praha 8,
Dolákova 1
Adresa MŠ:
Dolákova 3/ čp. 598
Den otevřených dveří:
30. března, 14:00–17:00 h.
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Karlín opět patřil Masopustu

nnMedvěd, smrťák, ježibaba, šašek a spousta dalších masek
se v rámci 14. ročníku Karlínského masopustu sešla
25. února v Kaizlových sadech.
Z rukou místostarosty MČ Praha 8 Radomíra Nepila a ředitele
Domu dětí a mládeže hl. m.
Prahy Libora Bezděka převzaly
maškary na jeden den symbolický klíč od Karlína. Za slunečného
počasí a za doprovodu lidové
muziky v podání skupiny Chasa
pak všichni dorazili v tradičním
průvodu na Karlínské náměstí.
Tisíce návštěvníků, mnozí
v maskách, zde obdivovaly

například vystoupení kapel Sto
zvířat či Pohřební kapela, mohly
si zatančit skotské tance se
skupinou Nessie, sledovat
ohňovou show v podání artistů
Amanitas nebo akrobaty na
chůdách Long Vehicle Circus.
Na své si samozřejmě přišly i děti
při tancování s Honzou Onderem
a Lucií Hunčárovou, bruslení
na umělé ledové ploše nebo při
(vrs)
výrobě papírových brýlí. 

Foto: Vladimír Slabý

Zrcadla v Divadle Karla Hackera

PLES PRAHY 8 A GYMNÁZIA PORG

V kobyliském Divadle Karla Hackera proběhla 8. března
premiéra hry Zrcadla, kterou napsala herečka Jarmila Švehlová.
A protože to byla hra napsaná přímo pro tuto komorní scénu, šlo
i o premiéru světovou. V režii Barbory Šťastné-Petrové se
představili vedle autorky hry Mariana Hájková, Robert Hájek,
Josef Zachar a Michal Šášinka. Zaplněné hlediště sledovalo
humornou nadsázku z divadelního zákulisí, z rekvizitárny
i bufetu v posledním týdnu před premiérou. Hra odráží jako
v zrcadle nejrůznější charaktery lidí, kteří nedílně patří k diva(vrs)
dlu, a jejich vzájemné vztahy. 

V Kulturním domě Ládví se 24. 2. 2017 konal První reprezentační
ples MČ Praha 8 a gymnázia PORG. Návštěvníky přivítali
ředitelka PORG Andrea Výšková a místostarosta MČ Praha 8
Matěj Fichtner, který vyzdvihl dobrý vztah mezi Prahou 8
a PORG, jehož důkazem byl i tento ples. Slavnostní úvod se nesl
v režii smyčcového kvinteta PKF Prague Philharmonia, k tanci
pak po celý večer hrála skupina Pepeto, díky níž se parket zaplnil
už při druhé písni. V průběhu večera proběhla také ukázka
standardních tanců profesionálních tanečníků Martina Viky
(býv)
a Zdeňky Vojtíkové, nechyběla ani bohatá tombola.



foto: Vladimír Slabý

foto: Vladimír Slabý
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Pozvánky / inzerce

Volejte:

HÁ
J ZA
DE
RO
–P
I.ET
A PA

Pasivní domy mají ve standardu:
–Fotovoltaické panely
–Špičkovou rekuperační jednotku
(topení i chlazení)
–Tepelné čerpadlo
–Inteligentní ovládání domu

JEN

Nový pasivní dům u Prahy včetně pozemku za cenu bytu!!!

213 213 213

Ceník domů a lokace na:
www.zelenyzlonin.cz
.cz

9ús0po%ra

energií

Náš ﬁnanční servis:
Zajištění ﬁnancování Vašeho pasivního domu.
Zajištění a vyřízení dotace ve výši 450 000,-Kč

získejte naše časově omezené bonusy

datum

Při podpisu rezervační smlouvy a úhrady zálohy do:
Při podpisu rezervační smlouvy a úhrady zálohy do:
Při podpisu rezervační smlouvy a úhrady zálohy do:

1. 5. 2017
1. 6. 2017
1. 7. 2017

Pozor! Celkové náklady na veškeré energie Vašeho pasivního domu 6 – 10 000,-Kč/rok.
Tip: Sežeňte si svého souseda a získáte odměnu 50 000,-Kč

Placená inzerce

PLAZOVE PALENI CARODEJNIC

JITKA MOLAVCOVÁ
9. 4. 2017 v 19:30 h.
PA 28.4.2017 16:00
Srdečně Vás zveme na událost, kde na Vás čekají kromě "povinného"
opékání špekáčků soutěže pro děti, obří tramolína, minidisco,
rej čarodějnic a další atrakce. Každá čarodějnice v masce bez rozdílu
věku obdrží dárek. Akce se uskuteční pod záštitou
starosty Prahy 8 Romana Petruse

Beachklub Ládví
Chabařovická 4, Praha 8, 180 00

PÁLENÍ ČARODĚJNIC aneb ČARODĚJNICKÁ CESTA KOLEM SVĚTA
ve spolupráci s MČ Praha 8 a pod záštitou starosty Prahy 8, pana Romana Petruse

KDY?

V neděli 30. dubna 2017
15:00 - 17:00 pro děti, od 19:00 pro dospělé

KDE?

Na hřišti ZŠ Glowackého
(Bus 200, 177, 152 – zastávka Podhajská pole)

Můžete se těšit na hry a soutěže z celého světa pro malé i velké,
volbu Miss čarodějnice, umělecká vystoupení, opékání buřtů
u ohně a večer na kytary a zpěv!

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Záře | Radomská 472/7 | 181 00, Praha 8 - Bohnice | www.zare.cz | info@zare.cz | IČ: 68379293

Akci podpořili:

V jarním pořadu přivítáme
legendu divadla Semafor.
Otázky z publika vítány.

Vstupné: 150 Kč/studenti a senioři: 70 Kč
Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8
Rezervace: www.divadlokh.cz

Jarní sonáta
pro housle
a klavír

Jaroslav Šonský
(ČR - Švédsko) - housle
Gesine Tiefuhr
(Německo) - klavír

úterý 11. 4. 2017 v 19.00 hodin
Libeňský zámek, obřadní síň
Zazní skladby autorů: Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven
Antonín Dvořák a Oskar Nedbal
Rezervace míst: tel.: 283 090 422, 606 613 390, www.praha8.cz
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bmx

ZÁVoDY

14. 4. 2017

Bikroska u Čimického háje

19. Velká cena Prahy 8
Prezentace: 8-9.15 hodin trénink: 9-10.30 hodin Start: 10.45 hodin
kategorie: B 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16+Girls, TOP Cruiser, Cr 30+, M 17+, JM/EM, kategorie horských kol.
A neregistrování jezdci (příchozí) – tzn. kdokoliv, kdo umí šlapat na kole.
Povinná výbava na závody: přilba, rukavice, dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty, souhlas rodičů, chrániče doporučeny.
Čeká vás: výborné občerstvení, výhry pro jezdce a tombola.

Tento závod je pořádán pod záštitou městské části Prahy 8.

b m x b o h n i c e .cz

C
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CY
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OSMIČKA
pro rodinu

vás srdečně zve na

46. Jarního běhu
Ďáblickým hájem
neděle 23. dubna 2017

ročník
Místo:
Přihlášky:

Kategorie a časový pořad

Areál zdraví v Ďáblickém háji
na místě startu nejdříve 1 hod. před startem,
nebo elektronicky na http://dablicak.borec.cz
Účast:
běh je veřejným závodem, účastníci závodí na vlastní nebezpečí
Šatny:
přírodní, v areálu Zdraví na místě startu
Tratě:
po pevných i měkkých cestách v Ďáblickém háji
Startovné: 30Kč pro všechny kategorie
Ceny:
první 3 v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu
Informace: tel.: 721814399, muchapetrentrum.cz
Čas
9.00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.20
10.45
11.00
11.20
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45

Kategorie
nejmladší žáci a žákyně
nejmladší žáci a žákyně
mladší žáci a žákyně
starší žáci a žákyně
dorostenci a dorostenky
junioři a juniorky
předškolní chlapci a dívky
předškolní chlapci a dívky
předškolní chlapci a dívky
ženy
ženy - veteránky 40
ženy - veteránky 50
muži
muži - veteráni 40
muži - veteráni 50
muži - veteráni 60
muži - veteráni 70

Ročník
2006 - 2007
2006 - 2007
2004 - 2005
2002 - 2003
2000 - 2001
1998 - 1999
2014 a mladší
2012 - 2013
2010 - 2011
1978 - 1997
1968 - 1977
1967 a starší
1978 - 1997
1968 - 1977
1958 - 1967
1948 - 1957
1947 a starší

Délka trati
600 m
700 m
1000m
1500 m
2000 m
2000 m
30 m
100 m
200 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m
4000 m

Městská část
Praha 8

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / duben 2017 

www.praha8.cz

25

Sport
Anketa

Ján Mahor, sportovní legenda

Praha 8 zná
své nejlepší
sportovce

Muž v pozadí
házenkářských úspěchů

nnPoprvé v historii naše městská část vyhlásila své
nejlepší sportovce i sportovní legendu. V anketě
Sportovec Prahy 8 roku 2016, nad kterou měl patronát
fotbalový internacionál Vladimír Šmicer, je vybrala
prostřednictvím internetu samotná veřejnost.
Nejlepší sportovci ve všech devíti
kategoriích převzali 16. března
2017 v KD Krakov z rukou
Vladimíra Šmicra, místostarosty
Matěje Fichtnera a Jany
Solomonové, radní MČ Praha 8
pro sport, ocenění v podobě
sošky bohyně vítězství Niké.
Ovacemi vestoje byl zahrnut Ján

Mahor, zvolený za sportovní
legendu Prahy 8. „Je úžasné,
že máme tolik vynikajících
sportovců. Dobře si uvědomujeme, kolik úsilí je stojí prosadit se
v náročné konkurenci, a proto
jsme rádi, že jim můžeme alespoň
takto poděkovat a ocenit je,“
(vrs)
řekla Jana Solomonová. 

Mgr. Ján Mahor (* 1940) je první
zvolenou sportovní legendou
Prahy 8. Je jedním ze zakladatelů ženské házené v Kobylisích
a s ní spojených úspěchů
TJ Admira Kobylisy a TJ Sokol
Kobylisy. Ale také jedním z těch,
kdo stáli v pozadí největších
úspěchů československé házené.
Při přebírání ocenění vám
aplaudoval vestoje celý sál.
Jaký je to pocit, být sportovní
legendou Prahy 8?
„Krásný. Byl jsem na pódiu velice
dojat. Děkuji všem, kteří mi dali
hlas, i lidem ze Sokola Kobylisy II, kteří mě nominovali.“
Jak jste se vůbec dostal k házené?
„Začátkem 60. let jsem v Praze
studoval Institut tělesné
výchovy, trénoval v Dukle
a dostal jsem nabídku ze Svazu
házené ČSTV působit jako státní
trenér. Díky tomu jsem byl
u titulu mistrů světa československých házenkářů ze Švédska
v roce 1967 i u stříbra z olympijských her v Mnichově 1972.
Ve Švédsku jsem byl ještě
trenérské ucho, bylo mi
sedmadvacet a svůj podíl
nepřeceňuji, ale na Mnichově
už mám docela zásluhu.“
Ze světových kolbišť do Kobylis
a od hvězdných mužů k začínajícím házenkářkám. Jak k tomu
došlo?
„Když jsem se v 70. letech
přestěhoval s manželkou
a dcerami na pražské severní
město, zjistil jsem, že kluci tu
hrají fotbal, ale pro děvčata moc

nejlepší junior Tomáš Přibyl. Foto: Vladimír Slabý

Setkání legend – Vladimír Šmicer
a Ján Mahor. Foto: Vladimír Slabý

šancí sportovat nebylo. Nabídl
jsem pomoc Admiře a posléze
Sokolu Kobylisy a ten koníček
mi rychle začal pohlcovat
všechen volný čas i dovolené.“
Na co jste kladl důraz?
„Ať už v Admiře, nebo později
v Sokole Kobylisy jsem se vždy
snažil o koncepční tréninkovou
práci s důrazem na všestrannost
přípravy a zdravotní aspekty.
Takže děvčata nejen soutěžila
ve svých kategoriích, ale
i pravidelně jezdila v zimě
lyžovat na hory a v létě na camp
do Třeboně.“
Děkuji za rozhovor.
Vladimír Slabý

celý rozhovor
naJDETE NA

www.praha8.cz

Sportovec Prahy 8 roku 2016
ŽÁCI

1. místo: Jan Šidlík
(TC ESO Praha), tenis.
2. místo: Christian Fülöp
(FK Meteor Praha VIII),
fotbal.
3. místo: Dominik Podlena
(AC Praha 1890), atletika.

ŽÁKYNĚ

1. místo: Klára Pospěchová
(SK Joudrs Praha), softbal.
2. místo: Nikol Ullrichová
(Fitness center B. a H.
Šulcové), aerobik.
3. místo: Viktorie Vrbková
(TJ Sokol Kobylisy II),
házená.

JUNIOŘI

1. místo: Tomáš Přibyl
(FK Meteor Praha VIII),
fotbal.
2. místo: Adam Havlas
(AC Praha 1890), atletika.
3. místo: Jan Vodička
(SK Kometa Praha), volejbal.

JUNIORKY

1. místo: Kateřina Sekerová
(Fitness center
B. a H. Šulcové), aerobik.
2. místo: Kamila Kordovská
(DHC Slavia Praha),
házená.
3. místo: Julie Coufalová
(SK Joudrs Praha), softbal.

MUŽI

1. místo: Václav Strožík
(TC ESO Praha), tenis.
2. místo: Martin Daňhel
(FK Meteor Praha VIII),
fotbal.
3. místo: Jan Pulkráb
(Fitness Svět pod
Palmovkou), ricochet.

ŽENY

1. místo: Lucie Zappová
(SK Joudrs Praha), softbal.
2. místo: Tereza
Zimovjanová (Repre ČR
Triatlon), triatlon.
3. místo: Kateřina Hošková
(USK Praha), vodní slalom.

SPORTOVNÍ TÝM

1. místo: Tým žen
Fitness center
B. a H. Šulcové, aerobik.
2. místo: Tým juniorek
Fitness center
B. a H. Šulcové, aerobik.
3. místo: A-tým žen
SK Joudrs Praha,
softbal.

TRENÉR

1. místo: Alžběta Budinská
(Fitness center
B. a H. Šulcové), aerobik.
2. místo: Bára Ptáčková
(Fitness center
B. a H. Šulcové), aerobik.

3. místo: Tomáš Kusý
(SK Joudrs Praha), softbal.

SPORTOVNÍ LEGENDA

1. místo: Ján Mahor
(TJ Sokol Kobylisy II),
házená.
2. místo: František Zouhar
(AC Praha 1890),
atletika.
3. místo: Jan Fiček
(FK Meteor Praha VIII),
fotbal.
Podrobné medailonky
všech oceněných najdete
na www.praha8.cz.
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Slavíme
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz
nově narozené děti
Červenec 2016
Čermáková Jasmína
 Kaiser Mikuláš

 Vaněk Richard

Srpen 2016
Bartůňková Viktorie
 Štefková Julie

jubilea

Turjanskyj Mychajlo Teodor
 Urichová Barbora

Wheeler Michelle
 Zezulová Aneta

Říjen 2016

Leden 2017

Grof Oliver
 Hyžíková Adriana

Dudková Ema
 Málková Antonie

Oliva Petr
Pačes Oliver

Buštová Hana
Fikar Jan
Stiborská Laura
Teichmann Jakub

Prosinec 2016
 Běhounek Jaroslav
 Zvolská Markéta

Září 2016
Černohlávková Viktorie
Kukrálová Stela
Láník Jan
Ledvinka Jeroným
 Říha Ondřej

Dne 26. 2. oslavila paní Jana Budínská
95. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí
a pohody popřála i Jana Solomonová,
radní MČ Praha 8.

Březen 2017

Šašinka Dominik

Dne 7. 3. oslavila paní
Božena Bucvanová
80. narozeniny. Všechno
nejlepší, stále pevné
zdraví, štěstí, lásku,
spokojenost a spoustu
životního elánu přejí
dcery Alena a Helena
s rodinami a sedm pravnoučat.

Únor 2017

Manželé Anna a Jeroným Patúšovi oslavili
17. 3. zlatou svatbu, 50 let společného života.

Muratogullari Edin
 Stejskal Petr

Listopad 2016
 Velička Štěpán

Únor 2017

Hellerová Nela
Kasková Cecílie
Lukeš Jiří
Milichovská Valerie
 Peterkovy
Jasmína a Josefína

Šimková Valerie
Štumpfová Alžběta

Dvořáková Milena
 Gkentsis Jakub

Meldušková Linda
Stoklasa Antonín
Zewdie Teodor

Dne 17. 3. oslavila paní Blažena Tafiová
100. narozeniny. Gratulujeme a přejeme
hodně zdraví, lásky a pohody.

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

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

Dne 28. 3. oslavila
70. narozeniny
Helena Veselá.
Hodně zdraví
a životní síly přejí
manžel se synem
a sousedé Kovářovi.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

Citát: „… a teď je kopírují.“

SUDOKU

(začátek v tajence)
Jan Kaplický (18. duben 1937 – 14. leden 2009),
světově uznávaný český architekt a vizionář
moderní architektury, který žil od své emigrace
v roce 1968 ve Velké Británii. 80. výročí narození.

(středně těžké)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:
„Dnes lidé mezi sebou hovoří tak, že jeden
druhého neposlouchá.“
Výherci, kteří získali vstupenky do kina Atlas:
Karolina Cidlinská, Bohnice
Heda Hošková, Kobylisy
Josef Kozák, Čimice
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději do 18. dubna 2017
na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35
182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail:
tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji
adresu a telefonní kontakt.

3

vylosovaní výherci
získají po dvou
vstupenkách
do Divadla
Pod Palmovkou
na představení
Don Juan
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593.
www.malir–zenisek.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ vč.
dodání kuchyně. Spolehlivá firma
od roku 1999. Reference můžeme
zaslat předem. Sleva pro seniory
10 %. Více na www.demistav.cz
Tel.: 778 000 698, 774 408 123,
``PLYNAŘ – INSTALATÉR –
TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. 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,
spokojenost 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 –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, připojení
praček, myček, vodoměrů,
kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ a kanalizace, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ
– MALÍŘSTVÍ. Provádím
veškeré zednické, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytů, domů a nebytových
prostorů. 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
``INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973, 728 324 916

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE,
štukování, stěrky a sádrokarton.
Sezonní sleva 10 %.
Volejte na tel.: 603 432 476.
``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
``KOMPLETNÍ REKONTRUKCE
KOUPELEN, ZATEPLENÍ
domů aj. řemeslné práce.
Tel.: 604 512 297
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMŮ. Kontakt:
Nestarec, tel.: 604 810 663,
www.nazahradu.com
``FA. J. MACHÁČ – výměny baterií, van, klozetů a kuch. desek.
Instalace sprchových koutů a boxů-senioři sleva! Pokládka dlažby,
PVC, koberců. Štukování, malování, lepení podhledů. Sekání trávy
a vyklízení. Tel.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
``ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich
odstranění. I v panelových
bytech. Revize. Údržba bytových
domů. E-mail: elektroP8@email.cz,
tel.: 608 278 778
``ZEDNÍK, MALÍŘ, rekonstrukce
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``ELEKTRO VESELÝ – práce
v bytech, opravy – spolehlivost.
Tel.: 602 881 859, 284 687 436
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE –
ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY,
vypínače, jističe, opravy, kontroly,
dotažení elektřiny. Elektřina
v lištách i zasekání do zdiva
a začištění. Tel.: 604 516 344,
www.elektrikarerben.cz
``INSTALATÉR – TOPENÍ,
tel.: 602 649 359, výměna
kuch. desek a dřezů.
``BROUŠENÍ PARKET – renovace,
podlahářské práce. E-mail:
pokladanipodlah@centrum.cz,
tel.: 721 063 163
``WWW.HROMOSVOD.NET
hromosvody montáž – revize –
opravy. Tel.: 724 138 679
SLUŽBY

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

``LEVNÁ OPRAVNA OBUVI
a tašek. Rychle, kvalitně
a se zárukou. Sídliště Bohnice,
Zelenohorská 489/2

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

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

``PROVEDU MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 015 145 nebo pevná
linka po 17. hod.: 222 946 268

``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
``VYČISTÍME KOBEREC, sedačku,
křesla, židle přímo u Vás na
místě strojem na vlhko extrakční
metodou. Slušné jednání.
Rychlá reakce. Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz
``MYTÍ OKEN včetně rámů
a žaluzií od úklidové firmy
PVJ GROUP. Nechte tuto práci
nám, už nelezte po štaflích
a odpočívejte. Tel.: 724 006 275
``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
nůžkami, včetně odvozu odpadu.
Tel.: 724 006 275
``PROVÁDÍME JARNÍ
PROVZDUŠNĚNÍ TRÁVNÍKU
naším motorovým
vertikutátorem, hnojíme a sejeme
trávník. Tel.: 724 006 275
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou, včetně
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275
``ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRODEJ. Opravy všech značek šicích
strojů. Prodej nových šicích strojů. Autorizovaný servis Singer,
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz
``HODINOVÝ MANŽEL, montáž
nábytku, interiérových dveří
a jiné drobné opravy v bytech
a domech. www.hodinovyremeslnik.cz, tel: 737 674 082
``SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758
``ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY,
POSTELE ap. mokrou metodou
profi stroji v domácnostech
i firmách. Ručně čistíme kožený
nábytek, myjeme okna a podlahy.
Zbavíme Vás špíny, prachu,
roztočů, alergenu a skvrn různých
původů. Rychle, kvalitně a levně.
Doprava Praha ZDARMA.
Tel.: 777 717 818
www.cistimekoberce.cz
``POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
počítačů vám nabízí naše
provozovna v Lublinské 9,
Praha 8 – Troja. Můžete nás
navštívit či zavolat pondělí–pátek,
13–19 hodin. Tel.: 240 200 282,
www.pocitacekohout.cz.
``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

``STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
– prádlo se snadno vytáhne
ke stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584
``OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák.
Tel.: 775 197 309
``ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ADU – styl. Poznaňská 449, Praha 8 – opravy, úpravy, návrhy oděvů, šití na míru. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz
``HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy,
montáže a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo
v kanceláři. Tel.: 736 140 942
``! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU ! Stěhování všeho
druhu. Vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Tel.: 773 484 056
``POKLÁDKA PODLAHOVÝCH
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu,
zaměřím, vzorník materiálu
k dispozici. Tel.: 608 030 212
``EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830,
www.predseda-svj.cz
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ
– vyklidíme váš dům, byt a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
i o víkendu. Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148.
Ceny dohodou.
``VYKUPUJI STAROŽITNOSTI,
STARÝ PORCELÁN, sklo, obrazy
aj. Dále chromový nábytek,
vč. židlí (i poškozené), skříňky
s bakelitovými zásuvkami,
květinové stěny i stolky, lustry,
hračky z 50 až 70 let. Platba
hotově. Tel.: 608 884 148.
``ÚKLID – LEVNĚ: mytí oken,
čištění koberců, sedaček,
úklid domů, bytů, kanceláří.
Tel: 602 835 102
``HODINOVÝ MANŽEL –
práce elektro, voda a ostatní
práce. 40 let praxe na rek. bytů.
Tel.: 602 366 135
``ÚČETNICTVÍ – Mgr. Jolana Jislová. Zpracování účetnictví, daňové evidence a daňových přiznání.
Rychle, diskrétně a precizně.
Kontakty: tel.: +420 777 823 770,
jolana.jislova@seznam.cz
``PROVÁDÍME RIZIKOVÉ
KÁCENÍ stromů a zahradnické,
venkovní a výškové práce.
Více na www.zarist.cz
(info@zarist.cz) či 604 954 275
``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme
a odvážíme z těchto míst: Půdy,
byty, sklepy, dvorky, zahrádky
atd. Levně: informace na tel.:
702 410 965. Sem dní v týdnu.
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NÁKUP – PRODEJ

``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOST koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, obrazy
lokomotiv, st. sečné zbraně.
Koupí INTERANTIK Praha 9,
Pod Pekárnami 3, tel.: 605 829 440
``NÁBYTKOVÝ OUTLET –
DESIGNOVÉ SEDAČKY, křesla,
židle, stolky, komody, v moderním
i provence stylu atd. Nově
otevřeno v Holešovické tržnici,
hal. č. 12. Tel.: 777 250 255,
www.nabytkovyoutlet.cz
``ANTIKVARIÁT koupí knihy,
obrazy, grafiku, bankovky, mince,
čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``KOUPÍM KNIHY I CELÉ
KNIHOVNY, čtyřlístky, skleněné
figurky, české sklo, staré hračky
i v horším stavu. Cenu respektuji.
Tel.: 702 555 893,
pokladyzpudy@centrum.cz
``PRODÁM BRAMBORY,
králíky, ořechy, mák a řepu.
Tel.: 776 172 530
``PRODEJ DŘEVĚNÝCH HRAČEK
STÁLE POKRAČUJE! Největší
specializovaná prodejna –
Ořechová 5, Praha 8. Velký výběr
českých hraček! Tel.: 722 942 194,
e-shop: drevenehracky-inna.cz

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

VÝUKA – KURZY

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz

``PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ
pro své děti menší a větší byt.
Lze i zvlášť. Na vystěhování
nespěchám. Platba hotově,
pomůžu vyplatit dluhy, exekuce
nebo uhradím privatizaci.
Tel.: 608 661 664
``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 –
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
``ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT
A MÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY?
Přímý zájemce od Vás koupí byt
v Praze na investici pro své děti
a seniorům nabízí, že nechá v bytě
dožít. Tel.: 608 661 665
REALITY – PRONÁJEM

``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
www.plavco.cz
AUTO – MOTO

``VÝKUP VOZIDEL pojízdných
i havarovaných – tel.: 739 665 445
``KOUPÍM AUTO do 20 tisíc.
Tel.: 602 889 740
REALITY – POPTÁVKA

``NEKUŘÁCKÝ PÁR HLEDÁ
NÁJEM menšího bytu u
MHD. Nejlépe 1+kk až 2+1.
Nastěhování po dohodě, nejlépe
po část. rekonstrukci. Na zařízení
nezáleží. Za případnou nabídku
děkuji. 603 789 381.
``KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní dům, vilku, pozemek, jakékoli velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou, podílové spoluvlastnictví, exekuce, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu apod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013
``CHTĚL BYCH KOUPIT BYT
na Praze 8. Mám hotovost.
Nabídněte. Realitky, prosím, ne.
Tel.: 728 128 732

let

``AUTOKLÍČE – VÝROBA
– ČIPOVÁNÍ. Spolehlivě,
na počkání. Levně.
Pavel Zumr, tel.: 602 614 949

``PRODÁM LEVNĚ nový typ
masážního lehátka SERAGEM,
tel.: 605 785 025

-10

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

ti 3

``ODBORNÉ PŘEKLADY AJ, NJ,
WEBY. Tel.: 603 820 564,
sosios@volny.cz

``VYKUPUJI STAROŽITNOSTI,
STARÝ PORCELÁN, SKLO, obrazy
aj. dále chromový nábytek
vč. židlí (i poškozené), skříňky
s bakelitovými zásuvkami,
květinové stěny i stolky, lustry,
hračky z 50. až 70. let. Platba
hotově. Tel.: 608 884 148.

de

``ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.
Tel.: 774 877 972

``KOUPÍM KOLUMBÁRIUM v Ďáblickém hřbitově. Tel.: 604 239 533

pr
o

``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel. 732 935 215

www.praha8.cz

otevír

áme

NOVÉ
TRÍDY

LESNÍ ŠKOLA
A ŠKOLKA
TROJA A CIMICE
UCÍME SE V PRÍRODE
placená inzerce

``MLADÝ PÁR HLEDÁ
BYT k pronájmu v Praze 8.
Volejte 778 085 860.
``PRONAJMU GARÁŽ v ulici
Famfulíkova i dlouhodobě.
Tel.: 702 291 909
REALITY – SLUŽBY

``MARTIN KRATOCHVÍL –
Realitní makléř – specialista pro
Prahu 8, 15 let zkušeností na trhu.
Prodej a pronájem nemovitostí.
ZDARMA tržní odhad
a poradenství. Spolehlivost.
Ulice Pobřežní, P–8,
www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350

``HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze
a okolí do 11 tis. Nebo vetší do
15 tis. vč. popl., tel.: 603 257 202

``SÍDLO PRO SRO, OSVČ v Praze
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247
www.sidloprofirmupraha.cz

``POPTÁVÁM BYT PRO RODINU
NA P–8 nebo v okolí (do
20 minut). Můžeme se stěhovat
ihned, ale ani nespěcháme.
Ideálně dlouhodobě. 2+1 – 3+1 do
16 tis. vč. popl. Výhodou lodžie
nebo balkon. Děkuji. 605 845 088

``PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA!
Pro manažery firem s rodinami
hledáme pěkné byty v Praze.
Garantujeme bezproblémový
průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 734 319 304

``PRONAJMEME NEBYTOVÝ
PROSTOR zkolaudovaný jako prodejna na výhodném místě v Poznaňské ulici v Bohnicích. Plocha
23 m2, voda, elektřina, teplo, WC
k dispozici. Tel.: 724 887 588

``PRODÁM GARÁŽ Praha 8 –
Bohnice, zn. levně. Tel.: 732 801 435

``GARÁŽE VHODNÉ I JAKO
SKLADY k pronájmu. 12m2 nebo
36m2 (vhodná i pro 2 auta) s elek.,
Světova ul., P–8. Tel.: 739 247 097,
vondrackova@wonders.cz
``PRONAJMU GARÁŽ. BOX
uzamykatelný, 3x 6 m v patr.
garážích Lovosická 442.
Ostraha 24 h. Tel.: 737 165 334
``PRONAJMU GARÁŽ u metra
Ládví. Cena dohodou.
Tel.: 721 323 929,
e-mail: karel.rezek@gmail.com
``BYTOVÉ DRUŽSTVO
PRONAJME nebytové prostory
v Libni u metra Palmovka; bývalý
kryt CO vč. WC, umyvadla,
elektro, 14 místností cca 100 m2
a 1 místnost s ústř. top. a el.,
cca 20 m2. Tel.: 602 666 569

Důchod
neznamená
konec pracovním
ambicím, za měsíc
jsem si přivydělal
15 600 Kč

Chceš si
přivydělat i ty?
Zavolej na tel.:
730 517 837

www.3udoli.cz, tel.: 608 700 446
placená inzerce
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REALITY – PRODEJ

``PRODÁM ZAHRÁDKU v zahrádkářské kolonii v Chabrech.
Pozemek i chata v osobním
vlastnictví. Tel.: 732 842 941
KRÁSA

``PEDIKÚRA – klasická s relax.
masáží. V domě s peč. službou –
Ládví. Více: Dana – tel.: 724 309 449
www.myskovska.webnode.cz
``PEDIKŮRA, masáže nohou.
Tel.: 774 877 972
ZDRAVÍ

``MASÁŽE od MASÉRA.
Bohnice, hodina 250 Kč.
Více na tel.: 602 876 864
``FYZIOTERAPIE A REKONDICE
– každé pondělí se o Vás
postaráme v našem studiu
ve Frýdlantské ulici 1306/22.
FB: MB fyzio Tel.: 739 807 460
OSTATNÍ

``KARLÍNSKÉ KURZY ŠITÍ * pro
začátečníky * pokročilé. YARIT,
Karlínské nám. 3, tel.: 775 977 023,
e-mail: yarit@seznam.cz
``PRIMA-VET, VAŠE VETERINA
V BOHNICÍCH. U nás naleznete
profesionální a zároveň citlivý
přístup k vašim mazlíčkům.
Po–pá 9:30–19:30, 777 331 729,
www.prima-vet.cz
``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, tel.: 602 150 374,
e-mail: tj-sokol-troja@volny.cz,
www.tj-sokoltroja.cz
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OSMIČKA pro rodinu
přijme na pozice:
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pedagog/p

Městská část
Praha 8

více informací získáte na:

katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
nebo tel. 601 089 379

OSMIČKA
pro rodinu

Pod záštitou starosty Romana Petruse

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

vás srdečně zve na výstavu posluchačů studijního programu
Architektura a stavitelství FSv ČVUT z ateliéru Synek – Kašpar

BYTOVÉ DOMY – LIBEŇ

dostavby bloků v ulici Zenklova

22. 3. – 28. 4. 2017
Bílá galerie v budově Úřadu městské části Praha 8
tzv. „Bílý dům“, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

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

Podporujeme
mladé talenty!
Kauﬂand v Praze
na Palmovce pro Vás
vede tým účastníků
Potential Campus.
Více informací na:
www.kaufland.cz/campus

Placená inzerce

Placená inzerce
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8, Osmička pro rodinu
a Farnost od sv. Vojtěcha vás srdečně zvou na akci

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

1200
12 –1300
1330–1400
1430–1500
1530–1600
1600–1700
1730
30

otevření kostela
komentovaná prohlídka kostela
koncert souboru Hrabalova koťata
prezentace varhan
komentovaná prohlídka kostela
varhanní koncert se souborem Páni kluci
mše svatá

Po celou dobu akce zde bude umístěna výstava
110. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha v Libni

bohatý jarmark; ukázky tradičních řemesel: kovář,
keramik, štukatér, vlásenkář; výtvarné dílny;
netradiční pouťové atrakce: kotrmelčák, kolotoč
na ruční pohon, houpačky, kušová střelnice apod.
1500–1550 tři pohádky: Červená Karkulka,
O Smolíčkovi, O Palečkovi

