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České televizi
o charitativním hokejovém zápase ve prospěch Klokánku čtěte na str. 33
Foto: Vladimír Slabý
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Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
nemohu tento sloupek začít jinak než poděkováním. Vám všem, kdo jste
začátkem února přišli na charitativní hokejové utkání na veřejném kluzišti
v areálu Základní školy Glowackého a finančně podpořili Fond ohrožených
dětí – Klokánek Praha 8. Vybrali jsme přes 15 tisíc korun, které půjdou na nákup nového vybavení pokojíčků. Hokejový tým Severní vítr sice těsně prohrál
s manšaftem sportovní redakce České televize v čele s Robertem Zárubou, ale
o výsledek příliš nešlo. Chtěli jsme hlavně pobavit a pomoci, což se povedlo.
Jako kapitán Severního větru jsem hrál hokej po 35 letech. Pěkný nápor
na fyzičku i na tomto vcelku malém kluzišti. A protože za pár dnů s nástupem jara všechny tři veřejné ledové plochy v Praze 8 zmizí, využijte poslední
příležitosti a dejte si na bruslích do těla. Stojí to za to.
Mediálním tématem číslo jedna v severní části metropole se v posledních
dnech staly úvahy nad výstavbou nové nemocnice v Letňanech. Mnoho
z vás se mi kvůli tomu ozývalo se znepokojením a dotazy. Mlhavé informační
balonky vypouštěné českým premiérem a pražským primátorem,
naznačující, že nemocnice Bulovka by proto měla skončit, berme zatím
s jistým nadhledem. Můžete si být jisti, že jako starosta Prahy 8 budu vždy
usilovat o minimálně udržení stávající dostupnosti lékařské péče pro občany
osmého obvodu. Bulovka má jistě své mouchy, každý z nás má pozitivní
či negativní zkušenosti, ale její absolutní konec si dnes představit nedovedu.
Vždyť i v současnosti do rozvoje jejích oddělení
putují vcelku značné veřejné peníze. Třeba
nedávno Bulovka otevřela první Centrum
porodní asistence v tuzemsku. I to je
jistým signálem do budoucna.
Pevné zdraví a hezký začátek jara
vám přeje
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Zpravodajství
Terénní sociální služba

Zřízení Vrtulky byl dobrý tah

nnV ulicích Prahy 8 je od roku
2013 realizována terénní
sociální služba pro děti a mládež ve věku 13 až 22 let.
Vznik iniciovala městská
část Praha 8 a Salesiánské
středisko mládeže, jehož
pracovníci projekt zajišťují.
Terénní pracovníci prochází
čtyřikrát v týdnu ulice naší
městské části, oslovují potenciální zájemce o službu, potkávají se se stávajícími
klienty a mapují rizikové
jevy a problémová místa.
Poslední velké mapování proběhlo v minulém roce a zaměřilo
se nejen na situace a místa
spojená s mládeží, ale také na
problematiku drogových uživatelů a bezdomovectví. Jeho
výstupy obdržely prostřednictvím Odboru zdravotnictví
a sociálních služeb zástupci
Policie ČR, Městské policie,
služby působící na poli drogové
prevence a služby pracující
s lidmi bez přístřeší.
Ročně využívá terénní program kolem osmdesáti stálých
klientů a mnoho dalších mla-

Maringotka Vrtulka v Katovické ulici.

dých lidí přijde do kontaktu
s pracovníky jednorázově. Nejčastější témata, se kterými
pracovníci klientům pomáhají,
jsou: jak bezpečně trávit volný
čas, jak se zlepšit ve škole, jak
vybrat vhodnou střední školu,
jak si sehnat brigádu a práci, jak
dobře vycházet s rodiči.
V zimních měsících je terénní
program přímo v ulicích využíván méně. Je to způsobeno
především nízkými teplotami
a čím dál tím větší oblibou

mladých komunikovat mezi
sebou po sociálních sítích. I s těmito jevy „terén“ počítá a reaguje
na ně. V první řadě dochází
pracovníci také do nákupních
středisek, kde se mladí scházejí
a využívají možnosti tepla
a bezplatné wi-fi. V poslední
době o tento prostor mládež
přichází, protože provozovatelé
center začínají rušit volné lavičky a kontrolují, zda se v centru
pohybují jen zákazníci některého z obchodů.

Pracovníci terénu tento vývoj
předpokládali, a tak před dvěma
roky postavili, za podpory městské části, zázemí, kde se mohou
mladí lidé scházet. Jedná se
o maringotku Vrtulku, která je
umístěna v Katovické ulici.
Poslední měsíce ukazují, že se
jednalo o dobrý tah. Maringotka
je mladými lidmi velmi využívána. Volnočasové aktivity, které
v maringotce probíhají, pomáhají v navázání důvěry mladých
lidí v pracovníky, a tak se často
otevírají i velice osobní a hluboká témata. Dobrá atmosféra
spojená s maringotkou se ukazuje také tak, že ji mladí využívají na oslavy narozenin a dobrovolně dodržují pravidla, která
zahrnují mimo jiné i zákaz
alkoholu, drog a vzájemný
respekt. Do budoucna má služba
před sebou výzvu v podobě
získání zázemí pro svou práci na
některé ze základních škol naší
městské části. Držme jim palce,
ať se vše vydaří, a rozšíří se tak
okruh mladých lidí, kterým
mohou být pracovníci oporou.
Václav Jiráček,
Salesiánské středisko mládeže

Zdravotní výchova

Záchranářské dopoledne
v MŠ Štěpničná
nnNedávno naši MŠ navštívili dva páni
záchranáři, aby hravou formou děti
seznámili s činnostmi „záchranky“.
Jako první začala prohlídka sanitky. Všechny děti si mohly celou sanitku projít a prohlédnout veškeré vybavení. První ze záchranářů dětem předvedl přístroje, pomůcky
a potřebné léky s vysvětlením, co se k čemu
používá a proč. Jedno z dětí si také zahrálo
na „tonoucího Kryštofa“ a pan záchranář
předvedl dětem, jakým způsobem probíhá
taková pomoc s použitím nosítka a zahřívací
fólie. I přes velký mráz, který v ten den
panoval, děti pečlivě naslouchaly, aby jim
nic neuniklo.
Po prohlídce sanitky následovala již ve
třídě druhá část záchranářského „kurzu“.
Děti opět tiše naslouchaly druhému panu
záchranáři, který děti seznamoval s úrazy
a jejich ošetřením. Opět si jedno z dětí
zahrálo „na Kryštofa“, který stále běhal

po třídě, až upadl a zlomil si ruku. Všichni si
mohli vyzkoušet, jakým způsobem se taková zlomenina fixuje. Pan záchranář dětem
také ukázal způsob ošetření např. poraněné
hlavy a společně s paní učitelkou všem
předvedli záchranu lidského života pomocí
masáže srdce, samozřejmě na figuríně.
Na konci záchranářského „kurzu“ dostaly
děti za odměnu malého „Kryštofa“, kterému
mohly nalepit srdce na správné místo.
A jaký byl důvod této akce? Úplně jednoduchý. Přeci děti seznámit s možnými úrazy
a jejich následným ošetřením, jak se v takových situacích zachovat, na jakou linku volat
a hlavně se nebát, kdyby se něco podobného
stalo nám samotným.
Za celou naši mateřskou školu všem
záchranářům děkujeme a přejeme co nejméně úrazů a co nejméně nemocných malých
i velkých pacientů.
Romana Fuchsová, ředitelka MŠ Štěpničná

Záchranáři zvědavým dětem mimo jiné
předvedli, jak použít zahřívací fólii.
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Čimické trhy

Start s živou muzikou

nnČimické trhy startují letos
v březnu již svou třetí sezonu. Konkrétně v sobotu
24. března je zahájí pravá
Čimická zabijačka, kdy si
návštěvníci budou moci užít
masové hody.

Doprovázena bude živou muzikou, jak se patří – hrou na akordeon. Sortiment prodejců bude
taktéž rozmanitý. Tímto všechny zveme a těšíme se na hojnou
účast.
Pořadatelé se snaží zajišťovat
pestrý sortiment, příjemnou
muziku a nějaký ten program
pro naše nejmenší ratolesti.
Loni se o program pro děti
postarala Týna Černá, která
s nimi vytvářela různé kreativní
výrobky. Stejně tak se v průběhu konání trhů připojila i Osmička pro rodinu se svým veselým stánkem.
Dvakrát do měsíce by měla
návštěvníky potěšit i živá muzi-
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Pozvánka na
Zastupitelstvo
Zveme vás na první letošní
jednání Zastupitelstva MČ
Praha 8, které se bude konat
13. března od 14.00 hodin ve
velkém sále tzv. Bílého domu,
U Meteoru 6. Hlavním bodem
programu bude schvalování
(býv)
rozpočtu na rok 2019.

Malování
s knížkou
Na Čimických trzích bude opět bohatá nabídka čerstvé zeleniny.

ka, která je velmi
příjemným
doplňkem
k posezení
a strávení času
s přáteli a známými. Trhy
začínají v sobotu

Vysvědčení? Na ledě Glowackého!

Žáci ZŠ Glowackého dostali pololetní vysvědčení velmi netradičním způsobem. Nikoliv ve třídě, ale přímo na ledě veřejného
kluziště, které je v areálu jejich školy! Předával jim ho starosta
MČ Praha 8 Ondřej Gros, který při tom byl stejně jako děti
(býv)
stylově na bruslích.
Foto: Lubomír Malý

24. března a pokračují kromě
letních prázdnin pravidelně
v čase od 8.00
do 12.00 hod.
až do 21. prosince 2019.(mj)

Co si pro vás na březen přichystala Městská knihovna
v Bohnicích v Těšínské ulici 600/4? Ve středu 20. března
od 16.30 hodin proběhne
akce Malujeme s knížkou.
Na předškoláky i ostatní děti
čeká krátký čtený příběh
a výtvarná dílna. Přijďte si
k nám poslechnout a malovat. Dílnu vede akademická
malířka Jana Bergerová.
(los)
Vstup zdarma. 
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Jak se dělá věda na osmičce
Ústav teorie informace a automatizace

Informace ze všech
stran, pokaždé jinak
nnNa stránkách Osmičky pravidelně
v seriálu Jak se dělá věda na osmičce představujeme instituce, které
sídlí na území naší městské části.
Dnes je na řadě Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA).
Ústav teorie informace a automatizace je
výzkumný ústav Akademie věd ČR, kde se již
šedesát let zkoumá informace ve všech jejích
podobách od jejího vzniku a přenosu přes
její zpracování až po její dopad na člověka.
Teorie informace je velice abstraktní vědní
disciplína, přitom její výsledky jsou tak
praktické, že se bez nich dnes již těžko obejdeme, ať už pereme prádlo, telefonujeme
nebo letíme na Měsíc. Teorie informace úzce
souvisí s dalšími vědními obory jako například teorie pravděpodobnosti, teorie chaosu,
teorie řízení nebo informatika. Žádný z nich
se neobejde bez pokročilé matematiky.
Všechny tyto obory jsou v ÚTIA pěstovány
a rozvíjeny za účelem návrhu efektivních
algoritmů pro zpracování informací založených na reálných datech o světě kolem nás.
Tento výzkum v ÚTIA zajišťuje osm vědeckých oddělení v úzké spolupráci s tuzemskými i zahraničními univerzitami, vědeckými
institucemi a s podnikatelskou sférou.

Digitální obrazy nejsou
jen fotografie

Nejsrozumitelnějším způsobem záznamu
informace je pro člověka obrázek nebo
videosekvence. Obrazová informace může
být zachycena i jinými způsoby snímání než
fotoaparátem, např. rentgenovým zářením,
ultrazvukem nebo magnetickou rezonancí.
V ÚTIA se věnují zpracování obrazové informace vědecké týmy dvou oddělení: Zpraco-

vání obrazové informace a Rozpoznávání
obrazu. Byly zde vyvinuty algoritmy pro
rozpoznávání tkání různých orgánů snímaných lékařskými zobrazovacími přístroji, pro
vyhledávání a analýzu astronomických
objektů pozorovaných dalekohledy nebo pro
vylepšení kvality obrazu z bezpečnostních
kamer. Dalším příkladem zpracování obrazové informace jsou univerzální matematické
metody realistického modelování vzhledu
různých materiálů ve virtuální realitě, které
byly v praxi použity např. při návrhu interiéru automobilů nebo při dokumentaci unikátních historických památek.

Svět řízení a rozhodování

Ve světě kolem nás se často vyskytují složité, v čase se měnící systémy, které je třeba
cíleně řídit. Takovým systémem může být
např. obchodování na burze, složitý průmyslový stroj, systém pro diagnostiku stavu
pacienta či počítačová síť. K popisu a řízení
těchto systémů jsou v oddělení Adaptivních
systémů používány pravděpodobnostní
modely, které umí pracovat s nepřesnou či
nejistou informací a jsou schopny přizpůsobit se nepředvídatelným změnám chování
těchto systémů i změnám okolního
prostředí.
K řešení závažných problémů současné
společnosti jako energetika nebo robotika
lze použít teorii deterministického chaosu.
Vědci z oddělení Teorie řízení pomocí ní
zkoumají chaotické chování komplexních
sítí, které je podobné kolísání dodávky
energie v elektroenergetické soustavě.
Na základě tohoto výzkumu pak navrhují
nové metody řízení toku v těchto sítích,
které by ono kolísání omezily na minimum
a udržely ho na přijatelné úrovni. Mezi další
výzkumné aktivity tohoto oddělení patří
vývoj řídicího systému kráčejícího robota.
Ekonomické jevy, jako např. ekonomické
krize, propojenost světových ekonomik
nebo situace na finančním trhu vykazují
i přes svoji rostoucí složitost určité zákonitosti, které jsou důležité pro rozhodování
ekonomických subjektů včetně vládních
organizací. Tyto zákonitosti se vědci z oddělení Ekonometrie snaží odhalit pomocí
pokročilých matematicko-statistických
metod a následně je ověřit na dostupných
datech. To umožňuje lépe pochopit racionální, ale i iracionální chování v rozhodování
ekonomických subjektů.

Signál stokrát jinak

HLAVA KELTA je unikátní historická památka
dokumentovaná pomocí virtuální reality.

Všude kolem nás proudí elektronické signály. Jejich úkolem je zaručit spolehlivé fungování nejrůznějších přístrojů od mikrovlnné
trouby v kuchyni po kooperující průmyslové
roboty v továrně. Oddělení Zpracování
signálů se věnuje vývoji komplexních elek-

Kráčející robot z oddělení Teorie řízení.

tronických systémů, ve kterých jsou signály
zpracovávány speciálními, superrychlými
počítačovými procesory. Výsledky výzkumu
tohoto oddělení jsou prakticky využívány
např. při testování spolehlivého přenosu dat
mezi řidičem a ovládacími prvky
automobilu.
Některé matematické problémy jsou
natolik abstraktní a obecné, že jejich možné
aplikační oblasti dnes ještě nejsou patrné.
Přesto má smysl se jimi zabývat, neboť
jedině tak lze dospět k převratným objevům, které mohou přinést překvapivě účinné způsoby řešení reálných problémů v naprosto nečekaném, vzdáleném oboru lidské
činnosti. Takovýto vzrušující typ výzkumu,
nazývaný základní výzkum, převládá v oddělení Matematické teorie rozhodování
a v oddělení Stochastické informatiky.
Přesto mají tato oddělení významné praktické výsledky již nyní. Příkladem je modelování nových typů materiálů s výjmečnými
vlastnostmi (např. materiály s tvarovou
pamětí) nebo metoda separace signálu,
s jejíž pomocí lze rozlišit řeč dvou lidí, kteří
mluví současně jeden přes druhého, nebo
analyzovat biosignály v medicíně.
ÚTIA se podílí na řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami i soukromými zdroji. Kromě výzkumu je ústav široce
zapojen do vysokoškolského vzdělávání
na bakalářské, magisterské i postgraduální
úrovni, vydává časopis Kybernetika a je
soudně-znaleckým ústavem v oboru kybernetika a výpočetní technika. ÚTIA je také
aktivní v popularizaci vědy. Každoročně se
účastní Týdne vědy a techniky a Veletrhu
vědy. Sídlem ÚTIA je modrá budova Pod vodárenskou věží 4 poblíž stanice metra Ládví.
Podrobnější informace o činnosti ústavu
naleznete na www.utia.cas.cz.
Lubomír Soukup
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Čtenáři píší
Vážená redakce Osmičky,
v únorovém vydání Osmičky je uveřejněn
poměrně příhodný článek s titulkem Ekologický přístup: Víte, kam odložit oleje po smažení
řízků? Bohužel tam není uvedena ani jedna
jediná adresa z těch 19 dvorů, kam lze olej
odevzdat, a dále článek obsahuje info, že…
„oleje lze slít do petlahví a následně ji vyhodit
do směsného komunálního odpadu" (rozumím kontejner u domu…). Nechci být za
kverulanta, ale při pohledu na uzavírací
systém láhví, které se běžně k distribuci olejů
používají, si dovolím tvrdit, že sem odložená
láhev s použitým olejem „nepřežije“ ani vyklopení kontejneru do sběrného vozu, aniž by
Pavel Urban
vytekla.

○ Dobrý den, na webu nabízíte zdarma
cvičení pro seniory. Chtěla bych se proto
zeptat, z jakého důvodu bylo v Rodinném
centru v Čimicích uvažováno o zvýšení
poplatků za cvičení a aktivity pro seniory.
Děkuji.

Katovická). Ohledně Krakova žádné informace v současné době nemáme.

Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8

○ Dobrý den, dočetl jsem se, že Praha 8
usiluje o připomenutí libeňského rodáka
Arnošta Lustiga přejmenováním prostoru
kolem Nové libeňské synagogy. To je bohulibé rozhodnutí. Rád bych ale, aby nezůstalo
pouze u přejmenování onoho prostranství.
Aby to bylo vůči panu Lustigovi důstojné,
tak je nutno také to prostranství zkulturnit
– odstranit nehezký stánek s pečivem,
neudržované zaplevelené prostranství
sadovnicky zvelebit a synagogu z venku
i vevnitř opravit. Pokud se tak nestane, tak
to lze považovat za zneuctění památky
na pana Lustiga. Děkuji.

Eva Hýsková

Vážená paní Hýsková, městská část cvičení
zdarma momentálně organizuje pouze
v centru Rosa. Uvažujeme však o rozšíření
cvičebních míst do KD Krakov a Ládví.
Cvičení v Rodinném centru organizuje
příspěvková organizace Osmička pro rodinu, která účast na cvičeních pro obrovský
zájem zpoplatňuje.

Bc. Michal Švarc, radní MČ Praha 8

○ Dobrý den, víte něco o budoucnosti objektů v Odře a České poště, z obou se stěhují
obchody, budou se bourat nebo opravovat?
Děkuji.

František

Vážený pane Františku, MČ Praha 8 nechce
zůstat pouze u přejmenovaní prostranství
okolo Nové libeňské synagogy, chce proměnit dané místo v důstojný a příjemný veřejný prostor. V rámci projektu Palmovka 2030
a intervencí Palmovka TEĎ připravujeme
revitalizaci území, jehož první vlaštovky se
objeví již na jaře 2019, a to ve formě
předláždění ulice Na Žertvách a nového
mobiliáře – posezení s prvky zeleně. Širší

Gebauerová

Vážená paní Gebauerová, co se týká Odry
z té strany, které říkáme hanlivě „Holubí
dům“, tam již probíhají diskuse s majitelem
objektu o kompletní přestavbě a jednání
s BD/SVJ o dohodě ve věci najíždění z ulice
Lodžská (ne jak bylo plánováno z ulice
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v této rubrice publikujeme vaše vybrané
dotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí.
Nezveřejňujeme příspěvky anonymní, vulgární
a zjevně nepravdivé. V případě pochybností
rozhoduje redakční rada.
Vaše stručné náměty zasílejte
na e-mail osmicka@praha8.cz
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
krátit a upravovat.

Jiří Jansa,
Odbor životního prostředí (OŽP)

Ptali jste se na www.praha8.cz

M

Vážení čtenáři,

Vážený pane Urbane,
děkuji za připomínky k vydanému článku
o likvidaci použitého oleje z domácností.
Tento článek byl jen informativní, a veškeré
další informace o sběrných dvorech
a možnosti odložení odpadu naleznete
na těchto webových stránkách:
www.sberny-dvur-praha.cz.
Konkrétně v Praze 8 je sběrný dvůr
v Libni ve Voctářově ulici, telefonní číslo:
731 909 653. Otevírací doba:
pondělí–pátek: 8:30–18:00 hodin (v zimě
do 17:00 hod.), sobota: 8:30–15:00 hodin.
Do areálu sběrného dvora je možný vjezd
vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny.

L
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Zlatá Praha

Ilustrace města v časopisech 60.–80.let 19.století.
5. 12. 2018 – 31. 3. 2019
Komentovaná prohlídka pro veřejnost 20. 3. v 16.30 hod.
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území v okolí Nové libeňské synagogy nyní
čeká na stavební povolení (více informací
o intervencích v území na www.palmovkated.cz). Samotná budova libeňské synagogy
není ve vlastnictví městské části, Židovská
obec ale připravuje projekt na její
rekonstrukci.

Ing. Lenka Černínová, oddělení architekta
městské části a strategického rozvoje,
odbor kancelář starosty (OKS)

○ Dobrý den, dětské hřiště ve Frýdlantské
ulici potřebu údržbu dřevěných prvků. Jedná
se o skluzavku, stojiny houpačky a sedáky/
opěráky laviček jak uvnitř, tak vně dětského
hřiště. Na jaře by byl vhodný čas, protože
v sezoně je hřiště hojně navštěvované. Děkuji.
Milan Šebesta

Vážený pane Šebesto, děkujeme vám za váš
podnět týkající se údržby herních prvků na
dětském hřišti Frýdlantská. Naše městská
část na svém území provozuje 54 dětských
hřišť. V současné době ještě nemáme schválený finanční rozpočet na tento rok. Jakmile
bude vyjasněna výše finančních prostředků
na správu a údržbu dětských hřišť a sportovišť, budeme pokračovat v revitalizaci
jednotlivých hřišť dle jejich aktuálního
stavu opotřebení.

Libor Hoffmann, oddělení správy městské
zeleně, odbor životního prostředí (OŽP)
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Předmět sezóny

Vyzvání k tanci

Taneční pořádky a vějíře druhé poloviny 19. století.
8. 1. – 31. 3. 2019
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Radnice informuje
Čipování psů

Máte psa s čipem, ale čip
jste neregistrovali?
Pak je vám nanic
nnNovela veterinárního zákona
nařizuje od roku 2020 čipování
psů. Podle poslanců má pomoci
zamezit byznysu s nelegálními
množírnami. Novela však může
významně pomoci i majitelům
psů ochránit zvířata od stresu
spojeného s odchytem a obcím
ulevit od zbytečných obecních
výdajů spojených se zaběhnutím
psů.

Povinné čipování umožní obcím
zřizovat si evidence psů. Lidé se
tak už jen těžko budou vyhýbat
placení obecních poplatků za
psa, museli by se totiž vyhnout
i očkování. Povinné čipování
přinese kromě povinnosti
především odpovědnost, ale
stát musí spustit centrální
registr, jinak bude pokračovat současný Kocourkov.
Čipování provádějí veterinární lékaři, kteří splňují
předpoklady dané
Komorou veterinárních lékařů ČR.

Protože jde o zákrok jednorázový a na celý život psa, doporučuji se spíše než o cenu zajímat
o to, kde bude pes po čipování
zaregistrován, a to už je překvapivě vaše zodpovědnost a váš
úkol. Po čipování je následně
nutné zaregistrovat číslo čipu,
svou adresu a telefonní číslo
do některého z mnoha registrů,
celostátní registr zatím neexistuje, ale dle politiků by měl
vzniknout také v roce 2020.
Bez registrace je čip naprosto
k ničemu. Čip totiž nese jen
konkrétní jedinečné číslo a není
možné do čipu vložit právě už
svou adresu. Situace vyhledávání ztracených zvířat je o to
složitější, že v Česku platí specifikum nejednotného registru.
To znamená, že svého mazlíčka
můžete nahlásit hned do několika evidencí, které ovšem nejsou
vzájemně propojené. Taková
pravidla přidělávají práci útulkům, které se téměř detektivním
způsobem pídí po majitelích
psů. Osobně si však myslím,

ČIPOVÁNÍ PSŮ
PRO:
• Psi se snadněji najdou, když
je majitel zapíše do registru.
• Usnadňuje cestování se psem
do zahraničí, kde je čip povinný.
PROTI:
• Neexistuje zatím jednotný
registr.

že vzhledem k situaci je dnes
lepší registrovat svého psa v co
nejvíce registrech. Už dnes se
najdou strážníci, kteří se nespokojí s tím, že nalezený pes nemá
číslo čipu registrované v jejich
obecní databázi, ale zkoušejí
hledat majitele i v těchto internetových registrech. Stejně tak
se i některé útulky učí s těmito
registry spolupracovat.
V současné době můžete
očipovaného psa registrovat
v některých z těchto registrů:
• Národní registr čipovaných
zvířat, www.narodniregistr.cz
• Centrální evidence zvířat
a věcí, www.identifikace.cz
• Národní registr komory
veterinárních lékařů,
www.vetkom.cz
• Evropský registr čipovaných
zvířat, www.europetnet.com
• Registr zvířecích čipů, identifikačních známek a tetování,
www.cipy-znamky.cz
Registrace je většinou zdarma
nebo za poplatek v řádech
stokorun.
Jiří Vítek

Desatero zodpovědného pejskaře
1. Přihlásí svého psa do 15 dnů
od jeho pořízení na úřadě
a zaplatí za něj místní poplatek,
který upravuje obecně závazná
vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m.
Prahy, o místním poplatku ze
psů, ve znění obecně závazné
vyhlášky č.18/2004 Sb.
2. Nechá pejska vybavit mikročipem nebo tetováním a přihlásí
se do evidence chovatelů psů na
Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud
se vám pejsek zatoulá, lze díky
čipu jednoduše zjistit jeho
majitele. Čipování psů zatím
stanovuje obecně závazná
vyhláška č. 18/2004 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 23/2003 Sb.
hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů. A od roku 2020 bude
čipování podle novely veterinárního zákona bude povinné.
3. Uklidit psí exkrementy vždy
po svém pejskovi bere jako

samozřejmost. Sáčky na úklid
lze najít na mnoha místech
v Praze 8, ale je potřeba být
vždy vybaven sáčkem vlastním.
Povinnost zajištění úklidu
držitelem psa je dána obecně
závaznou vyhláškou č. 8/2008
Sb. hl. m. Prahy, o udržování
čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška
o čistotě).
4. Nenechá pejska běhat v místech, která slouží pro hru dětí či
sportovní vyžití, a na taková
místa se psem ani nevstupuje.
Hřiště jsou výhradní zónou dětí,
pejsek sem skutečně nepatří.
5. Neumožní psovi vstup do
záhonů, keřových porostů a jiná
místa, která mohou být pohybem psa poškozena. Zákaz
vstupu do záhonů upravuje
obecně závazná vyhláška
č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy,
o ochraně veřejné zeleně.

6. Pro volné běhání držitel psa
využívá výhradně prostranství,
která jsou k tomuto účelu
určena. V Praze 8 je dokonce
10 specializovaných psích
louček. Jejich přehled najde na
www.praha8.cz v záložce životní prostředí.
7. Uvědomuje si, že i místa pro
volné pobíhání psů jsou veřejným prostranstvím využívaným ostatními občany. I zde má
držitel psa pod dohledem.
8. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechá psa, aby někoho
na ulici „obtěžoval“. Ne každému je psí přítomnost příjemná
a je přirozené, že rodiče cítí
obavu o děti, objeví-li se vedle
nich cizí pes.
9. Při pohybu na veřejných
prostranstvích (veřejným
prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodní-

ky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru – § 14b zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů), která nejsou
vyhrazena pro volný pohyb
psů, neumožní psovi volně
pobíhat. Povinnost zamezit
pobíhání na komunikacích
vyplývá ze zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon
o silničním provozu).
10. Naučí pejska poslušnosti
několika základními povely.
Alespoň minimální výcvik psa
se vyplatí při řešení krizových
situací a celkově držiteli psa
zjednoduší společné soužití.
(šim)
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Nový plynovod

Rádce

Jak ohlásit závady?
Poruchy veřejného osvětlení
lze nahlásit přímo společnosti
Technologie hlavního města
Prahy, a. s., na bezplatné lince
800 40 40 60 nebo prostřednictvím on-line formuláře.
Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy,
proto doporučujeme nahlásit
vrak přímo na stránkách
SSHMP prostřednictvím
online formuláře.

Závady na komunikacích,
dopravním značení, světelné
dopravní signalizaci, mostních
objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online
formuláře na stránkách TSK
hl. m. Prahy.
Informace o výlukách
a haváriích vody jsou uvedeny
na stránkách PVK. Jejich
prostřednictvím lze nahlásit
(býv)
i nové havárie.

Kontrolní den v Pernerově

Dopravní omezení
v Ďáblicích
V souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí NTL plynovodu
v ul. Učitelská a okolí dojde
v termínu od 18. března do
14. června 2019 k dopravním
omezením na komunikacích ul.
Ďáblická, Učitelská, Na Rozvodí,
Pod Hvězdárnou a Nad Akcízem.
Investorem této akce je Pražská
plynárenská Distribuce, a. s., člen
koncernu Pražská plynárenská.

Ulice Ďáblická

V ul. Ďáblická bude v termínu
18. 3. – 18. 4. realizován nový
úsek STL plynovodu od křižovatky s ul. Nad Akcízem až po
křižovatku s ul. Učitelská. V souvislosti s tím bude uzavřen
pravý jízdní pruh ve směru do
centra. Dopravní provoz bude
zajištěn střídavě v levém jízdním
pruhu a bude řízen dočasným
světelně signalizačním zařízením. V termínu 1. 4. – 18. 4. bude
zrušen přechod pro pěší přes ul.
Ďáblická situovaný před křižovatkou s ul. Učitelská a bude
uzavřen navazující východní
chodník v ul. Učitelská až
k č. p. 1556. Přechod ul. Ďáblická
bude možný až za křižovatkou
po stávajícím přechodu v prostoru za zastávkou MHD.
Provoz MHD v ul. Ďáblická
bude zachován. Část spojů linky 369, určených jízdním řádem,
bude odkloněna po trase Ďáblická – Kostelecká – Cínovecká – Liberecká – Rochlická – Vysočanská – Střelničná. V opačném
směru po trase Střelničná – Vyso-

?

Místostarosta pro školství Tomáš Tatranský a radní pro informatiku Josef Slobodník navštívili kontrolní den na stavbě v objektu
Pernerova 29 v Karlíně, kde vzniká jedenáct nových tříd a další
zázemí pro děti ze ZŠ Lyčkovo náměstí. Hlavním cílem jejich
návštěvy bylo přednést požadavek na přípravu pro kamerový
systém. Kamery by měly monitorovat místa před vchody do
školy a pravděpodobně i část dvora, aby byla zajištěna bezpečnost našich dětí.
(býv)
Foto: Vladimír Zástřel

OSMIČKA radí spoluobčanům
tak
ti nevím, kde
mám rodit.
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to je, holka,
těžká rada. mně
přijdou všechny
porodnice
stejné.

jaké to asi bylo, když
maminka přivedla na
svět dítě doma a byla
pořád s ním?

čanská – Levínská – Liberecká –
Cínovecká – Kostelecká – Ďáblická. Pro tyto spoje budou zrušeny
zastávky K Letňanům, Ďáblický
hřbitov a Sídliště Ďáblice. Náhradou bude na objízdné trase
zřízena zastávka Třebenická.

Ulice Učitelská,
Na Rozvodí
a Pod Hvězdárnou

Na první etapu v ul. Ďáblická
navazují v termínu 1. 4. – 14. 6.
další etapy výstavby STL plynovodu v ul. Učitelská, Na Rozvodí
a Pod Hvězdárnou. Stavba bude
realizována po etapách a dopravní provoz bude omezen postupně vždy v rozsahu záboru jedné
poloviny komunikace a přilehlého či protilehlého chodníku.
Stavba bude prováděna takovým
způsobem, aby přístupy ke
vstupům do stávajících objektů
byly zachovány po celou dobu
výstavby. Jednotlivé ulice budou
dotčeny v termínech:
• ul. Učitelská – uzavřen
východní chodník od
ul. Ďáblická  1. 4. – 18. 4.
• ul. Učitelská č. p. 1667,
1548–1555  15. 4. – 3. 5.
• ul. Na Rozvodí  22. 4. – 10. 5.
• ul. Učitelská č. p. 1668,
1556–1585  4. 5. – 7. 6.
• ul. Pod Hvězdárnou
 20. 5. – 14. 6.
Po celou dobu výstavby budou
v lokalitě ulic Učitelská, Na Rozvodí a Pod Hvězdárnou dočasně
zrušeny zóny rezidentního stání
(modré zóny). (kapl)

„Porodnice na Praze 8”
v nemocnici na bulovce už funguje centrum porodní
asistence, kde je vyloženě domácí prostředí a o trvalý
kontakt maminky s dítětem je tam postaráno!
podrobnosti najdete na www.praha 8.cz.

ve světě
je to normálka.
u nás sen.

Snadná
pomoc.

8

8

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý
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Fórum zastupitelů
Podporujete
vznik
Nemocnice
Sever, která
by nahradila
Nemocnici
Na Bulovce?

Tento měsíc
se ptAJÍ:
8žije

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.

Vladimíra Ludková
místostarostka
MČ Praha 8
za ODS

ODS

Bulovku
zanechat!
Nová nemocnice?
Proč ne
Nemocnice Na Bulovce umí
vyvolat hodně vášnivé diskuse.
Osm, možná devět z deseti
občanů Prahy 8 na ni již někdy
nadávalo. Avšak v případě
celkového přesunu Bulovky do
Letňan vášně opadají. Pirátský
primátor Hřib a premiér Babiš
rozehráli mediální tanec
o svých megalomanských
představách. Obávám se, že než
ti dva a další desítky tanečníků
dotancují, Bulovka bude dále
chátrat a doplatí na to jedině
pacienti.
Osobně se nebráním vzniku
nové moderní nemocnice
a v mnoha ohledech je to ekonomicky a medicínsky krok správným směrem. Zastaralá pavilónová Bulovka s nedostatečnou
kapacitou parkování a s nutností nákladných rekonstrukcí je
za zenitem, přesto je s ní svázána řada lékařských kapacit.
Aktuálně je na Bulovce realizována řada novinek. Jednou
z posledních je vznik porodního
centra. Rozhodně bych tedy nad
Bulovkou hůl ještě nelámala.
Vznik nové nemocnice může
navíc ve svém důsledku přinést
i negativa, paradoxně jimi může
být zhoršení dostupnosti lékařské péče. I když je zvažovaná
nemocnice v Letňanech plánovaná s větší kapacitou, než je
u stávající Bulovky, lze očekávat, že do této nemocnice zamíří
i všichni mobilní obyvatelé ze
středních Čech, kteří do teď
navštěvovali Kladno, Mladou
Boleslav a další. Čekací doba je
dnes na mnoha pracovištích
neúnosná, obávám se, že s novou nemocnicí bude hůř. Rozhodně se tedy přimlouvám za
to, aby Bulovka zůstala Bulovkou s tím, že v případě stavby
nové nemocnice dojde ke sloučení některých pracovišť, zvlášť
těch, která vyžadují špičkové
technologie. Avšak ať Bulovka
dál poskytuje základní lékařskou a lůžkovou péči včetně
pohotovostí.

Anna Filínová
zastupitelka
MČ Praha 8
za Piráty

Piráti

Nová nemocnice
je potřeba.
Musíme se
ale bavit o tom,
co s Bulovkou
Nová moderní nemocnice
v Letňanech by byla pohodlnější jak pro pacienty, tak pro
lékaře. Velkou výhodou bude
její poloha u stanice metra
i možnost uzpůsobit parkování
aktuálním potřebám přímo
v areálu nové nemocnice. V současné době není dopravní dostupnost Bulovky řešena komfortně ani pro pěší pacienty, ani
pokud vezete rodinného příslušníka do nemocnice autem.
Než se ale o nové nemocnici
definitivně rozhodne a než se
pak začne stavět, uběhne ještě
mnoho let. V mezičase je dobré
o Bulovku pečovat, aby mohla
i nadále fungovat. Podporujeme
otevření diskuse o její budoucnosti, do které se zapojí odborníci i široká veřejnost.
Dovedeme si představit, že
zde zůstanou základní lékařské
služby pro lidi z okolí a otevřou
se možnosti dlouhodobé péče.
Bulovka má svou zajímavou
historii a věříme, že další přístup k tomuto místu bude
citlivý.

Tomáš Němeček
zastupitel
MČ Praha 8
za 8žije

8žije

Vize, která by
zlepšila život
Nápad na Nemocnici Sever
vznikl právě před rokem. Přednesla nám ho oblíbená lékařka
MUDr. Hana Skalová a mně
tehdy – přiznávám – připadal
jako vzdušný zámek. V debatách 8žije se ho ale zastali
vizionář Robert Studený a jeden
z nejpopulárnějších praktiků
v Praze MUDr. Cyril Mucha.
Proto se nakonec plán na novou
nemocnici stal jedním z hlavních bodů našeho volebního
programu.
Záměr neohrozí pacienty ani
personál. Jde o to, že zastaralý
pavilonový koncept Bulovky je
poplatný době svého vzniku
(1926–1931). Moderní nemocnice se dnes stavějí jako monobloky: když pacient potřebuje CT,
rezonanci nebo laboratorní
vyšetření, neměl by přebíhat
ani přejíždět mezi pavilony, ale
jednoduše sjet výtahem. Zdejší
lékaři slouží pro oblast se
150 tisíci obyvatel, proto potřebují nemocnici 21. století, kvalitnější než Motol. Bulovku lze
postupně a citlivě transformovat na polikliniku s LDN a sociálními lůžky (vždyť zkuste dnes
pro člena rodiny sehnat takové
lůžko v Praze).
Letňany se pro novou nemocnici hodí. Jsou dobře dopravně
dostupné včetně metra a mají
volné městské pozemky (pro
Středočechy by to byl další
důvod, proč autobusové linky
končit v Letňanech, nikoli na
Ládví). Proto vítáme, že naši
argumentaci doslova převzal
primátor Zdeněk Hřib i Praha
Sobě a že nemocnici do svých
plánů na „Andrejgrad“ zapracoval i premiér. 8žije se nebála
otevřít téma Nemocnice Sever
jako první. Tím víc nás těší
sledovat, jak se myšlenka ujala.
To je pro nás smysl politiky:
konkrétně zlepšovat životy lidí.
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Radomír Nepil
zastupitel
MČ Praha 8
za ANO

ANO

Jan Sigmund
člen komise pro
sociální věci
RMČ Praha 8
za TOP 09 a STAN

TOP 09 a stan

Zajímavá vize,
ale…

Bulovce ulevit,
ne ji nahradit!

O tom nápadu jsem měl možnost mluvit s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem
a vlastně se naprosto shodujeme v tom, že jde o zajímavou
vizi, pokud se na to člověk dívá
pouze z pohledu zdravotnictví.
Nová nemocnice, která by
nahradila Bulovku, by byla
skvělá. Bulovka není vyhovující
a to, jak co se týká stavu nemocnice, tak její praktičnosti. Systém pavilonů není dobrý ani
pro pacienty, kteří musí přecházet mezi budovami, ale ani pro
samotné zdravotníky.
Jenomže ta problematika má
i jiné aspekty, ekonomický
a hlavně urbanistický. Co se
současnou Bulovkou? Přebudovat na rezidenční čtvrť, jak
navrhl primátor Hřib? To je
nereálné a očividně nepromyšlené, protože by to byla pro
město ekonomická sebevražda.
Přestavba těch objektů by vyšla
nesrovnatelně dráž než stavba
kompletně nové čtvrti, na
některém z pražských brownfieldů. A pokud by byly vysoké
náklady na výstavbu, samozřejmě by se to promítlo i do koncové ceny těch nemovitostí.
To opravdu není cesta.
Pustit tam soukromé zdravotnické společnosti a dohodnout se s nimi, že z pavilonů
udělají specializovaná pracoviště? Možná. Nápad je to tedy
zajímavý, ale důležité je, aby byl
myšlen vážně, a aby nešlo jen
o výkřik, který má zablokovat
jednání o případné vládní
čtvrti.
Bohužel přesně takový pocit
ale mám. Když premiér souhlasil s nemocnicí, přišly další
a další téměř nesplnitelné
požadavky. Cílem totiž není
dohoda, a tudíž ani Nemocnice
Sever, ale zabránit za každou
cenu v realizaci projektu premiéra. Vedle diskuse o nové nemocnici by vedení Prahy proto
mělo hlavně investovat do té
stávající – do Bulovky, protože
jinak začne padat lidem na
hlavu.

Nemocnice na Bulovce slouží
nyní nejen Praze, je také spádovou oblastí pro části Středočeského kraje, kde jsou nemocnice
omezovány.
Uvažovaná Nemocnice Sever
by mohla převzít značnou část
rostoucí zátěže – ale neměla by
Bulovku zcela nahradit. Zachovat na Praze 8 menší nemocnici
dává smysl – vždyť jen v posledních několika letech se zde
proinvestovalo skoro půl miliardy! S rekonstrukcí Bulovky
počítá i programové prohlášení
magistrátu. Přirozeně, vše to
musí dávat smysl ekonomický
i praktický, včetně zajištění
kvality služeb a komfortu pro
pacienty.
Areál na Bulovce bohužel
právě komfort nenabízí. Počet
skoro 20 odlehlých budov je
fakt, jejž rekonstrukce nezmění.
Jediná příjezdová cesta s pravoúhlou zatáčkou také není ideální pro cca 76 sanitek denně.
(Ročně jezdí na Bulovku zhruba
28 tisíc sanitek!)
Postavit nemocnici Sever
bude trvat, proto by pro příštích
15 let měla vzniknout koncepce
zeštíhlení Bulovky. Ta by zohlednila stav pavilonů, stejně jako
jejich vzájemnou polohu. Měla
by přinést konkrétní představu,
které části budou stále potřeba
a kdy, než plně naběhne Nemocnice Sever. Dle toho pak investujme do rekonstrukce.
Jaký cílový stav si umím
představit? Menší, zato zmodernizovanou nemocnici, s urgentním příjmem a poliklinikou.
Zbytek areálu by se měl otevřít
pro mix klasického bydlení,
bydlení pro seniory a domů
s pečovatelskou službou. Vše
s ohledem na očekávané stárnutí populace.
Nezapomínejme, že nemocnici netvoří jen budovy, jde také
o personál. I pro ně by bylo
dobré vědět co nejdříve, co
čekat. Najde se na tom široká
shoda jak na Praze 8, tak
i s magistrátem?

www.praha8.cz

Tomáš Pavlů
zastupitel
MČ Praha 8
za Osmička sobě

Osmička sobě –
Zelení, KDU-ČSL

A pozemky na
Bulovce prodáte
developerovi?
Zásadně nesouhlasíme s nápadem 8žije nahradit = zrušit
Nemocnici Na Bulovce. Je třeba
připravit plán zdravotní péče
pro obyvatele Prahy a okolí do
budoucích let a na jeho základě
zodpovědně rozhodovat. Nejsme proti stavbě nové nemocnice v Letňanech, jsme však
proti omezení dostupnosti
zdravotní péče pro obyvatele
Prahy 8.
Koalice na pražském magistrátu ve svém Programovém
prohlášení slibuje: Vyjednáme
s ministerstvem zdravotnictví
plán a podmínky rekonstrukce
areálu Nemocnice Na Bulovce
tak, aby prostředí odpovídalo
špičkové pražské klinice. Politické vedení Prahy tento záměr
opět potvrdilo 4. 2. 2019.
Zásadní otázkou je, jak zabezpečit kvalitní a dostupnou
zdravotní péči pro obyvatele
Prahy a blízkého okolí. Tuto
otázku musí především řešit
Ministerstvo zdravotnictví, dále
Praha hl. m. a Středočeský kraj,
i Praha 8 by se měla vyjádřit,
stejně tak i vedení Nemocnice
Na Bulovce. Domníváme se,
že pouze odpověď, která vezme
v potaz všechny aspekty (i pozemky na Bulovce) bude kvalifikovaná a přinese výhodné
řešení pro obyvatele.
Nemocnice na Bulovce potřebuje modernizaci a vedení,
které bude postupovat jako
řádný hospodář. Je třeba dobře
vypracovat plán zdravotní péče
v Praze na 20–50 let, jeho realizace zajistí kvalitní zdravotní
péči pro nás všechny.
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Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8
za Patrioty

Patrioti

Pletete lidem
hlavy a hrajete
ruskou ruletu
s Bulovkou
Na první pohled vize nové
nemocnice zní skvěle. Kdo by
nechtěl novou a moderní nemocnici, ten by byl brán přece
jako nepřítel lidu a asociál.
Přesto se pokusím trošičku jít
do hloubky původního „nápadu“ pana primátora.
(Mimochodem dnes je zase
situace jiná, kdy by se v rámci
výměn pozemků v Letňanech
měla stát Bulovka snad lukrativním místem pro bydlení, co
přiletí za nápad zítra, to už
nechci snad ani vědět. Ale zpět
k tématu.)
V době, kdy hrozí masivní
odchody mladých lékařů do
zahraničí. V době, kdy se průměrný věk praktických lékařů
blíží k šedesátce, tak budeme
stavět novou nemocnici? Není
lepší tu současnou Na Bulovce
dát pořádně dohromady, aby
se nestávalo, že si na některých
odděleních vysedíme půl dne
a následně za parkování v areálu zaplatíme denní mzdu, že pokoje a zázemí pro personál jsou
na hraně či za hranou užívání
a potřebného komfortu. Že při
přechodu na vyšetření tunelem
si připadáte jako v protileteckém krytu? Jestli jsou někde
potřebné investice do objektů,
zázemí a servisu, tak je to Bulovka, a to nejen kvůli pacientům, ale také kvůli lékařům
a personálu, protože i to může
být jistým pracovním neviditelným benefitem.
Ono se taky může stát, že
budeme mít pěknou voňavou
nemocnici, ale bude prázdná,
nebo naopak se vyprázdní
Bulovka. Stavět na zelené louce
je jistě moc pěkné na fotce při
přestřihávání pásky týden před
volbami, či při klapání kladívkem na základní kámen, přesto
někdy je třeba místo populismu
v politice používat i selský
rozum.
Krásný den.
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Rozhovor
Vladimír Ilberg,
elektrotechnický vizionář z Kobylis:

S LEDkami jsme dokázali
předběhnout i Američany
nnDigitální hodinky, digitální fotoaparáty, LED obrazovky, displeje mobilních telefonů
– za vším najdete myšlenky a zhusta i patenty vědce Vladimíra Ilberga (* 1927). Tento
dvaadevadesátiletý český Jules Verne nebo spíš A. C. Clarke v kombinaci s Edisonem
bydlí už dlouhá léta v Kobylisích a pracoval v Ústavu radiotechniky a elektroniky
Československé akademie věd v Chaberské ulici v Praze 8.
Když vám letos v lednu blahopřála
za Prahu 8 paní místostarostka
Vladimíra Ludková k narozeninám
a vy jste u vánočního stromku
ozdobeného vlastnoručně
vyrobeným osvětlením z LED diod
– stále máte doma na stole
miniaturní dílničku s pájkou – začal vyprávět o svém životě a práci,
okamžitě vznikl i nápad představit vás v Osmičce. Jenže když jsem
se na rozhovor začal chystat,
kromě pár odkazů na články
v časopise Sdělovací technika
z poloviny 50. let jsem o vás skoro
nic v češtině nenašel, spíš
v němčině…
„To je logické, vždyť jsem od roku
1969 žil přes dvacet let v Německu, pracoval jsem ve dvou významných firmách. A ty články…? To je úplný začátek mé
vědecké kariéry.“
Dobře, vezměme to tedy takříkajíc od Adama. Kde má kořeny vaše
láska k elektrotechnice a technice vůbec?
„Narodil jsem se v Záluží u Mostu. Otec byl horník, přesvědčený
a hlavně činný vlastenec a znalec dějin českého národa. Já jsem
se v jedenácti letech zúčastnil
v roce 1938 všeobecné mobilizace. Stavěl jsem spolu s vojáky
v Záluží barikády a pomáhal
budovat okopy a posty pro
kulomety a děla. Po Mnichovu
jsme se proti své vůli stali občany Německé říše, ale rodiče
spolu s dalšími příbuznými
podali i přes značné riziko tzv.
opční prohlášení a československé občanství nám bylo
vráceno.“
Mohli jste pak v Záluží zůstat?
„Ne. Odešli jsme do Rozdělova
u Kladna, tatínek doufal, že jako
horník tu najde rychle práci, ale
nenašel. Jako uprchlíci před
nacisty jsme byli na ulici a jen
z milosti dobrých českých lidí
jsme půldruhého roku bydleli
v prádelně 2 x 3 metry s betono-

vou podlahou, malým okénkem
a netěsnícími dveřmi na dvůr.
A pak jsme 16. března 1939 zažili
německou okupaci podruhé…
Otec až mnohem později dostal
práci v dole v Libušině a díky
pracovníkům Československé
péče o mládež jsme dostali i byt
v Kladně na Ostrovci.“
To pro dvanáctiletého kluka
z vlastenecké rodiny asi nebylo
nejradostnější období…
„Bylo to složité hlavně pro rodiče. Já byl přijat na Vyšší průmyslovou školu, jenže dva měsíce po
zahájení prvního ročníku gestapo na příkaz K. H. Franka školu
násilně uzavřelo. Polovina
profesorů i řada studentů skončila v koncentračním táboře
v Terezíně. Já naštěstí ne.“
Co jste tehdy dělal?
„Pracoval jsem jako praktikant
u pana Nedvěda v jeho stavební
firmě, a měl proto přístup na
stavby budov pro gestapo, na
nichž dělali i političtí vězni, mezi
nimi i důstojníci naší armády,
kteří byli vězněni v kladenské
sokolovně. S vědomím manželky
pana Nedvěda i dalších zaměstnanců jsem jim pomáhal, jak jen
to šlo. Nosil jsem jim jídlo, s tichým souhlasem stavebního
mistra jsem umožňoval setkávání vězňů s rodinami a přáteli.
A vězněnému plukovníkovi čs.
armády Bohumíru Podlézalovi
jsem předával i nejčerstvější
zprávy ze zahraničních rozhlasových stanic, které jsem poslouchal u sousedů.“
To byla vaše první zkušenost
s radiotechnikou?
„Ne. Úplně první zážitek byl
rozhlasový přenos z Masarykova pohřbu, který jsme s rodiči
poslouchali v roce 1937. Bylo mi
deset a fascinovalo mě, že jsme
zvuk z krystalky zesílili tím, že
jsme položili sluchátka na talíř,
a rozezvučely se víc. Radiopřijí-

mače mě pak už nikdy nepřestaly zajímat, dodnes raději poslouchám rozhlas, než bych si pustil
televizi.“
Ale pasivní poslech je něco úplně
jiného než aktivní „šťourání“
v přístroji.
„Fyzika, zejména elektrotechnika, mě velmi bavila. Když se
škola znovu otevřela a mohl
jsem pokračovat ve studiu,
naučil jsem se od spolužáka
radiomechanika Jardy Janáčka
navíjet cívky do vykuchaných
rádií.“

Po mé přednášce
v Římě nastala ve světě
exploze výroby
polovodičových
světelných ukazatelůdisplejů. Jen v Československu ne...
Proč vykuchaných?
„Němci cívky z rádií odstraňovali, aby lidé nemohli poslouchat
zahraniční vysílání. A my s Jardou jsme je do těch jednoduchých dvou- a třílampovek zase
dávali.“
Nebál jste se prozrazení a trestu?
Ten přece mohl být absolutní…
(chvíle mlčení) „Třikrát jsem
prožil stanné právo vyhlášené
německými okupačními orgány
v Kladně, viděl jsem dým z hořících Lidic, viděl jsem i auto
odvážející lidické ženy a děti,
můj prastrýc Karel Ilberg byl
gestapem popraven… V březnu
1945 byla naše škola znovu
uzavřena a naše třída šla na
výcvik k Technische Nothilfe,
technickým nouzovým sborům.
Na cestě do Semil, kde jsme měli
bourat dřevěné baráky u továrny na letecké turbínové motory,

byl náš vlak bombardován.
Ze Semil se mi podařilo v dubnu
utéct a dostat se šťastně domů.
To už jsem věděl, že se ta nacistická hrůza blíží ke konci.“
Jak to?
„I v Semilech jsme měli rádio,
byla to krásná krystalka z ebenového dřeva. Napnuli jsme
dlouhou anténu kolem čtyř
komínů tábora, poslouchali
Londýn a věděli vše o postupu
Spojenců. A 4. dubna 1945 jsme
slyšeli československou hymnu
na počest osvobození
Bratislavy.“
Co bylo po válce?
„Odmaturoval jsem s vyznamenáním a s rodiči jsme se vrátili
do Mostu, ale tatínek brzy umřel… Protože mě lákala spojovací
technika a byl jsem nesmírně
vděčný armádě za to, co dokázala, přihlásil jsem se do vojenské
akademie v Hranicích ke spojovacímu vojsku. Akademii jsem
v roce 1949 absolvoval, stal se
ze mne poručík. Působil jsem
v Praze na Petříně ve vojenském
radioelektrickém ústředí.“
Nastala pro vás doba klidné
práce?
„Kdepak. 19. února 1951 jsem
byl u Chotkových sadů zatčen
a byl odsouzen na 12 měsíců
vězení a ke ztrátě vojenské
hodnosti, protože jsem neohlásil,
že jeden můj kamarád z letecké
akademie v polovině roku 1949
emigroval.“
Co jste po návratu z vězení dělal?
„Měl jsem neuvěřitelné štěstí.
Na radu Ludvíka Hávy, se kterým jsem se znal z Hranic, jsem
zaklepal na dveře Výzkumného
ústavu pro elektrotechnickou
fyziku na Karlově náměstí.
Pracoval jsem se skutečnými
odborníky na výzkumu prvních
polovodičových součástek
v Československu.“
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Právě tomu se věnovaly ty články
v časopise Sdělovací technika,
které jsem dohledal.
„Začal jsem se věnovat výzkumu
diod, tranzistorů, velkoplošných
usměrňovačů, fototranzistorů
a s tím související měřicí techniky.
Abych si zvýšil kvalifikaci, přihlásil jsem se k večernímu studiu na
elektrotechnické fakultě ČVUT
a v roce 1958 jsem absolvoval
jako elektrotechnický inženýr.“
A mohl se už naplno věnovat vědě?
„Mohu hrdě říct, že jsem byl
u počátků Ústavu radiotechniky
a elektroniky ČSAV. Jednotlivé
laboratoře nově vznikajícího
ústavu byly roztroušeny na
14 místech v Praze. Ta, ve které
jsem pracoval, byla ve sklepním
prostoru v Křižíkově ulici č. 113
v Karlíně. Pak jsme přesídlili do
dalšího suterénního bytu ve
Vršovicích, následovalo znova
stěhování do pronájmu v nově
postaveném Geofyzikálním
ústavu na Spořilově. Začátkem
roku 1960 jsem přešel do jiné
skupiny a tím jsem se vrátil na
Prahu 8 – pracovali jsme v dřevěném baráku pod kobyliskou
vozovnou a nakonec jsme v roce
1961 přešli definitivně do nové
budovy v Lumumbově, dnešní
Chaberské ulici v Kobylisích.“
To by se vám vyplatilo být spíš
placen jako stěhovák od naježděných kilometrů než od odvedené
práce…
(smích) „Poslední stěhování bylo
fajn období. Tehdy jsem se totiž
přestěhoval na osmičku i s rodinou, ženil jsem se na Libeňském
zámku a narodil se mi syn
Vladimír, který je dnes profesorem a uznávaným specialistou
v pivovarnictví v oboru technologie nápojů, a dcera Jana, která
pracuje v pojišťovnictví..“
Na svém kontě máte přes padesát
přihlášek vynálezů a udělených
patentů pro Československo,
a mnohé i pro zahraničí. Dá se
pro laiky srozumitelně vysvětlit,
čemu jste se věnoval?
„Vidím, že máte skvělý foťák,
ukažte (bere mou zrcadlovku
a ukazuje mi displej). Vidíte?
Právě záznam obrazu a jeho
zobrazení na displeji je jedním
z výsledků mé práce. Nebo
zobrazování číslic a písmen
v digitálních hodinách. Displej
mobilního telefonu. Ploché
LED televize a monitory.“
To mě udivuje, myslel jsem, že
to vše naopak přišlo k nám ze
západu, z Ameriky, z Německa…

„To až později. Nezapomeňte,
jaká byla tehdy doba.“
Vysvětlete mi, prosím, ten foťák…
„To byla vize, kterou jsem prezentoval v dubnu 1968 na vědeckém kongresu o elektronice
v Římě. Mluvil jsem tam právě
o možnostech fotoelementů,
které jsou v podobě snímačů
základem všech dnešních digitálních fotoaparátů. A mluvil
jsem také o již zrealizovaném
diodovém zobrazování číslic
a písmen, na kterém jsme v Ústavu už čtvrtým rokem pracovali.“
Diodové zobrazování číslic –
to jsou digitální hodiny?
„Ano. Základem je LED, tedy
Light Emitting Diode, česky
elektroluminiscenční nebo
světelná dioda. S kolegou Josefem Bejčkem jsme od roku 1964
pracovali na vynálezu prvních
světelně zobrazujících číslicových elementů. Nejprve jsme
používali žárovkové vlákno, pak
mě ale napadlo použít LEDky.
O rok později jsme měli funkční
zhruba centimetr velký vzorek
ve formě do hranaté osmičky
uspořádaných červeně svítících
sedmi segmentů pro zobrazení
číslic 0 až 9 a některých písmen.
To byl první displej na světě –
a podívejte se dnes na nejběžnější hodinový displej, je to stále
tentýž model. Celé to bylo neskutečně průkopnické dílo, které
přispělo k rychlému rozvoji zcela nového oboru
optoelektroniky.“

www.praha8.cz

vždy Ústav, ne já, a pro přihlášení vynálezu do zahraničí vyžadovalo Patentové středisko
ČSAV provézt průzkum trhu.
V souvislosti s LED zobrazováním číslic bylo osloveno asi
15 světových firem, z nich deset
odpovědělo se zájmem. A americký Hewlett-Packard raději
okamžitě vyslal ředitele své
pobočky v Německu Freda
Schrödera do Prahy. Jenže já byl
zrovna na dovolené v jižních
Čechách, tak tam přijel za mnou!
Američané tehdy pracovali na
tomtéž, ale my byli úspěšnější,
a tak jsme je předběhli.“
A pak přišla ta slavná dubnová
přednáška v Římě?
„Ta byla z dnešního pohledu
dost vizionářská. Na kongresu
jsem totiž představil i princip
vytvoření ploché obrazovky.
Asi nemá smysl zabíhat
do technických podrobností, ale
v principu
šlo o to,
že LED
diody,
pracující s výhodou
velmi
malého
napětí
bez

13

vakua, byly uspořádané v mozaice 7 x 5 bodů, tedy sedm řádek
a pět sloupců, a to je už princip
konstrukce ploché, malé i velkoplošné obrazovky, jaké známe
dnes. Přednáška vzbudila velký
rozruch – v celém světě pak
v krátké době nastala exploze
výroby polovodičových světelných ukazatelů–displejů. Jen
v Československu ne…“
Proč?
„Přišel srpen 1968. A já v roce
1969 odešel do Západního
Německa. Uvěřil jsem tomu, co
jednou řekl prezident Svoboda
– kdo máte možnost, jeďte ven
a sbírejte zkušenosti, které po
návratu domů zužitkujete. Jenže
pak už to neplatilo a mě v nepřítomnosti odsoudili na 18 měsíců. Nikdy jsem ale nepřestal
věřit, že se jednou vrátím. Akorát to trvalo víc než dvacet
let. Když jsem se
v roce 1992 už
jako důchodce
vrátil, byl jsem
plně rehabilitován a dnes
si spokojeně
užívám
důchodu.“
text
a Foto:
Vladimír
Slabý

Co následovalo?
Předpokládám,
že patentové
řízení.
„Vynálezy
přihlašoval

celý rozhovor
najdete na

www.praha8.cz
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Doprava
Parkovací místa

Odstranit vraky
není jednoduché,
ale pracujeme
na tom

nnHonda Civic s propadlou technickou zkouškou, rozbitým oknem a vypuštěnými koly v ulici Sokolovská nebo
Citroën XM s otevřenými dveřmi a bez značek v ulici
Pomořanská. To jsou dva příklady aut, které byly v únoru vyhodnoceny jako vraky a bylo zahájeno správní
řízení o jejich odstranění. Další vraky budou následovat.
„Vraky zabírají parkovací místa
a v některých případech mohou
být i nebezpečné, proto se je
snažíme odstranit z ulic Prahy 8. Není to ale jednoduché,
definice vraku je poměrně
přísná, a i když třeba nemá
platnou STK, musíme postupovat podle zákona. Odstranit
vrak z ulice pak trvá třeba i půl
roku,“ vysvětluje Tomáš Slabihoudek, radní pro dopravu.
„V rámci daných lhůt uděláme
maximum,“ dodává.
Posoudit, zda se jedná o vrak,
musí městská společnost Správa služeb hlavního města Prahy
(v zastoupení vlastníka místní
komunikace, jímž je hlavní
město Praha). Zákon uvádí,

že vrakem je vozidlo, které je
pro závady v technickém stavu
zjevně technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných
částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Pokud je rozbité auto vyhodnocené jako vrak, odbor dopravy Prahy 8 nebo magistrátu
vyzve majitele vozidla, aby ho
odstranil mimo komunikaci.
Pokud tak ve dvouměsíční lhůtě
neučiní, odstraňuje vrak
SSHMP. Celý proces tak trvá
několik měsíců. „Je to trochu
boj s větrnými mlýny, ale pochopitelně s tím budeme pokračo-

Ekologie i ekonomika

V Praze 8 se testuje
hybridní autobus
Osmnáct metrů dlouhý kloubový autobus Volvo 7900 LAH
s hybridním pohonem jezdí od
února v Praze. Hybridní autobus
bude střídat trasu deseti linek,
v Praze 8 na něj můžete narazit

na linkách 177, 183 nebo 135.
Testování potrvá 4 měsíce.
Autobus švédského výrobce
byl Dopravním podnikem zapůjčen za účelem ověření jízdních
vlastností, a především úspory

Hybridní autobus Volvo 7900 LAH. Foto: DPP

Dvě vozidla, která byla v posledních týdnech vyhodnocena jako vraky.
Další přibývají. Foto: Pavel Schnirch/Jakub Ryba

vat,“ dodává Slabihoudek. Pokud vás ve vašem okolí trápí
nějaký vrak, pošlete prosím jeho

pohonných hmot. Hybridní
autobus je poháněn kombinací
elektromotoru, na který se
rozjíždí, a naftového motoru,
který nastartuje v rychlosti 30
km/h. Energii ukládá z brzdění,
výrobce deklaruje úsporu
pohonných hmot až o 30 procent. Kromě porovnání spotřeby v zimním a letním provozu
jsou předmětem testování
i technické a jízdní vlastnosti
na různých linkách v Praze.
„Vítáme, že Dopravní podnik
zkouší moderní pohony, které by
mohly pomoci se snížením emisí
a hluku hlavně při rozjezdech.
Do budoucna si dovedeme
představit takové autobusy
MHD projíždějící přes Ládví
nebo z Kobylis do Bohnic,“ říká
radní pro dopravu Tomáš
Slabihoudek.
„Případný nákup těchto autobusů nebude platit městská část,
přesto nás bude zajímat ekono-

pozici a nejlépe i fotku na e-mail
martin.jedlicka@praha8.cz.
(maj)
Děkujeme. 

Technické parametry:
VOLVO 7900 LAH (7905 LAH)
Délka: 18,135 m
Šířka: 2,55 m
Výška: 3,28 m
Spalovací motor: diesel 5132 ccm,
180 kW/2200 ot./min, EURO VI
Elektromotor: 130 kW
Kapacita: celkem 139
(k sezení 47, k stání 92)

mika provozu, jakou úsporu
nafty by nasazení hybridních
autobusů přineslo a za jakou
cenu,“ dodává Slabihoudek.
Dopravní podnik v minulosti
už testoval hybridní autobus
SOR NBH 18, k masovému
nasazení do provozu ale nedošlo. Testovalo se také několik
různých typů elektrobusů
a dlouhodobě je nasazený elektrobus s dynamickým dobíjením
z troleje na lince 140, která vede
i přes Prahu 8.
Martin Jedlička
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Tramvajová doprava

Příprava trasy
z Vozovny
Kobylisy do Zdib
pokračuje
nnPříprava prodloužení tramvajové trati z Vozovny
Kobylisy do Zdib pokračuje, v současnosti probíhá
posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
„Tento projekt vítáme. Od nové
tramvajové trati si slibujeme, že
pomůže odstranit část středočeských aut, jedoucích přes
páteřní ulice Prahy 8 a některé
meziměstské autobusy z Kobylis,“ říká radní pro dopravu
Tomáš Slabihoudek.
Na trati vznikne šest nových
zastávek: Kobyliská, Prunéřovská, V Rybníčkách, U Celnice,
U Kostela a konečná Sedlec.
Celková délka trati bude 5,6 kilometru, z konečné do Kobylis
pojede tramvaj asi 10 minut.
U kolejí vyrostou dvě P+R
parkoviště: u celnice pro

420 aut a u terminálu Sedlec
parkovací dům pro 840 aut. Trať
povede po ulici Ústecká a po
silnici II/608 z Kobylis do Zdib.
„Provoz na těchto ulicích se
kvůli tramvaji zúží do 1+1 pruhu
s odbočovacími pruhy. Nadšený
z toho nejsem, na druhou stranu
Ústecká je fakticky dvoupruhová už dnes a čtyřpruhovou
alternativou je ulice Cínovecká.
Tramvaj do Zdib proto podporujeme,“ dodává předseda dopravní komise Martin Jedlička.
Pokud všechno půjde podle
plánů, měla by tramvajová trať
(jem)
být hotová za pět let.

Moderní pražská tramvaj typu Škoda 15T. Foto: Honza Groh / CC BY-SA 3.0

Trasa plánované tramvajové trati z Kobylis do Zdib. Infografika: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

www.praha8.cz
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Pozvánky

H o -H o No- t
Š
čtyři mezi ploty

Městská část
Praha 8

výstava

30. 1. – 22. 3. 2019
Libeňský zámek • Zenklova 1/35 • Praha 8

vás zvou na výstavu

Městská část
Praha 8

6. 2. – 29. 3. 2019
tzv. BÍLÝ DŮM

U Meteoru 6 · Praha 8 – Libeň

Otevřeno:
po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pá: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

Otevřeno:
po a st: 8–18, út a čt: 8–15.30, pá: 8–15 hod.
so, ne a svátky: zavřeno.Vstup zdarma.

Vstup zdarma.

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

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

pleskarlin
www.pleskarlin.cz
předprodej vstupenek v síti GoOut

3.
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30. 3
Tombola
Big'O'Band

Queenie

hlavní partner

partneři

výtěžek z plesu bude věnován
nadaci

Ples je pořádán pod záštitou radního Prahy 8 Michala Švarce.
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scéna MČ Praha 8, Klapkova 26
Rezervace: www.divadlokh.cz
Tel. 284 681 103

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

1/ 3 pá JABLKO SVÁRU CMXLVII. Pohádka tří bratří, Oidipa,
Agamemnóna a Aigistha, divákovi povědomá úměrně tomu, nakolik
20:00
dával ve škole pozor. Moderní zneuctění všeho, co činilo Sofokla
brilantním autorem a antickou civilizaci předběhlíkem doby.
Hraje 23. divadelní divize. Pronájem otevřený veřejnosti.

6/ 3 st
19:00

17

2019

BŘEZEN

www.praha8.cz

HVĚZDNÝ VEČER. Jarmila ŠVEHLOVÁ
a Robert HÁJEK. Poprvé na našem jevišti v rolích hostů

usedne rodinná dvojice. Známá herečka a dabérka Jarmila Švehlová
se svým synem, hercem Robertem Hájkem, známým např. z Četníků
z Luhačovic nebo seriálu Inspektor Max. Co nám prozradí o svých
rodinných a profesních vztazích? Jak těžké bylo prosadit se
v hereckém prostředí jako syn známé herečky? Otázky, na které
se třeba jeden druhého nikdy nezeptali, padnou v našem pořadu.
Vstupné 150 Kč/ studenti a senioři 70 Kč.

13/3 st … HOVORY W: Večer Jiřího Wericha
19:00
Petráška. Spoluúčinkuje Pavel Meszároš a klavírista Karel

Štolba, hostem bude herec a muzikant Václav Kopta. Třetí večer cyklu
6 pořadů Hovory W, které probíhají vždy 13. každého měsíce až do
června. Vstupné 120 Kč.

14/ 3 čt VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ. Povídání herce Michala
Novotného s režisérem, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem
19:00
a fotografem Daliborem Stachem. Popisuje nejen vlastní prožitek
s klinickou smrtí, ale i změny, které mu tato zkušenost do života
přinesla. V pořadu uvidíme též ukázky ze stejnojmenného filmu
D. Stacha. Vstupné 150 Kč/ studenti a senioři 70 Kč.

20/ 3 st DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo Čecha
aneb jak to Alois Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko.
19:30

26/ 3 út JEZINKY A BEZINKY.
19:30
Druhá premiéra. Pronájem otevřený veřejnosti.
31/ 3 ne JITKA MOLAVCOVÁ A PETR OŽANA.
19:00
Legendární zpěvačka vystoupí v jedinečném sólovém recitálu
za doprovodu klavíristy P. Ožany. Vstupné 150 Kč/ studenti
a senioři 70 Kč.

pomoc dobrotivých žen některým mužům. Situaci ve starém domě
plném mrtvol náhle zkomplikuje příchod opravdového zločince. Pak
tedy jak z toho ven, navíc když okolní společnost není o moc lepší...?
Hraje Divadelní soubor Merlot. První premiéra. Pronájem otevřený
veřejnosti.

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

Tradiční marionetová představení / vhodné od 4 let / vstupné 40,-Kč.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

3/3 ne
10:00

PIVODA, VODNÍK POD VYŠEHRADSKOU
SKÁLOU

7/3 čt
9:00; 10:30;
14:00

10/3 ne

PIVODA, VODNÍK POD VYŠEHRADSKOU
SKÁLOU

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč. Dopolední představení ve všední
dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické nebo e-mailové dohodě.

MALÝ PÁN. Představení na motivy stejnojmenného
filmu. Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám něco
schází, najdete to po trmácení světem a bojích s obludami
docela blízko. Vlastně za rohem. Kdyby se vám loutky zdály
povědomé, asi jste byli v kině… Hraje Divadlo b. - René
Krupanský a Radek Beran. Od 4 let.

8/3 pá
9:00; 10:30

MALÝ PÁN

9/3 so
10:30

MALÝ PÁN

21/3 čt

KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ. Kominíček vymetá

9:00; 10:30;
14:00

Pronájem otevřený veřejnosti.

25/ 3 po Joseph Kesselring: JEZINKY A BEZINKY.
Slavná kriminální komedie. Usmrcení jedem coby ctnostná a záslužná
19:30

Změna programu vyhrazena.

22/3 pá

9:00; 10:30

23/3 so
10:30

10:00

15. 3. - 17. 3.

44. FESTIVAL PRAŽSKÝCH A STŘEDOČESKÝCH
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ
15. 3./pá/17:00 Král Karel. Hraje Divadlo Toy Machine.
16. 3./so/10:00 Slavnostní zahájení

Alenčino dobrodružství. Hraje Dětské studio Říše loutek, Praha 1

Pes vypráví: České pověsti. Hraje LD Baribal, Praha
14:00
17:00
Vodníkova Hanička. Hraje Loutkový soubor Bystřice
17. 3./ne/10:00 Drak. Hraje LD Jiskra, Praha 8
Kašpárek a baba Jaga. Hraje Ilegumova div. spol., Dolní Chabry
14:00
17:00
Jak na to kuřátko nakonec přišlo. Hraje Divadlo Minidivy,

komíny a má pocit, že se mu smůla lepí na paty. Jednoho dne
však potká malou kouzelnou Sazičku. Nakonec však zjistí,
že štěstí není v kouzlech ani v tom, když si z někoho děláme
legraci, a v moci a bohatství už vůbec ne. Opravdové štěstí
je v něčem úplně jiném... Hraje Umělecká agentura Petra
Kubce. Od 3 let.

24/3 ne

KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ

31/3 ne

KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ

Nové Strašecí

10:00
10:00

ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE
ZVÍŘÁTKA PANA KRBCE
Městská část
Praha 8
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Sociální a zdravotní péče
burza
seniorů
Burza seniorů
se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 286 883 676.
Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova
Kontakt: Jana Fejfarová, tel. 725 008 407
Iva Hubená, tel. 737 353 942

PROGRAM NA březen
``7. 3. čtvrtek od 13.00 hod.
 Jóga pro seniory – Vycházka
s prvky jógy. Sraz ve 13.00 hod. před
Gerocentrem. Vede paní Müllerová.
``7. 3. čtvrtek od 14.00 hod.
 Výtvarná dílna – ŠŇŮRY.
V Gerocentru. Vede paní Boušová.
``11. 3. pondělí od 11.00 hod.
 KVÍTEK MANDRAGORY –
Generálka. Divadlo Broadway.
Vyprodáno.
``14. 3. čtvrtek od 13.00 hod.
 CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerocentru.
Vede Iva Hubená.
``21. 3. čtvrtek od 13.00 hod.
 Jóga pro seniory – Vycházka
s prvky jógy. Sraz ve 13.00 hod. před
Gerocentrem. Vede paní Müllerová.
``21. 3. čtvrtek od 14.00 hod.
 Výtvarná dílna – TEXTILNÍ
FIGURKY. V Gerocentru. Vede paní
Boušová.
``28. 3. čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.
 BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY.
V Gerocentru. Vede paní Boušová.
``Středy: 6., 13., 20. a 27. 3. od 13.00 hod.
 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 hod. v Gerocentru. Hole vlastní! Vede Iva Hubená.
``Úterky: 5., 12., 19. a 26. 3. od 14.00 hod.
 BOWLING – Herna v Dolních
Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. před
hernou. (Spojení: autobus č. 162, stanice Osická, metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy.) Vede Věra Dvořáková.

Festival Týden mozku

Cerebrum představí
ergoterapii v domácím
prostředí
Jak bojovat s osudem

nnFestival Týden mozku, který proběhne od 11. do 17. března 2019
v Akademii věd, nabídne návštěvníkům možnost seznámit se s ergoterapií a jejím přínosem pro pacienta po
poškození mozku. Spolupořadatelem
letošního již 21. ročníku je nezisková
organizace Cerebrum, která sídlí
v Karlíně.
Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve
výzkumu mozku a neurovědách, který je
součástí Brain Awareness Week (BAW) –
celosvětové kampaně na zvýšení povědomí
veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu
mozku. Festival pořádá Akademie věd
České republiky a jedním ze spolupořadatelů je i nezisková organizace Cerebrum, která
se zaměřuje na poskytování pomoci osobám se získaným poškozením mozku, ať již
jde o pomoc psychologa, logopeda či
fyzioterapeuta.
Na akci vystoupí přední čeští odborníci
v oboru teoretických i klinických neurověd.
Součástí bude také exkluzivní přednáška
Michaely Švejdové, klientky a spolupracovnice neziskové organizace Cerebrum, která
prodělala ve velmi mladém věku mrtvici
s následným poškozením mozku. Akce
přinese také doprovodný interaktivní
program v podobě workshopů a dalších
aktivit. Festival je určen pro zvídavé studenty, rodiče s dětmi i širokou veřejnost.
„Velmi si vážím všech lidí, kteří s přípravou takové akce pomáhají. Je nesmírně
důležité vědět o rizicích, ale i možnostech
léčby. Ačkoli upřímně doufám, že nikdo
z nás ani našich blízkých nebude pomoc
Cerebra a podobných organizací potřebovat, udělám ze své pozice maximum, aby se
o nich a jejich práci společnost dozvěděla
více,“ říká místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, v jejíž gesci je mj. zdravotnictví.
Místostarostka Ludková také dodává, že je
velmi ráda za působení organizace Cerebrum v Praze 8, které ostatně sama v počátcích pomáhala při hledání sídla.

Kdo je Cerebrum

Přihlašování NA

setkání seniorů
bude probíhat vždy od prvního pondělí
v daném měsíci od 14.00 hodin.
Přihlašovací formulář naleznete na

www.seniorskaosma.cz

Hlavním cílem festivalu i organizace Cerebrum je zvyšovat povědomí české veřejnosti
o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Cerebrum
provádí vlastní terapeutickou činnost
a ergoterapii i u klientů v domácím prostředí, což není v této oblasti péče obvyklé,
a řadí se tak mezi velmi unikátní formy
pomoci.

Michaela Švejdová byla v roce 2015 jako chodec
sražena tramvají pouhé dva dny po obhajobě
diplomové práce na VŠ.
Kam se dostala po šesti týdnech v kómatu
a třech letech rehabilitace tehdy 25letá Míša?
Skončila, nebo začala odkázána na invalidní
vozík, neschopna se sama ani posadit,
nemluvící? Jak dnes vidí cestu, kterou ušla?
To vše vám Michaela Švejdová, klientka
a spolupracovnice Cerbera, řekne na své
přednášce v rámci festivalu Týden mozku.
Podrobný program festivalu Týden mozku
najdete na www.tydenmozku.cz.

Sdružení Cerebrum založili v roce 2007
rodinní příslušníci osob s těžkým poraněním mozku. Organizace vznikla z důvodu
poptávky po následné odborné péči, která
v té době, ale i v současnosti stále velmi
chybí. S neakutní pohospitalizační péčí je to
totiž v ČR velmi tristní a nejen pacienti, ale
i jejich okolí se dostávají do komplikovaných
situací, pokud se mají o pacienty sami doma
postarat. Současný systém dlouhodobé péče
o tuto cílovou skupinu je roztříštěný, chybí
návaznost a propojenost služeb, systém je
výrazně podfinancován, což vede nejen
k nízké kvalitě služeb, ale především k nedostatku lůžek rehabilitačních a doléčovacích.
V České republice však pro nedostatek
těchto odborností, díky kterým dochází
i k velmi dlouhým čekacím dobám, jsou tito
lidé umisťováni do psychiatrických léčeben,
nebo ústavů pro osoby s mentálním postižením. Tyto typy zařízení jim nicméně
nejsou ani určeny, ani jim nejsou schopny
nabídnout adekvátní pomoc. Ve většině
léčeben dlouhodobě nemocných chybí
psycholog, ergoterapeut, logopedická péče,
speciální pedagogika, případně další odborníci, kteří například v západní Evropě tvoří
integrální část týmů následné péče. Pro
úspěšný návrat jedince s následky poranění
mozku do společnosti je zcela zásadní
komplexní rehabilitační a následná péče,
stejně jako podpora pečujících rodin, kterým ovšem někdo musí odborně vysvětlit,
jak se o takovou osobu starat a jak jí nejlépe
pomoci.
Cerebrum působí v České republice, ale
své zkušenosti sdílí a nové poznatky čerpá
i v rámci mezinárodních organizací jako
Brain Injury Federation a Stroke Alliance
for Europe.

Kontakt:

Křižíkova 56/75, 186 00 Praha 8 – Karlín,
telefon: 775 577 701, www.Cerebrum2007.cz.
Lucie Grolmusová
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Péče o nastávající maminky

Na Bulovce
už slouží první
Centrum porodní
asistence v Česku
nnPrvní Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK,
Nemocnice Na Bulovce (NNB) a Neonatologickém oddělení
NNB. Slavnostně bylo otevřeno v úterý 5. února 2019.
„Nemocnice Na Bulovce reaguje
otevřením Centra na aktuální
poptávku nastávajících maminek. CPA nabízí příjemné prostředí při zachování vysoké
odbornosti a bezpečí pro rodičku i novorozence,“ komentuje
vznik Centra porodní asistence
místostarostka Prahy 8 pro
zdravotnictví Vladimíra
Ludková.
V CPA porody probíhají
pouze pod vedením porodní
asistentky, které vedou budoucí

matku i v předporodní péči.
V okamžiku jakékoli komplikace je však přivolán okamžitě
dostupný lékař. Provoz byl
zahájen 8. února 2019.
„Jedná se o pilotní projekt,
který vznikl na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví.
Nemocnice Na Bulovce již v minulosti zavedla koncept minimální separace při a po porodu,
tzv. trvalý kontakt maminky
a dítěte. Otevření CPA je dalším
krokem ke zpříjemnění porodu

www.praha8.cz

a následné péče všem ženám,“
vysvětluje prof. Michal Zikán,
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.
„V nemocnici tak budou mít
ženy na výběr porod s lékařem,
nebo pouze s porodní asistentkou. Osobně tuto možnost
vnímám jako velmi pozitivní
a správný krok, který umožní
nastávajícím rodičům zvolit
cestu, která je blízká jejich přání
a potřebám. Nadějné jsou pak
i další plány nemocnice ještě
více rozšířit možnosti tohoto
respektujícího přístupu,“ dodává
místostarostka Ludková. Péče
CPA bude rodičkám nabízena
při první návštěvě v porodnici
ve 36. týdnu těhotenství.
V CPA je nyní aktivně zapojeno sedm porodních asistentek
a tým se bude dále rozšiřovat.
Od února 2019 budou porody
v CPA vedeny na porodních
sálech s porodní asistentkou.
Od podzimu 2019 se porody
v CPA přesunou ze sálu do dvou
nově vzniklých porodních
pokojů. „V poslední fázi rozšíříme CPA o další čtyři apartmány
s vlastním sociálním vybavením

prof. MUDr. Michal Zikán,
Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK
a Nemocnice Na Bulovce.

a domácí atmosférou. Projekt
počítá také s vybudováním
výukového zázemí a prostory
pro předporodní kurzy. Naším
cílem je též vytvořit centrum
pro vzdělávaní porodních asistentek,“ dodává prof. Zikán.
Marcela Konrádová

Výjimeční lidé,
výjimečná pracoviště

Hledáme všeobecn é a praktické zdravotní sestry!

V tomto roce čeká naši nemocnici modernizace, která zvýší komfort pro pacienty
i zaměstnance. Budeme rádi, když se k nám přidáte, vyjdeme vám vstříc
při výběru oboru. A k tomu máme pro vás spoustu benefitů:
➨ získáte slevu na volně prodejné léky i kosmetiku,
➨ přispějeme Vám na penzijní připojištění,
➨ nabídneme bezúročnou půjčku,
➨ poskytneme zvýhodněné stravování,
➨ můžete využít naše lázně v Toušeni
i v Karlových Varech,
➨ můžete zažádat o služební byt,
➨ s MultiSport kartou si můžete vybrat
pohybové a relaxační aktivity,
➨ první rok na naší ubytovně
jen za 500 Kč měsíčně.

Těšíme se
na
Vás!

kariera@bulovka.cz

+420 266 082 092 (8–15:30 h)

bulovka.cz/kariera

@bulovka
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Fotosoutěž
FOTOSOUTĚŽ O CENY

Jaké jsou nejkrásnější
záběry Prahy 8?

nnČasopis Osmička vyhlásil
v lednovém čísle dlouhodobou soutěž o nejkrásnější
fotografii exteriéru v rámci našeho obvodu. Nyní přinášíme přehled toho nejlepšího, co jsme obdrželi za měsíc
únor.

Celkem jsme dostali neuvěřitelných 109 snímků od 22 fotografů. Porota ve složení Michal
Švarc (radní pro kulturu MČ Praha 8), Vladimír Slabý (šéfredaktor časopisu Osmička) a fotografka Marie Kurovská proto
neměla úplně jednoduchý úkol.
Nakonec jako nejlepší fotografii
vyhodnotila snímek Hanuše
Neumana Libeňské DOCKy.  (vrs)

HanuŠ Neuman, Libeňské docky.

Vladimír HoŘovský, Podzimní pohled z Povltavské ulice.

Marcel Záděra, Hřbitov bláznů.

Lukáš Veiser, Brunclíkovi – u statku Vraných ve Starých Bohnicích.

Zuzana BroSSová, Za oknem zima, doma teplo.

www.praha8.cz
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informace pro soutěžící
Fotografie zasílejte na e-mail vladimir.slaby@praha8.cz, nebo
osmicka@praha8.cz.
Nejatraktivnější záběry budou zveřejněny každý měsíc v Osmičce
a odměněny hodnotnými cenami. A po čase z nich uspořádáme
krásnou výstavu.
Technické parametry:
rozlišení minimálně 150 dpi, ideálně 300 dpi (dots per inch = bodů
na palec), resp. od 4 MPx. Do fotografie nepište žádný text, popisek
by měl být obsažen v názvu, pod kterým je snímek uložen, nebo ho
uveďte v e-mailu.
Připomínáme, že městskou část Praha 8 tvoří celá katastrální území
Bohnice, Čimice, Karlín a Kobylisy a části katastrálních území Libeň,
Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov.
Karel Brada, Koně za PNB v únoru.

Jiří Dlouhý, kostel sv. Václava v Bohnicích, pohled z interiéru.
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Daniela Hazuková, Duha nad Karlínem.

placená inzerce
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Pozvánky
Městská část Praha 8 vás zve na

Cyklus zámeckých koncertu

BENNEWITZOVO
KVARTETO
A HOST JAN OSTRÝ

– flétna

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

12. 3. 2019
úterý

19.00 hodin

Jakub Fišer – 1.housle
Štěpán Ježek – 2.housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello

Program: zazní skladby
autorů: A. Rejcha
a L. van Beethovena

Rezervace míst
tel.: 283 090 422, 606 613 390
www.praha8.cz

pořádá

lekce

Nordic walking
Tým lékařů z PNB vám nabízí

SEMINÁŘE A WORKSHOPY
k uvedeným tématům dle vlastního výběru:

SAMOSTATNÝ
SEMINÁŘ NEBO
SOUČÁST VAŠEHO
FIREMNÍHO DNE

• STRES
• SYNDROM VYHOŘENÍ
• MANAGEMENT STRESU A PREVENCE
DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ
určené pro školy a firmy v rozsahu

180

nebo

90

minut

s možností „ušití na míru“

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA SEMINARE@BOHNICE.CZ
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika
www.bohnice.cz

KDY: každé pondělí od 9:00
KDE: sraz je na stanici tramvaje
č. 17 Vozovna Kobylisy
Půjčování holí: omezený počet holí,
nutná rezervace předem
Z akce bude pořízena foto a video
dokumentace, která může být zveřejněna.

Rezervace míst u pana Šíra:
zdenek.sir@praha8.cz,
tel.: 222 805 105
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územní rozvoj
Jiří Vítek, místostarosta MČ Praha 8:

Rozvoji Prahy 8 chybí jasná
koncepce a otevřenost
směrem k občanům
nnŠestačtyřicetiletý Jiří
Vítek (Patrioti) byl již podruhé zvolen do zastupitelstva městské části Praha 8.
Zatímco v roce 2002 byl
řadovým zastupitelem,
o šestnáct let později se stal
místostarostou a ve své
gesci má bezpečnost, krizové řízení a územní rozvoj.
Byl jste profesionální hasič,
bezpečnost je vaše parketa, ale
co územní rozvoj? Představte
nám svoji vizi.
„Upřímně bezpečnost a krizové
řízení je skutečně tím, čemu jsem
se prioritně chtěl v nové radě
věnovat. V této funkci jde především o manažerskou práci, kdy
sbíráte informace a snažíte se
hledat rychlá i dlouhodobá
řešení. Uvedu příklad z dnešního
rána, máte informaci, že některý
dům je obsazen bezdomovci, tak
se spojíte s majitelem domu
a hledáte řešení po stránce
majetkové, komunikujete s městskou či státní policií a terénními
pracovníky, kteří mají v náplni
práci s bezdomovci.“
To je to rychlé řešení. A co
dlouhodobé koncepce?
„Ta dlouhodobá řešení se týkají
samotné koncepce Prahy 8,
například při mimořádných
situacích. Neřídím ani nemůžu
dávat pokyny či rozkazy státní
či městské policii ani profesionálním hasičům, ale jsem ten,
který jim předává každodenní
informace od občanů nebo
z monitoringu Prahy 8 od pracovníků z krizového řízení.
Tou klidnější částí radního pro
bezpečnost je třeba vytváření
preventivních programů, několik jich mám již na stole.“
Souvisí s prevencí právě zmíněné
bezdomovectví?
„Ano. To je pro nás jako město
skutečně narůstající dlouhodobý problém a prevence je právě
jedním z důležitých prvků k jeho
snížení.“
Přesto – územní rozvoj je zcela
odlišná gesce.

Místostarosta Jiří Vítek v trojském útulku při jednání o rozšíření spolupráce mezi MČ Praha 8 a městskou policií. Foto: MPPraha

„To máte pravdu, i když v uvedeném případě, kdy komunikujete
s majitelem nemovitosti či
pozemku, se to začíná dotýkat
i bezpečnosti, ale to určitě není
to důležité na územním rozvoji.
Omezující je, že jako radní pro
územní rozvoj nemám vlastní
odbor architektů, tedy samotnou koncepci Prahy 8 tvoří lidé
například z institutu plánování
a rozvoje nebo z magistrátu,
kteří mají skvělá data, čísla, ale
chybí jim možnost poznat duši
samotných míst v Praze 8. Já si
takový poradní tým tvořím
a budu se snažit citlivě a s rozumem nabourávat do těchto
celopražských vizí a projektů.“
Vy žijete v Praze 8 celý život,
je to výhoda?
„Určitě je, bohužel v mnoha
směrech dobíháme rozjetý vlak
a já se snažím komunikovat
s magistrátem, jak jen to jde,
jsem na všech výborech pro
územní plánování, ale i na jiných
výborech. Komunikuji se zástupci magistrátu, jako své poradce
mám i schopné architekty z opozice. Bohužel na strategické vize
a plánování nejsou v rozpočtu
peníze. Z pěti milionů mám pro
letošek pouze sto tisíc. Je pro mě
na rozdíl od jiných velmi důleži-

komunikace s příchozím investorem je tím nejlepším řešením,
kdy se všem ušetří spoustu času
i peněz. Laicky řečeno si prohlédnu chystaný projekt, konzultuji ho se svým týmem architektů, následně kontaktuji
účastníky řízení, tedy majitele
okolních pozemků, pak propojím
investora s účastníky řízení, kdy
si to lidově vyříkají, dají své
námitky do diskuse. Následně
jde takový projednaný projekt
na komisi pro územní rozvoj
a z šesti let tahanic se může stát
klidně rok.“
A je něco, co vnímáte jako prohru?
„Prohru? To ani ne, na to jsem
ve vedení města příliš krátce.
Spíš co mě štve – to je Pandořina
skříňka, která se otevírá přestavbou výměníkových stanic na
bytové domy. Tam mi svítí
červená kontrolka u projektu
Kusého, kdy jsem zdědil skoro
neprůstřelné smlouvy, tady bych
někoho nejraději chytnul pod
krkem. Pak je to revitalizace
náměstí Ládví za 93 milionů,
které se musí zlevnit na polovinu, ale ne na úkor kvality. Co už
nevrátím, je ta červená plocha
na Krakově a kvalita technologie
samotné pokládky.“

té komunikovat s občany
a v tom je moje výhoda, že jsem
rodák a znám prostředí.“

Vladimír Slabý

Můžete uvést příklad, co je vaším
cílem v rámci územního rozvoje?
„Můžu uvést dokonce řadu
konkrétních věcí – třeba nerozšiřovat sběrný dvůr v ulici Bešťákova. Mít jasná pravidla a postupy při rozhodování v transformačních a rozvojových územích,
třeba vyřešení dopravní obslužnosti Rohanského ostrova
s ohledem na plánovanou výstavbu, nebo řešení školských
zařízení v těchto místech.
Chci zachovat propojení z ulice
Na Špitálsku směrem na Vítkov.
Vyřešit problém s CPI, kde jsem
navrhl asi nejtvrdší usnesení, co
kdy tady bylo, tedy žádné výškové budovy, ale rozumný kompromis s akcentem na zachování
jisté občanské vybavenosti. Těch
věcí je mnoho a není tady prostor všechny vyjmenovat, ale jak
vidíte, jsou to desítky jednotlivých míst, které řešíte individuálně, a některé se mohou do
budoucna stát nepříjemnou
jizvou v samotné oblasti.“

Můžeme si položit otázku, jak
v jedné funkci může člověk řídit
dvě tak rozdílné oblasti, jako je
bezpečnost a územní rozvoj.
Dlouhodobě vidíme, že stav
Prahy 8 je velice neutěšený a je
třeba konat. Politici by se neměli
v rámci PR ukazovat pouze na
Facebooku, nebo pořádat každý
týden debaty s občany. Piráti
navrhují úzce spolupracovat
s magistrátem, který má nejen
finance, ale i více pravomocí,
a odborníky pro danou
problematiku.
Současné vedení Prahy 8
se podle nás zaměřuje hlavně
na sídliště, ale již neřeší to, co se
děje pod kopcem, tedy v Libni
a v Karlíně. Jak jinak si vysvětlit
rozpor mezi bojem pana Vítka za
omezení výstavby výškových
budov a nečinností při výstavbě
desetipatrové budovy v historické části Karlína? Vše totiž prošlo
i přes podané námitky účastníka
stavebního řízení.
Jedna věc je psát oslavné
články a druhá skutečně něco
dělat pro občany celé Prahy 8.

Je něco, co již dnes můžete přímo
označit za úspěch?
„Jsem přesvědčen, že můj model

Názor opozice:

Karel Ptáček, Piráti
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Ulice naší městské části
Buďte hrdi na místo, kde žijete

Čimice

nnČimice jsou čtvrť na klidném severním okraji Prahy.
Dnes mají necelých 7000 obyvatel a jsou součástí městské části Praha 8.

Foto: Zdeněk Šír

názvosloví ulic
Beřkovická  Beřkovice, ves
na Mělnicku. Název ulice platí
od jejího vzniku roku 1978.
Brandýská  Brandýs nad
Labem, středočeské město
severovýchodně od Prahy.
Byšická  Byšice, ves severně
od Prahy na Mělnicku. Název
zaveden v roce 1978.
Čimická  Čimice, původně
ves severně od Prahy, první
zmínka roku 1334 jako majetek
pražského probošta, dnes
v roce 1960 připojena k Praze
jako součást obvodu (dnes
městské části) Praha 8. Název
vznikl pravděpodobně od
osobního jména Čám a rodiny
Čámových, který se postupně
měnil z Ciemic, Čímic na
dnešní Čimice.
Do údolí  Název podle směru
ulice, která navazuje na další
ulice vedoucí z Drahanského
údolí.
Drahanská  Ulice nese název
podle směru do Drahanského
údolí. Název je snad odvozen
od místního názvu polí
nad mlýnem, kde se říkalo
„Na Drahách“.
Fořtova  František Fořt
(1895–1942) starosta sousední
obce Chabry, zakládající člen
KSČ, za 1. republiky senátor.
Zahynul v koncentračním
táboře Osvětim.
Hanzlíkova  Jaroslav Hanzlík
(† 1942) stavební dělník, funk-

cionář Průmyslového svazu
stavebních dělníků, od roku
1939 člen protinacistického
odboje, zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.
Chlumínská  Chlumín, ves na
Mělnicku. Ulice pojmenována
v roce 1978.
Chorušická  Chorušice, ves
na Mělnicku. Ulice pojmenována v roce 1979.
Chvatěrubská  Chvatěruby,
ves severně od Prahy u Kralup
nad Vltavou. Ulice pojmenována v roce 1976.
Jestřebická  Jestřebice, ves
na Mělnicku. Ulice pojmenována v roce 1979.
K Drahani  Název podle
směru ulice je snad odvozen
od místního názvu polí
nad mlýnem, kde se říkalo
„Na Drahách“. Původně byla
polní cestou z Dolních Chaber
do Drahanského údolí.
K Ládví  Název ulice podle
směru k buližníkovému vrchu
Ládví v Ďáblicích.
K polím  Ulice směřuje svým
severním koncem na okraj
zástavby v Čimicích, za nímž
se již rozkládají pole.
K rybníku  V době zavedení
názvu roku 1962 podle směru
ulice k Čimickému rybníku.
K větrolamu  Současný
název z roku 1962 vychází
z faktu, že ulice ústí a je kolmá

Obklopuje je zejména krásná
příroda – ze západu chráněná
krajinná oblast Čimické údolí, ze
severu Drahanské údolí, součást
chráněné krajinné oblasti Drahaň – Troja, z východu pole,
čtvrť Dolní Chabry a komerčně-průmyslová zóna a z jihu Psychiatrická léčebna Bohnice,
čtvrť Bohnice a Čimický háj.
Čimice původně znamenaly
„ves lidí Čámových“ (od osobního
jména Čamír = zkrácené Čám).
K roku 1334 je doložen
tvar Czyemitz, k roku 1400 Czimitz a od roku 1848 již úřední
název Čimice.
Před výstavbou dnešního
sídliště archeologický výzkum
objevil hroby z poslední doby
kamenné (eneolitu). Mezi vykopávkami byl nalezen například
vzácný hrob ženy. I když samotné počátky sídelního vývoje
sahají do 6. až 8. století, tj. do
doby slovanského osídlení, byly
objeveny zlomky civilizace ze
starší doby bronzové, z mladší doby římské a z doby stěhování národů. Tato sídla patří mezi
jedna z nejstarších na území
dnešní ČR.
První písemné záznamy
pocházejí z roku 1334, kdy jsou
Čimice poprvé připomínány jako
ves v majetku pražského probošta. Přibližně z tohoto období
také jsou pozůstatky několika
sídlištních objektů, zásobní jámy
a keramické nálezy na jižním
břehu dnešního rybníka.
V dobách husitských Čimice
zabavili Pražané. Posléze se
dostaly do soukromých rukou
a vystřídaly řadu majitelů, až
roku 1662 přešly Čimice s libeňským panstvím do majetku Starého Města.
Roku 1850 při zavedení obecního zřízení byly začleněny do
politické obce Chabry – Čimice.
V roce 1900 byly Čimice vsí karlínského okresu se 157 obyvateli. Až do roku 1921 se na katastru obce na jejím jižním okraji
nacházel i Čimický háj. Na základě zemského výboru však byl
připojen ke katastru
bohnickému.
V roce 1960 byla Praha rozčleněna do deseti územních, správních i samosprávných jednotek.

V rámci souvisejících územních
revizí byly Čimice společně
s Ruzyní jako jedny z prvních
obcí připojeny k Velké Praze.
Čimice se staly součástí obvodu Praha 8, bylo však zlikvidováno jejich historické jádro. Současná nejstarší zástavba se
nachází přibližně v centrální
části. Sahá do meziválečného
období, avšak některé rodinné
domy také do 50. let. Na počátku
sedmdesátých let bylo rozhodnuto o stavbě sídliště, jehož
součástí měla být výstavba
panelových domů, ale také
ponechání velké části území pro
výstavbu rodinných domků
různých typů dle hlavního
architekta Ing. B. Stuchlého.
Výstavba byla dokončena v roce
1980. V 80. letech pak byly
vystaveny řadové rodinné domky s plochou střechou v jihovýchodní a severozápadní části
sídliště.
Centrální občanská vybavenost je soustředěna v místě
křížení zeleného pásma Čimického potoka s ulicí Čimickou.
Kromě obchodního centra
Draháň, kde se mimo jiné nachází pošta nebo lékárna, je zde
mateřská, základní i střední
škola, lékařské středisko nebo
kožní sanatorium. Součástí je
také sportovní zázemí včetně
hřiště pro pozemní hokej nebo
několika tenisových kurtů.
Součástí na území Prahy
rozsáhlého přírodního parku Drahaň – Troja je přírodní
památka Čimické údolí. Tato přírodní památka byla vyhlášena
roku 1968. Na východním kraji
přírodní památky pramení
Čimický potok napájený Čimickým rybníkem.
Vzhledem k totálnímu zničení
historického jádra se Čimice
nemohou pyšnit množstvím
historických památek. Za pozornost stojí především Čimická
tvrz, jejíž pozůstatky byly roku
1985 prohlášeny za nemovitou
kulturní památku. A dále klasicistní kaplička sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století, která stávala na návrší staré
návsi. Dnes po nové přestavbě
je dochována jen horní část
zvoničky.
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K mlýnu

Tato ulice vznikla v roce 1979
a odkazuje na pomístní název.
Ten se původně vztahoval k cestě
z Čimic k Drahaňskému mlýnu –
a právě ta byla v roce 1979
prodloužena a zpevněna v rámci
výstavby. Drahaňský mlýn postaven
v roce 1676 na starších základech
dřevěného mlýna. V provozu byl
do roku 1915. Dodnes jej můžeme
vidět v horní části hlubokého údolí
Drahaňského potoka.

Na Zámkách

Zámka, pomístní název lokality na
ostrohu nad Vltavou západně od
Čimic, která je jednou z archeologicky nejcennějších chráněných území
v Praze. Ulice byla pojmenována již
před rokem 1948. Lokalita Zámka
byla osídlena od pozdní doby
kamenné. Sídliště především kultury
řivnáčské bylo obehnáno palisádou
zapuštěnou do skalního podloží.
Osídlení ve starší době bronzové
dokládají nálezy kultury věteřovské
a z pozdní doby bronzové – kultury
únětické. Osídlení je doloženo
i nálezy z doby železné (halštatské),
a keramikou kultury bylanské. Asi na
konci 8. stol. n. l. zde bylo vybudováno
slovanské jednodílné hradiště.
Zaniklo zřejmě násilně na konci
9. století. Opevnění tvořila hradba
ze dřeva hlíny a kamenů. Pozůstatky
valů jsou dnes patrné na severní
straně, příčný val na úzké šíji je
značně pozměněn zemědělskou
činností. Nevýraznou stopou po
opevnění je také žlábek vysekaný
ve skalním podloží na západní straně.
Jeho hloubka se pohybovala od patnácti do dvaceti centimetrů a široký
byl až čtyřicet centimetrů. Výzkum ho
odkryl v délce čtrnácti metrů, ale část
žlabu byla již dříve zničena těžbou
kamene. Celková rozloha zapsané
památky je přibližně 6,5 ha.

Pekařova ulice

Josef Pekař (12. 4. 1870 –
23. 1. 1937) byl významný český
historik, profesor, děkan a rektor
Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu
se postupně vyrovnal se všemi
významnými kapitolami české
historie, přičemž revidoval
romantizující Palackého pojetí
českých dějin a vtisknul textům
vlastní kriticko-pozitivistickou
koncepci. V letech 1909 a 1911 vydal
své nejznámější dílo Knihu o Kosti,
která je důkladným popisem
šlechtického života za třicetileté
války a poměrů poddaných
v 17. a 18. století. Roku 1912 vydal
studii Masarykova česká filosofie,
kde se bránil proti Herbenovým
útokům na Gollovu školu a kde
kritizoval Masarykovu historickou
metodu. Odmítl myšlenku, že by
smyslem českých dějin byla
náboženská myšlenka humanity; tím
zahájil dlouhý spor o smysl českých
dějin. Prohlásil: „Smysl českých dějin
je, že Čechové, kdykoli se dopracovali
vysoké úrovně svobody a samostatnosti, podvrátili sami obojí v zápětí
nedostatkem rozumné umírněnosti,
a to jak v oboru života politického,

tak duchovního.“ Pekař byl členem
České akademie věd a umění.
V prosinci 1935 byl po abdikaci
T. G. Masaryka navržen na funkci
prezidenta republiky, kandidaturu
však odmítl.

Pešinova ulice

Jan Tomáš Pešina z Čechorodu
(1629–1680) byl katolický duchovní,
dějepisec a spisovatel. Pro svůj
přínos býval srovnáván s Balbínem.
Jeho dílo, co se týče množství, je však
skromnější. Svým významem však
svému autorovi zajistilo trvalé místo
v dějepisectví Čech a Moravy. Z jeho
děl vyniká např. Mars Moravicus. Psal
poezii jako Balbín. Psal o historii
našich zemí jako Balbín. A sám Balbín
o něm napsal, že snad nezná nikoho
v té době, kdo by byl zběhlejší
a šťastnější v pěstování povědomí
o historii Čech a Moravy. Ne nadarmo
je pokládán za „otce“ moravského
dějepisectví. Jeho stěžejní životní
náplní nicméně byla církevní kariéra,
která ho dovedla až do funkce
kanovníka u sv. Víta a nakonec až
k titulu biskupa samandrijského.

Skálova ulice
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na ulici Drahanskou, jejímž
pokračováním je polní cesta
do stejnojmenného údolí,
kolem níž bylo na přelomu
50. a 60. let 20. století vysázeno
oboustranné stromořadí ve
funkci větrolamu.

Nedomická  Nedomice, ves
na Mělnicku. Ulice pojmenována v roce 1976.

Ke hřišti  Ulice existovala
pod tímto jménem, které
vyjadřuje její směr ke hřišti, již
před rokem 1948.

Ouholická  Ouholice, ves severně od Prahy. Ulice pojmenována v době vzniku roku 1980.

Kočova  Míla Koča
(1911–1943), pracovník
českého mládežnického hnutí
Svazu mladých, tajemník
krajské mládežnické pražské
organizace Rudých odborů,
byl zatčen hned po příchodu
nacistů v roce 1939, zahynul
v Osvětimi.
Korycanská  Korycany, obec
na Mělnicku. Ulice pojmenována roku 1977.
Křivenická  Křivenice, ves na
Mělnicku. Ulice pojmenována
roku 1980.
Libčická  Libčice, městečko
Libčice nad Vltavou severně
od Prahy. Ulice takto pojmenována po připojení obce k Praze
roku 1962.

Pavel Skála ze Zhoře (1583–1640)
byl český protestantský historik,
příslušník pobělohorské emigrace.
S prací na Historii církevní, svém
jediném díle, začal Skála v roce 1626
v Lübecku. Jeho záměrem bylo
sepsat dějiny křesťanství od počátku
do současnosti. Rukopis obsahuje
deset svazků, poslední dovedl do
roku 1623. Celkem obsahuje rukopis
16 000 stran. Z tohoto důvodu
Skálova práce nebyla nikdy vydána
celá. Na dějiny nahlíží Skála jako na
výsledek boje pravé, tedy reformované církve, s Antikristem, kterého
ztělesňuje katolická církev včele
s papežem. Pro české dějiny jsou
nejdůležitější pasáže, věnované
Českému stavovskému povstání
a počátku třicetileté války, tedy
období, které znal Skála z vlastní
ukušenosti. Skálovo dílo bylo dlouho
neznámé. Asi v roce 1679 je objevil
a získal Tomáš Pešina z Čechorodu ve Slezsku v knihovně Čeňka
z Lipé. Po Pešinově smrti koupil jeho
pozůstalost arcibiskup Jan Bedřich
z Valdštejna, který ji uložil v rodinné
knihovně v Duchcově. Zde Skálův
rukopis našel roku 1825 František
Palacký, který z něj otiskl dvě krátké
ukázky a až za dalších 40 let začal
s vydáváním dosud nejrozsáhlejší
edice Karel Tieftrunk.
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Libeňská  Libeň, původně
ves, nyní součást městské části
Praha 8. Ulice pojmenována
roku 1962 zřejmě podle toho,
že ústí do Čimické ulice, která
prochází zhruba místy staré
silnice spojující původně
samostatné Čimice s Libní
a tehdejší Prahou.
Lužecká  Lužec nad Vltavou,
ves ve středních Čechách ležící
jihozápadně od Mělníka.
Mikovická  Mikovice, ves
na Mělnicku. Ulice pojmenována roku 1979.
Minická  Minice, ves na Lounsku. Ulice pojmenována roku
1977.
Mlazická  Mlazice, ves na
Mělnicku. Ulice pojmenována
roku 1980.
Na hranicích  Dle své polohy
na hranici mezi katastrálními
územími Bohnice a Čimice.
Současný název platí od
vzniku ulice v roce 1933.
Na průhonu  Název ulice dle
starého pomístního názvu odvozeného buď ze spojitosti
k blízkému Čimickému rybníku, nebo též dle jména místa,
kudy se honil dobytek na pastvu. Ulice s tímto názvem zde
byla již před rokem 1948.

Okořská  Okoř, ves západně
od Prahy. Do roku 1962 se ulice
nazývala Růžová.

Přívorská  Přívory, ves na
Mělnicku. Ulice pojmenována
v roce 1976.
Rousovická  Rousovice, ves
na Mělnicku. Ulice pojmenována v roce 1979.
Spádná  Ulice pojmenována
dle charakteru komunikace,
která nicméně leží v rovině.
Pojmenována roku 2009.
Strážnická  Strážnice, ves
na sever od Prahy na Mělnicku. Ulice pojmenována v době
vzniku někdy po roce 1962.
Tišická  Tišice, ves na
Mělnicku. Ulice pojmenována
po svém vzniku v roce 1980.
Turská  Tursko, ves severozápadně od Prahy mezi Roztokami a Kralupy nad Vltavou.
Vánková  Pojmenování ulice
dle klimatické povahy místa,
v němž se ulice nachází. Název
od vzniku v roce 1993.
Vehlovická  Vehlovice, ves
severně od Prahy. Ulice jako
tehdy nová byla pojmenována
roku 1981.
Větrná  Podle klimatického
rázu místa, kterým prochází
ulice. Název od roku 1962.
Vidimská  Vidim, ves na sever
od Prahy na Mělnicku. Ulice
pojmenována v době vzniku
v roce 1981.
Vidovická  Vidovice, ves
severně od Prahy na Mělnicku.
Ulice pojmenována v době
vzniku v roce 1981.
Zaječická  Zaječice, ves
ležící severovýchodně
od Chomutova. Ulice
pojmenována roku 2004.
Zlončická  Zlončice, ves
severně od Prahy na Mělnicku.
Ulice pojmenována v době
vzniku v roce 1979.
Žalovská  Žalov, ves
severozápadně od Prahy.
Název od roku 1962.
Dvoustranu připravil
Vladimír Slabý
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Osmička pro rodinu
pro vás připravila
Milé děti, rodiče a přátelé Osmičky pro rodinu
Rok 2019 se v Osmičce rozběhl cyklem
religionistických přednášek. Teď
v březnu jsou pro vás připraveny
rovnou tři, vždy s našimi předními
odborníky. Pevně věřím, že si naše
přednášky oblíbíte a zúčastníte se
i dalších, které pro vás připravujeme
až do léta.
Máme za sebou jarní příměstský tábor
a připravujeme pro vás tábory letní,
sledujte proto náš web pro bližší
informace.

Na léto se také otevírá možnost opět
využít pronájmu komunitních
zahrádek v KRC.
Doufám, že vám naše aktivity
zpříjemní volný čas a budou pro vás
inspirací i do budoucna.
Pěkný čas všem!
Za celý tým Osmičky pro rodinu
Kateřina Halfarová

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

RODINNÉ CENTRUM OSMIČKA
Libčická ulice 333, Praha 8 – Čimice
Pondělí
Zdravotní cvičení I. 9:00–10:00
Zdravotní cvičení II. 10:00–11:00
Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Ping-pong 11:00–16:00
Aby záda nebolela I. 18:00–19:00
Jóga pro začátečníky 19:00–20:00
Úterý
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Cvičení pro nejmenší 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–16:00
Středa
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00
Aby záda nebolela II. 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–15:00
Taneční pohybová průprava pro
nejmenší 16:00–17:00,
pro děti 3–6 let
Pilates pro pokročilé II. 19:00–20:00

Čtvrtek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Balanční cvičení pro seniory I.
9:00–10:00
Balanční cvičení pro seniory II.
10:00–11:00
Ping-pong 11:00–15:00
Cvičení pro nejmenší 16:30–17:15
Jugger 17:30–19:00
Jóga pro pokročilé II. 19:00–20:30
Pátek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–13:00
Jóga s hlídáním dětí 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–13:00
Deskové hry + lego v rámci dětské
herny a dětského klubu Osmička
Jednorázové akce
30. 3. Power joga s doprovodným
tvořivým programem 9:00–13:00
Cena 250 Kč. Hlídání 1 dítě:
80 Kč/za 2 hodiny hlídání
14. 3. Dámský klub – výroba
fotorámečku 17:30–19:30
Cena: 150 Kč
Kontakty:
tel.: 606 035 260
e-mail: rc@osmickaprorodinu.cz
REZERVACE NA VŠECHNY
AKCE NUTNÁ.
VÍCE INFO NA:
WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ

KOMUNITNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu
tel.: 601 130 916

Ďáblík

U Pazderek 265/22, Praha 8

Taussigova 1, Praha 8

Úterý
Comics 8 point 15:00–16:30
konzultace 16:30–17:00
(60 Kč)
V březnu se v KRC můžete těšit na
pokračování religionistických přednášek. Čekají vás tyto přednášky:
6. 3. Zenový buddhismus
přednáší PhDr. Jiří Holba Ph. D.,
18:00–19:30
13. 3. Islám
přednáší Lukáš Nosek, Th.D.
18:00–19:30
20. 3. Judaismus
přednáší PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.,
18:00–19:30

Pondělí
Výtvarka s Andreou 9:30–10:30
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:45–11:30
Úterý
Montessori 10:30–11:30
Středa
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:00–11:00
Dámský klub s výtvarnou dílnou
18:00–20:00, každou lichou středu
Čtvrtek
Výtvarka s Ivetou 9:30–10:30
Pátek
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–13:00
Jednorázové akce
13. 3. Jarní dekorace
18:00–20:00 (150 Kč)
14. 3. Pískování pro nejmenší
10:00–11:00
27. 3. Pískování pro matky
18:00–20:00 (150 Kč)

Pro bližší info o programu v KRC
sledujte prosím naše webové
stránky a FB.
Kontakty: tel.: 725 860 929
e-mail: krc@osmickaprorodinu.cz

blešák na krakově

16. 3. 2019

Religionistické
přednášky

Jednorázové akce
(místo setkání u KD Krakov)
16. 3. Blešák na Krakově
KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8
Kontakty:
tel.: 281 863 104
e-mail: dablik@osmickapro rodinu.cz

REZERVACE NA VŠECHNY AKCE NUTNÁ. VÍCE INFO NA: WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ

Mapa
V březnu v klubu Mapa již pravidelně vyhlížíme hezké počasí. Než
ale přijde, budeme v klubu hlavně
tvořit. Budeme vyrábět náušnice
a náramky z korálků a bavlnek,
kluci si budou moci vyrobit třeba
přívěsek na klíče. A pokud bude
přeci jen hezky, vyrazíme konečně
na zahradu a vyzkoušíme nové
florbalové hole.
Budeme také pokračovat
v doučování, a to ve dnech, které si
upřesníme po pololetním vysvědčení. Více informací o doučování
i provozu klubu získáte telefonicky

nebo na webových stránkách Osmičky
pro rodinu.
Otevírací doba:
Po-čt, 13:00–18:00, pro všechny
od 6 do 15 let. Vstup zdarma.
Kontakty:
tel.: 606 634 847
e-mail: mapa@osmickaprorodinu.cz

Městská část
Praha 8
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I léto 2019 bude s Ďáblíkem!
Děti poznají nové kamarády a budou
mít radost z krásně prožitých
prázdnin. Více informací na našich
webových stránkách.

RC Čimice

Vycházky s kočárky

V našem rodinném centru máme již
úspěšně po jarním příměstském
táboře, na kterém si děti užily
spoustu zábavy a každý den od
pondělí do pátku zažívaly spoustu
dobrodružství. Letní příměstské
tábory jsou pro vás již připraveny,
proto sledujte naše webové stránky,
ať můžete své děti přihlásit včas!
Nyní již v RC žijeme Velikonocemi.
Velikonoční čas se blíží a u nás se
jaro již probouzí tvořením v tomto
duchu.
V rámci sobotního cvičení s Radkou
si maminky budou moci

s pomocí svých dětiček ozdobit
velikonoční věnec, a naladit se tak
na jarní čas.
Opět nás také čeká oblíbený Dámský
klub, kde si společně vyrobíme
originální fotorámeček z doktorských
špachtlí. V jarním duchu ho pak
ozdobíme i jarním kvítím. Přijďte se
s námi naladit
na jarní vlnu a odpočinout si při
tvoření!
Hola hola, jaro a Velikonoce k nám
do Čimic volám!

Oblíbené cvičení v Čimicích
Jednou do měsíce si v RC Osmička
maminky pod vedením naší lektorky
Radky Neubertové protáhnou své
tělo. Každá sobota má své téma,
např. jóga ve dvojicích, Pilates,
Balanční cvičení a další. Během
toho, co se maminky protahují
a relaxují, se o děti starají naši
pracovníci. Na děti čeká nová herna
plná hraček, bazének plný balonků,
deskové hry a pro starší děti je
připraven i tvořivý doprovodný
program. Děti si minulý rok vyrobily

lucerničky, svícínky, obrázek
s magickými pastelkami, náramek
pro maminku. Děti jsou vždy
šikovné a vše zvládnou na jedničku.
Odpočaté maminky si pak po
cvičení mohou ještě s dětmi něco
vyrobit – například náušnice,
podzimní věnec, brož. Tyto soboty
jsou v RC Osmička velice oblíbené
a všichni se na ně moc těšíme.
V březnu nás čeká zdobení
velikonočního věnce, tak neváhejte
přijít!

Na základě vašich podnětů a stálého
zájmu, který nás těší, jsme opět
zahájili tematické vycházky. Pod
heslem ,,dejme svým procházkám
smysl“ se zaměříme především na
konkrétní místa v rámci Prahy 8,
která si projdeme a představíme.
Vítáni jsou všichni, a to nejen
s kočárky, kteří se chtějí
o zajímavých místech něco dozvědět.
Místo srazu necháváme stejné
– před Kulturním domem Krakov.
Více informací a směr jednotlivých
vycházek na FB Osmička pro rodinu.
Kontakt:
nemcova@osmickaprorodinu.cz

Aktivity pro všechny. Přijďte nás navštívit.

Comics 8 point
seznamte se,
jak vzniká komiks.
od grafické novely,
přes příběh, story
board až k hotovým
stránkám!

C
8

COMICS

Velikonoční čas se blíží a u nás se jaro již probouzí
tvořením v tomto duchu.

COMICS 8

ka�dé ÚTERÝ
15:00-16:00 pro dìti od 10 let
16:30-17:30 pro všechny od 14 let

Klub vede
zkušená komiksová
výtvarnice Štěpánka
Jislová.

8
C

COMICS

Dětmi dlouho očekávané letní
prázdniny se pomalu blíží. I letos
nabízí Osmička pro rodinu dětem
od 3 do 9 let možnost trávit dny
volna s Dětským klubem Ďáblík.
Stejně jako rodiče i my budeme
rádi, když se děti nebudou nudit
doma, zapojí se do kreativního
prostředí a volný čas vyplní
podnětnými aktivitami. Podmínkou
účasti na programu je rezervace.
Využít můžete dopoledního,
odpoledního i celodenního hlídání.

COMICS 8

Projekt je pro
všechny věkové skupiny
od 10 let, které mají zájem
dozvědět se více o komiksu
a začít ho samy tvořit.

pøijï
i ty!
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Oznámení

Zápis dětí do
mateřských škol

nnZápis dětí k předškolnímu
vzdělávání a k povinnému
předškolnímu vzdělávání
do mateřských škol městské
části Praha 8 pro školní rok
2019/2020 se uskuteční ve
dvou dnech – v pondělí
6. a v úterý 7. května 2019.
Zápis do tříd s integrací
Mateřské školy, Praha 8,
Korycanská 14, bude v mateřské škole ve čtvrtek 2. května
2019 od 13:00 do 17:00 hodin.
Povinné předškolní vzdělávání
se vztahuje na státní občany
České republiky, kteří pobývají
na území České republiky
déle než 90 dnů, a na
občany jiného členského
státu Evropské unie,
kteří na území České
republiky pobývají déle
než 90 dnů. Dále se
povinné předškolní
vzdělávání vztahuje
na jiné cizince, kteří
jsou oprávněni pobývat
na území České republiky trvale nebo přechodně

po dobu delší než 90 dnů, a na
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Zákonný
zástupce dítěte, které dosáhne
do 31. 8. 2019 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu
k předškolnímu vzdělávání. Pro
tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.
Školské obvody mateřských
škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně
závazné vyhlášce č. 2/2018
Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech
mateřských škol,

viz stránky www.praha8.cz –
odkaz Občan, Školství, Školy
zřízené MČ, Mateřské školy,
Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Mateřské školy zřízené MČ Praha 8
mají jeden školský obvod.
Na stejném webovém odkazu
budou zveřejněny termíny
zápisů. Děti jsou přijímány
podle stanovených kritérií
a rozhodující je místo trvalého
pobytu
dítěte,

v případě cizinců místo pobytu
ve školském obvodu a dále věk
dětí. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví,
ve znění pozdějších předpisů,
s výjimkou dětí, pro které
je od 1. 9. 2019 předškolní
vzdělávání povinné.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční
list a Kritéria k přijímání dětí
budou zveřejněna a zákonný
zástupce dítěte si je může vytisknout z internetových stránek
jednotlivých mateřských škol.
Kdo nemá tuto možnost, může si
uvedené tiskopisy vyzvednout
v konkrétní mateřské škole také
ve dnech otevřených dveří.
Předem vyplněnou žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě
v mateřské škole zákonný
zástupce odevzdá u zápisu
6. a 7. května 2019 od 13:00
do 17:00 hodin, do integrovaných tříd dne 2. května 2019 od
13:00 do 17:00 hodin. Zákonný
zástupce dítěte předloží při
zápisu svůj platný občanský
průkaz a rodný list dítěte.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje
datum podání žádosti, ale
stanovená kritéria k přijímání
dětí.
Petr Svoboda

Termíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí do mateřských škol
``MŠ, Praha 8, Korycanská 14
24. dubna v 10:00 a v 15:30 hod.
``MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
10. dubna v 15:00–17:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
10. dubna v 15:00–17:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
4. dubna ve 14:00–16:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného
vzdělávání:
Adresa: Lindnerova 1
Dny otevřených dveří
na obou pracovištích:
27. března a 10. dubna
v 15:00–17:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
3. dubna v 15:00–16:30 hod.
ve 3. třídě
``MŠ, Praha 8, Šiškova 2
3. dubna v 15:00
a v 16:00 hod.
sraz před prostředním pavilonem

``MŠ, Praha 8, Bojasova 1
3. dubna v 15:00 a v 16:00 hod.
skupinová prohlídka
sraz před prvním pavilonem
``MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
10. dubna v 15:00 a v 16:00 hod.
sraz před třídou Lvíčátek
``MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
18. dubna v 11:00 a v 16:00 hod.
sraz před vchodem do MŠ
``MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
10. dubna v 9:30–11:30 hod.
a ve 14:30–16:00 hod.
ve všech třídách
``MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
20. března v 15:00–17:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
9. dubna v 15:00–17:00 hod.
v 15:00 hod. setkání s ředitelkou
školy ve žluté třídě, následuje
prohlídka školy a školní zahrady
``MŠ, Praha 8, Lešenská 2
3. a 10. dubna v 15:30–16:30 hod.

``MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
3. dubna v 9:30–10:30 hod.
a v 15:00–16:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Řešovská 8
24. a 25. dubna
v 15:00–17:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Krynická 2
10. dubna v 9:00–10:00 hod.
a v 15:00–17:00 hod.
``MŠ, Praha 8, Libčická 6
2. místo poskytovaného
vzdělávání:
Adresa: Libčická 8
Den otevřených dveří
na obou pracovištích:
9. dubna v 9:00–11:00 hod.
``ZŠ a MŠ, Praha 8,
Lyčkovo náměstí 6
2. místo poskytovaného
vzdělávání:
Adresa: Pernerova 29
Dny otevřených dveří
na obou pracovištích:
19. a 26. března
v 15:00–17:00 hod.

``ZŠ a MŠ Petra Strozziho,
Praha 8, Za Invalidovnou 3
27. března v 9:00–11:00 hod.
a v 15:00–16:30 hod.
``ZŠ a MŠ, Praha 8,
U Školské zahrady 4
Adresa MŠ:
U Školské zahrady 8
9. dubna v 15:00–17:00 hod.
``ZŠ a MŠ Na Slovance,
Praha 8, Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2
24. dubna v 15:00–17:00 hod.
``ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8,
Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16
3. dubna v 15:30–16:30 hod.
s možností konzultace
v kanceláři
``ZŠ a MŠ, Praha 8,
Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3
16. dubna v 10:00–11:30 hod.
a v 15:00–17:30 hod.
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MŠ Řešovská

Divadlo (trochu?) jinak

nnDivadlo a mateřská škola k sobě
neodmyslitelně patří – ať už představení běží v prostorách školky, nebo přímo v divadle. Od chvíle, kdy se zhasne,
očekávají diváci živé herce nebo loutky (nebo obojí), kulisy a rekvizity, hru
světel a zvuků, překvapení, napětí,
zkrátka zážitek.

Název představení napoví něco málo o obsahu, u opakovaně zvaných divadelních souborů již známe formu a provedení představení.
Je libo kouzelníka nebo žongléra? Ani to
není problém. Divadelních společností je
v současnosti řada a nabízených programů
ještě víc. Je tedy možné ještě najít něco
netradičního, nečekaného?
V rámci integrovaného bloku s názvem
Prozkoumáme svět, máme smyslů pět jsme
si pohrávali se světlem a jeho stínem
a v rámci těchto experimentů se zrodil
nápad se stínovým divadlem. Nebudou
líčidla ani kostýmy. Jen loutky, světlo a stín.
Představa byla jasná: představení se odehraje na (zhasnuté) školní zahradě, diváci zhlédnou představení vestoje a na závěr by mělo
přijít překvapení. Snadné? Nebo ne?

Pohádka o zvířátkách byla provedena jako
stínové divadlo.

Pro naši vizi jsme získali profesionální
herečky z divadla Krasohled. Hlavní „lídr“
divadla, paní Krystyna Skalická a členka
divadla Karolína Plachá, se pustily do výroby
papírových 2D loutek, scény i psaní scénáře.
Kromě pohádkového děje o ježkovi vymyslely i báječné závěrečné překvapení. Ozvučení
bylo vyřešeno zapůjčenými portíky, scéna
byla umístěna mezi dva stromy, menší diváky
vzali tatínkové na ramena, a začínáme….
Zahradní tmu tmoucí prosvětlila právě
rozsvícená scéna, za bílým papírem se objevil ježek a rozehrál děj o přicházející zimě,

spadlé ponožce a kamarádech, kteří se nemají posmívat. Ten večer jako by nám pomáhala sama příroda. Bylo takové chladno, že se
všem kouřilo od úst, takže uvěřit ježkovi,
že se zima blíží, bylo celkem snadné. Stínové
loutky se pohybovaly po zezadu osvětlené
ploše a mluvily ústy svých vodičů.
Když se pohádka chýlila ke konci, jelen,
poslední ze zvířecích kamarádů ježka, se
vydal k okraji scény, a… pokračoval v chůzi
i mimo nasvícenou plochu! Jak je to možné?
Černou zahradou zvolna kráčel rozsvícený
jelen a děti ani dospělí nevěřili vlastním
očím. Oživlá svítící maxiloutka důstojně
prošla zahradou, zmizela za budovou a „zazvonil zvonec“…
Velké poděkování patří tvůrcům za kreativitu i odvahu, protože šlo o ryzí premiéru
bez možnosti zkoušek v terénu, výrobcům
loutky jelena za nápaditost a prokázanou
zručnost, Simoně Mrázkové, která zhmotnila
iluzi oživlého jelena, a současně všem zaměstnancům školy za obětavou pomoc
s organizací akce. Tak třeba zase někdy
příště u (ne)tradičního divadla na shledanou.
Ctirada Foučková, ředitelka MŠ Řešovská

Rada městské části Praha 8
vyhlašuje

konkursní řízení
na funkci
ředitele / ředitelky
Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14
Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe spočívající ve
výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou
jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,
nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
v délce 3 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
• plná způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky
Podrobnosti včetně dokladů, které je nutno k přihlášce přiložit,
najdete na www.praha8.cz v záložce Úřední deska.
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně
podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými
přílohami, došlé poštouna adresu podatelny ÚMČ Praha 8 – Úřad
MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8, nebo doručené osobně
nejpozději do uzávěrky v pondělí 1. dubna 2019 v 18:00 hodin.
Obálku označte slovy: „Konkurs MŠ Korycanská“.
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školství a mládež
Příběhy našich sousedů

Vzpomínky pamětníků
ožijí v reportážích žáků
nnV uplynulých měsících si žáci základních škol Prahy 8 vyzkoušeli dokumentaristickou práci a s diktafony vyrazili do
terénu. Zaznamenali osudy jedenácti pamětníků, jejichž
životy významně ovlivnily dějinné události 20. století.
V pondělí 4. března od 16 hodin
je v KD Krakov představí veřejnosti v rámci slavnostní prezentace projektu Příběhy našich
sousedů.
Do druhého ročníku projektu
Příběhy našich sousedů v Praze 8 se zapojilo celkem jedenáct
žákovských týmů z osmi základních škol. Pod vedením svých
učitelů zaznamenali pamětnická
vyprávění žáci ze ZŠ Ústavní,
ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Dolákova, ZŠ Palmovka, ZŠ Na Slovance, ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého a ZŠ Lyčkovo náměstí.
V průběhu šesti měsíců žáci
nejprve natáčeli vyprávění
pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich
příběhům. Ze shromážděných
podkladů pak vytvořili vlastní
dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí
právě na slavnostní prezentaci
v Kulturním domě Krakov.
„Projekt Příběhy našich sousedů považuji za geniální jak
díky obsahu, tak i díky interaktivní formě, která dává možnost
žákům našich základních škol
nechat se vtáhnout do našich
nedávných dějin tím, že sami
zpracovávají vzpomínky pamětníků na dramatické události
20. století,“ říká místostarosta
pro školství Tomáš Tatranský.
Jak probíhalo tajné studium

teologie v období komunistické
totality, kde se studenti teologie
scházeli a jak se mezi sebou
a s přednášejícím domlouvali?
Třeba o tom si děti ze ZŠ Dolákova povídaly s tajně vysvěceným knězem podzemní církve
Janem Kofroněm. Alici Grusovou jako roční děvčátko rodiče
při útěku z Protektorátu odložili
v zoufalství na nádraží na lavičku. Nikdy už se s nimi neshledala. Její vyprávění natočili na
kameru žáci ze ZŠ Na Slovance.
Za jakých okolností je přijatelné
lhát svým rodičům? A proč se
někteří lidé v minulosti rozhodli
hájit svou víru a své přesvědčení i přes to, že tím mohli ohrozit
své bezpečí? K takovým úvahám
přivedl žáky ze ZŠ Palmovka
salesián Ladislav Heryán. Rozhlasovou reportáž o jeho životě
stejně jako reportáže ostatních
žákovských týmů si můžete
poslechnout na webových
stránkách projektu:
www.pribehynasichsousedu.cz.
„Měli bychom být hrdí na to,
že mezi námi žije spousta hrdinů, kteří si uchovali čisté svědomí a rovnou páteř i v dobách,
kdy totalitní režimy lámaly
charaktery a potlačovaly svobodu. Těším se, že MČ Praha 8
bude s Post Bellum spolupracovat i v příštích letech,“ dodává
Tomáš Tatranský. V rámci slav-

nostního odpoledne odborná
porota složená z historika Michala Šmída, publicisty Martina
Ocknechta a středoškolské
pedagožky Petry Mazancové
posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a nakonec
z nich vybere tři vítězné práce.

Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post
Bellum a radnice městské části
Praha 8. Od roku 2012 do ledna
2019 se do projektu Příběhy
našich sousedů v celé České
republice zapojilo už 661 českých škol s 4234 žáky a studenty,
kteří zdokumentovali na tisícovku pamětnických příběhů. Cílem
nebylo zapojit jen elitní školy
a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny
co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků
a studentů.
Věra Tůmová

Jan Kofroň se žákyněmi ZŠ Dolákova.

Tým ZŠ Bohumila Hrabala v Českém rozhlase.

Nově otevřená
kancelář

Allianz pojišťovny
Střelničná 373 / 9
Praha 8 – Kobylisy
☎  722 777 147
Otevřeno
po–čt 9:30–19:00 hod.
pá 9:30–17:00 hod.

Nabízíme
pojištění vozidel
pojištění majetku
pojištění osob
cestovní pojištění
podnikatelské pojištění
placená inzerce

a...

Česká
alzheimerovská
společnost

Pomoc lidem
s demencí

Pošlete dárcovskou
sms ve tvaru
DMS PROTIDEMENCI 30
DMS PROTIDEMENCI 60
DMS PROTIDEMENCI 90

na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
Více informací na

www.darcovskasms.cz
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Kultura

PKF – Prague Philharmonia
zve do KD Ládví
PRO ŠKOLY

Koncerty pro školy –
Hudební jarmark – čt 28. 2.
a pá 1. 3., 9.30 a 11.00 hod.
Populární koncerty PKF –
Prague Philharmonia se skřítky
Šímou a Lupi pro žáky mateřských a 1. stupně základních
škol. Tentokráte pozve PKF
– Prague Philharmonia nejmenší
diváky do světa řemesel. Spolu
s kovářem, krejčím, truhlářem,
dalšími řemeslníky a dětmi se
dá do práce pěkně v rytmu
a tempu! Zazní hudba Antonína
Dvořáka, Maurice Ravela nebo
Johanna Strausse ml. Maximální
kapacita koncertu je 250 osob,
místa je nutné rezervovat.
Vstupné 50 Kč pro žáky škol
v Praze 8, pedagogický doprovod
zdarma.
Více informací a rezervace
na e-mailu vstupenky@pkf.cz
a na www.pkf.cz/skoly.

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Beseda s držitelem Ceny
Grammy Radkem Baborákem –
pá 8. 3., 18.00 hod., vstup zdarma
Beseda s dirigentem a jedním
z nejlepších světových hráčů na
lesní roh Radkem Baborákem
o jeho kariéře, působení v Berlínské filharmonii, přípravě na
debut s Vídeňskou filharmonií
a Danielem Barenboimem,
dirigentské dráze, japonské
kultuře i lásce k vaření a hoteliérství. Účastníci mohou vyhrát
dvě vstupenky 1. kategorie na
koncert PKF – Prague Philharmonia 10. března ve Dvořákově
síni Rudolfina. Informace a rezervace míst: vstupenky@pkf.cz.
Akce se konají ve spolupráci
s městskou částí Praha 8.

podrobnosti na

www.pkf.cz

Skřítkové Šíma a Lupi v představení PKF pro školky. Foto: © Milan Mošna

Městská část
Praha 8
Srdečně Vás zveme na slavnostní večer
ke 4. výročí otevření RoSy

Městská část Praha 8 vás zve na

Jarni´ RoSa

Velikonoční jarmark
chráněných dílen

patron akce

Martin Myšička

povídání o včelaření
&
dražba medu a prodejní výstava výrobků klientů Centra RoSa

koncert sboru Gospel Rainbow
gospelové písně

Středa

ve čtvrtek 21. března 2019 v 17:00

27. 3.

moderátorka Marta Dietrich Dvorská

2019

vstupné dobrovolné
Prosíme Vás o potvrzení účasti na info@centrumrosa.cz nebo na tel. 212 270 612

10,00 – 16,00 hodin
Foyer tzv. „Bílého domu“, U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

organizátor:

pro:

Rezidence RoSa
Střelničná 1680, Praha 8
www.rezidencerosa.cz
Untitled-2 1

12.2.2019 16:58:59

Informace na tel: 283 090 422, 606 613 390
nebo vladislava.wildtova@praha8.cz
www.praha8.cz
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Sport / bezpečnost
Softbal

MS mužů poprvé
v Evropě
Poprvé v historii se mistrovství
světa v softbale mužů odehraje
na evropském kontinentu. V pořadí 16. šampionát proběhne
13.–23. 6. v Praze a v Havlíčkově
Brodě. Pro softbalový klub
Joudrs Praha, který získal pořadatelství v Praze, je velikou ctí
hostit 16 národních týmů z celého světa. Jak úvodní zápas, tak
i finále celého šampionátu se
odehrají ve Svoboda parku v areálu ZŠ Dolákova. Vyzpovídali
jsme Evu Rendlovou, která v Joudrs odpovídá za pořadatelství.
Jak velkou akcí mistrovství světa
vlastně je?
„Mistrovství světa v softbale je
v mužské větvi možná absolutně
největší akcí. MS se pořádá
jednou za dva roky a vůbec
poprvé se tato akce dostala do
Evropy. Můžeme být poctěni, že
se bude právě v Praze. Na MS je

očekávána návštěvnost kolem
dvou tisíc návštěvníků denně.
Do pořádání se zapojí přes
110 dobrovolníků.“
Jaké změny se v areálu Joudrs
kvůli MS uskutečnily?
„Díky investici MŠMT a pražského Magistrátu začala rekonstrukce loni v polovině května.
Byly demontovány staré a postaveny nové tribuny se zázemím
a nový zázemní dům, abychom
splnili požadavky pro pořádání
MS. V areálu je stále ještě mnoho
práce a přípravy zaberou hodně
času.“
Šampionát začíná na Světový den
softbalu. Jak byste nám tento
sport přiblížila?
„O softbalu se říká, že jsou to
nejrychlejší šachy na světě.
Mužský softbal je velmi silový,
není zde nouze o velmi rychlé

Černá kronika

Muž se
psem spadli
do Rokytky

Žena měla
konflikt
s ochrankou

Autohlídka Městské policie
vyjížděla 15. ledna do ulice
Na Rokytce. Krátce po poledni
totiž přijala hlášení, že do
Rokytky spadl muž se psem.
Na místě se setkali i s další
hlídkou MP i s hlídkou Policie
ČR. Uviděli muže ležícího
v potoce pod bahnitým břehem a držícího na vodítku
velkého psa. Protože muž měl
viditelné zranění hlavy, byla
přivolána záchranná služba.
Strážníci muže i psa vytáhli po
prudkém svahu pomocí živého
řetězu na chodník a byla mu
poskytnuta první pomoc. Muž
poté vysvětlil, že venčil psa na
chodníku nad potokem a dostal glykemický záchvat, zavrávoral, přepadl přes zábradlí
a vylekaný pes ho strhnul po
svahu do potoka. Při pádu se
zranil a ztratil boty. Protože
muže bylo potřeba odvézt do
nemocnice, nezraněného psa
převzala odchytová služba
a převezla do útulku.

Dne 20. ledna těsně po 10. hodině vyrazila hlídka Městské
policie do OD Albert v ul.
Střelničná, kde byla nějakou
ženou napadena ochranka
prodejny. Ve vestibulu metra
Ládví našla ženu, která odpovídala popisu útočnice. Na vyzvání hlídky prokázala žena
svou totožnost a bez odporu
následovala hlídku do prodejny Albert. Hlídka zde kontaktovala napadenou osobu. Pracovník ochranky měl krvavou
tržnou ránu na temeni hlavy
již částečně ošetřenou personálem prodejny, následně ho
záchranka převezla k odbornému vyšetření do FN Bulovka.
Na místo incidentu dorazila
hlídka PMJ Praha, která si
celou záležitost převzala do
svého šetření. Po celou dobu
zákroku nebyly použity žádné
donucovací prostředky a ze
strany hlídky MP Praha nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob. 
(býv)

Český národní tým softbalistů.

akce, rychlé a tvrdé nadhozy
a ještě tvrdší odpaly. Pokud
divák úplně nerozumí pravidlům, nevadí, v areálu budou
k dispozici letáčky s rozpisy
zápasů i pravidly. Také všechny
zápasy budou na místě komentované, aby si návštěvníci mohli
hru užít.“
Na co byste nalákala diváky?
„Na špičkový softbal, kde se
představí národní tým České
republiky, který vede Tomáš
Kusý jako hlavní kouč (pozn.
Tomáš Kusý je předseda klubu
Joudrs Praha a také trenér
extraligového ženského áčka).
Češi se jako desetinásobní držitelé evropského zlata postaví
obhájcům titulu z Nového Zé-

Městská část
Praha 8

landu, který předvede svůj
pověstný bojový tanec Haka.
Ale také stříbrné Austrálii i silné
Kanadě, Argentině či Japonsku.“
Obvykle se takto ptáme sportovců, ale na závěr se vás ptám jako
pořadatele – jaké jsou vaše cíle?
„Především vytvořit skvělou
atmosféru, aby byl šampionát
nezapomenutelným zážitkem jak
pro zahraniční hráče a návštěvníky, tak pro české diváky. V areálu
bude k dispozici občerstvení, fan
zóna, doprovodný program, dětské hřiště kryté sítí, aby bylo
i během zápasů maximálně bezpečné. Těšit se na vás bude maskot českého softbalu, Mr. Homerun.“
Zuzana Stronerová

Městská část Praha 8
ve spolupráci se sdružením
R TEAM pořádají

Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

BĚHÁME S OSMIČKOU
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18:00

(DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN)

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8
POD VEDENÍM
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

START: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
U HÁJOVNY V ČIMICKÉM HÁJI
Účast na trénincích je ZDARMA,
začít můžete kdykoli.

Bližší info u Davida Hirschkorna:
david.hirschkorn@praha8.cz, 222 805 136

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

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / březen 2019 

www.praha8.cz

33

Charita

Hokej plný branek pro Klokánek
Severní vítr – Česká televize
12:15. To je výsledek charitativního hokejového zápasu mezi
týmem Prahy 8 vedeným starostou Ondřejem Grosem a borci
z Kavčích hor v čele Robertem
Zárubou. Mnohem důležitější
než výsledek byl ale charitativní
účel zápasu, hraného na kluzišti
v areálu ZŠ Glowackého.
Před začátkem utkání předal
zástupce partnerské firmy
Havex ředitelce Klokánku Vero-

nice Dudové klíčky od automobilu Škoda Fabia. Vozidlo bude
Klokánek využívat k rozvozu
dětí do škol.
Během zápasu proběhla mezi
přítomnými i sbírka ve prospěch
Klokánku, která vynesla krásných 15 129 korun.
„Moc všem dárcům děkujeme.
Výtěžek z utkání použijeme
na obnovu vybavení dětských
pokojíčků,“ řekla po zápase
(vrs)
Veronika Dudová. 

Ředitelka Klokánku Veronika Dudová přebírá od společnosti Havex
klíčky od Škody Fabia.

Snímek do alba – v bílém Praha 8 pod názvem Severní vítr, v modrém tým
České televize.

Puk nemusí vždy létat jen po ledu... Foto: Vladimír Slabý

Příběh z klokaní kapsy

Anežka našla
novou mámu a tátu
Před nějakým časem do Klokánku přišla
mladá žena se svou na první pohled ustrašenou čtyřletou dcerkou. Při rozhovoru sdělila,
že nemá s dcerou kde bydlet a je ve špatné
finanční situaci, která jí neumožňuje o dívku
pečovat. V celé rodině nebyl nikdo, kdo by se
mohl o dívku postarat, neboť matka neměla
nikoho blízkého.
Anežka si v Klokánku brzy zvykla a již po
krátké době pocítila důvěru ke svým „tetám“,
začala jim vyprávět útržky ze svého předchozího života. Vzpomínala, jak se s matkou
často stěhovaly, jak musela jít v noci v deštivém počasí a v promočených šatech kolem
lesa a jak hrozný měla hlad, jak se bála tmy
a bývala často zavřená sama doma, i přes
noc. Psychologická vyšetření zjistila, že se
jedná o velmi šikovnou, nadprůměrně
inteligentní a komunikativní holčičku.
Po několika týdnech nám matka přišla
představit svého nového partnera a s nadše-

ním nám sdělila, že spolu čekají miminko.
Po čase se jim podařilo zajistit vhodné
bydlení a matčin partner přislíbil, že se
o svou novou rodinu postará. Holčičku jsme
tedy propustili zpět do péče matky.
Za nějaký čas od propuštění nás matka
v pokročilém stádiu těhotenství kontaktovala znovu a vyjádřila se, že chce Anežku
umístit znovu do Klokánku a dá ihned
souhlas k adopci. Po chvíli se matka dostavila a předala nám svou dceru s tím, že se o ni
už nemůže starat, má teď novou rodinu a její
partner Anežku nechce. Matka podepsala
souhlas s adopcí, kterým se Anežky navždy
zřekla.
Než matka odešla, svěřila se nám, že ji
vlastní rodina od dětství nutila k prostituci,
stala se obětí obchodu s bílým masem a každá vzpomínka na minulost v ní opět probouzela bolestivé vzpomínky, bohužel se to
týkalo i Anežky.

Jakkoliv citlivě se snažili pracovníci
Klokánku Anežce sdělit, že maminka se o ni
již starat nemůže, Anežka byla první týdny
velmi smutná a plakala, projevovaly se u ní
úzkostné stavy, žárlila na ostatní děti
a záviděla jim návštěvy rodičů, hrála si
často na to, že telefonuje s maminkou,
čekala, kdy za ní přijde. Protože matka dala
souhlas s adopcí a zřekla se rodičovských
práv, ihned se Anežce začala hledat nová
rodina. To se naštěstí brzy povedlo a noví
rodiče si šikovnou a roztomilou dívenku
ihned zamilovali. Po několika návštěvách
v Klokánku k nim holčička začala jezdit na
víkendy a prázdniny, aby si na sebe brzy
zvykli. Náhradní rodiče byli z Anežky
nadšení, obdivovali její bystrost, veselou
a spontánní povahu a navzájem se tolik
sblížili, že je holčička sama začala spontánně oslovovat mamko a taťko. Brzy na to
odešla šťastná Anežka do nového domova,
pyšná, že již brzy bude mít stejné příjmení
jako její noví rodiče.
Bc. Veronika Dudová,
ředitelka zařízení
Číslo účtu Klokánku: 217 192 621 / 0300
Děkujeme za podporu a pomoc!
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Historie
Pohled do minulosti

Zenklova ulice,
životně důležitá
dopravní tepna

nnZenklova ulice je jednou z nejfrekventovanějších cest
Prahy 8. O tom, jak je tato spojnice mezi sídlišti „na kopci“
a oblastí „dole u vody“ životně důležitá, se všichni přesvědčili v roce 2018, kdy probíhala její kompletní rekonstrukce včetně tramvajové trati.
Ulice se nachází z větší části
v Libni, ale pokračuje směrem do
Kobylis ke Kobyliskému náměstí.
„Zenklovka“ získala jméno po
prvorepublikovém politikovi
Petru Zenklovi (1884–1975).
Za svou historii ale vystřídala
řadu jmen – za éry socialismu
byla s ulicí Klapkovou označována jako třída Rudé armády, za
nacistické okupace Kirchmayerova třída, v meziválečném
období se část od Palmovky
po Horovo náměstí jmenovala
Primátorská a zbytek Fügnerova.
Do světové historie se ulice
zapsala především vydařenou

vojenskou akcí Operace Anthropoid, při které byl zlikvidován
zastupující říšský protektor a šéf
RSHA Reinhard Hendrich. Ten
totiž jel 27. května 1942 právě
Kirchmayerovou třídou a v ostré
pravotočivé zatáčce na jeho
mercedes s úspěchem zaútočili
parašutisté Jan Kubiš a Jozef
Gabčík. Místo útoku je dnes již
výrazně změněno, nicméně
spojka mezi ulicemi Zenklova
a V Holešovickách přibližně
kopíruje tehdejší zatáčku. Zde se
také tyčí originální Památník
Operace Anthropoid, vybudovaný v roce 2009.

Podél Zenklovy ulice je soustředěna řada budov, která
svědčí o tom, že vždy byla
a i dnes je opravdu živou ulicí,
a ne jen dopravní spojkou. Stačí
si udělat procházku od Palmovky, kde začíná: Nová libeňská
synagoga, která dokládá, že zde
žila početná židovská komunita,
a která se dnes využívá na kulturní akce a výstavy (nedaleko
synagogy v letech 1869 až 1901
fungoval vůbec první libeňský
poštovní úřad), Divadlo pod
Palmovkou (původním názvem
Divadlo S. K. Neumanna), Palác
Svět, známý z literárního díla
Bohumila Hrabala (který o kou-

sek dál v ulici Na Hrázi žil),
Libeňský zámek, kde je dnes
úřad MČ Praha 8, Libeňská
sokolovna, kostel sv. Vojtěcha,
nebo ještě výš Nemocnice Na Bulovce s bývalou Vychovatelnou.
Po celé Zenklově ulici vede
tramvajová trať a v minulosti
byly v ulici i dvě tramvajové
smyčky: U Kříže a Vychovatelna.
V úseku Elsnicovo náměstí –
Prosecká ulice byla vedena
manipulační trolejbusová trať.
Ta napojovala trolejbusové
garáže Švábky na trať U Kříže
– Cukrovar Čakovice.
Vladimír Slabý

Hurtovo železářství na hlavní libeňské třídě, dnešní Zenklově. Vpravo
část paláce Svět. Foto z r. 1934.

Původní dům Na Hrázi 24 z r. 1888, kde bydlel spisovatel Bohumil Hrabal.
Dům byl odstraněn v r. 1988 v souvislosti s výstavbou metra Palmovka. V roce
1990 zde byla k jeho poctě vytvořena Hrabalova zeď.

Křižovatka Primátorské (vlevo) a dnešní Zenklovy, dříve Fügnerovy
(vpravo). V popředí Jungmannův dům, bývalé pekařství, byl zbořen na přelomu
r. 1964–65.

Staré libeňské tržiště před obecním dvorem s hasičskou věží, zřízené
v r. 1895 v místech dnešní sokolovny v Zenklově ul. Trhy v Libni byly zavedeny
r. 1877. Foto kolem 1900.
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V seriálu Pohledy do minulosti
ukazujeme historické záběry
z míst známých i neznámých.
Záběry Prahy 8 z dob minulých
nám ze svého bohatého
archivu poskytl pan Roman

Kučera, jemuž za to patří velké
poděkování. Pokud i vy máte
unikátní záběry, o které se
chcete podělit, napište nám na
e-mail osmicka@praha8.cz.

Světův statek, na jehož místě byl později postaven činžovní a obchodní
dům Svět.

Průhled Braunerovou (dříve Mikovcovou) ulicí směrem na tramvajovou
zastávku U Kříže. Foto z r. 1945.

Pohled na Palackého třídu, dnes Zenklova. Vlevo tzv. Stará škola, kde
měl do r. 1894 sídlo libeňský obecní úřad. Foto z r. 1900.

Výstavba válečného krytu přibližně v místech dnešní budovy ÚMČ
Praha 8, tzv. Bílého domu. Foto z r. 1940.

SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč

Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!
Podrobné informace najdete na:

www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723
Do objednávky napište prosím tento kód: PH008

placená inzerce
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Společenská rubrika
nově narozené děti

jubilea

Květen 2018

Říjen 2018

Prosinec 2018

Mikulková Stella

 Hamar Ján

Buštová Marie
 Krausová Adéla

Červen 2018
Altschmiedová
Marie Viktorie
Hurtado Lopez
Jose Antinio
Michova Veronika

Červenec 2018
Alexijová Rozárie
Alexijová Viktorie
Rodova Zuzana
Žďárský Alex Nicholas

Chlupáčová Nina
Kašpar Tobias
 Lodrová Ema

Srpen 2018
Carvanová Laura
 Cícha Rostislav

 Stříteská Viktorie
 Purkertová Lydia

Theodor Adam

Dne 5. 1. oslavila paní
Marie Zikmundová
99 let. Gratulujeme
a přejeme hodně štěstí
a zdraví.

Únor 2019
Dne 10. 2. oslavila paní
Emílie Šternová 96 let.
Přejeme hodně štěstí
a spokojenosti do dalších
let.

Listopad 2018
Jáně Šimon
Petráš Stefan
Pomahačová Lucie
Řečinská Diana
 Syručková Martina

Dne 4. 1. oslavil pan Ing. Vladimír Ilberg
92 let. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

 Stejskalová Pavlína

 Svačinová Klára
Corradini Antonia
Rohlíková Nela
 Vávra Matouš

Leden 2019

Štícha Marek
Zábojníková Pavlína
Znamenáček Václav

Leden 2019

Dne 15. 2. oslavili manželé Ing. Miroslav
a Ludmila Eberovi zlatou svatbu, 50 let
společného života. Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví.

Mucha Vojtěch

Září 2018
Buriánek Dominik
 Hedbávná Adéla
 Vacková Anabela

Komancová Sára
Král Daniel
Podroužek Jakub

Vážení spoluobčané,
•  v případě vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás, prosím, kontaktujte
na telefonních číslech 222 805 170
nebo 601 306 107, popřípadě
na e-mailu: osmicka@praha8.cz.
• Prosíme vás, abyste zasílali
fotografie pouze u dětí do tří měsíců
věku v době uveřejnění.
Dále zveřejňujeme jméno a příjmení
u dětí do šesti měsíců věku, ostatní
pouze pokud je volné místo.

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

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

Dne 27. 2. oslavila krásné 93. narozeniny
paní Kateřina Gregorová z Čimic. Přejeme
hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Dcery Marie a Kateřina, vnučky Jana, Hana,
Valerie a šest pravnoučat.

Březen 2019
Dne 1. 3. oslaví
90. narozeniny pan
Miroslav Zikl. Našemu
tatínkovi a dědečkovi
přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí, aby byl
i nadále tak čilý a plný
elánu, jako je dnes.
Vše nejlepší přejí děti s rodinami:
Mirek, Zdeněk, Vlasta, Vlaďka, vnučky
Kamča, Monika a celá rodina.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Existuje tisíce způsobů, jak ...“ (dokončení v tajence).

SUDOKU

Albert Einstein (14. března 1879 – 18. dubna 1955), teoretický fyzik, jeden
z nejvýznamnějších vědců všech dob, tvůrce obecné teorie relativity.
140. výročí narození.
Plné znění citátu s tajenkou
z minulého čísla: „Nedávno jsem dostal
takovou kartičku a na ní bylo napsáno:
Při požáru obrať! – A na druhé:
Teď ne, ty vole, až při požáru.“
Výherci, kteří získali knihu
Úsměvy a vrásky Standy Procházky:
Stanislav Bočínský, Bohnice
Alena Vaněčková, Čimice
Zdeněk Kubík, Karlín

(středně obtížné)

Sokolovsk á 37
1/1, Praha 8,
sledujte ak tu
tel: 222 312
ální program
na ww w.kinoa 737
tlas.cz
Představení cy

BIO SENIOR
klu

se zvýhodněný
m vstupným
60 Kč.
Vždy v úter ý
a ve středu v
15:30.

vylosovaní výherci

atlas_inzerce20
Správné znění tajenky tohoto čísla
15_II_92x63_0
1.indd 1
nám zašlete nejpozději
do 15. března 2019 na adresu:
po
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

získají
dvou vstupenkách

do kina

ATLAS

5.1.16 10:51
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Zdravotní a sociální péče – CAP
n

PROGRAM

e
b řez

2019

Centrum
aktivizačních
programů

CAP Burešova

Pondělí
``  9:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí
dílna seniorů (vede R. Svobodová)
``  9:30–12:00  Nordic walking pro
méně zdatné (vedou H. Šandová
a J. Řezníčková)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  10:00–10:50  FJ zábavným
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)
``  13:00–15:30  Stolní tenis – hraje se
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vede O. Ferrová)
``  11:00–11:50  AJ Language Titbits
– jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
``  11:00–11:50  FJ pro mírně a středně
pokročilé (vede JUDr. M. Pudil)
``  11:30–12:45  Jóga (vede E. Bihelerová)
``  13:00–13:50  Repeating English –
začátečníci a mírně pokročilí
(vede V. Machulková)
``  13:00–16:00  Přístup na internet
``  14:00–16:00  Právní poradenství
– pro objednané – 4. a 18. 3.

Úterý
``  8:00–14:00  Sociální poradenství
``  8:00–9:30  Přístup na internet
``  8:00–9:00  Čchi-kung –
pro pokročilé (vede M. Vilímová)
``  8:00–8:50  AJ zač. – Follow Me 1 –
konverzační metodou
(vede Ing. P. Vondráček)
``  9:00–10:00  Čchi-kung – pro
začátečníky (vede M. Vilímová)
``  9:00–9:50  AJ mírně pokr. 1 – Angl.
pro jaz. školy I. + písně s kytarou.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  9:30–11:00  Dramaticko-recitační
kroužek (vede Z. Poková)
``  10:00–10:50  AJ stř. pokr. – Angl.
pro jaz. školy II. + písně s kytarou.
(vede Ing. P. Vondráček)

``  10:00–11:30  NJ – mírně pokr.
(vede Ing. J. Bartoš)
``  10:00–11:00  Školička PC –
konzultace (vede Ing. V. Pázler) –
5. a 19. 3.
``  11:15–12:00  Přístup na internet
``  11:00–11:50  AJ mírně pokr. 2
– Angl. pro jaz. školy I. + písně
s kytarou. (vede Ing. P. Vondráček)
``  12:30–13:30  Školička PC – pro zač.
(vede D. Formanová)
``  13:30–14:30  Přístup na internet
``  13:00–14:30  NJ konverzace
pro pokr. (vede L. Ulč)
``  13:30–15:00  Esperanto – mírně
pokr. (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)
``  14:00–16:00  Taneční terapie
– nacvičování České besedy
(vede R. Šamšová)

Středa
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:30–9:20  AJ – mírně pokr.
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:00–11:00  ŠJ pro radost
(vede J. Štoffanová)
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení:
všestrannost a terapie tancem na
známé melodie (vede J. Matějková)
``  10:00–10:50  AJ – pokr.
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  AJ – pokr.
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  NJ – pokr.
(vede JUDr. M. Pudil)
``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vedou Ing. M. Sokol, E. Dlouhá)
``  13:00–15:30  Stolní tenis – hraje se
v tělocvičně DK Ďáblík,
Taussigova 1172/1 (vede O. Ferrová)
``  13:00–16:00  Šachový kroužek
``  14:30–16:00  NJ – konverzace
pro pokr. (vede T. Zelinka)
``  13:30–15:30  Školička PC pro zač.
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

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

www.sospraha8.cz

Čtvrtek
``  9:00–11:00  Školička PC a internetu
konzultační metodou – pokr. (vede
Mgr. K. Černý); nutno objednat se!
``  9:30–12:00  Nordic walking
pro zdatné (vede L. Čipera)
``  9:30–10:50  IJ mírně pokročilí
(vede J. Kříž)
``  9:00–10:00  Orientální tanec
pro seniory (vede Bc. K. Vlčková)
``  10:00–12:00  Půjčování knih –
v klubovně v přízemí (vede
M. Kloudová) – 7. a 21. 3.
``  10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ – středně pokročilí
(vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ středně pokročilí
– Bible stories + písně s kytarou.
(vede Ing. P. Vondráček)
``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet
``  11:00–11:50  AJ – středně pokročilí
(vede Ing. H. Soukupová)
``  15:30–18:00  Školička PC a internetu – mírně pokr. (vede P. Smitková)

Pátek
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–10:30  American English –
konverzace pro pokročilé
(vede Mgr. H. Vašíčková)
``  9:00–12:00  Arteterapie – četba světové literatury (vede R. Svobodová)
``  10:00–11:00  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  13:00–15:00  Stolní tenis – hraje se
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vede M. Šimonová)

Speciální:
``  Pravidelně každý týden s ohledem
na aktuální předpověď počasí
pořádáme pod vedením RNDr.
M. Štulce turistické výlety za přírodními a kulturními památkami

BŘEZEN

středních Čech. Aktuální informace
v kanceláři CAP.
``  Klub přátel pravěké Prahy
připravuje Slavnosti pravěkého
moře na Ládví a v okolí. I. Vašek
``  1. 3. od 8:30  Patchwork
– vede S. Kyselová
``  4. 3. od 8:00  Vystřihovánky
– vede J. Chybová
``  4. 3. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  4. 3. od 14:00  Ekofilmy, V. část
– úvodní slovo RNDr. M. Štulc
``  5. 3. od 9:00  Paličkování
– vede D. Zemanová
``  7. 3. od 14:00  Čechy v 19. století
– přednáška PhDr. A. Karkulové
``  12. 3. od 13:00  Mozek v kondici
– vede Bc. Aneta Novotná
``  14. 3. od 13:00  Čtvrtá dimenze
– přednáší R. Svobodová
``  15. 3. od 10:00  Tvořivá dílnička
– vede J. Vávrová
``  18. 3. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. – v klubovně
v přízemí
``  18. 3. od 14:00  Ekofilmy, VI. část
– úvodní slovo RNDr. M. Štulc
``  19. 3. od 10:00  Vyrábíme krabičky
– vede J. Chybová
``  19. 3. od 14:00  Zdenka Braunerová
– přednáší H. Kohoutová
``  26. 3. od 10:00  Hrátky z papíru
– vede D. Zemanová
``  27. 3. od 13:30  Procházka po Praze
s průvodkyní JUDr. H. Barešovou
– přihlášení předem nutné od 1. dne
v měsíci tel. nebo osobně v CAP
``  29. 3. od 14:00  Beseda
o duchovních tématech –
s katechetkou Mgr. B. Tranovou
``  29. 3. od 8:30  Patchwork
– vede S. Kyselová
``  1. 4. od 14:00  Ekofilmy, II. část
– úvodní slovo RNDr. M. Štulc

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

Premiéra
02 19.00 FAUST
19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
04
ÚT
05 19.00 NĚCO ZA NĚCO
Zadáno
ST
06 10.00 NĚCO ZA NĚCO
ST
19.00 DON JUAN
06
PÁ
08 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
SO
09 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Indigo Company,
PO
JE DŮLEŽITÉ BÝTI
11 15.00 JAK
host divadla
(S) FILIPEM
SO
PO

PO
ÚT

JE DŮLEŽITÉ BÝTI
11 19.00 JAK
(S) FILIPEM

12 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Indigo Company,
host divadla

13 19.00 NORA
14 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
PÁ
15 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ
Cabaret Calembour,
PÁ
15 19.30 KVIDOULE 3 + KK
host divadla
SO
19.00 FUK!
16
PO
18 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
ÚT
19 19.00 SEDMÉ NEBE
ÚT
19 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
ČT
21 18.00 Vernisáž – projekce Vladimíra Kiseljova
ČT
21 19.30 POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT
Indigo Company,
PÁ
22 19.00 DOKONALÁ SVATBA
host divadla
ST

ČT

23 14.00 KRÁLOVA ŘEČ
23 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
SO
23 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ST
27 19.00 FUK!
ST
Cabaret Calembour,
27 19.30 TRIPTYCHON_DI_VOCE
host divadla
19.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ČT
28
Anglické titulky
PÁ
29 19.00 NORA
PÁ
19.30 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB
29
SO
SO

TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

SO

30 19.00 ROK NA VSI
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

n

PROGRAM

e
b řez

2019

CAP Mazurská

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

Úterý
``  8:30–9:45  NJ – konverzační
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)
``  8:45–9:35  Školička PC a internetu
pro mírně pokr. (vede Ing. B. Šmilauer)
``  9:00–10:00  Zdravotní cvičení
(vede J. Hrubá)
``  9:45–10:45  Interlingua – mezinárodní jazyk (vede O. Měchura)
``  9:00–12:00  Nordic walking
(vede S. Činátlová) – sraz před CAP
``  10:00–10:50  AJ – pro mírně
pokročilé (vede I. Grün)
``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede I. Košťálová)
``  13:00–14:30  Přístup na internet

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

www.sospraha8.cz

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

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

``  9:00–9:50  Školička PC a internetu
pro mírně pokročilé (vede Ing.
V. Košťál) – liché týdny: 13. a 27. 3.

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

``  9:15–10:15  Tai-chi – I. skupina,
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)
``  9:10–9:50  Zdravotní cvičení
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  10:00–11:00  Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny:
13. a 27. 3.
``  10:00–10:50  FJ – pro mírně
pokročilé (vede M. Randyšová)
``  10:00–11:00  Trénink paměti na PC
– Brain Jogging – sudé týdny:
6. a 20. 3.
``  10:30–11:30  Zdravotní cvičení
– v KD Krakov (vede L. Němcová)
``  10:30–11:30  Zdravotní cvičení
(vede V. Formánková)
``  11:00–12:00  FJ – konverzace
(vede M. Randyšová)
``  11:45–12:45  Jóga (vede J. Borská)
``  13:00–15:00  Přístup na internet

``  13:45–14:45  Tai-chi – II. skupina,
– v KD Krakov (vede M. Nová)

``  7. 3. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)

Pátek

``  7. 3. od 10:00  Vystřihovánky
(vede J. Chybová)

``  8:00–9:00, 12:00–14:00  Přístup
na internet
``  8:00–9:15  Stolní tenis
(vede T. Pavlovský)
``  8:30–9:30  AJ – začátečníci
(vede H. Pexová)
``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 8. a 22. 3.
``  9:00–9:50  Konzultace digitálních
technik – tablety, mobily a foto
(vede J. Kopecký) – liché týdny:
1. a 15. 3.
``  10:00–10:40  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

``  13:30–15:00  Stolní tenis
(vede V. Soušková)
``  13:30–15:00  Bingo – společenská
hra (vedou I. Košťálová a J. Hrubá)
– liché týdny: 13. a 27. 3.

``  10:00–10:50  Školička PC pro
začátečníky (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 8. a 22. 3.

Čtvrtek

``  10:50–11:50  Orientální tance
(vede H. Kurková)

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

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

``  6. 3. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)

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

``  10:00–10:50  ŠJ – pro mírně
pokročilé – opakování od 10. lekce
(vede PhDr. O. Macíková)

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

Speciální:
``  1. 3. od 11:00  Výtvarná dílnička – malování – přijďte si vyzkoušet různé techniky a potěšit duši (vede A. Gaislerová)

``  11:00– 11:50  Interlingua – mezinárodní jazyk (vede O. Měchura)
``  12:00–13:00  Zdravotní cvičení
(vede J. Josková)
``  13:15–14:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)

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

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

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

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

``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně nebo telefonicky na
telefonním čísle 283 024 118.

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

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

``  Dále je nutné se vždy přihlásit
na všechny dílničky a přednášky!

``  8. 3. od 11:00  Výtvarná dílnička
(vede Mgr. V. Ludková)
``  11. 3. od 13:30  Přednáška –
Zdeňka Braunerová – česká malířka
(přednáší H. Kohoutová)
``  12. 3. od 10:00  Korálková dílnička
– v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická)
``  13. 3. od 10:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda)
``  14. 3. od 8:00  Patchworková
dílnička – materiál zajištěn
(vede Mgr. S. Kyselová)
``  14. 3. od 11:00  Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
``  15. 3. od 11:00 Výtvarná dílnička – malování – přijďte si vyzkoušet různé techniky a potěšit duši (vede A. Gaislerová)
``  18. 3. od 13:30  Přednáška o Brazílii
(přednáší RNDr. B. Trnková)
``  20. 3. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  21. 3. od 10:00  Výtvarná dílnička
– Quilling (vede J. Hrubá)
``  22. 3. od 11:00  Pozitivní myšlení –
pojďte pozitivně myslet a každý den
bude krásný (vede L. Francírková)
``  25. 3. od 13:30  Přednáška – Smích
léčí (přednáší Mgr. D. Kurfiřtová)
``  27. 3. od 10:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda)
``  28. 3. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  29. 3. od 11:00 Výtvarná dílnička – malování – přijďte si vyzkoušet různé techniky a potěšit duši (vede A. Gaislerová)

``  13:00–14:00  IJ – pro mírně pokr.
(vede E. Hyklová)
``  13:00–15:00  Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice SOS) –
liché týdny: 12. a 26. 3.

Středa
``  8:00–9:00  Přístup na internet
``  8:15–9:00  Zdravotní cvičení
(vede Kovaříková)

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče
ve věku 5–13 let (roč. 2006–13)
Tréninky každou středu a pátek
od 16.30 hod.
na hřišti v Troji, bus č. 112,
zast. Čech. škola.

100
Městská část Praha 8 vás zve na

KURZY
CVIČENÍ
PRO
SENIORY

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

1., 8., 15., 22. a 29. 3.

95
• Zaměříme se na protahování celého těla
• Posilování hlubokých svalů
• Posílíme pánevní dno
• Osvojíme si správné dýchání a držení těla
• Použijeme lehké cvičební pomůcky
• Zbavíme se bolesti zad
• Cvičíme v malých skupinkách
Účast
na kurzech
je zdarma

75

25
5
0

Rezervace míst u paní Láznové:
zuzana.laznova@praha8.cz
tel.: 222 805 170

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

placená inzerce

placená inzerce
letak_44x63mm_PRINT
štvrtok, 11. októbra 2018 12:18:34
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Zdravotní a sociální péče
Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

Městská část
Praha 8

á
k
s
d
a
w
a
Z
e
i
r
e
l
a
V
a Karel B láha

PŘEDNÁŠKY
PRO SENIORY

kdy: úterý 26. března od 14:00
kde: Kulturní dům Krakov – velký sál
vstup: ZDARMA

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

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

TAJEMSTVÍ
ŠLECHTICKÝCH
RODŮ

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

12. 3. OD 15:00

Baron Jiří Haas – od porcelánu
ke šlechtickému titulu
PRAHA
NEZNÁMÁ

Přihlašování na akci vždy od prvního
pondělí daného měsíce od 14.00 hodin
na www.seniorskaosma.cz

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

Městská část
Praha 8

á
Valerie Zaw ads k
a Karel B láha

14. 3. OD 15:00

Architektura
na Václavském náměstí II.

kdy: středa 20. března od 14:00
kde: Kulturní dům Ládví
vstup: ZDARMA

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu:
zuzana.laznova@praha8.cz, nebo na tel.: 222 805 170.
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

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

Přihlašování na akci vždy od prvního
pondělí daného měsíce od 14.00 hodin
na www.seniorskaosma.cz

programy klubů seniorů / březen
DPS Křižíkova 50,
přízemí, Karlín

Provozní doba klubu:
úterý 15:00–18:00 hod.,
čtvrtek 14:00–17:00 hod.
``5. 3. od 15:00 hod.
 k tanci a poslechu
hraje Koty band
``7. 3. od 14:00 hod.
 výtvarná dílnička Mgr.
Neckářové – Velikonoční téma
``12. 3. od 15:00 hod.
 BABINEC – povídání
u kávy a čaje
``14. 3. od 14:00 hod.
 Klubová vycházka do
galerie Kooperativy na výstavu
100 obrazů 1918–2018,
sraz na recepci
``19. 3. od 15:00 hod.
 Hrajeme BINGO
``21. 3. od 14:00 hod.
 mezigenerační setkání
Mezi-námi povídej s dětmi z MŠ
``26. 3. od 15:00 hod.
 Hudební odpoledne s Mgr.
Vomáčkou – Když jaro zaťuká
``28. 3. od 14:00 hod.
 Beseda s paní
Kohoutovou –
O životě Zdenky Braunerové
``Po celou dobu je v klubu volný
přístup na internet.
``Každé úterý od 17 do 18 hod.
probíhá počítačová školička
lektora Adama Nováka.

SOS Taussigova 1172/1,
1. patro, č. 21, Kobylisy

Provozní doba klubu:
Pondělí od 13:00 hod.
středa od 13:00 hod.
``4. 3. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne s Mgr.
Vomáčkou – Když jaro zaťuká
``11. 3. od 13:00 hod.
 Pomůžeme vám dýchat
volněji – část 2
``13. 3. od 13:00 hod.
 Zpíváme a hrajeme
na lidovou notu – kdo rádi
zpíváte nebo hrajete na nějaký
hudební nástroj, přijďte mezi nás
``18. 3. od 14:00 hod.
 přednáška Policie ČR –
osobní bezpečí, domácí násilí
``20. 3. od 13:00 hod.
 Humoriáda – vzpomínky
na komika Felixe Holzmana
``25. 3. od 13:00 hod.
 HRAJEME BINGO
``27. 3. od 13:00 hod.
 Láska za lásku – vyprávění
o dětství výtvarníka Jiřího Andrle
``Kdo má zájem seznámit se
s počítačem, naučit se vyhledávat potřebné nebo zajímavé věci
na internetu, anebo komunikovat i s ostatními pomocí e-mailu, přijďte, poradíme a pomůžeme
vám i při prvních krůčcích. K počítači, internetu a zápůjčce knih
z naší knihovny je volný přístup
po celou provozní dobu klubu.

``Veškeré další informace
získáte u vedoucího klubu:
D. Luczy, tel.: 732 710 656, e-mail:
klubtaussigova@seznam.cz

DPS Burešova 1151/12
Kobylisy

Provozní doba klubu:
pondělí 14:00–17:00 hod.
středa 14:00–17:00 hod.
``4. 3. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
``6. 3. od 14:00 hod.
 Aby klouby nebolely –
přednáška ortopeda
MUDr. Michala Chino
``6. 3. od 15:00 hod.
 Hudební odpoledne
s Koty bandem
``11. 3. od 14:00 hod.
 Washington – přednáška
ing. Burdycha
``13. 3. od 14:00 hod.
 přednáška Policie ČR –
osobní bezpečí, domácí násilí
``18. 3. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
``20. 3. od 13:30 hod.
 Hudební odpoledne s Mgr.
Vomáčkou – Když jaro zaťuká
``25. 3. od 13:00 hod.
 Hrajeme BINGO,
Čtení na pokračování
z knihy Ivanky Deváté

``27. 3. od 14:00 hod.
 klubová vycházka
po okolí s paní Šamšovou
``Každé úterý 14.00–17:00 hod.
 taneční terapie
``Čtvrtky 7. a 21. 3.
10:00–11:00 hod.
 půjčování knih z knihovny

DPS Bulovka 1462/10,
Libeň

Provozní doba klubu:
pondělí 13:00–16:00 hod.
čtvrtek 13:00–16:00 hod.
``4. 3. od 14:00 hod.
 Washington –
přednáška ing. Burdycha
``7. 3. od 14:00 hod.
 Hrajeme BINGO
``14. 3. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích –
Seniorfitnes, z. s.
``14. 3. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne s Mgr.
Vomáčkou – Když jaro zaťuká
``18. 3. od 14:00 hod.
 trénink paměti
s paní Šoutovou
``21. 3. od 14:00 hod.
 Vítání jara – tombola
``25. 3. od 14:00 hod.
 mezigenerační setkání
Mezi-námi s dětmi z MŠ
``28. 3. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích –
Seniorfitnes, z. s.
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita
Kubišova x Gabčíkova

Území

Datum

Libeň

1. 3.

Čas

Lokalita

13.00–17.00

Písečná x Na Šutce

Území

Datum

Troja

18. 3.

14.00–18.00

Čas
15.00–19.00

K Haltýři x Velká skála

Troja

1. 3.

14.00–18.00

Hlivická x Ústavní

Bohnice

18. 3.

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

1. 3.

15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

18. 3.

15.00–19.00

Libeň

1. 3.

15.00–19.00

Zhořelecká – parkoviště u Alberta

Bohnice

19. 3.

13.00–17.00

Pivovarnická (proti domu č. 7)
Pobřežní x U Nádražní lávky

Karlín

2. 3.

08.00–12.00

Podhajská pole – u trafostanice

Čimice

19. 3.

14.00–18.00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

2. 3.

08.00–12.00

Pivovarnická x Na Rokytce

Libeň

20. 3.

13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

2. 3.

09.00–13.00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

20. 3.

14.00–18.00

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

2. 3.

10.00–14.00

Křivenická x Čimická

Čimice

21. 3.

13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická

Čimice

4. 3.

13.00–17.00

Prosecká x Františka Kadlece

Libeň

21. 3.

14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce

Kobylisy

4. 3.

14.00–18.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

21. 3.

15.00–19.00

Libeň

4. 3.

15.00–19.00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

22. 3.

13.00–17.00

Drahorádova

Strížkov

4. 3.

15.00–19.00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

22. 3.

14.00–18.00

Křivenická x Čimická

Čimice

5. 3.

13.00–17.00

Na Pěšinách x Pod Statky

Kobylisy

22. 3.

15.00–19.00

Přemyšlenská x Služská

Libeň

5. 3.

14.00–18.00

Braunerova x Konšelská

Libeň

23. 3.

08.00–12.00

Kubišova x S. K. Neumanna

Libeň

6. 3.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

23. 3.

09.00–13.00

Kobylisy

6. 3.

14.00–18.00

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

23. 3.

10.00–14.00

Na Truhlářce x Valčíkova

Libeň

7. 3.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

25. 3.

13.00–17.00

Mazurská (u trafostanice)

Troja

7. 3.

14.00–18.00

Kandertova x Lindnerova

Libeň

25. 3.

14.00–18.00

Pernerova x Kollárova

Karlín

7. 3.

15.00–19.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

25. 3.

15.00–19.00

Bohnice

7. 3.

15.00–19.00

Drahorádova

Strížkov

26. 3.

13.00–17.00

Libeň

8. 3.

13.00–17.00

U Pekařky

Libeň

26. 3.

14.00–18.00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

8. 3.

14.00–18.00

Trojská x Nad Trojou

Troja

27. 3.

13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

8. 3.

15.00–19.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

27. 3.

14.00–18.00

Mlazická

Čimice

8. 3.

15.00–19.00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

27. 3.

15.00–19.00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

9. 3.

08.00–12.00

Přemyšlenská x Služská

Libeň

28. 3.

13.00–17.00

Na Pecích x Chaberská

Kobylisy

9. 3.

08.00–12.00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

28. 3.

14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Kurkova (parkoviště)

Lindavská
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Na Žertvách x Vacínova

Libeň

9. 3.

09.00–13.00

K Haltýři x Velká skála

Bohnice

9. 3.

10.00–14.00

Burešova

Libeň

11. 3.

13.00–17.00

Kobylisy

11. 3.

Nekvasilova x K Olympiku

Karlín

U Pekařky

V Nových Bohnicích x K Farkám
Na Vartě
Modřínová x Javorová

Havránkova x Šimůnkova

Troja

28. 3.

15.00–19.00

Kobylisy

29. 3.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

29. 3.

14.00–18.00

14.00–18.00

Třeboradická x Košťálkova

Kobylisy

29. 3.

15.00–19.00

11. 3.

15.00–19.00

Libeň

11. 3.

15.00–19.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň

30. 3.

08.00–12.00

Kobylisy

12. 3.

15.00–19.00

Nad Popelářkou x Nad Strání

Troja

12. 3.

15.00–19.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Kobylisy

13. 3.

13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště )

Libeň

13. 3.

14.00–18.00

Pod Labuťkou

Libeň

14. 3.

13.00–17.00

Štěpničná (parkoviště)

Libeň

14. 3.

14.00–18.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

Kobylisy

14. 3.

15.00–19.00

Na Truhlářce x Valčíkova
Lindavská

Libeň

30. 3.

09.00–13.00

Bohnice

30. 3.

10.00–14.00

BIO VOK hrazené mhmp
Lokalita

Datum

Čas

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

14. 3.

15.00–19.00

Fořtova x Do Údolí

2. 3.

9.00–12.00

Roudnická (za Bešťákovou)

Střížkov

15. 3.

13.00–17.00

Na Dílcích

2. 3.

9.00–12.00

Chorušická x K mlýnu

Čimice

15. 3.

14.00–18.00

Na Přesypu x Vzestupná

9. 3.

9.00–12.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

Kobylisy

15. 3.

15.00–19.00

Sopotská x Bydhošťská

9. 3.

9.00–12.00

Uzavřená

Kobylisy

16. 3.

08.00–12.00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou

16. 3.

9.00–12.00

Libeň

16. 3.

09.00–13.00

Petra Bezruče x U Pískovny

16. 3.

9.00–12.00

Fořtova x Do údolí

Čimice

16. 3.

10.00–14.00

Střížkovská 64

23. 3.

13.00–16.00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

18. 3.

13.00–17.00

Na Pěšinách x Na Stírce

30. 3.

13.00–16.00

V Zahradách x Na Sypkém

Oranžové kontejnery

V mrazech mohou zachránit život
Zima se letos předvedla v plné síle. Z šatníků
jsme vytahovali ty nejhuňatější svetry
a čepice a v každodenním shonu nás nejspíš
sotva napadne, jak zvládají mrazivé dny lidé
bez domova. Těm jde o život a zachránit je
může teplé oblečení. A třeba právě to, které
lidé odložili do oranžových kontejnerů.

V Praze oblečení pro potřebné třídí
společnost Potex celoročně, nyní v chladných
dnech má však každý kousek teplého
oblečení pro lidi na ulici obrovský význam.
Neziskové společnosti Charita ČR, Naděje,
Progressive, CSSP a Sananim vítají každou
bundu, svetr, mikinu, čepici i šálu. Důležité

je i vrstvení oblečení, hodí se tedy i tílka,
trička, legíny, punčocháče či podvlékačky.
V loňském roce Potex předal charitám
37 574 kilogramů vytříděného textilu.
V současném chladném počasí je potřeba
teplého oblečení nejvyšší!
Pokud ani vám není lhostejná pomoc lidem
v nouzi, neváhejte probrat své šatníky
a darovat teplé oblečení. Přehledný seznam
kontejnerů společnosti Potex v Praze a okolí
najdete na www.potex.cz.(potex)
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Pozvánky

5/3/2019 ČT1—21:35
MIRO ŽBIRKA MONKEY BUSINESS
T O M Á Š K L U S M A N D R AG E T H O M A R T WAY
WO H N O U T T H E ATAV I S T S V L A D I M I R 5 1 8
S P E C I Á L N Í V YS TO U P E N Í K 6 0 L E T Ů M D I VA D L A S E M A F O R

5/3/2019 PŘED FOREM KARLÍN
OD 19:00 / VSTUP ZDARMA

L E N N Y T H O M A R T WAY T H E ATAV I S T S
M I N U S 1 2 3 M I N U T I L L E H E L LWA N A
A KC E S E KO N Á P O D Z Á Š T I TO U R A D N Í H O M Č P R A H A 8 M I C H A L A Š VA R C E
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Kultura
Salesiánské středisko

Benefiční
večery
v Kobylisích

nnSalesiánské středisko mládeže připravuje rekonstrukci svých prostor, která zajistí bezbariérový vstup
do budovy, novou recepci a další potřebné klubovny.
Náklady na přestavbu nese především Salesiánská
provincie Praha (zřizovatel střediska mládeže).
Část prostředků se středisko
pokouší získat také od individuálních dárců. Za tím účelem byla
zřízena veřejná sbírka. Její
součástí je v následujícím období několik zajímavých benefičních akcí. Přijměte prosím touto
cestou pozvání k účasti těchto
kulturních akcích a skrze ně
i k účasti na dobrém díle pro
děti, mladé lidi a jejich rodiny.

Program večerů

Folklorní soubor Gaudeamus
VŠE, 1. dubna, 19.30 hod.

Soubor Gaudeamus působí na
české folklorní scéně již od roku
1949. Svou tvorbou se zaměřuje
na jevištní zpracování českého
lidového umění.
Talk show Jak poznávat svět
Jiřího Pavlici a jeho hostů:
Gabriela Beňačková, 2. dubna,
19.30 hod. Tato sopranistka
patří mezi nejvýznamnější
reprezentanty české hudby
nejen v Evropě, ale i v zámoří,
zejména v USA, kde často vystupovala a vystupuje v Metropolitní opeře v New Yorku.

Alikvotní sbor Spektrum,
3. dubna, 19.30 hod. Sbor pod
vedením sbormistra Jana Staňka,
působící na hudební scéně od
roku 2003, přináší do klasického
sborového zpívání dosud příliš
neprobádaný rozměr – techniku
alikvotního zpěvu.
Arciopat Petr Prokop Siostrzonek, 4. dubna, 20.00 hod.
Proč arciopat Siostrzonek tajně
vstoupil do pronásledovaného
benediktinského řádu? Hudební
doprovod zajistí varhaník Jaroslav Tůma. O své zážitky se podělí také publicistka Eva
Ocisková.
Vstupenky v ceně 200 Kč
můžete zakoupit ve všední den
na recepci Salesiánského centra,
Kobyliské nám. 640/11, od 9.00
do 20.00 hod. Rezervace na
e-mailu: spackova@sdb.cz, nebo
tel.: 734 648 946. Více informací
na www.strediskokobylisy.cz/
benefice.
Děkujeme UMČ Prahy 8 za
mediální podporu našeho projektu přestavby Salesiánského
centra.
Václav Jiráček,
Salesiánské středisko mládeže

Novinka

Chystá se
kniha o sídlišti
Ďáblice
Na podzim letošního roku
vyjde obrazová publikace
s názvem Sídliště Ďáblice.
Půjde o první publikaci
mapující historii a současnost
sídliště Ďáblice, které obývá
25 000 obyvatel.
„Knihu pojímáme jako poctu
sídlišti a jeho hodnotám,
které přetrvaly navzdory
současnému nelichotivému
stavu,“ řekl Josef Platil, předseda Spolku přátel sídliště
Ďáblice. V knize se objeví
archivní fotografie z výstavby
sídliště, jeho zabydlování
novými obyvateli a další.
Kniha bude stát 499 Kč,
ovšem autoři na přelomu
března a dubna spustí na
webu hithit.cz crowdfundingovou kampaň na předobjednávku za zvýhodněnou cenu
449 Kč.(jop)

zde může b
vaše reklamýt
a

Z
.C
Y
K
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M
S
O
Z
Y
K
LAVIC
Tel.: 284 007 681
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Inzerce
Řemeslníci

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL – spokojenost zaručena. Tel.: 608 440 551
``ZEDNICKÉ, obkladačské a malířské práce. Tel.: 602 386 895,
e-mail: radek.zaloudek@seznam.cz

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE,
štukování, stěrky a sádrokarton.
Sezonní sleva 10 %.
Volejte na tel.: 603 432 476.
``Hodinový manžel –
řemeslné práce v domácnosti.
Tel.: 605 301 962
www.hodinovymanzelpraha.info
Služby

``ELEKTRO VESELÝ.
Tel.: 602 881 859

``Hodinový manžel – elektro, voda a další práce. 40 let praxe na rek. bytů. Tel.: 602 366 135

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

``NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ, DANÍ. Praktické
zkušenosti, spolehlivost.
Tel.: 734 752 259 Šťastný

``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``ŽALUZIE – ROLETY – MARKÝZY, pergoly, baldachýny, plisé, sítě
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří+ těsnění.
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``MALÍŘ, LAKÝRNÍK.
Tel.: 605 015 145
``FA. J. MACHÁČ – VÝMĚNY
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ
A KUCH. DESEK. Instalace
sprchových koutů a boxů-senioři
sleva! Pokládka dlažby, PVC,
koberců. Štukování, malování,
lepení podhledů. Sekání trávy
a vyklízení. Tel.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
``Elektrikář – opravy rekonstrukce – zásuvky, světla, jističe, www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
``Rekonstrukce bytů
a koupelen na klíč, spolehlivá
firma. Tel.: 774 408 123,
www.demistav.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel, van,
el. ohřívačů, připojení praček,
myček, vodoměrů, kohoutů
včetně dodání. Tel.: 603 421 968,
283 881 375. E-mail:
rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz

``Advokátní kancelář
nabízí zpracování smluvní
dokumentace pro převod
bytů tzv. do osobního vlastnictví
(z vlastnictví družstva do
vlastnictví členů družstva),
tj. zejména zpracování prohlášení
vlastníka, příprava stanov SVJ
a založení SVJ, vyhotovení
převodních smluv, vyhotovení
návrhů na vklad. Kontakt:
info@akdukat.cz, tel.: 777 311 372
``PRODEJ MOLITANŮ,
koženek, potah. Látek.
Matrace na míru. Čalounictví.
Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 – Pankrác.
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz
``MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ
a žaluzií od úklidové firmy.
Nechte práci nám, už nelezte
po štaflích a odpočívejte. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou, včetně odvozu trávy. Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz/trava
``VYČISTÍME KOBEREC,
SEDAČKU, KŘESLA, ŽIDLE
přímo u Vás na místě, strojem
na vlhko extrakční metodou.
Slušné jednání a zkušenosti. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE motorovými nůžkami, včetně odvozu odpadu. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plot
``Provedeme jarní prořez
vašeho trávníku naším motorovým vertikutátorem , hnojíme
a sejeme trávník. Tel.: 724006 275.
``VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ
ŽALUZIÍ, ROLET, spouštěcích garnyží. Prodej drobného železářského zboží. U Pazderek 146, P 8, tel.:
774 858 102, www.campo.cz
``Truhlářství – výroba vestavěných skříní, nábytek na míru,
montáž nábytku tel.: 774 858 102
``Rizikové kácení a řez
stromů. Nestarec
Tel.: 604 810 663

``SERVIS PC pro Prahu 8
Tel.: 604 552 758
``Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou. Tel.: 606 527 091
``HODINOVÝ MANŽEL – PROFESIONÁLNÍ POMOCNÍK pro opravy, montáže a další pomoc ve vaší
domácnosti, na zahradě, chatě
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942
``ŠICÍ STROJE–OPRAVY A PRODEJ. Opravy všech značek šicích
strojů. Prodej nových šicích strojů. Autorizovaný servis Singer,
Klapkova 74, 182 00 Praha 8 Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz
``! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhování – doprava.
Tel.: 773 484 056
``Stěhování 7 dní v týdnu,
24 hod. denně. Tel.: 721 955 496
``Vyklízení 7 dní v týdnu,
24 hod. denně. Tel.: 601 091 354
``HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170
Reality – poptávka

``Koupím byt v Praze 8, přímo
od majitele. Tel.: 604 617 788
``KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek jakkoli
velký i spoluvlast. podíl s právní
vadou, exekucí, nežádoucím
nájemníkem. Formality vyřídím.
I na dožití. Tel.: 603 420 013.
``Přímý zájemce koupí
pro své děti byt v Praze
nebo okolí. Na stěhování
nespěchám, seniora mohu v bytě
nechat dál bydlet na dožití. Mohu
vyplatit i dluhy nebo uhradit
privatizaci. Tel.: 608 661 664
``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1–
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
Reality – služby

``Prodej bytu či domu není
žádná legrace. Naštěstí jsme
tu my a se vším Vám pomůžeme.
Poradíme, nafotíme, prodáme
za tu nejlepší cenu. Bezpečná
smlouva o prodeji dle aktuálních
regulí samozřejmostí. Tel.:
720 442 221, e-mail: info@realityskyner.cz, www.reality-skyner.cz
``MARTIN KRATOCHVÍL
– Realitní makléř –
specialista pro Prahu 8, 17
let zkušeností na trhu. Prodej a
pronájem nemovitostí. Zdarma
tržní odhad a poradenství.
Spolehlivost. Ulice Pobřežní, P–8.
Tel.: 777 150 350,
www.martinkratochvil.cz

``SÍDLO PRO SRO, OSVČ
v Praze od 149 Kč/měsíc.
Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
``VÝKUP BYTŮ PRAHA. Možnost
byt nadále užívat. Platba ihned
v hotovosti. Tel.: 739 665 455
Reality – pronájem

``Hledám menší byt do
15 tisíc nebo větší do 20 tisíc
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na
2 roky a více, lodžie výhodou, ale
nemusí být, centrum do 30 minut.
Zařízení na dohodě. RK nevolat.
Děkuji. Tel.: 777 615 730
``PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA!
Pro manažery firem
s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme
bezproblémový průběh nájmu.
Bez provize! Tel.: 734 319 304
``PRONAJMU GARÁŽ,
Lovosická, P–9 Prosek.
Tel.: 603 887 643
``Byt. družstvo pronájme
nebyt. prostory, Praha 8,
Chotovická, 262 m2. Tv. + sv.,
ústřední topení, osvětlení.
Možné jako sklad, i na kancelářské
prostory, cena 80 Kč za 1m2.
Možno využít jen část. E-mail:
bdchotovicka@centrum.cz
``Pronajmu kanceláře
250 m2, ul. Bedřichovská,
blízko metra Ládví. Vhodné jako
ordinace, školící zařízení, archiv
apod. Možnost parkování před
objektem mimo parkovací zóny.
Cena 200 Kč/m2/měsíc, služby
9 500 Kč/měsíc. E-mail:
mgbox@seznam.cz
Nákup – prodej

``NEJLEPŠÍ CENY ZAPLATÍME
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKY,
i poškozené a pánské zl. hodinky.
Starožitnosti + zlatnictví
Vysočany, Pod Pekárnami 157/3,
Tel.: 605 829 440 po desáté hod.
``KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``ŽVÝKAČKOVÉ OBALY –
koupím co nejstarší kusy.
Tel.: 775 559 229
``DŘEVĚNÉ HRAČKY ČESKÉ
VÝROBY! Velký výběr
nabízíme v naší prodejně Praha 8,
Ořechová 5, tel.: 722 942 194
e-shop: drevenehracky-inna.cz
``PEZ, PEZ koupím. Vše ohledně
bonbonů PEZ. Tel.: 775 559 229
``Antikvariát, StarožitnostI. Výkup: pozůstalostí, knih,
obrazů, grafik, hodinek, šperků,
skla, porcelánu. Starožitník Dynt.
Tel.: 702 756 100
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Krása

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

``Nově otevřená oční ordinace Poliklinika Čumpelíkova 1764/2 přijímá nové pacienty,
tel.: 603 141 490 – bez čekací doby,
www.ocniordinacesro.cz
``THAI MASSAGE od rodilé
Thajky Jirapa na objednání.
Tel.: 602 616 512
Výuka – kurzy

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

``VÝKUP VOZIDEL pojízdných
i havarovaných. Tel.: 739 665 445
``Auto do 20 000 koupím.
Tel.: 602 889 740
``Koupím Octavia, Sharan,
Galaxy, Fabia a nepoj.
Tel.: 731 258 358
Nabídka práce

``Kadeřnici do zavedené
provozovny v Hnězdenské 6.
Tel.: 777 550 394

www.praha8.cz
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``Úklidová firma přijme
pracovníka na mytí oken
a strojové čištění koberců. Dobrý kolektiv a zaškolení samozřejmostí. E-mail: info@pvj-group.cz
``Zahradnická firma přijme od března pracovníka
údržby zeleně. Sekání trávy a řez
živých plotů, pomocné práce. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz
``Ženu/muže do odbytu
(fakturace, skladová evidence aj.)
FRANCES, s. r. o. Tel.: 284 841 080,
frances@frances.cz,
www.frances.cz
``Přijmu zdravotní sestru/
instrumentářku na částečný
/plný úvazek do zavedené
zubní ordinace na P8. Nástup
od 1/1/2019. CV na e-mail
forejit@seznam.cz případně mě
kontaktujte na tel.: 724 589 830.
``Zdravotní sestra –
Zkušenosti s lymfologií
jsou výhodou. Nabízíme
zaškolení včetně lymfologického
kurzu. Více informací na
tel.: 603 222 123. Sanatorium
Achillea – Čimice.
``Úklid. Pro úklid bytu
a rodinného domu jednou
týdně hledáme spolehlivou
paní. Byt 180m2 v Čimicích
a dům 220 m2 v Chabrech.
Tel.: 603 222 123


placená inzerce

<Z/d
MŠMT




SOUKROMÁ MŠ SBILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

 Přijímáme děti odϮ͕ϱĚŽϲůĞƚ–ϲlet zkušeností
 Individuální a laskavý přístup k dětem
 Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické
myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
 Každodenní angličtinaformou simulace bilingvní rodiny
 2 učitelé na 20 dětí ve třídě –ũĞĚĞŶhovoří anglicky, druhý česky
 Každodenní příprava předškoláků
 1x týdně odborná logopedická prevence
 syužití moderní didaktické techniky –interaktivních tabulí
 Kvalifikovaní zkušení pedagogové
 ϭϱ͗ϬϬͲϭϲ͗ϬϬhod. odpoledníkroužky vceně školného –tvoření,
sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
 ϭϲ͗ϬϬ–ϭϳ͗00 hod. nadstandardní kroužky–balet, zpěv, sportovní
všesƚƌĂŶŶŽƐƚ͕ŬĞƌĂŵŝŬĂ
 Kvalitní strava –ƉƌŽŐƌĂŵ„^kutečně zdravá jídelna“
 Příměstský tábor pro děti 3 –ϴůĞƚ–červenec a srƉĞŶ–tematické
týdny(i pro děti nezapsané ktrvalé docházce)
 Kurzy angličtiny pro dospělé Út, St, Čt 18Ͳϭϵ͗ϯϬŚŽĚ͘–ϯϬϬ<č/lekce
OTEVŘENO OD 7:00 –ϭϴ͗ϬϬ,K/E

WZ,ϴK,E/–PODHAJSKÁ POLE 771/2



ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJEK^d
:^KhPRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

placená inzerce
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Inzerce / pozvánky

a...

Česká
alzheimerovská
společnost

Kurz pro rodinné pečující o blízké s demencí
Kurz nabízí hlubší pochopení problematiky i praktické návody,
které těží z naší každodenní praxe a ze zkušeností našich klientů tak,
aby vám co nejvíce ulehčily péči o blízkého.

Termín konání:

4. a 11. dubna 2019

Místo konání:

Gerontologické centrum,
Šimůnkova 1600/5 – Kobylisy

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Miluše Margarjanová
608 719 565
vzdelavani@alzheimer.cz

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Bezpečnostní
informační
služba

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
PRACOVNÍKY ÚKLIDU,
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

Tel: 603 421 968
283 881 375

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost

Rothenberg s. r. o.

Počet míst je omezený! Přihlaste se: on-line přihláška na
www.alzheimer.cz či na telefonu 283 880 346 (recepce ČALS)

Na Slovance 38, Praha 8

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
placená inzerce

Gerontologické centrum

placená inzerce

HOTLINE: 601 311 322

Praha 8 •  Kobylisy • Šimůnkova 1600

LAKOVNA@AVAPS.CZ

přijme do svého kolektivu

vyučeného kuchaře / kuchařku s praxí

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA AVAPS

na zástupy v době nemoci či dovolených

PROFESIONÁLNÍ LINKA
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Nástup možný ihned.

MODERNÍ TECHNOLOGIE
NANÁŠENÍ KVALITNÍCH
PRÁŠKOVÝCH BAREV

Bližší informace podá paní Kubištová
na tel.: 602 380 071.

www.gerontocentrum.cz

avaps

s.r.o.

/ u obalovny 488 / 250 67 klecany /

www . avaps . cz

placená inzerce

ŠKODA
OCTAVIA
2013

179 999 Kč
260 000 Kč

Í
N
Č
O
R
O
V
NO

Á
V
O
V
E
L
S JÍZDA
ZIMNÍ PNEU

JAKO BONUS

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu
Podmínky akce „Novoroční slevová jízda“ na www.aaaauto.cz/sleva. Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami, platí do
odvolání a není možné je nárokovat zpětně. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. AURES Holdings a.s. je
samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

PRAHA
Dopraváků 874/15

800 110 800
placená inzerce
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Městská část
Praha 8

Radní pro kulturu a sport
Michal Švarc a městská část
Praha 8 vás zvou na

TŘI VEŘEJNÁ KLUZIŠTĚ

BRUSLÍME
I V BŘEZNU
HŘIŠTĚ U ZŠ
GLOWACKÉHO

KOUPALIŠTĚ
LÁDVÍ

KASÁRNA
KARLÍN

Praha 8-Bohnice, Glowackého 555/6,
www.glowackeho.cz/dopravni-hriste/

Praha 8-Kobylisy, Štíbrova 1776/17,
www.koupalisteladvi.cz

Praha 8-Karlín, Prvního pluku 20/2,
www.kasarnakarlin.cz

Kluziště Praha 8

koupalisteladvi

kluzistekasarnakarlin

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

13:00–19:00 bruslení pro veřejnost
13:00–19:00 bruslení pro veřejnost
13:00–19:00 bruslení pro veřejnost
13:00–19:00 bruslení pro veřejnost
13:00–20:00 bruslení pro veřejnost
9:00–20:00 bruslení pro veřejnost
9:00–19:00 bruslení pro veřejnost

Děti
do 150 cm
ZDARMA

Ukončení provozu kluzišť bude záviset na počasí.

Podrobnosti o provozní době, kontaktech, cenách půjčovného
a další informace o kluzištích najdete na www.praha8.cz.
V rámci provozní doby si Provozovatel vyhrazuje právo na technickou přestávku pro úpravu ledu apod.
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The Tap Tap

Pohřební kapela

Pískomil se vrací

Divadelní pohádky, dílny a soutěže pro děti , jarmark , řemesla
Na účastníky v maskách čeká sladká odměna
w w w.k arlinskespektrum.cz
Akce se koná pod záštitou starosty MČ Praha 8 Ondřeje Grose

DDM hl. m. Prahy

MČstská þist
Praha 8

OSMIČKA
pro rodinu

