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Skupina LP5 — 10 let
retrospektiva

Libeňský plynojem

9/9 — 22/11/2015
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8

Otevřeno
po a st: 8:00–18:00
út a čt: 8:00–15:30

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

Vstup zdarma

Jindřich Čermák
Vladimír Komenda

Aleš Miřička
Mikuláš Petr
Karel Richtr

Jiří Veselý 
Slavo Capek

www.centrumkrakov.cz

SPLŇTE PŘÁNÍ TĚM,
KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ

DĚTEM A MATKÁM Z KRIZOVÝCH CENTER

od 29. listopadu do 22. prosince 2015
každé pondělí a středu od 15:00 – 18:00 hodin

ve 2. podlaží Centra Krakov

KRIZOVÁ CENTRA

Ve spolupráci 
s Městskou části 

Praha 8 ozdobíme 
Vánoční strom 
přáníčky, které 

můžete i Vy od 29. 
listopadu splnit 

dětem a maminkám, 
které to potřebují.

�

22. prosince v 11 
hodin najdou všichni 

svá splněná přání 
pod stromečkem ve 

2. podlaží.

facebook.com/CentrumKrakov
Městská část
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Duo Teres
Lucia Kopsová – housle
Tomáš Honěk – kytara

Městská část
Praha 8

Úřad Městské části Praha 8
odbor kultury, sportu a mládeže a památkové péče

pořádá 
Cyklus zámeckých koncertů 

Duo Teres
Lucia Kopsová – housle
Tomáš Honěk – kytara

úterý 10. 11. 2015 19.00 hodin
Recitálový program, kombinuje skladby renomovaných českých 

autorů klasické a jazzové hudby K. Růžičky, M. Brunnera,                          
J. Freidlina, L. Hurníka, O. Kukala, B. Hlavenkové

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

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

www.praha8.cz
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Vážení spoluobčané,
Mým tématem pro tento měsíc, a nejen pro něj, bude Rohanský 
ostrov. V posledních letech jste si zvykli slýchat o tomto místě 
ve dvou rovinách. Jednak proto, že se jedná o místa, která jsou 
velmi nevlídná a dlouhodobě zanedbaná. Ostatně stížností na to, 
jak vypadá Rohanský ostrov, mám slušnou porci v e-mailu. A pak 
nám samotní developeři léta prezentují, jak se tam bude krásně 
stavět a co tam všechno bude. Ostatně takto tam na papíře 
„staví“ již několik let. Akorát, že reálně postaveno není vůbec nic 
a území leží ladem. 

Dovolil jsem si mírné pátrání a zaměřil jsem se na využití části 
území Rohanského ostrova, pro obyvatele tu zajímavější, tedy 
na území určené pro sport a rekreaci. Toto území by mělo vést 
od současné cyklostezky směrem k řece. Při tomto pátrání jsem 
našel hned dokonce ČTYŘI platné studie a všechny schválené. 
Mají ale jednu vadu, a to vadu dosti podstatnou. Na každé z nich 
je pokaždé něco jiného. Jednou kanál s jedním a dvěma rameny, 
jednou zase poldr s jednou a dvěma plochami apod. Takže co 
s tím? 

S panem náměstkem Dolínkem a ředitelem Institutu rozvoje 
a plánování (IPR) jsme se dohodli na vyjasnění situace a  dalších 
krocích vedoucích k definitivnímu rozhodnutí jak dále tuto oblast 
využít. Spolupráci s IPR považuji za zásadní a strategickou. 
Zároveň bude i městská část Praha 8 postupovat ve svých vizích, 
co s tímto prostorem. Chci zdůraznit, že tento prostor je 
nezastavitelný. 

Jaké byste chtěli na tomto obrovském území sportovně-relaxač-
ní využití vy? Prosím pište mi svoje nápady na:  
roman.petrus@praha8.cz.  

Roman Petrus 
Starosta MČ Praha 8

Měsíčník Městské části Praha 8
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Čtvrť Fengtai o rozloze 306 km2 leží jihozápadně od historického 
centra Pekingu. Člení se na 14 nižších okrsků, 2 města a 5 okrsků. 
Má více než 2 miliony obyvatel a je třetí nejrozlehlejší pekingskou 
středovou částí. Na jejím území se nacházejí rozlehlé průmyslové, 
skladové a logistické parky. Má také řadu historických památek 
a kulturních míst. Za všechny jmenujme chrám Bílý mrak, 266 m dlouhý 
most Marca Pola, středověkou pevnost Wanping, pekingský Světový 
park či Čínské vesmírné muzeum. Tepnou Fengtaiského obvodu je 
největší vlakové nádraží v Asii, tzv. Západní pekingské vlakové nádraží 
s rozlohou 510 000 m2, které denně odbaví až 180 000 lidí. 

Kritéria Fairtradového města
 Vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade ve městě  
město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí 
strategických dokumentů)  v místních obchodech a kavárnách jsou 
dostupné fairtradové produkty  místní organizace podporují fair trade 
(školy, nevládní organizace, církve, knihovny apod.)  místní média 
informují o fair trade.

partnerství

Peking má zájem o navázání 
spolupráce s MČ Praha 8
Zástupci radnice Prahy 8 v čele 
s místostarostou Matějem Fichtne-
rem přijali ve středu 14. října na Li-
beňském zámku pekingskou dele-
gaci. Reprezentanti Číny přijeli 
jednat o vzájemné spolupráci mezi 
pekingskou čtvrtí Fengtai a měst-
skou částí Praha 8. Setkání se za čín-
skou stranu zúčastnil starosta čtvrti 
Fengtai pan Ji Yan a další členové 
pekingské místní samosprávy. Za 
vedení městské části se setkání zú-
častnili také radní Anna Kroutil 
a předseda Kontrolního výboru Vla-
dislav Kopal.

Na jednání proběhlo představení 
obou městských částí a na řadu při-
šla i témata možné budoucí spolu-

práce. Hosté také navštívili repre-
zentativní prostory Libeňského 
zámku, zámeckou kapli Neposkvr-
něného početí Panny Marie, a kostel 
sv. Cyrila a Metoděje. Čtvrť Feng- 
tai uzavřela partnerství s řadou ev-
ropských měst, např. s Düsseldor-

fem. „Partnerství s pekingskou čtvr-
tí Fengtai by bylo pro naši městskou 
část odvážným krokem vpřed. Chtě-
li bychom navázat na posilování čes-
ko-čínské spolupráce na vládní 
úrovni a tuto spolupráci přenést i na 
úroveň samosprávy. Čínské partne-
ry oslovuje především historický 
charakter Prahy a s tím související 
možnosti pro rozvoj turistiky, české 
kulturní bohatství, tradice, a v ne-
poslední řadě také investiční příleži-
tosti. Výhody plynoucí z oboustran-
ného partnerství by se pro Prahu 8 
mohly stát velkou příležitostí pro 
další rozvoj,“ říká místostarosta Ma-
těj Fichtner.  Petr Kopeček

nová pracovní 
skupina

Ženy Praze 8
Nová pracovní skupina Ženy 
Praze 8, kterou iniciovala 
místostarostka Alena 
Borhyová, zahájila svou 
činnost v úterý 13. října 2015. 
Jejím cílem je především 
získávání podnětů od žen, 
které se aktivně zapojují 
do dění v Praze 8. Tato 
skupina se bude scházet 
pravidelně čtyřikrát do roka, 
další setkání bude v únoru.

Na první schůzce se 
diskutovalo o několika 
tématech, např. problematika 
nedostatku času žen i mužů 
s malými dětmi, jak zajistit, 
aby maminky na mateřské 
dovolené měly alespoň pár 
hodin denně na řešení svých 
záležitostí či pracovních 
potřeb nebo jak propojit 
starší generaci občanů s tou 
mladší apod. 

„Zájmem žen, podílet se 
na rozvoji naší městské části, 
jsem byla velmi příjemně 
překvapena. Podněty se týkaly 
zejména rozšíření činnosti 
Osmičky pro rodinu, jelikož 
rodinná problematika je pro 
ženy velmi žhavým tématem,“ 
říká místostarostka Alena 
Borhyová 

Více na www.praha8.cz. 
(kop)

Zpravodajství

spravedlivý obchod

Praha 8 se chce stát Fairtradovým městem
U příležitosti Světového dne dů-
stojné práce byl ve středu 7. října 
představen na radnici Prahy 8 pro-
jekt Fairtradová města, který sdru-
žuje podporovatele konceptu fair 
trade. Místostarostové Alena Bor-
hyová a Petr Vilgus i radní Anna 
Kroutil vyjádřili za Prahu 8 na se-
tkání zájem se do kampaně zapojit 
a splnit v budoucnu potřebná kri-
téria.

Koordinátorka kampaně Lenka 
Černínová a ředitel Ekumenické 
akademie Jiří Silný vysvětlili, že 
Fairtradová města je mezinárodní 
kampaň, do které je po celém svě-
tě zapojeno již přes 1 700 měst 
a obcí. Zasazuje se o to, aby farmá-

ři a pracovníci z rozvojových zemí 
žili důstojnějším životem. K tomu, 
aby město získalo titul, musí splnit 
pět základních kritérií (viz ráme-
ček).  K Fairtradovým městům pa-
tří Londýn, Paříž, Brusel, Kodaň 
nebo Řím, ale i malá města a ves-
nice. Prvními Fairtradovými městy 
se v ČR staly Litoměřice a Vsetín. 
Dnes je u nás oficiálně registrová-
no měst devět. 

Fair trade (férový, spravedlivý 
obchod) je způsob obchodu, který 
zaručuje lidem z rozvojových zemí 
odpovídající výdělek za jejich prá-
ci a umožňuje jim, aby žili důstoj-
ným životem. Zahrnuje v sobě 
i další principy, které chrání země-

dělce i životní prostředí. Fairtra-
dový výrobek se dá odhalit podle 
známky Fair trade na obalu. „Pro-
blematika farmářů v rozvojových 
zemích je od nás na první pohled 
vzdálená, měli bychom si však 
uvědomit, že svým nákupním cho-
váním dnes a denně ovlivňujeme 
jejich životy,“ vysvětluje místosta-
rosta Petr Vilgus.

Jedním z koordinátorů kampa-
ně Fairtradová města je také Eku-
menická akademie sídlící v Praze 
8. Akademie prosazuje alternativ-
ní přístupy při řešení současných 
ekonomických, sociálních a ekolo-
gických problémů. Zároveň je pře-
náší do praxe v podobě konkrét-
ních projektů, jako je například 
Fair trade.  (kop)

   Místostarosta 
Prahy 8  
Matěj Fichtner 
se zdraví 
s panem 
Ji Yan, 
starostou 
pekingské 
čtvrti Fengtai. 
Foto:  
Petr Kopeček  
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Zpravodajství

Karlínská čísla
5 740 m2 – celkem nových 
povrchů komunikací 
54 ks – nových stromů
9283 m2 – založení nového 
parkového trávníku výsevem
27 ks – nových lamp veřejného 
osvětlení
99 ks – laviček
20 ks – odpadkových košů
8 ks – košů na psí exkrementy
3 ks – informační panely
2 ks – pítka

placená inzerce

revitaliZace

Karlínské náměstí se vylouplo do krásy
Po více než půlroce, během kterého 
probíhala náročná revitalizace, se 
Karlínské náměstí vylouplo do krá-
sy. Koncem října, v době uzávěrky 
Osmičky, již zbývalo jen osadit 
opravenou a vyčištěnou ozdobnou 
nadzemní část kašny a dokončit 
pár posledních detailů – a pak se již 
srdce Karlína mohlo znovu otevřít 
veřejnosti.

V severní části náměstí je kom-
pletně zrekonstruován objekt záze-

mí parku s WC, jsou upraveny 
všechny komunikace, osazeny nové 
litinové plůtky i ostatní prvky mo-
biliáře, pítka, herní prvky na dět-
ském hřišti, veřejné osvětlení a au-
tomatický závlahový systém. 
Podzemní těleso kašny dostalo 
nové ovládání osvětlení kašny.  

Část Karlínského náměstí v okolí 
kostela má zrekonstruované všech-
ny parkové komunikace, instalová-
ny nové lavičky, odpadkové koše 

a funkční elektropřípojku pro po-
třeby farmářských trhů, které co 
nevidět budou opět v provozu.

„Jsem ráda, že revitalizace parku 
proběhla úspěšně a že se Karlínské 
náměstí může opět stát centrem ži-
vota obyvatel Karlína,“ řekla radní 
MČ Praha 8 Anna Kroutil, která 
měla celou akci na starost. 

Karlínské náměstí s parkem 
o rozloze 1,54 ha je od svého vzni-
ku centrem nejstaršího pražského 
předměstí. Jeho dominantou je 
kostel sv. Cyrila a Metoděje, který 
byl vysvěcen 18. října 1863 při pří-
ležitosti milénia příchodu slovan-
ských věrozvěstů na Moravu.

Vznik parku je kladen mezi roky 
1861 až 1867 (severní část). Jižní 
strana byla dokončena až po dovr-
šení stavby kostela v r. 1873. Ob-
délníkový park je ze všech stran le-
mován chodníky a má rozsáhlé 

travnaté plochy, které dovolují prů-
hled až ke kostelu. 

Stromy byly vysazeny už v době 
založení parku. Prostranství dopl-
ňují dětské hřiště, které bylo zříze-
no v 60. letech 20. století, a kašna, 
která byla osazena na místo v roce 
1862 (nebo podle data vyrytého na 
kašně v roce 1869). 

Vladimír Slabý   Stav parku 29. dubna 2015...    ... a 22. října 2015. 

Foto: autor a Daria Říčařová
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POZVÁNKY

nenechte si ujít
 NORDIC WALKING 

PUTOVÁNÍ Z ČIMIC DO TROJE.  
Sobota 14. 11., začátek v 15:00 na konečné za-
stávce tramvaje č. 17 Vozovna Kobylisy. Cena 
100/70 Kč. Na vycházce „nordic walking“ po-
známe Čimický háj, který se nachází na pome-
zí Čimic a Kobylis. Dříve se zde nacházel dubo-
vý les zvaný Temeliště. Dále naše cesta povede 
směrem do Troje přes významnou přírodní pa-
mátku Velká skála. Trasa cca 5 km. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 

za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji!  
POZOR! – omezený počet účastníků. 
 PRO DĚTI 

PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA.  
Neděle 8. 11., začátek v 10:00 h ve slav-
nostním vestibulu historické budovy. Cena 
140/100 Kč. Na děti čeká vyprávění o tom, jak 
bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dva-
krát). Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu 
a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhod-

né pro děti od šesti let (v doprovodu dospě-
lé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 40 osob.
 KLASICKÁ HUDBA 

KONCERT V LIBEŇSKÉM ZÁMKU. V úte-
rý 24. listopadu v 18.30 hodin v obřadní síni. 
Vstup zdarma. V podání Foerstrova komorní-
ho pěveckého sdružení se sbormistrem Jaro-
slavem Brychem zazní skladby E. H. Griega, 
P. Koronthályho, R. Lukowského, G. Forbese, 
J. Busta, F. Biebla, K. Slavického a Z. Lukáše. 
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Zpravodajství

Každá chvíle 
se počítá

školka < 1 min 
cyklostezka < 1 min
obchody < 1 min
hřiště < 1 min

novechabry.cz
800 810 100
novechabry.cz

Pětihvězdičkové bydlení ve viladomech v Praze 8
Kobylisy

5 min

NOVINKA NA TRHU

placená inzerce

připomínka tragédie

Školáci opět navštívili Mauthausen
Rekordní počet 431 žáků z devátých tříd 14 zá-
kladních škol Prahy 8 navštívilo 22. října areál 
bývalého koncentračního tábora Mauthausen 
v Rakousku. Díky radnici Prahy 8, která zájezd 
organizovala a hradila, si tak stejně jako v před-
chozích letech studenti připomněli tragédii 
československých vlastenců, kteří byli po aten-
tátu na zastupujícího říšského protektora Rein-

harda Heydricha odvlečeni do tohoto vyhlazo-
vacího tábora a dne 24. října 1942 brutálně 
zavražděni.

Šlo o nejmasovější popravu československých 
vlastenců v Mauthausenu v jeden den, kdy po 
dobu děsivých 9 hodin byl každé dvě minuty ra-
nou do týla zastřelen jeden člověk. Mnozí z 262 
obětí byli obyvateli Prahy 8. Byla mezi nimi 
i předchůdkyně dnešních studentů čtrnáctiletá 
Jindřiška Nováková, žačka základní školy U Zá-
mečku (dnešní ZŠ Bohumila Hrabala). 

Věnce a kytici k pomníku československým 
obětem položili za MČ Praha 8 radní Anna 
Kroutil spolu se zastupitelkou Janou Pešlovou 
a Liborem Kálmánem, vedoucím Odboru kultu-
ry. Spolu se studenty uctili minutou ticha obě-
ti, které přinesli českoslovenští vlastenci, pod-
porovatelé a příbuzní parašutistů operačních 
skupin Anthropoid, Silver A. Out Distance a In-
transivite, kteří byli zavražděni v Mauthausenu 
24.  října 1942, 26. ledna 1943 a 3. února 1944.
„Historie se musí připomínat,“ řekla radní Anna 

Kroutil. „To je nesmírně důležité zejména dnes, 
kdy se paměť národa vytrácí, a naopak narůsta-
jí nacionalistické a xenofobní nálady. Proto 
jsem ráda, že radnice Prahy 8 může alespoň 
touto cestou pomoci žáky seznámit s ne až tak 
dávnou minulostí,“ dodala radní Kroutil. 

Text a foto: Vladimír Slabý
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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.

Jak by měla 
vypadat 
optimální 
příprava 
revitalizace 
veřejné 
plochy, a které 
byste dali 
přednost?

?  

hnutí ano

Je to  
o komunikaci

V letošním roce se nám podařilo 
úspěšně dokončit hned několik pro-
jektů, které napomáhají ke zlepšení 
života v naší městské části. Národní 
kulturní památka Kobyliská střelnice 
konečně získala podobu, kterou si 
zaslouží, ZŠ Ústavní má moderní 
stravovací zařízení, školky i další bu-
dovy jsou konečně zateplené, díky 
čemuž budou mít ekologičtější pro-
voz apod. 

Z největších investičních akcí urči-
tě stojí za zmínku nově zrevitalizova-
né Karlínské náměstí. U tohoto pro-
jektu, stejně jako i u ostatních, je 
důležité mít na paměti, že do proce-
su vstupuje mnoho proměnných. Es-
tetické nároky, zohlednění dosavad-
ního využívání upravovaných ploch, 
kompozice celého území, historické 
nuance, praktické využití prostoru 
a samozřejmě potřeby občanů váza-
né na dané místo. 

Protože nás zajímají názory obča-
nů, v poslední době jsme uspořádali 
řadu veřejných besed a debat k růz-
ným problematikám. Chceme vědět, 
co se lidem líbí ve svém okolí mít, co 
preferují opravovat či revitalizovat 
jako první, jak chtějí své okolí přetvá-
řet k lepšímu. Pokud se třeba i sami 
chtějí aktivně zapojit do zlepšování 
svého prostředí např. veřejnými úkli-
dy, radnice udělá vše proto, aby jim 
vyšla vstříc. Doufám proto, že spolu-
práce s občany bude i nadále pokra-
čovat a společně vymyslíme další 
projekty a revitalizace, které by oži-
vily veřejný prostor v Praze 8 tak, aby 
se všem věkovým skupinám žilo 
v naší městské části co nejlépe. 

Anna Kroutil

radní MČ Praha 8  

za ANO

ods praha 8

Autobusák 
na Ládví vznikl 
i bez přípravy

Marně jsem pátral po smyslu této 
otázky. Dokonce ani v Ústavu pro ja-
zyk český odborníci nenašli řešení. 
Ale co, každý (tedy v Praze 8 téměř 
každý) může položit otázku, jakou 
chce. Zkusím tedy odpovědět.

Úplně by totiž stačilo nejen při „re-
vitalizacích“ používat obyčejný sel-
ský rozum. Chápu, že to někomu 
může dělat problémy a raději se vyží-
vá v různých záměrech, studiích, 
projektech a baví ho vysedávat na 
komisích a výborech. Ale za pokus by 
to jistě stálo.

Kdyby totiž současné vedení rad-
nice používalo selský rozum, tak by 
na Ládví nezajížděly tisíce spojů ze 
středních Čech. Rozum velí, že tyto 
autobusy mají končit na velkém ter-
minálu v Letňanech, a ne na sídlišti. 
Pandy v podchodu či urputná snaha 
okamžitě zkrášlit prostranství před 
kulturním domem (na pozemku, 
který v tuto chvíli městské části stej-
ně nepatří) jsou kouřovými clonami, 
které chytrého člověka neošálí.

Stejně tak stavba nové radnice na 
Palmovce, kterou pánové a dámy za-
stavili. Co víc by prospělo „revitaliza-
ci veřejného prostoru“ – přeloženo 
do češtiny, aby tam nebyl nepořádek 
a vypadalo to hezky – než dokončení 
projektu z dílny světově uznávaného 
architekta Josefa Pleskota. Místo 
toho, aby se příští rok na jaře, jak 
bylo původně plánováno, Palmovka 
rozjasnila, tak bude nadále hnusná 
a šedivá. Nová radnice by totiž jistě 
přilákala další investory, majitelé 
okolních budov by se chytli za nos 
a opravili třeba fasádu. Palmovka se 
mohla v krátké době stát novým An-
dělem, kam denně proudí davy lidí 
a kde to žije. Kvůli „osvícenému“ ve-
dení radnice však bude Palmovka na-
dále ošuntělým místem. 

Tomáš Mrázek

zastupitel  

MČ Praha 8 za ODS

top 09 praha 8

Chtělo by to  
trochu odvahy

Účelem kostrbaté otázky z pera 
ČSSD je zcela zřejmě pochvalné 
zhodnocení přípravy revitalizace Lá-
dví a Krakova, které v současnosti 
probíhá. Nelze než pozitivně ohod-
notit účast odborné veřejnosti a míst-
ních občanů v tvorbě nových koncep-
cí obou území. Nicméně, jak je 
zřejmé z vyhodnocení soutěžních ná-
vrhů na Ládví, například názor sta-
rosty Petruse a odborné komise je 
diametrálně odlišný. 

Urbanismus a tvorba ucelených, 
funkčních území je sice disciplína, na 
kterou má každý svůj platný názor, 
ale k tomu, aby se města rozvíjela 
koncepčně, smysluplně, strategicky 
a s širším nadhledem, je třeba hlavně 
odborníků. Občané by měli mít mož-
nost si vybrat, zda na volném pro-
stranství preferují dětské hřiště nebo 
psí louku, ale celkovou koncepci by 
měl tvořit někdo s příslušným vzdě-
láním a zkušenostmi. Když Miche-
langelo předělával návrh Baziliky 
svatého Petra, neřešil, zda příliš ne-
vyčnívá nad okolní zástavbu. V dneš-
ní době je sice tento přístup těžko 
představitelný, nicméně častokrát se 
stává, že vedení obcí nemá odvahu 
svěřit tvorbu veřejného prostoru ně-
komu s vizí, třebaže se nejdřív může 
zdát odvážná a kontroverzní. Však 
Eiffelovu věž Pařížané také nesnáše-
li. A dnes? Je dominantou města 
a jednou z hlavních turistických 
atrakcí. 

Jsem přesvědčena, že finální po-
doba oblasti kolem Ládví či Krakova 
bude zcela jistě lepší, než je nyní. Se 
zatajeným dechem ovšem očekávám 
návrhy radnice Prahy 8 pro oblast 
Palmovky. Tam nám zatím přichysta-
li pouze „půvabný“ skelet radnice za 
750 mil. Kč. 

Petra Hainzová

zastupitelka  

MČ Praha 8 za TOP 09

Tento měsíc se ptá: 
ČSSD
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Čssd

Odpovědným 
zapojením občanů 
a odborníků

Jako sociální demokraté v první řadě 
preferujeme odpovědný výběr zane-
dbaných ploch potřebujících revitali-
zaci a zároveň výběr takových ploch, 
které se vyskytují v různých částech 
Prahy 8 a jejichž revitalizací dosáh-
neme rovnoměrného rozvoje celé 
naší městské části. Takovéto postup-
né vyhledání nejvhodnějších lokalit 
letos proběhlo ve spolupráci s obča-
ny v rámci Komise pro životní pro-
středí. 

V žádném případě nepreferujeme 
pouhé zadávání tvorby studií a nava-
zujících projektových dokumentací, 
kterými si jednotlivé radnice kolikrát 
šetří čas a energii. Pro sociální demo-
kracii je zcela klíčová fáze diskuze 
s občany a odbornou veřejností, kte-
rá připraví jasnou představu vedení 
městské části a předchází výše uve-
denému zadávání projektových do-
kumentací. S tímto vědomím byly 
ve druhé polovině letošního roku 
projednány představy revitalizace 
náměstí a přilehlé plochy u Krakova 
a náměstí na Ládví, které dle našeho 
přesvědčení splnily všechny uvedené 
nejdůležitější atributy, tedy vhodný 
výběr lokality, spolupráci s akade-
mickou obcí a přípravu návrhů k dis-
kuzi, připomínkování občanů, ná-
sledné veřejné projednání 
a navazující zpracování podkladů. 

Pokud bych se měl zmínit o kon-
krétních revitalizacích, určitě bych 
nemohl uvést jen jednu. V Praze 8 
máme povětšinou nedostatečně revi-
talizovaná centra jednotlivých čtvrtí, 
jako jsou již zmíněné Bohnice, cent-
rum Sídliště Ďáblice a některá další. 
Těm všem budeme chtít věnovat od-
povídající pozornostt. 

Vít Céza 

zastupitel  

MČ Praha 8 za ČSSD

ksČm

Využijme 
příležitosti, kterou 
nám radnice nabízí

Příprava na revitalizaci by měla pro-
bíhat za účasti občanů. Bylo by velmi 
jednoduché, aby oživení veřejných 
prostorů na území Prahy 8 bylo pře-
neseno na rozhodnutí úředníků 
nebo zastupitelů. Je však nutné se 
podle nás zeptat, co si v dané lokali-
tě lidé přejí a jak by okolí jejich byd-
liště mělo vypadat. Proto by bylo 
vhodné při přípravě revitalizace 
uspořádat besedy.

Vždyť ne vždy se musí názory na 
využití veřejných prostranství sho-
dovat. Někdo může namítat, že je 
třeba více zeleně, někdo zase že je 
málo parkovacích míst, jinému chy-
bí stezka pro cyklisty a dalšímu zase 
třeba dětské hřiště nebo psí louka. 
Obyvatelům Čimic nejvíce leží na 
srdci zastaralé a poměrně zdevasto-
vané nákupní centrum Draháň.  
Jiné požadavky budou mít občané 
Karlína a Libně, jiné obyvatelé se-
verní části Prahy 8. V současné době 
probíhají diskuse s občany o úpra-
vě okolí OC Krakov, zda v jeho blíz-
kosti vytvořit místo betonové plochy 
mezi obchodním centrem a KD Kra-
kov park či náměstí. V nedávné 
době se podařilo díky pracovníkům 
Odboru životního prostředí a dob-
rovolníkům vyčistit jezírko v Čimic-
kém háji. V červencovém čísle Os-
mičky bylo zveřejněno hlasování 
o revitalizaci parků na Praze 8. 

 Z vlastní zkušenosti vím, že obča-
né ztrácí zájem o své okolí. V přípa-
dě konání veřejných besed k růz-
ným problematikám jich přijde 
pouze hrstka, a to spíše ze zvědavos-
ti. To není dobře. Obvod je nás 
všech. Pokud se možnost volby pro 
občany nabízí, je třeba ji využít! 

Petr Vilím  

zastupitel  

MČ Praha 8 za KSČM 

osmiČka sobě,
kdu-Čsl a neZávislí

Architektonické 
soutěže by měly 
být standard
Ploch, které je potřeba revitalizovat, 
je na Praze 8 mnoho, například auto-
busová zastávka Odra, prostranství 
u metra Ládví, oblast Palmovky nebo 
oblast u zastávky Štěpničná (tzv. 
Včela). Problém je často v tom, že 
tyto plochy a budovy nepatří Praze 8, 
nýbrž magistrátu nebo těm soukro-
mým vlastníkům, kteří se do oprav 
příliš neženou. V prvním případě by 
městská část měla mnohem víc „kle-
pat na magistrátní bránu“: buď po-
žadovat nápravu, nebo si nechat 
daná prostranství svěřit do péče 
a o nápravu se pokusit za pomoci ev-
ropských fondů sama. V druhém pří-
padě se musí snažit s majiteli navá-
zat komunikaci: na jedné straně být 
vstřícná (například informovat vlast-
níky o možnostech dotací), na druhé 
straně zasáhnout a iniciovat postih, 
pokud chátrající budova ohrožuje 
kolemjdoucí. 

Co se týče samotné přípravy revita-
lizace, měla by vhodně zapojit laiky 
i odborníky. Rozumná radnice má 
soustavně sbírat podněty občanů 
a brát v úvahu jejich připomínky 
k ideovým návrhům, avšak veřejnost 
těžko může nahradit dobře připrave-
nou projektovou architektonickou 
soutěž – a ta by u veřejných budov 
měla být samozřejmostí. Nápomocen 
v diskuzi a přípravě takové soutěže by 
měl být architekt městské části; je 
tedy třeba, aby byl iniciativnější než 
dosud. Každá rekonstrukce a zateple-
ní veřejné budovy je příležitostí zkráš-
lit veřejný prostor; ne jen možností 
utratit evropské peníze na obalení bu-
dov polystyrenem.  

Vlaďka Vojtíšková

zastupitelka MČ Praha 8  

za Osmička sobě,  

KDU-ČSL a nezávislí

strana Zelených

Zapojujeme občany 
– v diskuzích  
i při práci   

Základem obnovy veřejných míst 
z obecních rozpočtů by měla být po-
učka: k rekonstrukci město přistou-
pí až poté, co veřejnost dostane pro-
stor vyjádřit se k projektu. 
Připomínkování probíhá ve fázi pří-
pravy, kdy je ještě možné projekt 
skutečně změnit podle názoru obča-
nů. Nesmí se jednat o pouhou pre-
zentaci, ale o dialog mezi radnicí 
a místními obyvateli.

Příkladem špatné praxe byla re-
konstrukce Kaizlových sadů. Mnozí 
rodiče si až po kolaudaci mohli po-
stěžovat na nevhodné povrchy hřiš-
tě, na chybějící toalety nebo na nepo-
užitelnou in-line dráhu. Kdyby se 
tehdejší radnice reprezentovaná ko-
alicí ODS, TOP 09 a nacionalistů za-
jímala o názory občanů, bylo možno 
předejít zklamání z polovičaté práce. 

Současná koalice přistupuje k re-
konstrukcím s maximální zodpo-
vědností. Zapojujeme občany ještě 
před zahájením projekčních prací, 
scházíme se nad studentskými vize-
mi a prezentujeme je na výstavách. 
Na základě vůle vás – občanek a ob-
čanů osmičky připravujeme strate-
gický plán udržitelného rozvoje, 
který má určit budoucnost naší 
městské části na příštích 10 let. Ote-
vřeně diskutujeme o konkrétních 
plánech pro konkrétní místa a při-
pravujeme systém mikrograntů na 
obnovu veřejných prostor pro oby-
vatele Prahy 8. 

Petr Vilgus

místostarosta Prahy 8  

za Stranu zelených
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Zateplování mateřských Škol

Úspěšné snížení energetické náročnosti 
Výrazné snížení energetické náročnosti objektů 
mateřských škol Bojasova a Šiškova, které probíha-
lo během letošního roku, je definitivně dokonče-
no. Celá akce zahrnovala výměnu oken a komplet-
ní zateplení obvodového pláště a střech. 

Bohužel, neobešlo se to bez zádr-
helů a určitého skluzu, způsobené-
ho nedostatečnou pracovní kapaci-
tou zhotovitele. V této souvislosti 
MČ Praha 8 podniká právní kroky 
k vymáhání pohledávek po zhoto-
viteli. V současné době probíhá od-
straňování drobných vad a nedo-
dělků, které ale nijak nebrání 

normálnímu užívání mateřských 
škol.

Jak byla celá akce financována? 
Původně podané žádosti o dotaci 
z roku 2013 byly staženy, protože 
se ukázalo, že byly vypracovány na 
základě studií, tedy nepřesných 
předpokládaných výdajů na reali-
zaci těchto akcí. Později vyhotove-

ná podrobná prováděcí dokumen-
tace na tyto projekty však ukázala, 
že reálné výdaje na realizaci pro-
jektů přijdou na jednou tolik. Proto 
v roce 2015 byly žádosti o dotaci 
upraveny na tyto částky a podány 
znovu do 64. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí, oblast 
podpory realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla. MČ Pra-
ha 8 získala možnost čerpání fi-
nanční podpory pro realizaci za-
teplení mateřské školy Bojasova až 
do výše 10 232 354,70 Kč a pro ma-
teřskou školu Šiškova až do výše 

10 181 068,20 Kč. Z toho 5 % po-
skytne Státní fond životního pro-
středí a podstatná část finanční 
podpory bude alokována z pro-
středků Fondu soudržnosti, tj. 
z rozpočtu Evropské unie.   (vrs)

veřejné projednávání

O budoucnosti náměstí a parku u OC a KD Krakov 
Ve čtvrtek 8. října se od 17:30 do 20:00 uskutečnilo veřejné projednávání 
týkající se revitalizace prostoru přiléhajícího ke Kulturnímu domu a Obchod-
nímu centru Krakov včetně vyřešení prostorových a funkčních souvislostí. 

Veřejnému projednávání předchá-
zelo vypracování tří studentských 
projektů budoucí podoby celé loka-
lity, jejich vystavení a následné při-
pomínkování jednotlivých návrhů 
i celkového záměru revitalizace ze 
strany veřejnosti. 

Debatu zahájil starosta MČ Pra-
ha 8 Roman Petrus, který shrnul 
stav dosavadních příprav a před-
stavil jednotlivé účastníky diskuze. 

Na něj navázal arch. Ondřej 
Tuček, jenž promluvil k širším ur-
banistickým souvislostem a sou-
časným problémům místa. Poté za-
stupitel a předseda Komise pro 
životní prostředí Vít Céza prezento-
val závěry a statistické údaje vzešlé 
z průzkumu veřejného mínění. 

Vedoucí pedagogové student-
ských projektů z Fakulty stavební 
ČVUT Petr Durdík a Ivan Kaplan 

představili zadání studentských 
projektů a následně všechny tři au-
torky Denisa Kupková, Barbora Je-
řábková a Kateřina Vetešníková 
prezentovaly své návrhy. 

Následovala diskuze, do které 
se zapojilo mnoho z celkem šesti 
desítek přítomných občanů. Vlast-
ní diskuze přinesla řadu podnětů 
pro další přípravné fáze. „S celko-
vou účastí občanů a kvalitou deba-

ty jsem moc spokojen. Je vidět, že 
občané ocení a pozitivně se zapojí 
ve chvíli, kdy se s nimi radnice 
snaží jednat a zapojovat je do spo-
lečných příprav,“ řekl starosta Ro-
man Petrus. 

Zastupitel Vít Céza k tomu do-
dává: „Zpětná vazba, kterou jsme 
od občanů získali, je pro nás ne-
smírně cenná. Velmi také kvituji 
zájem občanů sdělit své emailové 
adresy, na které chtějí být infor-
mováni o navazující fázi příprav 
a dalších aktivitách radnice.“ 

  (vic)

první elektronická aukce

Pětimilionová úspora za plyn každý rok
MČ Praha 8 bude od příštího roku platit 
Pražské plynárenské, a. s., o polovinu 
menší částku za dodávky zemního plynu 
než v minulosti. Týká se to nejen budov 
úřadu, ale i základních a mateřských škol 
a dalších objektů, které jsou ve správě 
MČ Praha 8. 

„Tohoto výrazného snížení nákladů jsme 
dosáhli díky centrálnímu nákupu plynu 
formou elektronické aukce, kterou 
14. září 2015 uspořádala MČ Praha 8,“ říká 
místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner, který 
s myšlenkou centrálního nákupu energií 
přišel. 

Historicky první elektronická aukce 
začala na ceně více než 5,5 miliónu Kč 

bez DPH za dodávku pro všechny budovy, 
postupně nabídkové ceny spadly až na 
4 191 876 Kč bez DPH ročně. Pro srovnání 
– MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace, 
zejména ZŠ a MŠ, zaplatily v roce 2014 za 
dodávky zemního plynu dohromady 10,32 
miliónu Kč. Když budeme předpokládat pro 
příští rok zhruba stejný odběr plynu jako 
v roce 2014, tak MČ uspoří na platbách 
přes 5 miliónů Kč.

S přípravou aukce se začalo už počátkem 
roku, kdy bylo nejdříve nutné shromáždit 
veškeré údaje o odběrech za všechny 
zúčastněné organizace, kterých bylo téměř 
40. Pak následovala příprava samotného 
výběrového řízení a vypsání veřejné 

zakázky v květnu. Samotná aukce pak 
trvala 18 minut.

Samotná aukce probíhala přes internet 
v systému Softender, který je certifikován 
dle zákona o veřejných zakázkách pro 
použití elektronické aukce. V aukci podali 
nabídky tři dodavatelé, cena se v průběhu 
aukce měnila celkem sedmnáctkrát. 

„Jako další krok chceme prosadit 
podobný systém centrálního nákupu i pro 
elektrickou energii, který může přinést 
další úspory. Výhledově bychom také chtěli 
uspořádat hromadný nákup energií i pro 
občany městské části, aby na energiích 
ušetřily i domácnosti občanů,“ dodává 
Fichtner.  (vrs)

hospodaření radnice/životní prostředí

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

 Dobrý den,
chci se zeptat na dvě věci. Jako první mě 
zajímá, jestli uvažujete o přidání více 
kontejnerů na tříděný odpad do oblastí, 
kde na více jak 300 bytů je od každého 
druhu jen jeden (myslím, že dva kontej-
nery od každého druhu by byly ideál-
ní, jedny na jeden konec ulice, druhý 
na druhý). Druhá věc, ráda bych vědě-
la, pro  plastové sáčky na psí exkremen-
ty nahradily sáčky papírové, a jestli se 
zpět navrátí sáčky plastové? Přiloženou 
lopatkou jsem po dlouhém boji vzdala 
něco nabírat, neboť to ani díky dlouhé 
trávě nešlo. Nyní jsem nucena si kupo-
vat sáčky za vlastní peníze, což se mi ne-
líbí z důvodu, že poctivě platím za své-
ho psa poplatek 1500 Kč ročně.  
Dekuji za odpověď. 

Eliška Hatašová

Vážená paní Hatašová, 
děkujeme moc za obě připomínky. 

Pokud jde o tříděný odpad, jako 
městská část nyní připravuje první etapu 
instalace podzemních kontejnerů, které 
mají výrazně větší objem a na řadě míst by 
mohly notně přispět ke zlepšení situace. 
Pokud budete mít zájem, můžete zaslat 
konkrétní lokality, které vás zajímají, 
a pošleme vám detailnější informace. 
V obecné rovině je nutné zmínit, že oblast 
tříděného odpadu má pod sebou hl. m. 
Praha a naše městská část může pouze 
doporučovat změny na základě zjištěných 
skutečností. 

Druhou zmíněnou připomínkou jsou 
sáčky na psí exkrementy. Tuto záležitost 
jsme již řešili. Na poradě odboru pro 
životní prostředí bylo konstatováno, 
že jakmile to bude administrativně možné 

(od konce letošního roku), budou 
u každého koše nabízeny oba typy sáčků. 

Odbor životního prostředí  

a speciálních projektů

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

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky  
krátit a upravovat.

 

www.muzeumprahy.cz

P R O G R A M Y  P R O  R O D I N Y  S  D Ě T M I

Tvořivé dílny pro rodiny s dětmi k výstavě:

 

Hroby
barbarů

Svět živých
a mrtvých
doby
stěhování
národů

Barbarian
Graves
The World
of the Living
and the Dead
of the Migration
Period 

Muzeum hlavního města Prahy
The City of Prague Museum
Na Poříčí 52, Praha 8 / Prague 8
Denně kromě pondělí 9–18
daily except Mondays 9 am to 6 pm

www.muzeumprahy.cz

P A R T N E Ř I  /  P A R T N E R SSPOLUPRACUJÍCÍ  INSTITUCE
COOPERATING INSTITUTIONS

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I  /  M E D I A  P A R T N E R S

    

    

    

    

    

    27.5.2015–14.2.2016

Muzeum hlavního města Prahy
ve spolupráci s Labrys, o.p.s.
a Národním muzeem
Vás zvou na výstavu
The City of Prague Museum
in cooperation with Labrys, o.p.s.
and the National Museum
invites you to the exhibition

Hroby_A5_inz  30.05.15  9:34  Stránka 1

LANGWEIL’S PLAYROOM
FOR CHILDREN

LANG_herna_BLACK  16.10.14  12:52  Stránka 1

Slabikar_pamatek  16.10.14  12:10  Stránka 1
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MuzeumProDeti  22.10.14  8:33  Stránka 1
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3D
LANGWEILŮV
MODELPRAHY

3D CINEMA  LANGWEIL’S MODEL OF PRAGUE

K I N O

3D Kino_WHITE  16.10.14  12:48  Stránka 1

Tvořivé dílny se konají v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy 
v přednáškovém sále vždy v 10 a ve 14 hod. Objednávejte se předem, 

prosím, pomocí rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz

28. 11. 
BARBARSKÝ 

ŠTÍT

21. 11. 
TVORBA 

RUNOVÉHO 
NÁPISU

14. 11. 
MOZAIKOVÉ 

OBRAZY

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc
Otevřeno: út–ne 9 –18 hod., v úterý 17. 11. 2015 otevřeno 9 –18 hod. 

S TÁ L É  E X P O Z I C E
Praha v pravěku
Praha na přelomu středověku a novověku
Barokní Praha
Langweilův model Prahy

V Ý S TAV Y  V Ý S TAV Y
Praha Husova a husitská / 1415–2015
24. 9. 2015 – 24. 1. 2016
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

V Ý S TAV Y  V  H L AV N Í  B U D O V Ě
Hroby barbarů / 
Svět živých a mrtvých doby 
stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016 
Rozprávky jsou pohádky
13. 10. – 12. 11. 2015
VÁ N O Č N Í  V Ý S TAVA
Praha-Těšnov / Provoz obnoven
25. 11. 2015 – 31. 3. 2016
Praha ve strhaném plakátu /
Jitka Kopejtková
27. 11. 2015 – 28. 2. 2016

P Ř E D M Ě T  S E Z Ó N Y
Archeologie v laboratoři
12. 10. 2015 – 3. 1. 2016

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  L I S T O P A D  2 0 1 5

P R O G R A M Y  P R O  V E Ř E J N O S T
Přednášky k výstavě Hroby barbarů: 
4. 11. Cesta z hlíny do vitríny
11. 11. Knížecí hrobka z Popradu-Matejovců
18. 11. Pozdně antické mince na území ČR
Archeologické programy (v 10 hod.)
28. 11.  S archeologií do středověku 
Polozapomenutá řemesla, tvořivé 
dílny (9,15–17 hod.)
28. 11.  Vyšívání prostorových obrazků 
na plastové kanavě
Street art – přednášky s projekcí pro 
veřejnost, studenty středních a vyso-
kých škol s výtvarným zaměřením
10. 11.  Street art - Evropa (v 16.30 hod.)
Akademie volného času (v 16.30 hod.)
Historie Prahy v deseti století
5. 11.  12. století – Význam Vyšehradu 
v dějinách Prahy
Výtvarné umění v dějinách času IV.
12. 11.  Fotogra�e 20. a 30. let
Pražská divadla a jejich proměny 
v čase
26. 11. Na koho se nedostalo

Adventní koncert 
u Petřínské rozhledny v sobotu 

28. 11. 2015 (13–15 hod.)
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Co do velkoobjemového kontejneru patří?
 Rozhodně ano: 

Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?
 Rozhodně ne: 

Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, 
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory 
a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

servis

VELkOOBJEMOVé kOntEJnErY
Lokalita Datum Čas

Dolákova x Hackerova x Kusého 6. 11. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova 6. 11. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 6. 11. 14.00–18.00
Hnězdenská x Olštýnská 6. 11. 15.00–19.00
Janečkova 9. 11. 14.00–18.00
Na Vartě 9. 11. 14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická 9. 11. 15.00–19.00
Stejskalova x U Rokytky 10. 11. 13.00–17.00
Kandertova  x Lindnerova 10. 11. 14.00–18.00
Kašparovo náměstí 10. 11. 14.00–18.00
Ke Stírce x Na Stírce 10. 11. 15.00–19.00
Korycanská x K Ládví 11. 11. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51 / 64) 11. 11. 14.00–18.00
Kubíkova (u DD) 11. 11. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém 11. 11. 15.00–19.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 12. 11. 13.00–17.00
Kubišova  
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

12. 11. 14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce 12. 11. 15.00–19.00
Kurkova (parkoviště) 13. 11. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 13. 11. 14.00–18.00
Na Pecích x Chaberská 13. 11. 15.00–19.00
U Pekařky 14. 11. 08.00–12.00
Pobřežní x Thámova 14. 11. 08.00–12.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 14. 11. 09.00–13.00
Na Žertvách x Vacínova 14. 11. 09.00–13.00
Pekařova x Jestřebická 16. 11. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Kubišova 16. 11. 14.00–18.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 16. 11. 15.00–19.00
Pakoměřická x Březiněveská 17. 11. 13.00–17.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 17. 11. 14.00–18.00
Pernerova x Sovova 17. 11. 15.00–19.00
Stejskalova x U Rokytky 18. 11. 13.00–17.00
Petra Bezruče x U Pískovny 18. 11. 14.00–18.00
Pernerova x Šaldova 18. 11. 14.00–18.00
Písečná x Na Šutce 18. 11. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 19. 11. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová 19. 11. 14.00–18.00
Klecanská x K Ládví 19. 11. 14.00–18.00
Petra Slezáka x Urxova 19. 11. 15.00–19.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 20. 11. 13.00–17.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 20. 11. 14.00–18.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 20. 11. 14.00–18.00
Pod Labuťkou x Prosecká 20. 11. 15.00–19.00
Jirsíkova x Malého 21. 11. 08.00–12.00
Chaberská x Líbeznická 21. 11. 08.00–12.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 21. 11. 09.00–13.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 21. 11. 09.00–13.00
Braunerova x Konšelská 23. 11. 13.00–17.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 23. 11. 14.00–18.00
Fořtova x Do Údolí 23. 11. 14.00–18.00
Podhajská pole (parkoviště) 23. 11. 15.00–19.00
Gdaňská x Toruňská 24. 11. 13.00–17.00

Lokalita Datum Čas

Roudnická (za Bešťákovou) 24. 11. 14.00–18.00
Řešovská x Zelenohorská 24. 11. 14.00–18.00
Služská x Přemyšlenská 24. 11. 15.00–19.00
Drahorádova 25. 11. 13.00–17.00
Štěpničná (parkoviště) 25. 11. 14.00–18.00
Šimůnkova (slepý konec) 25. 11. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová 25. 11. 15.00–19.00
Libišská (parkoviště) 26. 11. 13.00–17.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 26. 11. 14.00–18.00
Trojská x Nad Trojou 26. 11. 14.00–18.00
Mazurská (u trafostanice) 26. 11. 15.00–19.00
Mlazická 27. 11. 13.00–17.00
Klecanská x K Ládví 27. 11. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová 27. 11. 14.00–18.00
Na Pěšinách x Pod Statky 27. 11. 15.00–19.00
Na Vartě 28. 11. 08.00–12.00
K Mlýnu x Chorušická 28. 11. 08.00–12.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 28. 11. 09.00–13.00
Křivenická x Čimická 30. 11. 14.00–18.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 30. 11. 14.00–18.00
Třeboradická x Košťálkova 30. 11. 15.00–19.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 1. 12. 13.00–17.00
Mlazická 1. 12. 14.00–18.00
Klecanská x Na Ládví 1. 12. 15.00–19.00
Modřínová x Javorová 1. 12. 16.00–20.00
Na Pěšinách x Pod Statky 2. 12. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 2. 12. 14.00–18.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 2. 12. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 2. 12. 16.00–20.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 3. 12. 13.00–17.00
Třeboradická x Košťálkova 3. 12. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 3. 12. 15.00–19.00
Pekařova x Jestřebická 3. 12. 16.00–20.00
Uzavřená 4. 12. 13.00–17.00
Křivenická x Čimická 4. 12. 14.00–18.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 4. 12. 15.00–19.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 4. 12. 16.00–20.00
Havlínova x Pohnertova 5. 12. 08.00–12.00
Burešova 5. 12. 08.00–12.00
Lindavská 5. 12. 09.00–13.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 5. 12. 10.00–14.00
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doprava/servis

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

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

kobylisy  
a Ďáblice

Parkovací 
boxy v novém
V oblasti Kobylis a Ďáblic 
dochází v těchto dnech 
k obnově a doplnění vodorov-
ného dopravního značení 
v místech určených pro 
parkování vozidel. 

Na základě požadavků 
občanů se nejen obnovují 
stávající pruhy, vymezující 
parkovací místa, nebo se 
odstraňuje chybné značení, 
ale také se v některých místech 
mění z kolmého na šikmé. 
To je dáno přizpůsobením se 
normám při zavádění zón 
placeného stání.

 Akce je koordinována se 
správcem komunikací, jímž je 
Technická správa komunikací.

Týká se to těchto komunika-
cí: Čumpelíkova, Štíbrova, 
Šiškova, Kaňkovského, 
Jelínkova, Bojasova, Slancova, 
Opálkova, Kyselova, Kurkova, 
Hrubého, Rajmonova, 
Binarova, Taussigova, 
Hlaváčova, Davídkova, 
Šimůnkova, Fanfulíkova, 
Kubíkova, Akátová, Frýdlant-
ská, Třebenická, Vhabařovická, 
Střekovská, Ďáblická, Bešťáko-
va, Drahorádova, Černého, 
Česákova a Roudnická.   (vrs)

Ďáblice

K hvězdárně 
povede nová 
cyklostezka

Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy zahájila v Ďábli-
cích výstavbu nové cyklostezky 
v délce necelých 200 m a šířce 
2–3 m. Jedná se o napojení 
trasy A280 k hvězdárně 
Ďáblice, kde byla původní 
trasa vedena po nezpevněné 
hliněné cestě s kamenitým 
povrchem. Provoz na stezce 
bude kombinovaný (pro 
cyklisty i pro pěší), a první 
zájemci si ji budou moci 
vyzkoušet již ve druhé 
polovině listopadu.   

Cyklostezka se napojuje na 
panelovou komunikaci při ulici 
Květnová a končit bude 
u objektu hvězdárny, kde 
budou podél stezky vytvořeny 
zpevněné plochy pro lavičky 
a stojan na kola. Povrch bude 
mlatový do sadových 
obrubníků.   (býv)

poZvánka k sousedům

Noc divadel na sedmičce
MČ Praha 8 navázala v říjnu spolupráci s Prahou 7 
v oblasti kultury a mediální propagace. 
Podrobnosti projednaly místosta-
rostka Prahy 8 Alena Borhyová 
a Hana Třeštíková, radní Prahy 7. 
V Osmičce vám proto budeme přiná-
šet pozvánky na nejzajímavější akce 
konané u sousedů, a na oplátku Ho-
bulet, časopis MČ Praha 7, bude in-
formovat o tom, co děláme u nás.

Takže: Na co se jít v listopadu po-
dívat na Prahu 7? Na Noc divadel! 
Druhý ročník festivalu, který se 
uskuteční v sobotu 21. listopadu 
2015, nabídne ve 29 městech celé 
ČR celkem 119 souborů, a stane se 
tak největší událostí v rámci této 
akce v Evropě. 

Na sedmičce se k akci připojí 
např. divadlo Alfred ve dvoře, které 
přichystalo představení Tranzmu-
tace (v 18.00 a 20.30) a pro nej-
menší inscenaci Český rááááj! (ve 
13.00 a 16.00 hodin). 

V holešovickém Studiu ALTA 
můžete ochutnat delikatesy z celé-
ho světa na snídani spolupořádané 
iniciativou Hate Free Culture 
(9.00 h.). Taneční studio Light 
představí hříčku pro děti Pan 
Brum a jeho dům (11.00 h.).  Ve-
čer vyvrcholí premiérou předsta-
vení Ceviche (19.30 h.).  

(vrs)

kontejnery na bioodpad

Lokalita Datum Čas

V Nových Bohnicích 7. 11.       13.00–16.00
Střížkovská 733/64 7. 11.       13.00–16.00
Fořtova x Okořská 9. 11. 13.00–17.00
Javorová x Březová 12. 11. 14.00–18.00
Sopotská x Bydhošťská 13. 11. 14.00–18.00
Do Údolí x Libeňská 16. 11. 14.00–18.00
Služská x Přemyšlenská 17. 11. 14.00–18.00
Na Pěšinách x Na Stírce 22. 11. 9.00–12.00
Kandertova – západní konec 22. 11. 9.00–12.00
Na Přesypu x Vzestupná 28. 11.     9.00–12.00

karlín

Nová autobusová zastávka
Nedaleko Negrelliho viaduktu byla 31. října zřízena nová zastávka auto-
busu. Bude nejprve fungovat jako zastávka na znamení, což je běžný po-
stup u nově vzniklých zastávek. Zlepší se tak dopravní obslužnost Karlína 
se Žižkovem, které doposud spojoval pouze Žižkovský tunel.

MČ Praha 8 vyšla vstříc dlouhodobému požadavku obyvatel po lepší do-
stupnosti této lokality a vyjednala s ROPIDem a Dopravním podnikem hl. 
m. Prahy umístění zastávky v ulici Prvního pluku nedaleko Sokolovské 
a Pernerovy. 

„Oceňuji iniciativu občanů, kteří nám dávají návrhy změn v dopravě, 
které by uvítali. Přestože toto není v naší kompetenci, snažíme se dále tyto 
požadavky komunikovat s příslušnými organizacemi. Nová zastávka se 
podařila vyjednat a to je určitě, nejen pro obyvatele Karlína, dobrá zprá-
va,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek. � (apa)

beZpeČnost na ulici

U škol a školek  
přibudou reflexní značky
Městská část vyčlenila prostředky 
na realizaci bezpečnostních opat-
ření u základních škol a mateř-
ských školek na Praze 8. Dojde 
k obnově a dovybavení bezpečnost-
ních prvků v dopravě. Jedná se 
o osazení nových značek, výměnu 
starých značek za nové reflexní, 
zvýraznění přechodů, nové zpoma-
lovací prahy a instalaci zábradlí. 

Vybraná opatření bude realizo-
vat Technická správa komunikací 
na základě smlouvy s městskou 
částí. Dopravní situace u škol 
a školek budeme i nadále monito-
rovat a společně s městskou i stát-
ní policií vyhodnocovat případné 
návrhy na další větší ochranu dětí 
v těchto dopravních lokalitách. 

(mm)
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životní prostředí

Zima je tu

Kdo, kdy a jak udržuje komunikace?
Zimní údržba komunikací  začíná 
1. 11. 2015 a končí 31. 3. 2016. 
V tomto období se zimní údržba 
místních komunikací provádí po-
dle Plánu zimní údržby, který je 
schvalován Radou hl. m. Prahy.

Časové lhůty pro zajištění sjízd-
nosti komunikací jsou stanoveny 
v souladu s ustanoveními vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích., Lhůty pro 
zajištění schůdnosti musí být v sou-
ladu s vyhláškou hl. m. Prahy č. 
39/1997 Sb. 

Je důležité zmínit, že většina ko-
munikací a s tím související správa 
a údržba je ve správě Technické 
správy komunikací (TSK) hl. m. 

Prahy, ne městské části. MČ má 
proto pouze velice omezené pravo-
moci. Může TSK navrhnout či po-
žádat o změny, ale sama nemá 
v rámci kompetencí TSK možnost 
rozhodovat.   

Na webu společnosti TSK hl. m. 
Prahy je k dispozici aplikace (od 
1. 11. 2015), kde lze zjistit, zda je 
ulice zařazena/nezařazena  do sys-
tému zimní údržby. V sekci „vyhle-
dat“ uživatel zadá jméno 
požadované ulice. Následně se mu 
objeví mapa s vybranou ulicí a je-
jím nejbližším okolím. Při kliknutí 
levým tlačítkem myší na danou ko-
munikaci se zobrazí detailní infor-
mace o dodavatelské společnosti, 
druhu posypu a především zjistí, 

do jakého pořadí je komunikace za-
řazena.

Odbor životního prostředí a spe-
ciálních projektů nechává každo-
ročně uklízet nad rámec povinného 
úklidu ještě další kilometry cest, 
přestože právní předpisy a Plán 
zimní údržby hl. m. Prahy jedno-
značně stanoví, kde bude zimní 
úklid prováděn. Tyto cesty jsou 
v majetku či správě MČ Praha 8. 
Nejedná se pouze o cestní síť v par-
cích, ale například o lokality mezi 
panelovou výstavbou ve čtvrtích 
Bohnice, Kobylisy, Troja, Ďáblice, 
Čimice, Karlín, Libeň a další. „Cí-
lem je maximálně usnadnit dopra-
vu občanů za prací, odpočinkem, 
sportem a kulturou. Sněhová po-

krývka by neměla pěším ani moto-
ristům znesnadňovat normální  
každodenní fungování. Proto zajiš-
ťujeme úklid nad rámec, abychom 
toto nebezpečí minimalizovali,“ 
uvedla radní Anna Kroutil.  

Daniela Hemidi, Jiří Pondělíček

odpadové hospodářství

Intenzivnější kontroly nesou ovoce
Od pololetí tohoto roku byly oddě-
lením státní správy, odboru životní-
ho prostředí a speciálních projektů 
zintenzivněny kontroly odpadové-
ho hospodářství na celém území 
městské části Prahy 8. Tyto kontro-
ly se v minulých letech prováděly 
velmi sporadicky a s malým výsled-
ným efektem. Za poslední roky se 
v průměru kontrolovalo pouze 5 až 
10 subjektů v jejich provozovnách. 

Všichni máme zájem o zlepšení 
prostředí, ve kterém žijeme, pracu-
jeme a trávíme svůj volný čas. Na-
příklad v okolí Karlína, ale i jinde, 
jsem se obdobně jako mnozí z vás 
často setkávala se situací, kdy pře-
plněné kontejnery  přímo hyzdily 
své okolí. Tyto kontejnery se staly 
nejen zdrojem estetického utrpení, 
ale i zdrojem možných zdravotních 
problémů a v neposlední řadě 
i  zdrojem surovin pro nepřizpůso-
bivé občany, kteří v nich hledají su-
roviny pro další zpeněžení. Situace 
se stala neúnosnou a princip třídě-
ní a úklidu recyklovatelného odpa-
du, tak potřebný pro naše životní 
prostředí, jakoby pozbýval smyslu. 

Právě proto bylo třeba, aby měst-
ská část tento problém začala in-
tenzivně řešit. Jedním krokem je 
rychlé a dostatečné zajištění odvo-
zů tohoto odpadu. Druhým, nemé-
ně důležitým, je provádění kontrol 
producentů tohoto odpadu z řad 
podnikatelských subjektů, zda řád-

ně a v souladu s právními předpisy 
tento odpad likvidují. Po pravdě to 
není nic složitého. Jedná se o uza-
vření smlouvy s dodavatelem slu-
žeb, který odvoz kontejnerů zajiš-
ťuje. Čas strávený s administrativou 
a roční poplatky jsou minimální. 
Přesto byly při kontrolní činnosti 
zjištěné mnohé nedostatky.

Kontroly jsou zaměřeny jak na 
právnické, tak fyzické osoby opráv-
něné podnikat na území městské 
části Prahy 8 s cílem prověřit dodr-
žování ustanovení právních předpi-

sů a rozhodnutí Ministerstva život-
ního prostředí a jiných správních 
úřadů v oblasti odpadového hospo-
dářství.

Kontroly se soustřeďují zejména 
na zjištění týkající se zneužívání ve-
řejných separací kontrolovanými 
subjekty. Původci odpadu (práv-

nické i fyzické osoby), 
produkující odpady 
podobné komunální-
mu odpadu, mohou 
využívat systému 
shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů zavedeného obcí (hl. 
m. Prahou) pouze na základě pí-
semné smlouvy uzavřené se svozo-
vou společností. 

Kontroly odpadového hospodář-
ství (KOH) prioritně probíhají ve 
vytipovaných lokalitách v okolí čas-
to přeplňovaných separačních stá-
ní/kontejnerů. Ve spolupráci s živ-
nostenským úřadem byly 
přednostně vybrány provozy s hos-
tinskou činností. Do kontrol jsou 
však operativně zařazovány i jiné 

provozy na základě znalostí místní 
situace identifikované jednotlivými 
odbornými pracovníky odboru ži-
votního prostředí. 

V případě zjištění porušení ně-
které z povinností jsou kontrolním 
orgánem podle správního řádu za-
hajovaná správní řízení. Na zákla-
dě zákona o odpadech je možné 
udělit peněžitou pokutu.  O uložení 
sankce ve formě peněžité pokuty 
dle příslušného ustanovení § 66 zá-
kona o odpadech.

Za první polovinu roku 2015 
bylo prověřeno odpadové hospo-
dářství v 63 provozovnách. 
V 11 případech bylo zahájeno 
správní řízení a uloženy sankce 
v celkové výši 25 000 Kč. 

Na závěr mohu konstatovat, že 
proces kontrol není zdaleka u kon-
ce. Pracovníci odboru životního 
prostředí budou nadále monitoro-
vat soustřeďování odpadů a prů-
běžně kontrolovat subjekty, kde 
byly zjištěny nedostatky a také dal-
ší provozovny.  

Anna Kroutil

radní pro životní prostředí
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měníme prahu 8

Místo Termín

Základní škola, 
Libčická 658/10, Čimice

4. listopadu

Kulturní dům Krakov, 
Těšínská 600, Bohnice

9. listopadu

Úřad městské části Praha 8  (vstupní hala 
Bílého domu), U Meteoru 6, Libeň

10. listopadu

Základní škola 
Na Šutce 440/28, Troja

23. listopadu

Základní škola  
Hovorčovická 1281/11, Kobylisy

25. listopadu

Z oČí do oČí

Přijďte říci své podněty ke zlepšení 
života v naší městské části
Těšíme se na vás při společných setkáních v uvedených místech 
a termínech. Vyberte si místo, které máte nejblíže, a přijďte nám 
sdělit své podněty kdykoliv mezi 17. a 19. hodinou.

Nejbližší aktivity, do kterých se můžete zapojit:
Zapojte se

Pracovní skupiny
Jste odborníkem v některé z uvedených oblastí?  
Ozvěte se nám na e-mail strategie@praha8.cz 

Oblasti:
A. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí
B. Školství, kultura, sport, volnočasové aktivity
C. Zdravotnictví, sociální oblast
D. Bezpečnost, rozvoj území, bydlení

Pracovní skupiny se budou začátkem příštího roku podílet na 
zpracování cílů, opatření a ukazatelů  Strategického plánu Prahy 8. 
Předpokládáme čtyři až pět schůzek každé pracovní skupiny 
v rozmezí tří měsíců. V pracovních skupinách budou zastupitelé, 
zaměstnanci úřadu, zástupci důležitých organizací a odborná 
veřejnost. 

Napište nám, čekáme na vás. Přihlásit se  
můžete během celého listopadu.  
Těšíme se na spolupráci. 

nejČastějŠí podněty obČanů
Setkání v Kulturním  
domě Ládví 19. října

DOPRAVA
   Příměstské autobusy na Ládví 
(hluk, prašnost)

   Parkovací zóny
   Stav chodníků, silnic

BEZPEČNOST
   Kontroly policie (hluk z nočních 
barů, krádeže, bezdomovci, 
přechody, parkování)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   Kvalita životního prostředí  
v okolí IPODEC (hluk, prašnost)

   Úklid chodníků, údržba zeleně
   Zahušťování bytové zástavby
   Odvoz tříděného odpadu

KULTURA, SPORT,  
SOCIÁLNÍ OBLAST
   Kulturní činnost v KD Ládví
   Poradna pro opuštěné seniory

Setkání v ZŠ Lyčkovo 
náměstí 21. října

DOPRAVA
   Parkovací zóny
   Stav chodníků
   Kontrola zákazu parkování
   Cyklostezky, in-line dráha
   Správa železniční dopravní  
cesty a projektanti ze společnosti 
Sudok prezentovali informace 
o rekonstrukci Negrelliho  
viaduktu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   Úklid chodníků, údržba zeleně
   Zahušťování bytové zástavby
   Velkoobjemové kontejnery 
na tříděný odpad

SPORT
   Sportovní vyžití pro děti

ŠKOLSTVÍ
   Kapacita ZŠ Lyčkovo náměstí

série setkání s obČany kvůli roZvoji prahy 8

Přinášíme první výsledky ze setkání s občany
V rámci projektu Měníme Prahu 8 
jsme v říjnu uspořádali dvě setkání 
s občany z okolí KD Ládví a Karlína. 
Přišlo skoro 90 občanů, kteří poda-
li 145 podnětů pro lepší život v Pra-
ze 8. Občané diskutovali své pod-
něty se zástupci odborů úřadu, 
s radními a zastupiteli. Všechny 
podněty budou sepsány a předány 
k řešení příslušným odborům úřa-
du nebo zahrnuty do Strategického 
plánu udržitelného rozvoje 
MČ Praha 8 (Koncepce rozvoje Pra-
hy 8 do roku 2026). 

Občané podávali podněty i for-
mou pocitové mapy odpověďmi na 
dotazy: kde to mám rád, kde se ne-

cítím bezpečně, kde je to ošklivé 
a kde mi něco chybí. Bylo tak podá-
no 90 podnětů. Těšte se na videore-
portáže z některých setkání, které 
pořizuje Matouš Ettler z Reflegs 
TV, školní televize ZŠ Lyčkovo 
nám.

Všem děkujeme za aktivní pří-
stup a zároveň zveme na další se-
tkání v listopadu. Přijďte sdělit své 
podněty, viz tabulka. Poděkování 
patří i řediteli ZŠ Lyčkovo náměstí, 
Mgr. Janu Kordovi, za výbornou 
spolupráci při organizaci setkání 
s občany v Karlíně.

Iva Hájková

koordinátorka místní Agendy 21

Foto: Petr Kopeček
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historie

stalo se na osmičce
  1. 11. 1860  Společnost 

Karlínských omnibusů získa-
la koncesi k pravidelné do-
pravě mezi Karlínem a Smí-
chovem. 

  3. 11. 1956  Otevřena 
hvězdárna v Ďáblicích.

  20. 11. 1788  Dvorský de-
kret povoloval stavět ve 
vzdálenosti 500 sáhů za 

pražskými hradbami. Tedy 
i na území dnešního Flo-
rence.

  21. 11. 1967  Bohnická lé-
čebna omezila kazajky a ča-
sem se staly muzeálním 
předmětem. 

  22. 11. 1990  Vozy met-
ra zajížděly na trase „B“ do 
stanice Křižíkova, Invalidov-

na, Palmovka, Českomo-
ravská.

  23. 11. 1846  Položen zá-
kladní kámen Libeňské sy-
nagogy za přítomnosti arci-
vévody Štěpána. 

  30. 11. 1967  Vydán zá-
kon o hlavním městě Praze. 
Ku Praze 8 připojeny Dolní 
Chabry a Ďáblice.

burZa  
seniorů

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

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova 

Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407, 
Iva Hubená 737 353 942 

PROGRAM NA listoPad
  10. 11. úterý od 13.00  
 CVIČENÍ PAMĚTI v Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

  19. 11. čtvrtek od 11.00  DIVADLO 
POD PALMOVKOU – HENRI DE BLOWITZ 
 dokument ze života českého žurnalisty 
a politika 19. století. Vstupné 105 Kč 
Vstupenky každou středu mezi 
12. a 13. hod. u Ivt Hubené.

  23. 11. od 13.00  PONDĚLÍ BABINEC – 
POSEZENÍ PŘI KÁVĚ A ČAJI – TOMBOLA 
 v Gerontologickém centru. Vede Iva 
Hubená.

   24. 11. úterý, 13.00–16.00  VÝTVARNÁ 
DÍLNA – PRÁCE S KORKEM  pomůcky: 
nůž, karton na podložení, korek. 
V Gerontologickém centru. Pod vedením 
pí. Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč.

 BOWLING  pondělky: 2. 11., 9. 11., 
16. 11., 23. 11., 30. 11.  herna v Dolních 
Chabrech. Sraz ve 14.50 hod. před hernou 
(spojení: autobus č. 162 a 169, st. Osická. 
Od zast. metra Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové

 Ve středu: 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. 
 NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI 
 hole vlastní nebo můžeme zapůjčit.  
Sraz ve 13.00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená

 PÉTANQUE  PÉTANQUOVÉ 
HŘIŠTĚ  přijďte si zahrát do zahrady 
Gerontologického centra, kde je vám 
k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m. 
Všední dny od 8.00 hod. do 19.00 hod. 
Víkendy od 11.00 hod. do 19.00 hod. 
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule.

   Konverzační kurzy anglického  
jazyka od září 2015.  Lektorka:  
Ing. Dana Zemanová  2 skupiny:  
1. pondělí 9.25–10.55 od září do prosince,  
2. úterý 9.25–10.55 od září do prosince.  
Není vhodné pro úplné začátečníky –  
kurz je spíše konverzační.  
Přihlášky a bližší informace na recepci 
Gerocentra, nebo u Pavla Hocha, 
Šimůnkova 1600, Praha 8, tel. 286 883 676,  
e-mail: gema@gerontocentrum.cz

  8. 12. úterý, 13.00–16.00  VÝTVARNÁ 
DÍLNA – SEMÍNKOVÉ VONIČKY, PAPÍROVÉ 
OZDOBY  pomůcky: různá semínka, 
a koření v Gerontologickém centru. 
Pod vedením Alexandry Boušové, 
vstupné 20 Kč.

sídliŠtě kobylisy slaví 45 let 

Mnohé se změnilo, 
sídliště zůstalo
Konec letošního roku a začátek roku příštího 
představuje 45. výročí od začátku postupného 
zabydlování Kobyliského sídliště, které začalo 
předáváním bytů družstevním uživatelům do 
užívání v prvním dostavěném objektu Mirovická 
1077–1083. Tento první objekt je na sídlišti nej-
větší, zde bylo předáno 147 bytových jednotek 
v roce 1970, další byty v dostavovaných domech 
od následujícího roku.

Historie sídliště Kobylisy se datuje už od 
r. 1966, kdy Útvar hlavního architekta města 
Prahy pod vedením Ing. Jana Krákory vypraco-
val projektovou dokumentaci tohoto krásného 
sídliště postaveného na jižním svahu pod Čimic-
kým hájem, tvořící střední součást Severního 
města. Sídliště je na pozemku bývalé cihelny 
a ovocného sadu, ohraničeného Horňáteckou 
ulicí na východě, bývalou ulicí V brance na zápa-
dě (dnes Havlínova), v jižní části se dotýkající 
staršího sídliště s domy Pragovky a Dopravních 
podniků a na severu sahající až k lesoparku Ďáb-
lický háj. Rozloha zastavěného pozemku činí cca 
11,5 hektarů a jižní poloha zajišťuje nejteplejší 
prostředí na severu Prahy.

Většinu budovaných panelových objektů byla 
investována II. Stavebním bytovým družstvem 
občanů Praha 8, které vzniklo v roce 1963. Kan-
celář tohoto družstva, jak si jistě někteří členové 
pamatují, byla v Libni, v domě čp. 109, tehdy 
Třída Rudé armády (v současnosti již proluka 
v řadě starých staveb). Po pozemních přípra-
vách, započatých během roku 1968, začala 
vlastní výstavba objektů v roce 1969. Stavba se 
zahájila řadovými deskovými domy od Horňá-
tecké ulice podle budoucí ulice Milovická a po-
stupovala směrem západním a poté na jih. Vý-
stavba obytné části sídliště trvala do roku 1973 
a byla dovršena dokončovanou občanskou vyba-

veností: zdravotním střediskem, jeslemi, mateř-
skými školkami, blokovou prádelnou a obchod-
ním střediskem Sokolniky. První roky žití na 
sídlišti doprovázela různá provizoria od instala-
ce „balené kotelny“ jako dočasného zdroje tepla, 
přes dočasné prodejny základních potravin ve 
vyhrazených státních bytech, nedokončené 
chodníky až třeba po chybějící uliční osvětlení. 

Během uplynulých let se se společenskými 
změnami měnily názvy ulic, byty se ve značném 
počtu převedly do osobního vlastnictví, změnilo 
se i původní SBDO, vznikla Společenství vlastní-
ků jednotek, Družstva vlastníků, rozdrobilo se ří-
zení a hospodaření domů. Jen zastavěná plocha 
se nezměnila, a tak třeba skokový nárůst osob-
ních aut zatím nenachází řešení.  

Jindřich Jíra

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna
775 718 470, www.divadlokamen.cz
21. listopadu od 19:30 h:
Noc divadel
19:30z-zinscenovanázprohlídkazprostorzdivadlaz
včetnězskladů,zšatenzazpřilehlýchzartefaktů
20:30z-zpředstavenízDopis poslaný poštou
21:55z-zneformálnízrozhovoryzszhercizazrežiséremz
vzdivadelnízkavárně
d

26. listopadu od 19:30 h:
Asi ani zahrada
)příběhzazkoncertzozzahradníchzkráterechzzzzzzzzzzzzzzzzz
azlétajícíchzpředmětechztěžšíchznežzvzduch)
zzzzzzzzzzz
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pozvánky

V prosinci nadělujeme. 

Vojsko a děti 

  polovic! *
V prosinci nadělujeme.

Vojsko a děti 

  polovic! *

*   Speciální rodinné vstupné na prosincová 
představení – 2 dospělí za plnou cenu 
a děti do 18 let s 50% slevou. Vojsko 
po prokázání služebním průkazem 
také za 50 %! Slevu získáte v pokladně 
a obchodním oddělení divadla.

PROGRAM LISTOPAD/PROSINEC 
4.11. St 19:00 The Addams Family
6.11. Pá 19:00 The Addams Family
7.11. So 15:00 The Addams Family
7.11. So 19:00 The Addams Family
8.11. Ne 15:00 The Addams Family

10.11. Út 17:00 Ondřej Brzobohatý 
Symphonicum tour 2015

10.11. Út 20:00 Ondřej Brzobohatý 
Symphonicum tour 2015

11.11. St 19:00 The Addams Family
13.11. Pá 19:00 Lucie
14.11. So 15:00 Lucie
14.11. So 19:00 Lucie
15.11. Ne 15:00 Mam´zelle Nitouche
18.11. St 19:00 Carmen
19.11. Čt 19:00 Carmen
20.11. Pá 19:00 Václav NOID Bárta - Exkluzivní koncert
21.11. So 19:00 Václav NOID Bárta - Exkluzivní koncert
22.11. Ne 15:00 Noc na Karlštejně 
25.11. St 19:00 Noc na Karlštejně 
26.11. Čt 19:00 Jesus Christ Superstar
27.11. Pá 19:00 Jesus Christ Superstar
28.11. So 15:00 Jesus Christ Superstar
29.11. Ne 15:00 Polská krev
30.11. Po 20:00 All Star Ballet Gala
2.12. St 19:00 The Addams Family
3.12. Čt 19:00 The Addams Family
4.12. Pá 19:00 The Addams Family
5.12. So 15:00 The Addams Family
5.12. So 19:00 The Addams Family
6.12. Ne 15:00 The Addams Family

Vstupenky přímo na www.hdk.cz 
nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 
8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček 
CK Čedok.    

Osmicka_AF-vanoce_59x238.indd   1 22.10.15   10:23

                                                               
   
 
                    

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

Více informací najdete na 
WWW.PODPALMOVKOU.CZ
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kultura

Festival Divadelní Osmička se vydařil
Celkem 11 představení soutěžní přehlídky ochotnických souborů Divadelní Osmička mohli v průběhu října 
diváci zhlédnout v Divadle Karla Hackera. Cenu diváků získala hra Sluha dvou pánů v podání souboru 
Amadeus. Cenu místostarostky Aleny Borhyové za největší umělecký zážitek převzal soubor Sumus 
(na snímku spolu s uprostřed stojící mís-
tostarostkou) za skvělé podání Červené 
kaliny. „Krutá romance Vasilije Makaro-
viče Šukšina v podání souboru Sumus 
mě fascinovala svojí neokázalostí 
a hlubokým citovým nábojem,“ 
zdůvodnila své rozhodnutí místostarost-
ka Borhyová. „Celou inscenaci provází 
komické situace, ale jako celek to 
k smíchu vůbec není. Scénář jakoby 
psaný na míru Sumusu, vynikající režie 
Věry Maškové, skvělé herecké výkony 
celého souboru, to vše sečteno 
a potrženo rovná se velký umělecký 
zážitek v podání ochotníků.“ 

(vrs) foto Miloš Skácel

divadlo pod palmovkou 

Konečně ve svém!
Po nákladné dvouleté rekonstruk-
ci, kterou si vyžádaly povodně 
v červnu 2013, začalo Divadlo Pod 
Palmovkou konečně hrát opět ve 
vlastní budově. Novou etapu li-
beňské scény otevřela inscenace 
Spolupracovníci od britského dra-
matika J. Hodge a slavnostně ji za-
hájila místostarostka Prahy 8 Ale-
na Borhyová. 

Kromě zajímavých představení 
může divadlo nabídnout i výstavní 
prostor ve foyer, kde je v současné 

době výstava fotografií Davida Tu-
reckého, nebo nově zrekonstruo-
vanou divadelní kavárnu, která 
má otevřeno každý den od 11 ho-
din. Chystají se i doprovodné pro-
gramy, jako jsou např. divadelní 
dílny, prohlídky divadla apod. 

První příležitost seznámit se se 
zákulisím Divadla Pod Palmovkou 
budou mít návštěvníci v sobotu 
21. listopadu v rámci Noci divadel 
2015. Již od 14 hod. začne v hledi-
šti prezentace jednotlivých tech-

nických profesí, které se podílejí 
na vzniku divadelní inscenace. Ve-
čer pak proběhne první repríza au-
torského představení Braňo Holič-
ka Henri de Blowitz. 

Podrobnější informace o tom, 
jak si zarezervovat místo na bez-
platném doprovodném programu, 
jsou na webových stránkách www.
divadlopodpalmovkou.cz nebo 
v pokladně divadla každý pracov-
ní den od 11 do 18 hodin. 

 (vrs)

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

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

Nabídka platí při předložení vstupenky na představení Bio Senior ve stejný den. 
Foyer kina Atlas • Otevřeno denně od 14:00 do (nejméně) 22:00

KÁVA za POLOVIC pro diváky představení Bio SeniorKÁVA za POLOVIC pro diváky představení Bio Senior

Představení cyklu 

BIO SENIOR se 

zvýhodněným vstupným 

60 Kč. Vždy v úterý 

a ve středu v 15:30.

atlas_inzerce2015_II_186x77_05.indd   1 16.6.15   13:17

Xi. salon  
výtvarníků 

Ocenění 
by zasloužili 
všichni
V prostorách Grabovy vily 
proběhla výstava XI. ročníku 
Salonu výtvarníků Prahy 8, 
do které se zapojilo 80 uměl-
ců s více než 300 exponáty. 
V letošním roce byla poprvé 
udělena cena za nejlepší 
vystavené dílo, kterou získal 
malíř Antonín Střížek. 

Výběr proběhl pod 
odborným dohledem gale- 
risty Miloslava Navrátila. 
„Snažil jsem se vybrat takové 
dílo, které vynikne nejen 
projevem, ale také použitou 
technikou,“ zdůvodnil volbu 
M. Navrátil a dodal: „Pan 
Střížek maluje akvarelem, což 
je technika, která se nedá 
ošidit a kterou má špičkově 
zvládnutou. Sám ho řadím 
mezi nejlepší současné malíře 
v Čechách.“

Samotný malíř netajil 
překvapení: „Ocenění 
a možnost uspořádat 
autorskou výstavu je pro mě 
velkým a zároveň příjemným 
překvapením, zvlášť v tak 
velké konkurenci. Na salonu 
se sešla opravdu vynikající 
díla a ocenění by si zasloužili 
všichni,“ řekl při přebírání 
ocenění Antonín Střížek.  

(vrs)
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Školství a mládež

ZŠ maZurská

Edison měl opět úspěch
Letos podruhé jsme v naší základní škole přivítali trainee studenty z organiza-
ce AIESEC při projektu Edison, Maram z Tuniska, Wayna z Malaisie a Linh z Vi-
etnamu. Každá  třída 2. stupně měla tři dvouhodinové bloky prezentací. Ty 
byly plné vzájemné komunikace, videí, fotografií a vyprávění o kultuře, zvy-
cích, náboženství, školství a svátcích dané země. Projekt měl opět velký 
úspěch. Žáci si během hodin nejen uvědomili velký význam anglického jazyka 
jako mezinárodní spojovací řeči, ale ověřili si také své jazykové dovednosti. Dě-
tem se náš výjimečný týden velice líbil. Věříme, že tento úspěšný projekt bude 
pokračovat i v příštím školním roce!  Z. Kolaříková a L. Kovach, ZŠ Mazurská

a
vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

FOD KLOKÁNEK 
(Praha 8, Chabařovická 1125/4 – budova ZŠ)

ve čtvrtek 26. 11. 16–18 hod.

 přijďte s námi přivítat  
adventní čas a oslavit 

15. narozeniny Klokánku
Na co se můžete těšit:  
pohoštění, prodejní výstava 
vánočních výrobků dětí 
z Klokánku, koledy  
a zábava pro děti

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

Dobrovolné vstupné:  
kvalitní krmivo  

pro pejsky a kočičky  
(děti je předají útulku 

pro opuštěná zvířátka)

fond ohrožených dětí

Klokánek Praha 8 slaví
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek 
Praha 8 slaví tento rok 15 let od svého vzniku. Jedná se o vůbec 
první Klokánek v Praze a také jeden z nejstarších v ČR.

Klokánek poskytuje pomoc všem dětem, které se ocitnou v obtížné 
životní situaci – cílovou skupinu tvoří především děti týrané, 
zanedbávané, zneužívané či opuštěné. Za 15 let fungování Klokánku 
na Praze 8 se podařilo pomoci již několika stovkám dětí – u někte-
rých z nich se časem podařilo vyřešit jejich rodinnou situaci, další 
děti našly domov v nových rodinách. Kapacita zařízení je 16 lůžek 
a přijímají se děti všech věkových kategorií, od 0 až do 18 let. 
Klokánek je jako krizové zařízení k dispozici dětem nepřetržitě 
a některé příjmy probíhají i v nočních hodinách či o víkendech.  (býv)

roZpoČtové opatření

Radnice zaplatí 
asistenty 
pedagogů
Rada MČ Praha 8 přijala koncem 
září rozpočtové opatření ve výši 
1 529 500 Kč na dokrytí platů asis-
tenta pedagogů v základních a ma-
teřských školách v rámci integrace 
žáků. Radnice tak dorovnává asis-
tentům pedagogů peníze, které se 
nedostávají od Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

„Asistenti pedagogů jsou důle-
žitým prvkem zajišťujícím lepší 
přístup znevýhodněných žáků ke 
vzdělávání. Rada městské části se 
rozhodla asistenty podpořit i za 
cenu dodatečné finanční zátěže 
pro městskou část, neboť pokračo-
vání jejich činnosti považuje za 
politickou prioritu,“ informoval 
místostarosta MČ Praha 8 Matěj 
Fichtner. 

Částky pro jednotlivé školy se 
pohybují v závislosti na počtu dětí 
s poruchami od 14 200 do 
436 255 Kč. Nejvíc takových žáků 
má ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, kte-
rá obdržela přes 436 tisíc Kč. 

„V současné době máme v rámci 
naší základní a mateřské školy cel-
kem deset dětí, které mají Magist-
rátem schválené podpůrné opatře-
ní ve formě asistenta pedagoga. 
Fyzicky zaměstnáváme pět asis-
tentů pedagoga, MHMP ale pokrý-
vá mzdu cca tří asistentů,“ konsta-

tuje ředitel ZŠ a MŠ Lyčkovo 
náměstí Jan Korda.  

Jak k této nelogičnosti dochází? 
Škola na základě doporučení pe-
dagogicko-psychologické poradny 
žádá o zřízení pozice asistenta pe-
dagoga k dítěti, kterému je toto 
opatření doporučeno. MHMP tuto 
pozici schválí, ale se schválením 
nejdou ruku v ruce finance. Ředi-
tel školy pak má dvě možnosti. Za-
bezpečí dětem to, co doporučují 
poradny, tedy zaměstná asistenta 
pedagoga a bude hledat další 
zdroje financování, nebo dítěti asi-
stenta z finančních důvodů nedá. 

„Naše škola se snaží dělat kvalit-
ní vzdělávání a doporučení pora-
den se snaží respektovat,“ říká ře-
ditel Korda, kterému tak v srpnu 
chybělo na mzdy asistentů skoro 
500 000 Kč. „Naštěstí se zachoval 
vstřícně zřizovatel, zasuploval dle 
mého povinnost státu – péči o kva-
litní vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami – a chybě-
jící částku na mzdy pokryl. Pokud 
by toto neučinil, musel bych hle-
dat jiné zdroje či v nejhorším pří-
padě asistenty propustit. Což mi 
jde naprosto proti mysli, neboť to 
bychom šli proti dětem,“ dodává 
ředitel ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 
Jan Korda.  (vrs)

KULTURNÍ 
PROGRAM

www.facebook.com/v.kolona

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Divadlo Za plotem, Ústavní 91, Praha 8, otevřeno každý den 13:00 až 20:00, kulturní akce - otevřeno déle
spojení: Bus 177 a 200 z Metro C Kobylisy na zastávku Odra, tel.: 777 913 058, v.kolona@greendoors.cz, www.greendoors.cz

11/2015

RA (ex - Racoons)
Ra, dříve známí jako Racoons,
s novým názvem a starým dobrým 
dřevním reggae. 

DIVADLO JEDNOHO KUFRU  Někdy i věci ožívají a kufr může být 
dějištěm nečekaných situací... 

19:30

19
/11

17:00

22
/11

19:00

26
/11

DŘEVĚNÉ PYTLÍ V JUTOVÝCH 
UHLÍCH

Alternativa k alternativě. Svobodný 
zvuk. Nic pro dogmatiky.

19:00

5
/11

19:30

12
/11

KOLOJÍZDA
Podzimní Bohnice, listí kam se podíváš 
a do toho všeho Kolojízda- vyklidněná 
dj´s session v rytmu chill out hudby.

DEEXS
Hudba Deexs zní jak z planety, kterou 
opustilo veškeré lidstvo. Melancholie, 
jemnost a nálada.

hudba/divadlo

19:00

11
/11

19:30

25
/11

FILMOVÝ KLUB V DIVADLE ZA 
PLOTEM (Velký sál): Amerika

Dokumentární/road movie, Česko, 
2015, režie: Jan Foukal. Vstupné 50,-.

FILMOVÝ KLUB V DIVADLE ZA 
PLOTEM (Velký sál): 

Temné kouty

Drama/mysteriózní, Francie / USA, 
2015, režie,: Gilles Paquet-Brenner. 
Vstupné: 50,-.
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Školství a mládež

   V knihách je uložena moudrost, ale mohou v nich být i záložky vyrobené dětmi.

gymnáZium u libeŇského Zámku

Přijďte k nám na Den otevřených dveří
Rádi bychom čtenáře Osmičky pozvali na Den 
otevřených dveří Gymnázia U Libeňského zámku. 
V tomto školním roce je pořádáme ve třech 
termínech, a to 4. listopadu 2015, 2. prosince 2015 
a 3. února 2016 (tj. vždy ve středu) od 16 do 
18 hodin, kdy bude celá škola k dispozici všem 
návštěvníkům – především z řad uchazečů 
o studium a jejich rodičů. Srdečně vás zveme! 
Tradiční program bude rozšířen o možnost 

vyzkoušet si nanečisto testy, které budou (v men-
ším rozsahu) svou strukturou odpovídat zkouškám 
v rámci přijímacího řízení. Uchazečům nabízíme 
přípravné kurzy českého jazyka a matematiky, 
které povedou naši zkušení pedagogové od konce 
listopadu. 

Podrobnější informace o škole můžete najít na 
stránkách www.gulz.cz.  

Robin Eliášek

ZŠ bohumila hrabala

Záložka do knihy spojuje školy
S žáky 1.D ze Základní Školy Bo-
humila Hrabala jsme se zúčastnili 
již 6. ročníku česko-slovenského 
projektu „Záložka do knihy spoju-
je školy: Moudrost ukrytá v kni-
hách“. Cílem tohoto projektu je 
především podpora ČTENÍ a vy-
tvoření nového přátelství. Zároveň 
každé dítě, které záložku vyrobí, 
bude obdarováno. 

Letos jsme vyráběli záložky 
z přírodního materiálu – z dýhy. 
Děti práce velmi bavila a každý na 
svou záložku ztvárnil svého nej-
oblíbenějšího hrdinu z českých 
pohádek. Všichni se velice těšíme 
na práce dětí ze ZŠ sv. Andreja 
Svorada a Benedikta Skalité, 
Trenčín.

„Doufám, že podpořím zájem 
dětí o knihy a čtení už od první tří-
dy,“ říká paní učitelka Bízová. 
Vztah ke knihám se přirozeně utvá-

ří při čtení knih a záložka je nedíl-
nou součástí. 

Projekt pravidelně vyhlašuje 
Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislavě a Národní pedagogic-
ké muzeum a knihovna J. A. Ko-
menského v Praze.   
 Vendula Bízová

ZŠ a mŠ lyČkovo 
náměstí 

Multifunkční 
půdní prostory
Od 1. září mohou žáci 
využívat nově zrekonstruova-
né prostory půdní vestavby, 
které odlehčily vytíženým 
třídám školy. MČ Praha 8 
poskytla dotaci na nábytek 
a pracovní pomůcky. Nový 
multifunkční prostor je určen 
především pro čtyři oddělení 
školní družiny a pro individu-
ální výuku dětí s učiteli či 
asistenty.  (kop)

ZŠ Ústavní

V nové jídelně 
s čipovým 
systémem
ZŠ Ústavní v  Bohnicích se 
může od září pochlubit zcela 
novou a moderně vybavenou 
jídelnou. 

Velká rekonstrukce celé 
školy proběhla již v roce 
2013–2014, kdy se měnila 
okna, zateplovala se a omíta-
la celá budova základní školy 
i gymnázia. Zbývala jídelna.

S koncem školního roku 
2014–2015 nastoupila 
stavební firma, která dostala 
jasné zadání – kompletní  
rekonstrukce.  Z původního 
interiéru zbyly pouze zdi, 
sloupy a schodiště. Celé 
prázdniny se pak pilně 
pracovalo a už v prvních 
zářijových týdnech mohli žáci 
obdivovat nejen krásnou 
moderní jídelnu, ale měli také 
možnost nahlédnout do 
kuchyně, ve které se připravu-
jí stovky knedlíků a litry 
polévek a omáček pro 
hladové strávníky. Rodiče jistě 
ocenili přechod na čipový 
systém s možností volby jídel 
a jejich odhlašování po 
internetu. 

S novou jídelnou, jejíž 
rekonstrukce stála 
48 740 000 Kč, se škola 
rozhodla přidat se k projektu 
„Skutečně zdravá škola“, 
jehož záměrem je přispět 
k výchově dětí ke zdravému 
životnímu stylu.  (zšu)

ZŠ bureŠova

Rekonstrukce přála sportu
Velká tělocvična v ZŠ Burešova, 
která nedávno prošla z rozhodnu-
tí MČ Praha 8 komplexní rekon-
strukcí včetně nové palubovky 
a doplňků, ožívá od začátku září 
pravidelnými sportovními klání-
mi.

Nejsou to však jen školní turna-
je a závody. Naše škola, která je 
členem Asociace školních sportov-
ních klubů, se úspěšně účastní nej-
různějších sportovních soutěží, 

velkému zájmu se těší zájmové 
sportovní kroužky. Od 13. do 16. 
října 2015 jsme byli organizátory 
a hostiteli turnaje v házené, který 
je součástí Sportovní ligy ZŠ o po-
hár ministryně školství. Byli jsme 
pyšní, že naši mladší žáci se tento 
turnaj vyhráli, mladší žákyně 
skončily na 2. místě.

Obvodní kola Sportovní ligy 
ZŠ pořádá DM Spirála Praha 8, do 
naší tělocvičny, která je největší 

v Praze 8 a patří k nejmoderněj-
ším, naplánovala i další obvodní 
kola turnajů této celoroční spor-
tovní soutěže pro ZŠ z celé Prahy 
8, např. v listopadu turnaj ve flor-
balu pro všechny kategorie a bas-
ketbalu pro starší žáky a žákyně. 
Jsme rádi, že vynikající podmínky, 
které naše škola pro sportování 
má, může nabídnout i ostatním 
školám Prahy 8. �

David Jaroš, ZŠ Burešova
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE / inzerce

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

www.ouss8.cz

PROGRAM 

listopad 

2015

Pondělí
   8:45–9:50  Zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová)

   9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová)

   9:00–9:50  RJ „Co v učebnici nebylo“ 
(vede Mgr. L. Bodláková)

   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)

   10:00–10:50  FJ zábavným 
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)

   10:00–11:00  AJ – fluent students 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

   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), 9. a 23. 11.

   11:00–11:50  AJ „Language Titbits“ 
– jazykové lahůdky z angličtiny  
(vede PhDr. J. Sukopová)

   11:00–12:30  AJ „Enjoying English“ 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

   11:00–11:45  Orientální tanec 
pro seniory – zač. (vede K. Horáková) 

   11:45–12:45  Orientální tanec 
pro seniory – pokr.  
(vede K. Horáková) 

   13:00–16:00  Přístup na internet 

   13:00–16:00  Právní poradenství – 
na objednání

úterý
   8:00–12:00  Přístup na internet 

   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  
(vede M. Bílek)

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

   10:00–10:50  Témata v AJ + písně 
s kytarou – stř. pokr.  
(vede Ing. P. Vondráček)

   10:00–11:30  NJ – mírně pokr. 
(vede Ing. J. Bartoš) 

   11:00–11:50  AJ – mírně pokr. + 
písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček)

   11:30–12:20  Esperanto – zač.  
(vede D. Formanová)

   12:45–13:45  Školička PC a interne-
tu – zač. (vede D. Formanová)

   13:00–14:30  Přístup na internet 

   13:00–14:30  NJ konverzace pro 
pokr. (vede L. Ulč) 

   13:45–15:00  Esperanto – mírně 
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

   14:00-16:00  Taneční terapie  
(vede R. Šamšová)

   16:00-17:00  Zdravotní cvičení 
a terapie tancem – kromě 1. a 2. úte-
rý v měsíci (vede J. Matějková)

středa
   8:00–12:00; 13:00-14:30  Přístup 
na internet

   9:00–9:50; 10:00-10:50  Trénink 
paměti (vede Bc. A. Novotná)

   8:30–9:20  AJ - mírně pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

   11:00–11:50  Trénink paměti pro 
hůře slyšící (vede Bc. A. Novotná)

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

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

   14:00–14:50  Trénink paměti  
(vede Bc. A. Novotná)

   14:30–15:20; 15:30–16:20  Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a zač. 
(vede RNDr. E. Tomková)

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

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

Čtvrtek
   8:00–15:00  Sociální poradenství 

   8:00–12:00; 13:00-14:30  Přístup 
na internet 

   9:00–12:30  Stolní tenis  
(vede H. Špatenková)

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

   9:30–12:00  Nordic walking pro 
zdatné (vede M. Carbochová)

   10:00–12:00  Půjčování knih – v klu-
bovně 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)

   11:10–12:00  AJ – stř. pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

   13:20–15:00  ŠJ – mírně a stř. 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

   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) 

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

sPeciální: 
   Pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením RNDr. M. Štulce 
turistické výlety přírodními 
a kulturními památkami středních 
Čech. Aktuální informace v kanceláři 
CAP. 

   2. 11. a 23. 11. od 14:00  Hudební 
odpoledne s M. Beranovou a kol. 
– v klubovně v přízemí

   3. 11. od 9:00  Papírová krajka  
s D. Zemanovou

   3. 11. od 13:00  Paličkování  
s D. Zemanovou 

   9. 11. od 14:00  Vernisáž výstavy 
sbírky krajek pí Heleny Bucharové 

„Bílá něžná krása“. Výstavu je možné 
navštívit každý všední den mimo 
dobu výuky do 13. 11.

   10. 11. od 10:00  „Jindřiška 
Smetanová“ – povídání s pí H. 
Kohoutovou o známé spisovatelce

   10. 11. od 13:00  Korálková dílna 
V. Urbanové – přihlášení předem 
nutné

   12. 11. od 13:00  Kratochvilné 
vystřihovánky s J. Chybovou 
– „vánoční motivy I.“

   16. 11. od 14:00  Hudební program 
„Nejen swingová pohlazení“ 
s P. Natherem

   19. 11. od 10:00  Procházka 
Klánovickým lesem. Sraz v10.00 
hodin nástupiště busu č. 303 Černý 
Most. Vede Pavlína Aksamítová.

   19. 11. od 13:30  Dechová 
a relaxační cvičení vycházející 
z čínské medicíny. Cyklus pod 
vedením Ing. A. Čupové, terapeutky 
alternativní medicíny. 

   23. 11. od 14:00 Beseda s I. Vaškem 
„Nové archeologické a geologické 
objevy na Ládví“ 

   24. 11. od 10:00 Kroužek šikovných 
rukou s Mgr. M. Neckářovou –  
„adventní tvoření“

   24. 11. od 13:00  Kratochvilné 
vystřihovánky s  J. Chybovou –  
„vánoční motivy II.“

   25. 11. od 13:30  Procházka po 
Praze s průvodkyní pí H. Barešovou 
– přihlašování předem nutné

   26. 11. od 13:00  Tvořivá dílna 
s J. Vávrovou – „adventní věnce“

   26. 11. od 14:00  Beseda s P. J. Brt-
níkem – „biskupská synoda o rodině 
2015“

   30. 11. od 14:00  Beseda o správné 
životosprávě s RNDr. E. Vykusovou 

   1. 12. od 13:00  „Zahrada světla“  
– přednáška pí R. Svobodové

centrum aktiviZaČních programů

CAP Burešova

 Obě zařízení CAP hledají nové 
dobrovolníky pro výuku cizích jazyků, 
zejména AJ a NJ. Prosíme zájemce, aby 
nás kontaktovali.

PROJEKT CVIČENÍ POD ŠIRÝM NEBEM 
SE OD 2. 11. 2015 PŘESOUVÁ

DO VNITŘNÍCH PROSTOR
Pravidelné posilovací a kompenzační cviče-
ní pod širým nebem ve fitness parku. Vedeno 
profesionálním trenérem, který má individuál-
ní přístup ke každému účastníkovi. Díky tomu 
je cvičení vhodné i pro méně zdatné jedince. 
Za nepřízně počasí se cvičí v tělocvičně (Bure-
šova) nebo venku pod střechou (Mazurská).   

MÍSTA A TERMÍNY CVIČENÍ: 
KD KRAKOV - PONDĚLÍ 10.30 - 11.45 
DK ĎÁBLÍK - ÚTERÝ 10.30 - 11.45
CENA 1 LEKCE (75 MINUT) - 30 Kč
UVEDENÁ MÍSTA A ČASY CVIČENÍ 
SE MOHOU ZMĚNIT. PROSÍM KONTAKTUJTE 
PROVOZOVATELE CVIČENÍ PRO PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ.
Kontakt: Pavlína Římalová Aksamítová, tel.: 723 453 058
pavla.aksa@gmail.com
Centrum CAP Burešova, tel.: 283 881 848
CVIČENÍ POŘÁDÁ PRO SENIORY Z PRAHY 8 OÚSS PRAHA 8.

PŘIJĎTE SI ZLEPŠIT 
KONDICI I NÁLADU, 

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE / inzerce

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

www.ouss8.cz

PROGRAM 

listopad 

2015

Pondělí
   8:00–9:00  Přístup na internet 

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

   9:00–10:00  Školička PC a internetu 
(vede J. Kopecký) 

   9:00–9:50  AJ – pro mírně pokročilé 
(vede Mgr. D. Setváková) 

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

   10:00–11:00  Školička PC 
a internetu (vede J. Kopecký)

   10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská)  

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

   11:00–12:00  Kurz digitální 
fotografie (vede J. Kopecký)

   11:45–13:30  Stolní tenis  
(vede J. Mrázek)

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

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

   13:45–14:45  Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

úterý 
   8:30–9:45  NJ – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

   8:30–9:30  Školička PC a internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

   9:00–9:50  NJ – opakovací kurz – 
koná se KD Krakov, učebna č. 110 
(vede M. Pudil)

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

   9:30–12:00  Nordic walking  
(vede S. Činátlová) – sraz na Mazur-
ské před centrem CAP

   9:45–10:30  Inter – Lingua  
– mezinárodní jazyk  
(vede O. Měchura) – od 6. 10.

   10:30–14:30  Přístup na internet

   10:00-10:50  AJ – konverzace 
pro pokročilé (vede S. Patejdl) –  
sudé týdny: 10. 11. a 24. 11.

   10:30–11:15  Zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová)  

   11:30–12:15  Orientální tance 
pro začátečníky (vede M. Sedláčková) 

   12:45–14:15  Stolní tenis  
pro pokročilé (vede Z. Domkář)

   13:00–14:00  IJ – pro začátečníky 
(vede E. Hyklová) 

   13:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) –  
liché týdny: 3. 11. 

   14:30–15:00  Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede H. Dobrá)

středa
   8:00–9:00  Přístup na internet

   8:15–9:00  Cvičení – Čchi-kung 
(vede M. Vilímová) – od 18. 11.

   8:30–9:50  AJ – pro pokročilé  
(vede Mgr. E. Emmerová) 

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

   9:15–10:15  Jóga (vede J. Kořánová)

   9:00–9:50  Školička PC a internetu 
pro mírně pokročilé  
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 
4. 11. a 18. 11.

   10:00–11:00  Školička PC a interne-
tu pro začátečníky (vede Ing. V. 
Košťál) – liché týdny: 4. 11. a 18. 11.

   10:00–10:50  FJ – pro pokročilé 
(vede S. Patejdl) 

   10:30–11:30  Zdravotní cvičení –  
cvičí se v KD Krakov (vede L. Němcová)  

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

   11:00–11:50  AJ – pro začátečníky 
(vede Mgr. Setváková)

   11:45–12:30  Zdravotní cvičení 
s prvky pillates (vede Bc. E. Babická)  

   12:00–15:00  Přístup na internet

   13:30–15:00  Stolní tenis  
(vede T. Pavlovský)

   13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 
4. 11. a 18. 11.

Čtvrtek
   8:00–9:00  Trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková) 

   8:15–9:15  Stolní tenis pro pokročilé 
(vede J. Dvořák)

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

   9:00–14:30  Přístup na internet

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

   10:00–12:00  Kurz pro začínající 
rodopisce (vede O. Pačesová) – 
od 12. 11.

   11:15–12:15  Jóga  
(vede M. Musilová) 

   12:30–13:30  Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

   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 V. Soušková)

   9:00–9:50  Trénink paměti  
(vede Bc. A. Novotná) 

   9:00–9:50  Školička PC pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) –  
liché týdny: 6. 11. a 20. 11. 

   9:30-10:30  Orientální tance  
(vede M. Sedláčková) 

   10:00–10:50  Školička PC 
pro začátečníky (vede J. Votrubová) –  
liché týdny: 6. 11. a 20. 11.

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

   10:30–11:20  Trénink paměti  
(vede Bc. A. Novotná)

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

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

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

   Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři CAP Mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na tel. 
283 024 118. Dále je nutné se vždy 
přihlásit na Korálkovou dílničku 
a přednášky. Děkujeme za pochopení. 

sPeciální: 
   3. 11. od 10:00  Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede Ing. B. Rošická) 

   5. 11. od 10:00  Dílnička – plstění 
(vede Mgr. V. Ludková)

   9. 11. od 12:00  Přednáška –  
Santiago de Compostela – cesta 
na konec světa (přednáší V. Kyselová)

   11. 11. od 13:00  Klubové posezení 

na téma: Připravujeme se na vánoce 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

   11. 11. od 12:00  Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý 
den bude krásný (vede L. Francírková)

   23. 11. od 14:00  Přednáška – 
,,Hana Benešová“ – o zajímavém 
životě manželky prezidenta 
E. Beneše (přednáší H. Kohoutová)

   24. 11. od 10:00   Paličkování – koná 
se v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická) 
– paličky, herdule a materiál vlastní

   25. 11. od 13:00  Dílna ,,Vyrábíme 
hvězdy“ (vede Doc. Ing. J. Vodáková)

   26. 11. od 10:00  Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová) – nutné se 
přihlásit

   30. 11. od 15:00  ,,Vážně-nevážně“ 
– beseda s paní místostarostkou 
Alenou Borhyovou a jejími hosty: 
tentokrát s českou hlasatelkou 
a moderátorkou paní Marií 
Tomsovou.

centrum aktiviZaČních programů

CAP Mazurská

Klub seniorů
přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
Provozní doba klubu:  úterý  15:00–18:00 hod. 
 čtvrtek  13:00–16:00 hod. 

proGram na ListOPad 
  3. 11. od 15:00 hod.  
 Hrajeme BINGO 

  5. 11. od 14:00 hod. 
 „Madeira“ – přednáška  
Ing. J. Burdycha z cyklu  
„Krásy ostrovů“

  10. 11. od 15:00 hod.  
 Hudební odpoledne  
Mgr. Vomáčky   
(Procházka českou operetou)

  12. 11. od 14:00 hod.  
 Trénink paměti  
(vede Bc. Novotná)

  19. 11. od 14:00 hod. 
 vyrábíme vánoční dárky – I.

  24. 11. od 15:00 hod. 
 vyrábíme vánoční dárky – II.

  26. 11. od 15:00 hod. 
 Mezigenerační setkání klubu 
s dětmi MŠ Pobřežní 

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup  
na internet a vždy v úterý od 17,00 do 18,00 hodin 

je pro vás přítomen lektor p. Adam Novák.

   Herečka Zora Jandová (uprostřed) 
při jedné z minulých besed 
Vážně-nevážně. Foto: Miloš Skácel
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Zdravotní a sociální péČe

Život má ten smysl, 
který mu dáme

Pražská osma S60+ je nový virtuální klub, který si klade za cíl 
oslovit co nejširší obec seniorů naší MČ a zapojit je do kulturních, 
zájmových a sportovních aktivit.

Virtuální znamená, že Pražská osma nemá žádné stálé „kamen-
né“ prostory. Veškerá činnost probíhá v rámci aktivit, které jsou 
propagovány na www.prazskaosma.cz a na stránkách Osmičky.

V S60+ najdete nejen nabídku výletů, pobytů, kulturní, 
sportovní a vzdělávací akce, ale také akce, které si budou senioři 
tvořit sami. Pražská osma S60+ v rámci spolupráce s partnery 
nabídne širokou škálu podpory života seniorů, např. pomoc a rady 
nejen v oblasti výpočetní techniky, právní a sociální podporu 
v obtížných životních situacích, ale i řadu dalších aktivit. Pro S60+ 
je důležité rozvíjet a podporovat mezigenerační vztahy. Jedním 
z projektů je „Zvuková kronika“ nebo „Babičko, dědečku vyprávěj“.

S60+ pomáhá držet krok a spojení s novými technologiemi. 
Jedním z partnerů je Moudrá sovička, která poradí, jak správně 
a bezpečně používat počítač, tablet nebo mobilní telefon, jak 
komunikovat se svými blízkými přes internet a najít tam to, co vás 
zajímá. Více na www.prazskaosma.cz.  (zš)

Výlet coby poděkování 
dobrovolníkům
Dobrovolníci CAP Burešova a CAP Mazurská vyrazili 3. října na 
autokarový výlet. Navštívili zámek Ploskovice, muzeum českého 
granátu v Třebenicích, zámek Libochovice a vodní hrad Budyně. 
Vše organizovala městská část Praha 8 spolu s CAP. „Jsme rádi, že 
jsme mohli alespoň touto formou poděkovat dobrovolníkům za 
jejich velmi záslužnou práci v Centru asociačních programů,“ řekla 
místostarostka Alena Borhyová, která účastníky doprovázela. 
 (býv) Foto: Miloš Skácel
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Zdravotní a sociální péČe

klub mapa

Podzim plný novinek
Začátek nového školního roku při-
nesl do Mapy několik změn. Jed-
nou z nich je zařazení klubu pro 
děti od 6 do 12 let pod nově vznik-
lou příspěvkovou organizaci OS-
MIČKA pro rodinu. Působení 
v rámci příspěvkové organizace 
otevírá klubu Mapa nové možnosti. 
První z nich je například navázání 
úzké spolupráce se ZŠ a MŠ Za In-
validovnou, kde nyní každý pátek 
v rámci pilotního projektu působí 
naše kolegyně jako terénní pracov-
nice. „Jedná se o velice efektivní 
rozšíření našich služeb a přiblížení 
se dětem v prostředí, ve kterém se 
denně pohybují. Kromě nabídky 
volnočasových aktivit s sebou při-
nášíme i možnost si popovídat a ře-
šit aktuální problémy. Podle proza-
tímních ohlasů to hodnotíme 
jednoznačně jako krok správným 
směrem,“ vysvětluje Jarka Bedná-
řová, která má tento program na 
starost.

Další organizací, s níž klub Mapa 
navázal dlouhodobou spolupráci, 
je Česká filharmonie, která v klubu 
mimo jiné pořádá pravidelné „Tvůr-
čí pondělky“. Děti se setkávají s ne-
tradičními přístupy k umělecké 
tvorbě a pokaždé si odnášejí uni-
kátní zážitky. Všechny děti se pro 
program velice rychle nadchly, za 
což našim přátelům z Filharmonie 
děkujeme. Velkou událostí, která se 
v Mapě v říjnu odehrála, bylo zapo-

jení se do celorepublikového dob-
rovolnického projektu 72 hodin, 
při kterém pracovníci a děti zasadi-
li na zahradě klubu hned dva velké 
stromy. Samotnému sázení před-
cházely nesnadné přípravy, na kte-
rých se děti aktivně a hlavně rády 
podílely. Úkol to nebyl vůbec snad-
ný, protože oba stromy měřily bez-
mála čtyři metry. 

A tak jsme v Mapě přivítali děti ze 
spřáteleného turistického oddílu 
z Bohnic TOM Sůvy, které se ukáza-
ly být skvělými „parťáky“ pro prá-
ci. A protože heslem akce bylo „Za-
saď strom třeba se starostou“, 
požádali jsme o pomoc i starostu 

MČ Praha 8 pana Romana Petruse. 
Pan starosta souhlasil a se svým ko-
legou panem Vítem Cézou nám oba 
téměř čtyřmetrové stromy pomohli 
vysadit. I když nám počasí moc ne-
přálo, díky nadšení a nasazení všech 
zúčastněných se celá akce vydařila 
na jedničku. Na zahradě Mapy nyní 
stojí nový javor a jilm, děti jsou nad-
šené z toho, jak velký kus práce od-
vedly a že mohly udělat něco dobré-
ho pro přírodu. Doufáme, že se 
stromům bude dařit a že stejně tak 
se bude dařit i klubu Mapa v jeho 
nové kapitole.  

Text a foto: Michaela Vieweghová, 

klub Mapa

Nebo potebujete jen pohlídat Vaše dít? Poskytujeme nejlevnjší hlídání dtí v Praze 

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.                     tel.:  775 937 707,     224 817 724       
  Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 – Karlín                          www.cidpraha8.cz,  cidpraha8@centrum.cz                    
  od  9:00 do 16:00  - dále dle dohody                               FB: Centrum integrace dětí a mládeže /Cid Pecička 

      

                                Centrum integrace dětí a mládeže, o.s 

 

 
Sociální poradenství a 

sociáln aktivizaní služby               

Dostali jste se do obtíží, 
problematické rodinné i 
finanní situace? Poskytujeme 
sociáln-právní poradenství a 
služby, vedoucí k rychlejšímu 
a efektivnjšímu ešení. 
Pomžeme Vám s jednáním  
s úady (OSPOD, ÚP, atd.) a 
dalšími odbornými zaízeními. 

Speciáln-pedagogické 
poradenství a terapie 

Zábavnou a hravou formou 
trénujeme, cviíme a tak 
zlepšujeme znalosti  
a dovednosti dtí, zárove 
zprostedkováváme kontakty  
s PPP, SPC, SVP, dalšími 
odbornými zaízeními  
a odborníky, s nimiž 
spolupracujeme. 

Anglitina pro nejmenší         

a široké spektrum 

volnoasových aktivit 

Rozvíjíme znalosti a zájmy 
dtí :  kroužek anglitiny, 
zpívání, hra na hudební 
nástroj, tvoení, hudebn 
pohybové hry i malování 
v prostorách našeho centra 
pod vedením kvalifikovaných 
pedagog. 

 

 

 

NO CČSH Karlín a Dialog na cestě ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 8 pořádá oblíbený přednáškový cyklus

SETKÁNÍ TŘETÍHO VĚKU
LÁSKY NEPROMLČENÉ

poetický recital „osudových básní“, které vstoupily do života nejen autorů, ale i jejich interpreta - neboli: co mají společného 
Jiří Orten, Ivan Blatný, Josef Kainar, Ivan Diviš a Václav Hrabě...? Za svého repertoáru vybral a přednese Mirek Kovářík.

Ke každému z přednášených textů poezie bude přiložen „osudový akord“, jímž je báseň prostoupena. Publikum v diskusní 
závěrečné části programu vybere autora, jehož báseň se nejcitelněji přiblížila tematickému předznamenání a stala se buď 

předpovědí nebo přímo svědectvím nejen poetické, ale i životní fatality.

úterý 24. 11. 2015 v 15.00 hod.
Vítkova 13, zasedací místnost NO CČSH, Praha 8

www.praha8.cz www.husiti.cz www.dialognaceste.cz

Městská část
Praha 8

   Sázení stromu v zahradě Klubu Mapa.

olympiáda  
třetího věku

Příjemný den 
plný úsměvů
O tom, že v každém věku je 
třeba pohyb a že bez ohledu na 
roky se dá probudit sportovní 
duch a dobrá nálada, není 
pochyb. To si letos řekli 
společně zástupci Domova pro 
seniory Kobylisy, městské části 
Praha 8 a Beachklubu Ládví. 
Výsledkem této spolupráce byl 
první ročník (na který snad 
budou navazovat další) 
Olympiády třetího věku.

Ve čtyřech disciplínách 
– pétanque, házení šipek na 
terč, střelba z luku a kroket, se  
utkalo celkem pět domovů pro 
seniory – pořádající Domov pro 
seniory Kobylisy, Domov Pod 
Kavčí Skálou z Říčan, Domov 
pro seniory Malešice, Domov 
pro seniory Chodov a Domov 
pro seniory Heřmanův Městec. 
Celkem 26 soutěžících, někteří 
na vozíku, se s vervou pustilo do 
klání, ze kterého si všichni 
odnesli skvělé zážitky, pozornos-
ti od MČ Praha 8, řada z nich 
pak medaile, a dva celkoví 
vítězové (nejlepší domov 
a nejlepší soutěžící) i nádherné 
poháry, které do akce věnovala 
společnost Mepro Trading. Další 
výhry a dary poskytl Beachklub 
Ládví s pomocí svých partnerů. 
Na závěr ještě jednou děkujeme 
společnosti Mepro Trading 
a také místostarostce Prahy 8 
Aleně Borhyové za veškerou 
podporu, bez níž by Olympiáda 
třetího věku nebyla tím, čím se 
stala pro všechny zúčastněné 
– příjemným dnem plným 
úsměvů.  Ivan Hladík, DS Kobylisy 
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sport

pétanque 

Praha 8 zdolala Prahu 7
Premiérový turnaj seniorů v pétanque mezi Pra-
hou 8 a Prahou 7 se konal 30. září na moderním 
pétanquovém hřišti ZŠ Glowackého. Zúčastnilo se 
ho 12 týmů, a lepší byli senioři z osmičky!

Navíc tým osobností Prahy 8 ve 
složení místostarostka Alena Bor-
hyová, radní Anna Kroutil a Marek 
Raab svedl napínavý a nakonec ví-
tězný souboj se „Sedmičkou“, kte-
rou reprezentovali místostarosta 
Kamil Vavřinec Mareš, radní Hana 
Třeštíková a Silvie Kratochvílová. 
Sedmičce nepomohlo ani povzbu-
zování starostou Janem Čižinským, 
který turnaj společně s Alenou Bor-
hyovou zahájil.

„Jsem ráda, že máme mezi seni-
ory z Prahy 8 tolik výborných hráčů 
a velice mě těší, že jsme obsadili 
první a druhé místo. Zároveň chci 
pogratulovat hráčům z Prahy 7 za 
umístění na krásné bronzové příč-

ce. Turnaj se velmi vydařil, a proto 
věřím, že pořádání akcí společně 
s dalšími městskými částmi bude 
i nadále pokračovat,“ uvádí mís-
tostarostka Alena Borhyová.

Výsledky turnaje seniorů: 1. Hed-
vika Dušáková, Jaroslav Lhoták 
(P8), 2. Ema Koudelková, Ivana Ho-
rálková (P8), 3. Eliška Borovičková, 
Oldřich Borovička (P7).

Ceny vítězům – diplom a pohár, 
předala místostarostka Prahy 8 a ve-
doucí oddělení kultury MČ Praha 7 
Lukáš Fátor. I další účastníci turnaje 
byli za svou aktivitu odměněni. 
Všichni hráči obdrželi vstupenky do 
Divadla Karla Hackera a pamětní 
medaile.  (býv)

softbal

Ženy Joudrs 
vybojovaly 
titul Mistr ČR
Hráčky z Bohnic vybojovaly 
v nejvyšší softbalové soutěži 
žen po 5 letech opět titul Mistr 
ČR. Finálovým soupeřem jim 
byly již tradičně krčské Eagles 
Praha. Děvčata z Joudrs ovládla 
nejen základní část extraligy 
žen, ale i následné play off, kdy 
si v semifinále i ve finále 
poradila se svými soupeřkami 
tím nejkratším možným 
způsobem 3:0. „Je to super, 
slavily jsme titul na domácím 
hřišti. Teď jsem superšťastná 
a doufám, že nám to vyhrávání 
teď pár let vydrží,“ radovala 
Lucie Zappová, nadhazovačka 
Joudrs i české reprezentace. 
Joudrs hrály ve finále extraligy 
již podvanácté za sebou, což je 
v českém ženském softbale 
unikát. Jako letošní šampión 
budou v příštím roce reprezen-
tovat Českou republiku 
v Poháru mistryň evropských 
zemí zvaném ESF Premiere 
Cup.   (pp)

fk admira

Vikingové odvedli dobrou práci
Mladší dorostenci U16, kterým se 
v kobyliském fotbalovém klubu 
Admira říká Vikingové, si zaslouží 
uznání jak za své sportovní výsled-
ky, tak i za brigádu na hřišti ZŠ Ho-
vorčovická. Areál má FK Admira 
ve své správě a využívá ho k tré-
ninkům i zápasům svého B-týmu 
a mládežnických družstev, díky 
úspěšné spolupráci s ÚMČ Praha 8 
a ředitelstvím zmíněné základní 
školy.

Na hřištích si Vikingové v České 
lize dorostu vedou tak zdatně, že 
po 10 kolech byli na 1. místě tabul-
ky, když ztratili jediný bod! Doma 
vyhráli všech pět zápasů, zdolali 
Chrudim, Táborsko i Ústí nad La-
bem vždy 2:0, Kolín porazili 2:1 
a Most 1:0.  

Venku zvítězili na Vyšehradě 
3:2, na Viktorce Žižkov 2:0, zvlášť 
si cení výhry 3:1 v sousedském 
derby na Meteoru, tři body přivez-
li i z Písku po výsledku 2:0. Bod 
ztratili jen remízou 1:1 na Motor-

letu, kde alespoň zvládli lépe pe-
naltový rozstřel.

A pokud jde o tu brigádu – v so-
botu 17. října se pod vedením tre-
nérů Richarda Lapky a Martina 
Šandy dali do práce a areál v Ho-
vorčovické ulici uklidili i zčásti ob-
novili. Vzali to s vážností, fortelem 

a poctivě. Pracovali čtyři hodiny. 
Po jejich uplynutí mohl spokojený 
správce areálu Robert Blažek všem 
poděkovat. Následující oběd, kte-
rý Vikingové s chutí spořádali, si 
nepochybně zasloužili, stejně jako 
ocenění jejich sportovních výsled-
ků i odvedené práce.  (api) 

hokejbal

Rebelové z Čimic sbírají úspěchy
Hokejbalový 
klub z Čimic se 
zaměřuje 
především na 
práci s mládeží 
s cílem 
propagovat 
tento krásný 
a komplexní 
sport. Poctivý 
přístup 
k tréninkům 
a obětavá práce 
trenérů nese ovoce – mladí Rebelové z Čimic v nové sezóně ukazují 
soupeřům svoji kvalitu. Ve všech kategoriích, počínaje nejmladšími 
(ročníky 2008 a ml.) a konče žákovskou kategorií, jsou Rebelové již 
obávanými soupeři pro ostatní týmy z regionu. Mimořádně válí 
především přípravka (ročníky 2005–6), která vede bodování týmů 
v silně obsazeném Přeboru Středočeského kraje. 

Úspěchy jsou však důležité jen do té míry, do jaké z nich mají 
radost samotní sportovci. U Rebelů jde především o pravidelný 
pohyb na čerstvém vzduchu, soudržnost týmu, respekt ke spoluhrá-
čům i soupeřům. Celoročně přibíráme do týmu další kluky a holky, 
kteří si chtějí vyzkoušet hru s hokejkou a poznat nové kamarády. 

Rozšiřujeme i tým mužů, žen a fanoušků! Více informací 
najdete na stránkách www.rebelpraha.cz .  Olga Birčáková

   Mladí fotbalisté Admiry dali do pořádku areál ZŠ Hovorčovická. Foto: Martin Šanda
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INSTALATÉR 
TOPENÁŘ 

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

NEPŘETRŽITĚ 
Tel:  603 421 968 

283 881 375 
Rothenberg s.r.o. 

Na Slovance 38, Praha 8 
placená inzerce

moderní hračkářství 
v OD Ládví (1. patro)

- nabízíme široký výběr hraček 
a poradenství

- široký výběr kreativních 
a výukových hraček

- novinky na Vánoce 2015

Tel.: 737 186 116
placená inzerce

placená inzerce

PAX SP POHŘEBNÍ SLUŽBY
- pohřby s obřadem i bez obřadu, poradenství pro pozůstalé tel.: 607 751 882, 283 842 271
Nepřetržitá služba – převozy z bytů NONSTOP: 603 551 038, 603 551 032
Objednávková kancelář,dispečink - P-8 Libeň, Vosmíkových 2, tel.: 284 841 928
Při využití služeb telefonické předobjednávky, bude z konečné ceny sjednaných služeb 
poskytnuta 15% sleva tel.: 603 551 034

OBJEDNÁVKOVÉ KANCELÁŘE:
Praha 3 - Olšany, Vinohradská 153, tel.: 272 744 622, Praha 4 - Nusle, Táborská 65, 241 741 164 

e-mail: pax@pax.cz
www.pax.cz

placená inzerce

ŽALUZIE
JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!

- Provádíme výměny vodících silonů a ovládacích řetízků
- Sleva 20% na vertikální a horizontální žaluzie             

- Zaměření a nezávazná kalkulace ZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)

- Výroba na míru, montáž do 7 dnů
- NONSTOP objednávky na:

 Tel. č. 739 939 734
Lukáš Chudoba
prahazaluzie@gmail.com
www.prahazaluzie.eu

zaluzie.indd   1 20.10.2015   17:41:58

placená inzerce
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Y

CM

MY

CY

CMY

K

placená inzerce

placená inzerce

Informace 
pro občany 
na jednom 
místě 
www.praha8.cz

facebook.com/
mcpraha8
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inzerce

Prodej elektrotepelných 
zařízení 

Nabízíme:
•	 akumulační	kamna,	přímotopy,	bojlery,	průtokové	ohřívače,	

malé	zásobníkové	ohřívače	a	světelné	zdroje

•	 kvalitní	výrobky	prověřených	značek

•	 záruční	a	pozáruční	servis

•	 montáž	na	klíč	u	vybraných	zařízení

•	 poradenství	s	individuálním	přístupem

•	 možnost	prohlédnutí	výrobků	v	kamenné	prodejně

Centrum služeb PRE
Jungmannova	747/28,	110	00	Praha	1	
Po	–	Čt	9.00	–	18.00	Pá	9.00	–	12.00	
tel.:	734	234	832	
e-mail:	centrum.sluzeb@pre.cz www.premereni.cz/prodejna

15-2-2428_PRE_uprava_inzerce_Prodejna_186x117_mm_kor.3.indd   1 16. 10. 2015   15:04:33

placená inzerce

WWW.OCLETNANY.CZ/fb

 

DĚTSKÝ
SVĚT
Dětská herna ZDARMA
Všední dny: 14.00 - 18.00 hod.
Víkendy:        11.00 - 18.00 hod. 

TMTM

2.-17.11.

placená inzerce

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

K O U P Í T E  V  K N I H K U P E C T V Í  P O R T Á L
Klapkova 2, Praha 8 / Po–Pá: 9–18 hod.
tel.: 283 028 203-204, obchod@portal.cz 
w w w.portal.cz

brož., 168 s., 329 

placená inzerce
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beZpeČnost

poděkování obČanům

Vykradač bytů byl dopaden 
Vážení občané Prahy 8, dovolte mi 
jménem Policie ČR Oblastního ře-
ditelství Praha III (MČ Praha 3,8,9) 
vás informovat o zadržení pachate-
le trestné činnosti vloupání do 
bytů, která již delší dobu ztrpčova-
la život občanům městské části Pra-
ha 8, zejména oblasti Velká skála 
na rozhraní teritoria Praha 8 –Tro-
ja a Praha 8 – Kobylisy.

Příkladnou  prací detektivů a vy-
šetřovatelů Služby kriminální poli-
cie a vyšetřování (SKPV) Praha III 

došlo k dopadení a zadržení pacha-
tele D. E. (1961), který od začátku 
dubna 2015 do konce července 
2015 nejčastěji překonáním balkó-
nových dveří v celkem pěti proká-
zaných případech vnikl do bytů, ze 
kterých následně odcizil věci, pře-
vážně elektroniku a drahé kovy 
v mnohatisícových hodnotách. 

Chci vás ujistit, že SKPV bude 
i nadále vyvíjet usilovnou činnost 
k potírání pachatelů trestné činnos-
ti na území MČ Prahy 8, a věříme, 

že společným úsilím dokážeme za-
chovat pořádek a bezpečí vás i va-
šeho majetku. 

Zároveň přijměte, prosím, podě-
kování za váš zájem a iniciativu při 
potírání trestné činnosti ve vašem 
okolí a za poznatky, které nám 
mnohdy velice pomáhají k dopade-
ní pachatelů této trestné činnosti.

Přeji vám příjemné a bezpečné 
dny.  

plk. JUDr. Mgr. Radka Drexlerová,

zástupce ředitele pro SKPV

V družstevním 
bytě v ulici 
Žalovská 431 
vypukl dne 
28. září kolem 
půl druhé v noci 
požár. 
Oheň ve čtvrtém 
patře byl rychle 
lokalizován 
a v ranních 
hodinách 
uhašen. 
Po rozhovoru 
s předsedou 
družstva byla 
nabídnuta 
pomoc ze strany 
MČ.   
 Foto:  
 Jaroslav Procházka

Požár ve čtvrtém 
patře

Z Černé kroniky

právní poradna

Jak zjistit, kdo je vlastníkem bytu?
Každou středu poskytuje MČ Praha 8 na Libeňském zámku bezplat-
nou právní poradnu, kterou vede JUDr. A. Pachtová (objednávání 
na tel. 605 209 587, 604 341 562). V Osmičce vždy krátce rozebereme 
jeden z problémů, který občany trápí. 

 Přistěhovala se ke mně do do-
mácnosti moje dcera s manže-
lem, ráda bych to pronajímateli 
oznámila, ale vlastně ani ne-
vím, kdo vlastníkem mého bytu 
je. Komunikuji pouze se zástup-
cem vlastníka, jakýmsi správ-
cem, ale nikdy jsem vlastně ne-
viděla žádnou smlouvu nebo 
plnou moc, která by ho oprav-
ňovala za vlastníka jednat. Kde 
zjistím, kdo vlastní můj byt? Sta-

čí, když změnu nahlásím pouze 
tomuto „správci“?

Karolína Krbečková, Libeň

Vlastníka vašeho bytu s jeho 
adresou zjistíte z výpisu z katastru 
nemovitostí, který vám na počkání 
vydají na jakémkoliv katastru 
nemovitostí v ČR, dále na tzv. 
„czech pointech“, tj. zejména 
na jakékoliv poště nebo u notáře. 
Jednoduchý informativní výpis si 

lze zajistit zdarma na webových 
stránkách Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního 
www.cuzk.cz – odkaz „nahlížení 
do katastru“. Změnu v počtu osob 
v domácnosti jste povinna oznámit 
pronajímateli. Doporučuji vám 
tedy písemně kontaktovat přímo 
pronajímatele, a to na adresu, 
kterou zjistíte shora uvedeným 
způsobem. „Správci“ musíte dávat 
tuto informaci na vědomí tehdy, 
pokud by se prokázal nějakou 
listinou (smlouvou, plnou mocí), 
která by prokazovala, že je opráv-
něn v těchto věcech za pronajíma-

tele jednat, případně dal-li vám 
písemný pokyn kontaktovat 
v těchto věcech správce přímo 
pronajímatel.  

JUDr. A. Pachtová

Nejčastější problémy
Právní poradna úřadu MČ Pra-
ha 8 funguje od března 2015 
a do poloviny října ji navštívilo 
93 osob. Nejčastějšími 
problémy, se kterými se občané 
na poradnu obracejí, jsou 
kromě potíží v oblasti nájemní-
ho, družstevního či vlastnického 
bydlení a vyúčtováním služeb 
spojených s užíváním bytu také 
problémy s exekucemi, 
s dědictvím či darováním 
nemovitostí i otázky týkající se 
osobního oddlužení.  (vrs)

Mrtvý muž v garáži
Na upozornění anonymního 
oznamovatele zasahovala v dru-
hé polovině září policejní hlídka 
v ulici Prvního pluku u případu 
nehybně ležícího muže. 
Muž ležel v garáži pod viaduk-
tem a nejevil žádné známky ži-
vota. Totožnost muže a příčinu 
smrti vyšetřuje státní policie. 

Agresivní zloděj
V prodejně Kaufland v uli-
ci Střelničná byl koncem září 
v noci přistižen zloděj, kte-
rý odcizil lahev vodky a la-
hev rumu v celkové hodnotě 
cca 250 Kč. Při zadržení stráž-
níky byl muž agresivní, kopal 
kolem sebe, plival po lidech 
a bylo zjevné, že trpí psychic-
kou poruchou. Byl předveden 
na služebnu Policie ČR. 

Opilec byl  
hledanou osobou
První podzimní den kontro-
lovala hlídka strážníků sku-
pinku mužů sedících na lavič-
ce v ulici Pod Sídlištěm. Jeden 
z prověřovaných mužů u sebe 
doklady neměl, byl v podna-
pilém stavu a informace o své 
osobě několikrát změnil. Byl 
proto předveden na Policii 
ČR ke zjištění totožnosti, kde 
bylo lustrací zjištěno, že jde 
o hledanou osobu. 
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nově naroZené děti
jubilea
říjen 2015
 Manželé Ing. Ervín a Olga Täubelovi oslavili 

dne 2. října 70 let společného života v kapli 
Libeňského zámečku. 
Radnice městské části Praha 8 se připojuje 
ke gratulantům k takto významnému výročí, 
s přáním všeho nejlepšího na společné cestě 
životem. Gratulujeme!

 Manželé 
Oldřiška 
a Antonín 
Novotných 
oslavili dne 
2. října 
diamantovou 
svatbu. 
Gratulujeme!

listopad 2015
 Naše milá manželka, maminka, babička 

a prababička paní Hana Lopraisová oslaví dne 
26. listopadu 2015 významné životní jubileum 
– 80 let. Ve svém těžkém zdravotním stavu 
je plná optimismu a tak jí přejeme hodně 
zdraví, spokojenosti a radosti mezi svými 
blízkými do dalších let. Buď s námi ještě hodně 
dlouho! Manžel Zdeněk, děti, vnuk a vnučky 
a pravnučka Natálka a pravnuk Dominik.

 V případě vašeho 
zájmu o uveřejnění 
v této rubrice nás 
prosím kontaktujte 
na tel.: 222 805 136,  
e-mail:  
osmicka@praha8.cz.
Prosíme rodiče, 
aby zasílali 
fotografie pouze 
u dětí, které nejsou 
starší než dva 
měsíce.  

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

Únor 2015
  Sigmundová Emílie

břeZen 2015
 Daneš Daniel
 Herold Jakub

duben 2015
  Fukač Kryštof
  Jeřábek Albert

květen 2015
 Andreas Anna 
  Čulík Matěj
  Pasovská Veronika
  Punčochářová Tereza
  Šilhová Nikol

Červen 2015
 Bargel Zachariáš
Sekničková Anežka 

 Malovec Patrik
Pařízková Nela 

Červenec 2015
 Dlabalová Zuzana 
Husák Tomáš 

Jirotková Jolanka

  Jeníkovský Martin
Tatranský David 

 Korthauer Amelie 
 Novotná Denisa 
  Zemanová Leona

srpen 2015
 Hašek Kristián
 Havlásková Adéla 
Karhanová Karin

Kunetek Tadeáš

Mizera Petr 

 Matušinský Jan

Září 2015
Belavý Robin

Farolfi Giorgina 

Moravcová Michaela 

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

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

Dny otevřených dveří 
pro rodiče a zájemce o studium 
na Gymnáziu, Praha 9, 

Litoměřická 726 
se konají: 9. 12. 2015 a 13. 1. 2016 

vždy od 17.00 do 19.00 hod. 
Pro rok 2016/2017 přijímáme celkem 3 třídy, 

z toho 1 třídu 4letého studia  
a 2 třídy 8letého studia. 

Přijímací zkoušky proběhnou formou  
centrálně zadávaných testů od společnosti 

CERMAT. 
Termíny: 4leté studium: 15. 4. 2016, 

 8leté studium:  18. 4. 2016  
Zkoušky nanečisto pro osmileté  

a čtyřleté studium: 
24. 2. 2016 od 14.30 hod.  

a 23. 3. 2016 od 14.00 hod. 
Od 20. 1. 2016 jsou připraveny 

 přípravné kurzy 
z matematiky a českého jazyka 

 pro oba typy studia. 
Bližší informace na www.gymlit.cz. 

placená inzerce
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ZÁBAVA Luštěte křížovku 
o zajímavé ceny!

SUDOKU (lehké)Znění tajenky ze říjnového  čísla: Po teplém září zle se říjen tváří.

Výherci, kteří obdrží volné vstupenky do Divadla Pod Palmovkou: 

   František Mošna, Bohnice

   František Šmíd, Kobylisy

  Anna Pfeiferová, Karlín

Správné znění tajenky listopadového  
čísla nám zašlete nejpozději  
do 20. prosince 2015 na adresu:

Měsíčník Osmička 
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 

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

Nezapomeňte napsat svoji adresu.

3
vylosovaní výherci
získají po dvou vstupenkách 

na libovolné filmové představení 
v Kině Atlas
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inzerce 

řemeslníci

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

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

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

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

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

  ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dve-
ří, 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 instalatér-
ské práce, topenářské práce. Ne-
přetržitě! Rekonstrukce koupelen 
a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘ-
STVÍ. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. Odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil 777 670 326 

  ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ LÁT-
KY, MOLITANY a ostatní čalounic-
ké potřeby, U Pošty 1474/1, P–8 
Libeň. PO–PÁ 8.30–13.00, 14.00–
18.00 hod. Tel.: 284 822 181

  INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.  
Tel.: 233 551 973, 728 324 916 

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stro-
mů. Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

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

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

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy – s tím-
to inzerátem sleva 10 %. Rych-
le, levně, kvalitně. Volejte na 
tel.: 603 432 476

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

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

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

  FA. J. MACHÁČ – výměny bate-
rií, van, klozetů a kuch. desek. In-
stalace sprchových koutů a boxů 
– senioři sleva! Pokládka dlaž-
by, PVC, koberců. Štukování, ma-
lování, lepení podhledů. Údržba 
domu a zahrady.  
Tel.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

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

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

  TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí výrobu 
kuchyňských linek, vestavěných 
skříní, kancelářského nábytku, 
pergol, pater na spaní, dále výro-
bu i menšího nábytku a montáže. 
Tel.: 775 034 757

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

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

  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – zásuv-
ky – světla, www.elektrikarerben.
cz, tel.: 604 516 344

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

služby

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

 HODINOVÝ MANŽEL. Drob-
né i větší opravy a řemeslnic-
ké práce v domácnosti. Precizně. 
Tel.: 737 272 779

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

  ZPRACUJI VAŠE ÚČETNICTVÍ, 
daně, mzdy. Nabízím praktické 
zkušenosti, dlouhodobou spolu-
práci, poradenství, dobrou cenu. 
Volejte. Tel.: 776 788 016

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

  ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRO-
DEJ. Opravy všech značek šicích 
strojů. Prodej nových šicích stro-
jů. Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.: 
272 773 079, www.singerservis.cz   

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

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

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

  ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi stroji v domácnostech i fir-
mách. Ručně čistíme kožený náby-
tek, myjeme okna a podlahy. Zba-
víme 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, opra-
vy a servis. Bazar použitých počí-
tačů vám nabízí naše provozov-
na v Lublinské 9, Praha 8 – Troja,  
www.pocitacekohout.cz. Můžete 
nás navštívit či zavolat pondělí – 
pátek, 13–19 hodin.  
Tel.: 240 200 282 

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.  
Tel.: 774 877 972

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

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD 
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

 HODINOVÝ MANŽEL – prá-
ce elektro, voda a ostatní práce. 
40 let praxe na rek. bytů.  
Tel.: 602 366 135.

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

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

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

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

 ODKLÍZENÍ SNĚHU naší sněho-
vou frézou v zimních měsících pro 
firemní i soukromé areály a par-
koviště. Tel.: 724 006 275

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÍ – Praha 8, doprava ZDARMA!  
Tel.: 702 888 445, www.mduklid.cz

 ÚKLIDY BYTOVÝCH PROSTOR, 
ÚDRŽBA ZELENĚ. Levně nejlé-
pe v oblasti Prahy 7,8. Technické 
služby BONA, o.p.s.  
Tel.: 731 448 449

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

 KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH 
STROMŮ stromolezeckou techni-
kou. tel.: 606 527 091

  EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ  
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830,  
www.predseda-svj.cz  

 ÚKLID BYTŮ A DOMŮ. Pečlivě 
uklidím váš byt či dům.  
Tel.: 734 875 640 Jiří

nákup – prodej

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400
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 ANTIKVARIÁT koupí knihy, obra-
zy, grafiku, bankovky, mince, čtyř-
lístky, mapy a pohledy.  
Tel.: 773 542 797

 KOUPÍM STARÉ ZLATÉ MINCE, 
zlaté šperky, st. stř. předměty, 
obrazy lokomotiv, obrazy od 
E. Famíry, zlaté pánské hodinky. 
INTERANTIK, Praha 9,  
ÚT–PÁ od 11 hod., 
tel:. 283 893 334, 605 829 440

 DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ JIŽ 
13 LET! Velký výběr českých hra-
ček najdete v naší specializova-
né prodejně Ořechová 5, Praha 8. 
Tel.: 604 287 794, e-shop:  
drevenehracky-inna.cz 

  ŽVÝKAČKOVÉ OBALY KOUPÍM 
celou sbírku i jednotlivě.  
Tel.: 775 559 229

výuka – kurZy

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

 KURZY PLAVÁNÍ –  
vyuka-plavani.cz   

 HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ 
A RYTMIKY pro dospělé i děti. 
Tel.: 737 667 904 

  „ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM“ pro 
žáky 5. roč., příprava na přijíma-
cí zkoušky na víceletá gymnázia 
s dlouholetou tradicí, každý pá-
tek od 23. 10. 2015 do 15. 4. 2016 
od 15:00 do 18:00 hodin v ZŠ Špi-
tálská, Praha 9, metro Vysočan-
ská. (ČJ, M, Obecné studijní před-
poklady). Možnost zvýhodněného 
předplatného. Nově možnost in-
dividuální přípravy žáků 9. roční-
ků. Tel.: 724 512 382,  
www.zkus.sito.sweb.cz

 www.jesleskolkakoralek.cz, ce-
lodenní hlídání dětí do 3 let. Vy-
soká kvalita, výborné reference, 
kvalitní strava. Tel: 605 132 696

  POTŘEBUJI SE NAUČIT ITALSKY, 
alespoň základy. Hledám učitele 
třeba ve výslužbě. Tel.: 775 559 229

auto – moto

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

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

 KOUPÍM MOTORKU DO 20 000 
Kč. Tel.: 602 123 253

reality – poptávka

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

 MLADÝ MANŽELSKÝ PÁR bez 
zvířete hledá pronájem garsonky 
až 2+kk do 12 tisíc Kč. Preferuje-
me udržovaný stav a klidný byt –
máme rádi ticho. Děkujeme.  
Tel.: 777 640 390

 MANŽELÉ S JEDNÍM DÍTĚTEM 
hledají byt v okrajové klidnější 
části (sídliště) Prahy s dostupností 
k metru do 10 minut. Děkuji.  
Tel.: 775 088 498

 HLEDÁM POZEMEK v Praze 8 
v Troji, Kobylisy, atd.  
Tel.: 778 085 860 

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exeku-
ce, v soudní žalobě, neoprávně-
ně obsazený nežádoucím nájem-
níkem. Veškeré formality vyřídím, 
zaplatím stěhování, dluhy na ná-
jemném, privatizaci atd. Mohu se-
hnat a zaplatit i náhradní byt, do-
meček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

  PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY V PRAZE. Menší byt  1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově, na 
nastěhování nespěchám (mož-
nost a dožití), vyplatím dluhy 
i exekuce, lze i před privatizací. 
Tel.: 608 661 664

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

 MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT 
k pronájmu v Praze 8.  
Volejte 778 085 860

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

reality – pronájem

  PRONAJMU LUXUSNÍ GARÁ-
ŽOVÉ STÁNÍ u metra Ládví – Nad 
Okrouhlíkem – Praha 8. Cena 
950 Kč/měs. Tel.:  777 003 033

 NOVÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ P8 LÁ-
DVÍ, ulice Na Slovance,  
tel.: 777 215 715 

  PRONAJMU NEBO PRODÁM GA-
RÁŽOVÉ STÁNÍ, Velká Skála  A4, 
tel.: 776 81 71 70  

  PRONAJMU HLÍD.GARÁŽ, Pra-
ha 8 Písečná. Zn. 1 300 Kč/měs.  
Tel.: 720 149 644

 NEBYTOVÉ PROSTORY K PRO-
NÁJMU nedaleko metra Palmov-
ka. Několik místností, možnost 
pronájmu 20–150 m2, v případě 
zájmu vč. sociálky. Volné ihned, 
výhodné ceny. Tel.: 602 666 569

  PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
V Chotovické ulici,  
tel.: 606 81 80 81 

reality -  služby

 MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní 
makléř – specialista pro Prahu 8, 
15 let zkušeností na trhu. Prodej 
a pronájem nemovitostí.  ZDAR-

MA tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost.  Zenklova ulice, P-8 
www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350 

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

  1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám prodej, 
pronájem nemovitosti. Prohlá-
šení vlastníka budovy – zaměře-
ní bytů, kompletní servis v oblasti 
nemovitostí – nízké provize. Tel.: 
608 703 343. www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9)

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

reality – prodej

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

  SEVERNĚ OD PRAHY 8, v obci 
Zdiby prodám zahradu 1057 m2, 
cena 1 000 Kč/m2 . Všechny sítě 
na pozemku. Pozemek oplocen. 
Tel.: 602 312 212, 602 215 014

Zdraví

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.  
Tel.: 604 207 771

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

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE – 
přijímá pacienty. Tišická 396/1, 
Praha 8. Tel.: 721 609 409,  
info@healthy-smile.cz

 DENTÁLNÍ HYGIENA. Tišická 
396/1, Praha 8. Tel.: 721 609 409, 
info@healthy-smile.cz

  SAUNA A MASÁŽE TROJA 
kombinace pro efektivnější 
výsledek – prohřátí svalů.  
Medový balíček, tel.:739 105 099,  
www.saunatroja.cz

 MASÉR V BOHNICÍCH,  
tel.: 602 876 864, klasické masáže, 
levné, kvalitní.  

krása

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
galvanickou žehličkou pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Účinné 
na aknózní pleť. Cena 600 Kč.  
Tel.: 602 288 444

  PEDIKÚRA, masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972

  PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA, vyso-
ce hygienické a efektivní ošetření 
nohou pomocí přístrojové tech-

niky zn. Gehwol. Vhodné také 
pro pacienty s diabetem, hemofi-
lií, lupénkou apod. www.studio-
mazurska.cz, Akce pro seniory 
za 290 Kč, tel.: 724 969 666 

ostatní

  ! CHTĚLI BYSTE PRODAT DŮM 
– BYT, ale chcete v něm dožít? 
To se dá vyřešit – věcné břemeno. 
Zaplatím vám v hotovosti.  
Tel.: 777 227 901

 VĚNUJE NĚKDO (UŽ NEPOTŘEB-
NOU) DĚTSKOU POSTEL a dět-
skou dřevěnou jídelní stoličku?  
Tel.: 722 745 139

 ROZVOD, MAJETKOVÉ, PRA-
COVNÍ A JINÉ SPORY Vám rychle, 
levně a odborně pomůže vyřešit 
právník a zapsaný mediátor v se-
znamu Ministerstva spravedlnos-
ti ČR, vypracujeme pro Vás také 
oboustranně přijatelné smlou-
vy a dohody. Tel. 602 203 443 – 
Mgr. Lenka Bašková

práce - nabídka

 MZDOVÁ ÚČETNÍ – Náplň prá-
ce: samostatné vedení mzdo-
vé agendy pro MŠ a ZŠ, čtvrtletní 
uzávěrky, výkazy, roční účtová-
ní daní, komunikace se státní-
mi institucemi. Požadujeme: stře-
doškolské vzdělání, praxe min. 
3 roky, spolehlivost. Nabízíme: 
ohodnocení dle platných tabu-
lek, osobní ohodnocení, čtvrtletní 
odměny, stravenky, 5 týdnů dovo-
lené. Kontakt: pí. Novotná – ve-
doucí oddělení mzdové účtárny, 
tel.: 222 805 314, 702 034 705.

 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTÍBROVA 
Praha 8 přijme uklízečku.  
Nástup ihned. Kontakt:  
731 528 984, 8–15 hod.

Máte zájem  
inzerovat v měsíčníku 

OSMIČKA?
Chcete oslovit  

64 200 domácností?
Připravíme kalkulaci, 

objednávku nebo rezervaci. 
Uzávěrka inzerce  
na další vydání:

19. 11.
Ukázková čísla naleznete: 
www.mesicnikosmicka.cz

Kontakt:  
Pavla Zachařová, e-mail:  

pavla.zacharova@praha8.cz
tel.: 222 805 136
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Nový investor britsko-polský 
fond Abris, který na konci 
loňského roku koupil společnost 
AAA AUTO od dosavadního 
majitele, zahájil modernizaci 
všech 21 poboček, které společ-
nost v České republice provozuje. 
Nejmodernější pobočka v Praze, 
kde zákazníci najdou téměř 3 000 
vozů na jednom místě, nabízí pro 
své zákazníky nejen profesionální 
služby a kvalitní ojeté automo-
bily, ale také širokou nabídku 
různých typů vozů.

Všechny vozy v nabídce jsou 
členěny do přehledných sekcí od 
nejprodávanějších vozů Škoda, 
přes luxusní vozy až po kate-
gorii těch nejlevnějších. Sekce 
užitkových vozů byla rozšířena 
a nabízí v průměru okolo 100 
vozů. Nachází se nyní na speciál-
ní vyvýšené a lépe viditelné ploše 
o rozměru 2 000 m2. 

Největší novinkou je nové 
centrum SUV/terénní vozy, kde 
zákazníci na ploše o celkové vý-
měře 3 785 m2, osvětlené 27 ha-

logenovými svítidly najdou v prů-
měru 600 aut, a to nejen v podobě 
nejprodávanějších modelů jako 
je Škoda Yeti, Hyundai ix35, 
Kia Sportage, Honda CR-V nebo 
Toyota RAV4. V nabídce AAA 
AUTO najdete i americké speci-
ality jako například Hummer H2 
a H3, Cadillac Escalade, nebo 
Dodge RAM. Tradičně široká je 
i nabídka luxusních SUV jako 
VW Touareg, BMW X5, Merce-
des ML či Porsche Cayenne všech 
věkových a cenových kategorií. 
Kromě vozů typu SUV si na své 
přijdou i příznivci pravověrných 
offroadů. Na prodejní ploše 
nechybí Toyota Land Cruiser, 
Mitsubishi Pajero, Jeep Wrangler 
nebo Range Rover.

Pro automobilové fajnšmekry 
je určen nejen prostor moderní-
ho Showroomu, kde se pravidel-
ně obměňují luxusní a zajímavé 
vozy jako například Lancia Ka-
ppa, kterou autocentrum AAA 
AUTO koupilo v roce 2006 
od presidenta Václava Havla, 

Mercedes Benz třídy G nebo 
Jaguar F-TYPE. Na jednom si 
tak prohlédnete unikátní vozy, 
zabavíte děti v dětském koutku, 
dáte si dobrou kávu a vyřešíte 
financování vašeho vozu.

V areálu najdete nejen vozy 
značky AAA AUTO, ale také 
zánovní vozy s nájezdem do 
30 000 km a 3 let stáří pod léty 
prověřenou nostalgickou značkou 
Mototechna nebo velmi levné 
vozy trade-in v rámci AutoDis-
kont. Nejen majitelé vozů Škoda 
mohou využít autorizovaného 

servisu Mototechna, který se 
nachází také v ulici Dopraváků.

Dlouhodobě nejprodávanější 
značkou je Škoda, která také tvoří 
téměř 30 % nabídky. Mezi nejoblí-
benější vozy pak patří Škoda s mo-
dely Octavia a Fabia, Volkswagen 
Passat a Ford Focus a Mondeo. Na 
vzestupu jsou automobily značek 
Kia a Huyndai. Letos AAA AUTO 
zaznamenává vzestup vozů MPV 
oproti SUIV, stále nejoblíbenější 
jsou pak hatchback a kombi. Dlou-
hodobě preferované jsou benzíno-
vé vozy s manuální převodovkou 
a mezi barvami je nejžádanější 
stříbrná, modrá a černá. Nutným 
vybavením pro většinu zákazníků 
je klimatizace a ABS, na vzestu-
pu je pak i poptávka po vozech 
s tempomatem.

Společnost AAA AUTO pů-
sobí na trhu již 23 let a důkazem 
jejích služeb je již více než  
1,6 miliónu spokojených zákaz-
níků. Každým rokem se daří 
společnosti modernizovat a roz-
šiřovat svoje pobočky a pronikat 
i na další trhy. Pražská pobočka 
je dostupná jednoduše ze všech 
částí Prahy 8, protože se nachází 
v dochozí vzdálenosti od  
zastávek Vozovna Kobylisy,  
Za Čimickým hájem a Počerad-
ská v ulici Dopraváků 723.

3 000 vozů na jednom místě a nové  
centrum SUV/terénní vozy v AAA AUTO

 � Největší prodejce aut u nás AAA AUTO 
nabízí ve své pražské pobočce v Dolních 
Chabrech 3 000 ojetých automobilů, což je 
nejvíce aut na jednom místě v celé České 
republice. Pobočka je nejmodernější ve své 
kategorii a pro zákazníky má k dispozici 
i speciální centrum SUV/terénní vozy, mo-
derní showroom i dětský koutek a hřiště.

placená inzerce
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proGramy

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Vstupné na představení pořádané 
divadlem 200 Kč. Vstupenky na 
představení označená jako pronájem 
otevřený veřejnosti je možné 
rezervovat, ale prodávají se až večer 
před představením a jejich cena je 
individuální.

 4. 11. st 19:30 
M. Doleželová, R. Vencl: KDYŽ 
SE ZHASNE. Trevor a Nina jsou 
manželský pár z vyšší newyorské 
společnosti. Jejich manželství však 
nelze pokládat za ideální - vlastně 
je to hotové peklo na zemi, se 
kterým nelze jen tak skoncovat. 
Může za to předmanželská 
smlouva... Hraje Divadlo Komorní 
svět. Pronájem otevřený veřejnosti.

 8. 11.  ne 19:30 
N. Simon: DROBEČKY Z PERNÍKU. 
Hra inspirovaná životním 
příběhem Judy Garlandové a její 
dcery Lisy Minelli. Brilantní hořká 
komedie, v níž se pod kaskádami 
jiskřivého slovního humoru skrývá 

hluboce lidský a tragický příběh. 
Hraje d*Studio´13. Pronájem 
otevřený veřejnosti.

 9. 11. po 19:30  
IRENA BUDWEISEROVÁ. Koncert.

 11. 11. st 19.30   
D. Tristram: OPAČNÉ POHLAVÍ. 
Bláznivá komedie o tom, že každý 
má nějaký ten mimomanželský 
hřích, je napsaná vtipným 
a svižným jazykem a s úspěchem 
se  uvádí na mnoha zahraničních 
scénách. Hraje Divadlo Amadeus, 
premiéra. Pronájem otevřený 
veřejnosti. 

 18. 11.  st 19:30 
A. Strindberg: SLEČNA JULIE. 
Drama o překročení společenských 
přehrad mezi dvěma lidmi, kteří se 
vzájemně přitahují. Třídní propast 
však není možné překlenout… 
Hraje Divadlo Komorní svět. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 23. 11.  po 19:30 
V. Nezval: MANON LESCAUT. 

Komorní úprava příběhu nenaplně-
né lásky. Hraje Divadlo Anfas.

 24. 11. út 10:00 
V. Nezval: MANON LESCAUT. 
Představení  pro  seniory, vstupné 
50 Kč.

 25. 11. st 19:30 
L. Gershe: I MOTÝLI JSOU VOLNÍ. 
Komorní příběh mladého Dona a 
začínající herečky Jill se odehrává 
na počátku léta v jednom bytě 
v New Yorku. Romantická komedie. 
Hraje Divadlo Komorní svět. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 30. 11. po 19:30 
… A NEBO TAK. Folkový koncert. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Profesionální divadelní soubory. 
Vstupné 50 Kč. 

 7. 11. so 15:00 
O SNĚHURCE. Jemně strašidelná 
klasická pohádka vsazená do 
poezie starých časů. Představení je 
obohaceno hrou na různé obvyklé 
i neobvyklé nástroje Hraje Divadlo 
Pruhované panenky. Od 4 let.

 14. 11. so 15:00   
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE. 
Jak spolu hospodařili a ještě 
o všelijakých jiných věcech. 
Pohádkové představení inspirova-

né knihou Josefa Čapka se hraje 
s velkými loutkami a je propojeno 
písničkami. Hraje Divadlo Tondy 
Novotného. Od 3 let.

 21. 11 so 15:00  
BAJAJA. Komorní představení 
jednoho „šaška“ a jeho pěti loutek, 
které nenechá nikoho chladným. 
Hraje Víťa Marčík. Od 4 let.

 28. 11. so 15:00  
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Známý 
příběh na motivy H. Ch. Anderse-
na, jak ho vidí uklízečky Růža, 
Máňa a Jiřina. Hraje divadlo 
MALÉhRY z Brna. Od 4 let.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

Tradiční marionetová představení, 
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 25 Kč.

 8. 11. ne 10:00 
 DĚD VŠEVĚD
 15. 11. ne 10:00 
 KOCOUR V BOTÁCH
 22. 11. ne 10:00 
 KOCOUR V BOTÁCH 
 29. 11. ne 10:00 
 O HADÍ KRÁLOVNĚ
 5. 12. so 10:00; 14:00; 16:00 
 HONZA, ČERT A KAŠPÁREK  
 (Představení spojené s Mikulášem)
 6. 12. ne 10:00; 14:00; 16:00 
 NEVĚŘ ČERTU ANI ZA MÁK  
 (Představení spojené s Mikulášem)

divadlo karla hackera

Rezervace vstupenek na představení je možné 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 ◆  
◆ ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ◆ www.praha8.cz

OSMIČKA pro rodinu
program dětských klubů

KD Krakov, Těšínská 600,
Praha  8
Z pravidelných akcí bychom
Vám rádi nabídli:

s programem
pro maminky s dětmi

pondělky

MINIŠKOLKA
HERNA
Výtvarné

Krabík Ďáblík Karlík Mapa

listopad

Taussigova 1, Praha 8
Pravidelnéch akce:
Výtvarné pondělky
Pohybové aktivity

2.11.
Happy Mondays – každý kdo
p ijede MHD v ase od 9:00 10:00
vstup za symbolickou 1 - K
(v jiném ase normální vstupné)
V tento den je klub uzav en!
18.11.
– sraz v 16:45 p ed klubem
lampiony vlastní!

3.12.
divadelní spole nosti MIM o.s.

S ě

ů

ř

pole ná návšt va ZOO

Lampionový pr vod

Mikulášské p edstavení

č

ř -
,

ř

ř ,
vezměte

č
č

č

č

Připravujeme:

DDM hl. m. Prahy,
Karlínské nám. 7/316, Praha 8
Výtvarná dílnička s tetou Katkou
Přijďte si zacvičit s tetou Ájou

4.11.
sraz v 17:00 p ed DDM Spektrum,
akce se koná

21.11.
, od 9:00 do 15:00

místa pro prodávající zdarma,
rezervace nutná na mail:
karlik@detskekluby.cz

7.12. Mikulášské p edstavení

ampionový pr vod

jen za p íznivého
po así

azárek d tského
oble ení

L ů

ř

B ě

ř

ř

č

č

Připravujeme:

Sokolovská 121, Praha 8
Výtvarná dílna s Míšou
Oblíbené extračtvrtky

5.11.
Přijďte si do Mapy vyrobit super
originální draky
12.11.
Pojďte připravit zahradu na zimu
19.11.

26.11.
Bude hrát, budeme zpívat

Velká drakiáda

Zahrada pro kutily

Podzimní dílny

Malá odpolední hudba

posbíráme kaštany, barevné listí
a z nich vyrobíme spoustu zvířátek
a jiných zajímavých věcí

www.osmickaprorodinu.cz

Akce spolupo ádanéř Osmi k pro rodinuč ou

10.11. v areálu Beachklubu
Ládví od 10:00

15.11. v prostorách
KD Krakov 15:00

,,NA PLÁŽ‘‘

Podzimní karneval
od

DDM hl. m. Prahy

26.11.
– PhDr. Špa helová p ednáška

4.12.

práce a d ti
pod jednou st echou

Dít a jeho vzdor

ž

Mikulášská nadílka

Baby Office

ě

Py ámková noc
ň - ř

27.11.

- ě
ř

Připravujeme:

Nov bychom cht li
nabídnout službu

ě ě
:

O našich ých ách se více dozvíte na www.osmickaprorodinu.czpravideln aktivit

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

divadelní spole nosti MIM o.s.č

Mapa
Klub



www.karlinskefarmarsketrhy.cz

ÁŘ ÝCH ŮFARM SK TRH

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

KARL NSKÍ ÝCH

M stská ást Praha 8 ás zve naě vč
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

SOBOT 7. LISTOPADU
OD 8 HODIN

NA KARL NSKÉM NÁM STÍ

A

Í Ě
(vedle kostela svatého Cyrila a Metod je)ě

V rámci programu vystoupí:
10:00 - 11:30 staropra ská kapela

PATROLA- LAPETO
ž

Š

další trhy se do
konce roku 2015

uskute ní v termínech:
tvrtek 12. listopadu

sobota 14. listopadu
tvrtek 19. listopadu

sobota 21. listopadu
sobota 28. listopadu

č
č

č

T šíme se na vaši návšt vu a p ejeme vám p íjemné nakupování a posezení!ě ě ř ř

P ů:rovozní doba trh
tvrtky: 9 – 18 hodin
soboty: 8 - 14 hodin

č

farmářské trhy
KARLÍNSKÉ


