www.praha8.cz

Měsíčník Městské části Praha 8 • Prosinec 2017 • Zdarma

str. 4
Praha 8 vzdala hold
válečným veteránům

str. 14
Strašidelné prohlídky
na Libeňském zámku

str. 33
„Šulcovky“ ovládly
šampionát v aerobiku

Foto: Vladimír Slabý

Příjemně prožitý adventní čas
a radostné Vánoce vám přeje
Praha 8

2

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / prosinec 2017 

www.praha8.cz

Pozvánka
Farnost Bohnice
a
Městská část
Praha 8

Měst
Pr

vás srdečně zvou na

9. Náměstí

Starobohnické
vánoční těšení

ve Starých Bohnicích

neděle 17. prosince 2017

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:

12:00–18:00

12:00–12:55

TŘEHUSK / vánoční muzika staropražské kapely

13:00–13:10

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

13:20–13:40

ADÉLA JONÁŠOVÁ / písničky předvánoční

13:50–14:30

DIVADLO PRUHOVANÉ PANENKY / pohádka Vánoční putování s anděly

14:40–15:00

OSMIKVÍTEK / dětský pěvecký soubor

15:10–16:00

LUDUS MUSICUS / adventní zpěvy

16:10–16:40

Z NAZARETA DO BETLÉMA: KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD FARNOSTI

16:45–17:00

VYHLÁŠENÍ TOMBOLY

17:00–18:00

PETR KOLÁŘ / vánoční koncert

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Výroba svíček ze včelího vosku, malování a zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob
ze slámy, vánoční zvyky (krájení jablek, pouštění skořápek se svíčkou)
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA: výstava lidových betlémů
BETLÉMSKÉ SVĚTLO – k dispozici na farním stánku
STATEK VRANÝCH – BOHNICKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM:
výtvarná dílna ve spolupráci s Klubem lidové tvořivosti Praha
Po celou dobu akce proběhne VÁNOČNÍ JARMARK
Změna programu vyhrazena.

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu Jany Solomonové.

Hlavní partner:

Partneři:

COMAX
s. r. o.
ˇ
TISICE
PAINTBALL

KNIHKUPECTVÍ BALÁŠ,
Lodžská 3/598, Praha 8 – Bohnice

KVĚTINÁŘSTVÍ U DVOU KVĚTINEK
Zhořelecká 514/2, Praha 8 – Bohnice

BOWLING V TOVÁRNĚ,
Praha 4

FITNESS CENTRUM BOHNICE
Bohnická ul.

K+K MASO UZENINY,
OD Odra, Praha 8

JITKA MALIČOVÁ – KVĚTINÁŘSTVÍ
Zelenohorská 508/13, Praha 8 – Bohnice

PROKOP DROGERIE
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Co najdete v čísle

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás srdečně pozdravit v tomto předvánočním čase a informovat
o některých novinkách. Jsem moc rád, že se nám v závěru letošního roku podařilo
na jedné straně začít s realizací některých důležitých rozvojových projektů, které
zkvalitní život místních obyvatel, a na straně druhé jsme zabránili některým velmi
nebezpečným projektům, které by kvalitu života naopak výrazně zhoršily.
Za pozitivní projekty musím zmínit zahájenou revitalizaci hlavního náměstí
a přilehlé travnaté plochy na Krakově. Během ní dojde k přeměně stávajícího
nepěkného a po desítky let neopravovaného náměstí do podoby kvalitního
a vybaveného veřejného prostoru. Spolu s tím bude stávající rozsáhlá a nevyužitá
travnatá plocha přeměněna do podoby příjemného městského parku.
Ukázkovým negativním projektem, kterému se nám naopak podařilo definitivně
zabránit, je plánované ekocentrum s vyhlídkou a parkovištěm na místě stávajícího
dubového lesa nacházejícího se u trojského sídliště. Po mnoha jednáních se nám
podařilo dosáhnout převodu příslušného pozemku z majetku investora do majetku
hl. m. Prahy, které zachová les v současném stavu. Podobně precizně chceme
postupovat i v případě dalších problematických projektů, jako je plánovaná
výstavba vysokopodlažních domů v sídlišti Ďáblice a dalších.
Vážení spoluobčané, i v příštím roce nás čeká hodně práce, která
rozhodně nebude jednoduchá, ale mohu vám jednoznačně slíbit, že
uděláme vše pro to, aby podobných úspěchů, které jsem naznačil výše,
bylo co nejvíce. Tedy co nejvíce pozitivních rozvojových projektů,
a naopak co nejméně negativních developerských záměrů.
Přeji vám klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.

5 zpravodajství
Děti představily vzpomínky pamětníků

34 Historie
Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8

První vánoční stromek v českých zemích
stál v Libni

6 Zpravodajství
V Karlíně vznikne nový park pro pejskaře
7 Čtenáři nám píší…
…a my odpovídáme
8 Radnice informuje
Osmička chce oživit nevyužité stavby
10 Fórum zastupitelů

Jak hodnotíte projekt Participativního
rozpočtu Moje osmička?

12
Android

Apple

Průzkum
Sonda do veřejného mínění o dopravě

15 Rozhovor

„V Karlíně jsem nejšťastnější,“ říká herečka,
spisovatelka a scénáristka Tereza Šefrnová

16 Doprava

Rekonstrukce Zenklovy ulice si vyžádá
dopravní omezení

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
Náklad: 64 200 ks
Distribuce: Česká distribuční, a. s.
Adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň, e-mail: osmicka@praha8.cz
Redakce, příjem inzerce: Hana Wichová, e-mail: hana.wichova@praha8.cz, tel.: 222 805 162
Šéfredaktor: Vladimír Slabý, e-mail: vladimir.slaby@praha8.cz, tel.: 222 805 118
Redakční rada: Alena Borhyová (předsedkyně), Tomáš Němeček (místopředseda), Štěpán Klimeš,
Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus, Tomáš Tatranský
Infocentrum MČ Praha 8: tel: 222 805 505, 222 805 506
Tisk: Aceituna, s. r. o., v tiskárně Severostisk, s. r. o., Ústí nad Labem
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha,
č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995
Registrace: MK ČR E 12043
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
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19 Životní prostředí
Pohádkový les otevřel novou naučnou
stezku Čimickým hájem
21

Měníme Prahu 8
Mladí zastupitelé na diplomatické cestě
v Německu

23 Zdravotní a sociální péče
Praha 8 je přátelská k seniorům
26 Školství a mládež

Školy by měly i v zimě pravidelně větrat

37

Zábava
Křížovka o ceny
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Zpravodajství
Pietní akt

Praha 8 vzdala
hold válečným
veteránům

nnV pátek 10. listopadu si radnice MČ Praha 8 poprvé
připomenula Den válečných veteránů.
Dvou pietních aktů u pomníků
padlých v 1. světové válce –
v Bohnicích (vedle kostela
sv. Petra a sv. Pavla) a na
Střížkově (v ulici U Kapliček) –
se zúčastnili místostarosta
Radomír Nepil, radní Jana
Solomonová a zastupitel osmé
městské části Vít Céza.
Jedenáctý listopad je den
věnovaný památce válečných
veteránů. Slaví se celosvětově
jako Den veteránů nebo Den
vzpomínek. Od listopadu 2001 je
tento významný den připomínán
i v České republice. „Vzpomínáme
na padlé Čechy v 1. světové válce,
ať už bojovali v československých legiích nebo v uniformách
rakousko-uherské armády.
Nezapomeňme též na oběti
2. světové války, která v mnohých hrůzách předčila tu první.
Uctěme hrdiny, kteří se tehdy
nesmířili s německou okupací

Československa a postavili se jí,
ať už v domácím odboji nebo
v rámci československých
zahraničních vojenských
jednotek,“ připomněl válečné
veterány Radomír Nepil.
Jana Solomonová připomněla,
že 11. listopad se vztahuje také
na vojáky, kteří riskovali své
životy a řada z nich padla
v moderních válkách, na
Balkáně, v Afghanistánu či
Iráku, jako vyslanci svobodného
světa a obhájci demokratických
hodnot.
Čestnou stráž u pomníků
drželi příslušník československých legií v Rusku, voják
rakousko-uherské armády (oba
z 1. světové války) a příslušník
československé samostatné
obrněné brigády v Anglii za
2. světové války. Přítomni byli
i zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu.

Celosvětový den veteránů si připomněla i Praha 8. Foto: Vladimír Slabý

Datum bylo vybráno symbolicky, neboť toho dne roku 1918
bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského
města Compiègne podepsáno
příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě
ukončeny boje 1. světové války.
Hlavními signatáři příměří byli
vrchní velitel spojeneckých sil
maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.
Den veteránů je spíše
americký termín, ve Spojeném
království je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy
nejbližší neděle 11. listopadu
je pak Dnem vzpomínek
(Remembrance Sunday).

Symbolem Dne veteránů se
stal květ vlčího máku. To má
svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915
napsal kanadský chirurg John
McCrae, jenž sloužil na západní
frontě, nedaleko belgického
města Ypres. Vlčí mák jako
symbol pro padlé vojáky
1. světové války poprvé použila
americká profesorka a humanistka Moina Michaelová.
V roce 1921 zvolil bývalý velitel
britských expedičních sil polní
maršál sir Douglas Haig jako
předseda Nadace veteránů vlčí
mák za symbol pro sbírku na
pomoc válečným veteránům
(mav)
a invalidům.

Barevná světélka Na Kotlasce

MŠ Dolákova vyhrála soutěž

Mateřská škola Kotlaska se ve čtvrtek 2. listopadu rozsvítila
v záři barevných světélkujících lampionů. Ve spolupráci
s neziskovou organizací Duhovým tandemem, komunitním
centrem a zahradou Kotlaska uspořádala mateřská škola
podzimní dílničky pro děti, jejich rodiče a prarodiče. V dílnách si
děti vyráběly masky, navlékaly korálky, sestavovaly si lampiony
a mohly si nechat namalovat na obličej cokoliv, co si přály.
Vrcholem celé akce pak byla cesta za pokladem. Na Kotlasce
se roztočilo pověstné kormidlo a průvod mohl vyrazit krásnou
cestou i necestou přes vilky a Hájek až na zahradu Kotlaska.
Tento krásný zážitkový projekt vznikl za asistence lektorů
z organizace Duhový tandem, která u nás ve škole zajišťuje
vzdělávací program podpory mezigeneračních vztahů.

Zahrada Mateřské školy Dolákova se v úterý 14. listopadu zaplnila
veselými a zvědavými pohledy všech dětí. Čekalo nás slavnostní
předání zahradních herních prvků, které pro nás přivezli a nainstalovali zaměstnanci hradecké firmy Awocado s.r.o. Dendrofon,
Pexeso a Věž poznání – tolik očekávaná výhra ze soutěže Lesní
svět bude od tohoto dne přinášet nové zážitky, poznání a zkušenosti ze světa přírody. Děti ze školkového ekotýmu, které se
o tuto cenu hlavním dílem zasloužily, mohou být na sebe právem
pyšné. Jejich Hmyzdáma – domeček pro hmyz, který vytvořily
v nedalekém lese, zaujal ze všech nápadů porotu nejvíc. Slavnostního předání 1. ceny se kromě všech zaměstnanců školky,
skupiny rodičů a zástupců Lesního světa zúčastnila ředitelka
ZŠ Dolákova Věra Jakešová a radní MČ Prahy 8 Anna Kroutil.

Kamila Viktorinová, MŠ Kotlaska

Text a foto: Jitka Friedlová, MŠ Dolákova
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Příběhy našich sousedů

Děti představily
vzpomínky pamětníků
nnPolitičtí vězni nacismu
a letec britského letectva
RAF. Lidé, kteří byli vězněni,
sledováni a jinak šikanováni
komunistickým režimem za
to, že s ním nesouhlasili nebo
měli jen špatný původ.
Příběhy těchto pamětníků
natáčeli od března 2017 žáci
z Prahy 8. Veřejnosti je představili na slavnostním odpoledni 31.
října v Kulturním centru Krakov.
Nejlepší reportáž a prezentaci
na místě připravily žákyně
základní školy Žernosecká
s příběhem paní Věry Doušové,
která pomáhala roznášet
zakázanou literaturu. Jako druhý
nejlepší se podle odborné poroty
úkolu zhostil tým ze stejné školy,
a to s vyprávěním o paní Boženě
Vodičkové. Ta po roce 1948 přišla
s manželem o rodinný obchod
a živobytí. Třetí se umístili žáci
základní školy Lyčkovo náměstí,
kteří dělali rozhovor s panem
Vojmírem Daliborem Srdečným,
studentem zatčeným 17. listopadu 1939.

Foto: Vladimír Slabý

Příběh Boženy vodičkové představili žáci ZŠ Žernosecká.

„Je něco jiného o historii číst
a něco jiného historii prožít.
Tento projekt proto chápu jako
velkou příležitost popsat
a přiblížit nám všem cenná
svědectví našich mnohdy
statečných a čestných občanů,“
chválí projekt radní Anna
Kroutil. A jedna ze zapojených
žákyň slova paní radní potvrzuje:

„Přesvědčily jsme se, že historie
není jen v knihách, ale všude
kolem nás.“
Vedle dějepisných znalostí si
děti osvojily i mnohé z práce
dokumentaristů. V rámci
projektu Příběhy našich sousedů
žáci s pomocí učitelů a lidí
z organizace Post Bellum nejen
pamětníky vyhledali, navštívili

Praha 8 vzdala čest popraveným vlastencům

Mauthausen nesmí být zapomenut
Před 75 lety proběhla v rakouském koncentračním táboře
Mauthausen v Rakousku
největší masová poprava
českých a slovenských
vlastenců obviněných ze
spolupráce na vojenském útoku
na zastupujícího říšského
protektora Reinharda
Heydricha.
Přímo do Mauthausenu se
letos 19. října vydalo 281 žáků
9. tříd z 11 základních škol
zřizovaných osmou městskou
částí, aby spolu s radní Janou
Solomonovou a dalšími
zástupci ÚMČ vzdali čest nejen
pražským obětem tohoto
koncentračního tábora. Exkurzi
organizovala a plně hradila
radnice MČ Praha 8.
„Již po šesté jsme si připomněli tragédii československých vlastenců, kteří byli po
atentátu na zastupujícího

říšského protektora Reinharda
Heydricha odvlečeni do tohoto
vyhlazovacího tábora a 24. října
1942 zavražděni. Statečnost
a vlastenectví nejen pražských
obětí uctíváme minutou ticha
přímo u Památníku v Mauthausenu. Připomínat bychom si ji
však měli častěji,“ popisuje cíl
exkurze radní Anna Kroutil.
Jednalo se o nejmasovější
popravu československých
vlastenců v Mauthausenu, kdy
po dobu děsivých 9 hodin byl
každé dvě minuty ranou do týla

zastřelen jeden člověk. Mnozí
z 262 obětí byli obyvateli
dnešní Prahy 8 (zejména
z Libně, Karlína a Kobylis).
„Je třeba si více cenit světa,
ve kterém díky statečnosti
našich předků žijeme. Osobní
návštěva místa takové tragédie
nám otevírá oči,“ říká radní
Jana Solomonová, která za
Prahu 8 položila k památníku
českým obětem věnce a kytici.
„Pro žáky účastnící se exkurze
je možnost si uvědomit, čemu
jejich vrstevníci v minulosti
čelili. Vždyť mezi oběťmi byla
také čtrnáctiletá Jindřiška
Nováková, žačka základní školy
U Zámečku (dnešní ZŠ Bohumila Hrabala), která ukryla kolo,
jež bylo použito pro útěk po
útoku na Heydricha,“ dodává
radní Solomonová.
Marcela Voženílková
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a nahráli jejich vzpomínky.
Úkolem bylo i prozkoumat
archivy a vytvořit rozhlasovou,
televizní a psanou reportáž.
Ačkoli se jednalo o soutěž,
největší výhrou jsou navázané
vztahy mezi týmy a pamětníky,
odvyprávěné a zachycené
příběhy i předané hodnoty.
„Vzdávám hold všem, kteří se
do projektu zapojili. Nemám na
mysli pouze děti a pamětníky,
ale také učitele, jejichž podpora
a vedení jsou nesmírně důležité,“
poděkovala radní Jana
Solomonová.
Všechny zachycené příběhy
také představuje výstava Příběhy
našich sousedů. Do 31. listopadu
je k vidění v kulturním domě
Krakov, v prosinci pak v obchodním Centru Krakov. Od nového
roku poputuje po školách, kde se
s příběhy seznámí i děti, které se
do projektu zatím nezapojily.
Do projektu Příběhy našich
sousedů, který realizuje
společnost Post Bellum a městská část Praha 8, se v roce 2017
zapojilo devět základních škol,
které vyslaly do terénu 13 žákovských dokumentaristických
týmů. Reportáže jsou uloženy na
webu www.pribehynasichsousedu.cz. Natočené vzpomínky se
stanou také součástí největší
sbírky pamětnických příběhů
Paměť národa,
www.pametnaroda.cz.  (vrs, pb)

Pozvánka na
zastupitelstvo
nnPoslední letošní jednání
Zastupitelstva MČ Praha 8 se bude konat
ve středu 6. prosince.
Jednání se uskuteční od 14 h.
ve velkém zasedacím sále
v tzv. Bílém domě, U Meteoru 6. Jednání je veřejné, jste
(red)
všichni srdečně zváni!

Knihovna

Malujeme
s knížkou

Pobočka Městské knihovny
v Bohnicích, Těšínská 600/4,
pořádá ve středu 13. prosince
od 16:30 akci Malujeme
s knížkou. Na předškoláky
i ostatní děti čeká krátký
čtený příběh a výtvarná
dílnička. Dílnu vede ak. mal.
Jana Bergerová. Vstup volný.
Více na www.mlp.cz/akce.
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Zpravodajství
SD Voctářova

Otevírací doba
o svátcích
V období od 23. 12. 2017 do
2. 1. 2018 bude mít sběrný
dvůr Voctářova otevřeno
takto: Ve všední dny 8:30–
17:00, v sobotu 8:30–15:00 hod.
O vánočních svátcích zůstane
uzavřený. Vzhledem k očekávanému vyššímu zájmu
o služby SD 27. 12. bude
personál sběrného dvora
tento den posílen o dalšího
pracovníka.(býv)

Novinka

V Karlíně vznikne
park pro pejskaře
nnPro majitele psích miláčků vznikne další park na území
městské části Praha 8, v ulici Sokolovská. Louka bude určena
pro volný pohyb psů a bude zahrnovat také agility prvky.
Otevřena by měla být v září 2018.

Tříděný odpad

Projekt
pokračuje
Magistrát ve spolupráci s ÚMČ
Praha 8 nabízí vlastníkům
objektů novou službu, kterou
je umístění sběrných nádob na
separovaný odpad do domovního vybavení (nádoby
o objemu 120 a 240 litrů) dle
prostorových možností
objektu a počtu nájemců,
kterým budou nádoby určeny.
Důvodem je, že sběrné nádoby
na papír, plast a sklo určené
občanům jsou bohužel velice
často zneužívány „přespolními“
nebo živnostníky (původci
odpadů), kteří tato stanoviště
využívají k odkládání svých
odpadů. Děkujeme všem, kteří
se do projektu rozhodli zapojit!
Ověření zájmu o tuto službu
probíhá i nadále. Pravidelný
svoz sběrných nádob bude
hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy,
náklady vlastníka objektů
budou spojeny pouze se
zamykáním objektu a tzv.
zanáškou a vynáškou
sběrných nádob v době svozu
(dále jen „služba“), v případě,
že si vlastník bytového objektu
nebude ochoten tuto službu
zajišťovat svépomocí. Tato
služba bude od 1. 12. 2017
již poskytována vlastníkům
objektů Karlína. Vyzýváme
tímto další vlastníky bytových
objektů v Karlíně, aby se zapojili do tohoto projektu a nejpozději do 31. 12. 2017 na adresu
eva.simkova@praha8.cz zaslali
vyplněnou žádost. Do projektu
je možné se zapojit i písemně
na adresu: Odbor životního
prostředí, oddělení rozvoje,
Na Košince 1, Praha 8.(šim)

Takto by měl vypadat nový psí park v Karlíně.

Vedení osmé městské části
schválilo ve středu 1. listopadu
2017 výstavbu parku s volným
pohybem psů s agility prvky.
Vybudován bude mezi ulicemi
Sokolovská a Pobřežní v Karlíně
a jeho dokončení se plánuje
v příštím roce.
„Psí park bude stát na dosud
nevyužívaném a zanedbaném
místě v Sokolovské ulici.
To jinými slovy znamená, že
na jedné straně poskytneme

majitelům psů další místo pro
venčení a výcvik a zároveň
zrevitalizujeme veřejný
prostor,“ říká k záměru místostarosta osmé městské části
Matěj Fichtner.
Park s volným pohybem psů
v Karlíně vhodně propojí
Kaizlovy sady s plánovanými
zelenými plochami projektu
Rohan City, plánovaného na
Rohanském ostrově. Záměr byl
předem projednán s místními

občany a spolky, s hlavním
městem Prahou i s karlínskými
developery.
Výstavbu a revitalizaci
provede firma OK Garden,
s. r. o., která pracuje s rozpočtem
přibližně 11,5 milionu korun.
V rámci úprav, které by měly
započít v únoru 2018, budou
realizovány nové komunikace
s mobiliářem, oplocení parkové
plochy a plochy s agility prvky.
Úpravou projde také zeleň.
Bude se jednat o ošetření
a výsadbu nových stromů
a keřů. V rámci komunikací
bude také odstraněna část
bývalého železničního valu na
obou koncích řešeného území.
„Jsem si jistý, že tímto krokem
potěšíme nejen pejskaře,
ale také další obyvatele naší
městské části. Ti v budoucnu
ocení úbytek volně pobíhajících
psů v ulicích i větší pořádek,“
dodává Matěj Fichtner.
První psí louka v Praze 8
vznikla v roce 2005 v Libni.
Louka v Sokolovské ulici bude již
desátá v pořadí. Přehled všech
psích luk na území osmé
městské části najdete na
mapovém portálu Prahy 8. (mav)

z Černé kroniky
Pokus o sebevraždu?
Hlídka městské policie HABR 80
byla vyslána v dopoledních
hodinách do prostoru v ulici
Dolákova, aby ověřila informaci
oznamovatele, dle které se
v prostoru s porostem nachází
bezvládná žena, ležící na zemi.
Po příjezdu na místo policisté
zjistili, že žena se nachází v ul.
Hackerova v přírodním parku
Draháň. Při bližším ohledání
ležící ženy byl zjištěn nehmatný
puls a tělo jevilo známky
podchlazení. Hlídkou byla
provedena masáž srdce
a povolána RZS. Poté, co byl při
masáži srdce zjištěn na krční
tepně již hmatatelný puls, byla
žena umístěna do stabilizované
polohy a její životní funkce byly
hlídkou do příjezdu záchranky
průběžně kontrolovány.
Strážníky byla v blízkosti ženy

nalezena láhev od alkoholu,
osobní doklady chyběly. Dle
sdělení lékaře byla žena silně
intoxikována právě obsahem
vypité láhve. RZS stabilizovanou pacientku dopravila do
Nemocnice Na Bulovce.
Vzhledem ke skutečnostem,
které souvisely s obhlídkou
místa nálezu ženy vzniklo
podezření, že žena se mohla
pokusit o sebevraždu právě
vypitím značného množství
tvrdé lihoviny. Věc si k došetření
převzala Policie ČR.

„Jménem zákona
vypněte motor
a vystupte z vozidla!“
Tato slova uslyšela žena těsně
před tím, než z její strany došlo
k napadení strážníka městské
policie, přičemž se chtěla
vyhnout silniční kontrole. Celá

věc se stala v ul. Spořická
a řidička k útoku na policistu
použila své vozidlo, které bylo
nejprve strážníky zastaveno, ale
ještě před započetím dalších
úkonů právě jednoho z nich,
vedeno zmíněnou ženou,
srazilo. Důvodem kontroly
vozidla bylo podezření na
konzumaci alkoholu. Ihned
nato, co žena s vozidlem dále
pokračovala, vyjela za podezřelou další hlídka, přičemž zjistila,
že řidička zastavila auto před
domem cca 1 km vzdáleným
incidentu a vrávoravým krokem
z něj vystoupila a schovala se
dovnitř budovy. Po domluvě
s další ženou z domu (matkou
řidičky) se podezřelá sama
strážníkům přihlásila. Ti pak
informovali kolegy z PČR, kteří
si celý případ s ohledem na
podezření ze spáchání několika
trestných činů převzali.
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Čtenáři píší
Ptali jste se na www.praha8.cz
○ Dobrý den,
po instalaci podzemních kontejnerů na
náměstí dr. Václava Holého bude stávající
stanoviště zrušeno? Na jaký odpad
kontejnery budou? Tak jako doposud?
Pokud si dobře pamatuji, budou podzemní
kon. na druhé straně parku než doposud, je
to tak? Kolik parkovacích stání bude muset
být zrušeno? Jak často je momentálně
odvážen separovaný odpad? Vývoz je pouze
ve všední dny, nebo i o víkendu? Děkuji.

Barták

Vážený pane Bartáku,
stávající stanoviště na náměstí Dr. Václava
Holého bude po výstavbě podzemního stání
zrušeno. Nové podzemní kontejnery budou
na sklo, papír, plast a čtvrtý bude dělený na
nápojové kartony a kovy. Umístěny budou
na druhé straně náměstí a nedojde k rušení
žádného parkovacího stání. V současné
době je čiré sklo sváženo 1x za 6 týdnů,
barevné sklo 1x za 3 týdny, nápojové
kartony 1x za 2 týdny, papír 5x týdně
a plast 5x týdně.

Tomáš Beneš,
odbor životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den,
ráda bych upozornila, že parkoviště
v Nekvasilově ulici (neplacené) zřejmě slouží
jako odstavné pro auta z jiných okresů
a místní nemají ve všední den šanci
zaparkovat. Placené zóny pro rezidenty jsou
nedostatečné. Nebylo by vhodné parkoviště
zpoplatnit, jako se to zrealizovalo na
Karlínském náměstí?

Ivana Husarová

Vážená paní Husarová,
v tuto chvíli se o zpoplatnění zmíněného
parkoviště neuvažuje.

Marek Černý, odbor dopravy (OD)

○ Dobrý den,
rád bych věděl, jestli může v Karlíně
rezident nahlásit k parkování vůz, který
je pronajatý na operativní leasing pro jinou
osobu. Díky. 

Jiří Zelba

Vážený pane Zelbo,
leasingová smlouva musí být uzavřena
s rezidentem, jinak nelze parkovací
oprávnění zaregistrovat.

Michal Komenda, odbor dopravy (OD)

○ Dobrý den,
dle informací z webu MČ Prahy 8 bude
investováno cca 32,5 milionu do 29 podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které
mají nahradit stávající stání. Zřízení tohoto
typu kontejnerů na exponovaných místech
u metra apod. chápu. Nicméně prosím
o vysvětlení, proč se budou drahá stání
zřizovat uprostřed sídlišť, kde stávající
druh kontejnerů je postačující, a proč se
místo toho tato vysoká finanční částka
neinvestuje do vhodného umístění kontej-

nerů a rozšíření počtu stání či frekvence
vývozu. Kontejenery je potřeba umísťovat
tak, aby je lidé měli blízko a po cestě (na
autobus apod.). (Např. v ulici Černého 4
jsou kontejnery a hned cca 30 m dále je
další set kontejnerů pro oblast Roudnické!
Místo toho, aby jeden set byl cca někde
u Černého 8.) Dále je potřeba rozšířit
nabídku třídění o kartony a bio odpad.
Prosím o jasnou odpověď, proč Praha 8
preferuje drahou investici především do
estetiky před tím, aby třídění odpadu
opravdu mohlo efektivně fungovat. Pokud
lidé nebudou mít blízko dost volných
popelnic na tříděný odpad, třídit nebudou.
Děkuji. 

Markéta K.

Vážená paní Markéto,
podzemní kontejnerová stání jsou vhodná
i pro sídliště, jejich přínosem je např. to, že
nebudou zabírat parkovací místa, kterých je
nedostatek, mají trojnásobnou kapacitu,
svoz tříděného odpadu je tedy efektivnější,
měl by se zvýšit též objem vytříděného
odpadu, dále sledujeme i vámi zmíněné
estetické hledisko. Slibujeme si i méně
nepořádku kolem těchto stanovišť. Tam,
kde nám to prostorové podmínky dovolují,
počítáme i s nápojovými kartony a nově
i s kovy. O bioodpadu v systému podzemních
kontejnerů neuvažujeme. Konkrétně ve vámi
popisované oblasti Střížkova momentálně
podzemní kontejnery plánujeme tak, aby
byly co nejvhodněji umístěné s ohledem na
co největší komfort občanů.

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané
dotazy, připomínky či návrhy včetně
odpovědí. Nezveřejňujeme příspěvky
anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé.
V případě pochybností rozhoduje redakční
rada.
Vaše stručné náměty zasílejte
na e-mail osmicka@praha8.cz
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
krátit a upravovat.

Vážená radnice,
chtěla bych poděkovat za báječný Dušičkový večer na zámku. Mám dvě dcery, 5 a 7 let,
a obě byly naprosto nadšené. Absolvovaly
jsme tuto exkurzi už loni a kvitujeme, že
kromě stálic, jako jsou vodník, mnich nebo
zámecká paní, dokážete objevit stále nová
strašidla. Čekaly jsme sice na strašidelnou
prohlídku téměř dvě hodiny, ale to nám
nevadilo, protože to opravdu stálo za to.
Navíc díky čekání jsme si užily skvělou
ohňovou show hned dvakrát. A už teď
se těšíme na další rok!
Karolína Bílá, Ládví

Tomáš Beneš,
odbor životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den,
koncem měsíce září psal pan Céza na můj
dotaz, že revitalizace Elsnicova náměstí
proběhne v příštím roce a aktuálně se
pracuje na termínu. Další týden měla být
vydána tisková zpráva i s vizualizacemi, ale
zatím jsem si ničeho nevšiml, kdy bude tedy
toto předloženo? Děkuji. 

Mojmír Bittner

Vážený pane Bittnere,
příprava revitalizace Elsnicova náměstí
je v plném proudu a v příštím roce přímo
naváže na stávající aktivity, které již byly
zahájeny na Zenklově ulici. Bohužel, ani
po pár týdnech od poslední komunikace
nejsme schopni zpřesnit termín vlastní
revitalizace. Celé územní a následně
stavební řízení trvá dlouhou dobu a prodlužují ho různé územní limity. V každém
případě můžeme slíbit, že budeme dělat vše
pro to, aby realizace proběhla co nejdříve,
ale nejsme schopni garantovat termín.
Odpovědně je možné prohlásit pouze to,
že počítáme s dokončením celé revitalizace
během příštího roku. Vizualizace budeme
uvolňovat spolu s garancí našeho snažení
o co nejbližší termín.

Vít Céza, předseda
Komise pro životní prostředí

Vážení,
zprovozněním tunelu Blanka vzrostla
intenzita automobilové dopravy v navazující ulici V Holešovičkách. Proto se zvažuje
její zahloubení. Jsem proti. Tunel jen
přesune problém o kus dál, na jeho druhý
konec.
Výstavba tunelů zejména ve městě je
extrémně nákladná a další prostředky si
vyžádá jejich údržba a opravy vybavení.
Proto jsou často mimo provoz. Nehody
v tunelu mají obvykle těžší následky a jejich
likvidace je náročnější. Helikoptéra tam
nepřistane. Když už silniční tunel, tak
v trase, kde povrchová doprava nevede,
nebo je problematická, jako např. pod
Strahovem. Navíc odhaduji, že realizace
záměru zabere tak 15 let, a to už bude
většina aut jezdit na elektřinu, potichu
a bez smradu. Budou to vyhozené peníze.
ing. Milan Tomášek, Kobylisy
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Radnice informuje
Plány

Osmička chce oživit
nevyužité stavby

nnPrahu trápí stovky nevyužitých, a tím pádem také zanedbaných budov. Nejiná
je situace také v osmé městské části. Její vedení se však snaží takové stavby, které
jsou v majetku státu a města, aktivně vyhledávat a vracet do nich život. Příkladem jsou Karlínská kasárna, ulice Za Poříčskou bránou či Negrelliho viadukt.
Jednou z cest, jak oživit nevyužité stavby, je
spolupráce s tzv. kulturními developery.
Ti jsou ochotni do stavby investovat
a vrátit do nich život i s vědomím, že jejich
projekt není navždy, že začas může přijít
majitel s definitivním řešením.
„Model, který uplatňujeme, má výhody
pro všechny. Kulturní spolky mají kde
působit, občané mají k dispozici kulturní,
společenské a sportovní centrum ve dříve
opuštěné stavbě a majitel ušetří statisíce až
miliony za to, že předá spolkům budovu
včetně povinnosti zajistit ostrahu, běžnou
údržbu a temperování,“ popisuje vize
místostarosta Petr Vilgus.
Již realizovaným a velmi úspěšným
projektem jsou Karlínská kasárna. V roce
2016 upustilo ministerstvo obrany od úvah
o prodeji kasáren soukromému vlastníkovi,
budovu předalo ministerstvu spravedlnosti,
které zde zahájilo přípravu přestavby areálu
na justiční palác. Přestavba však bude trvat

úklid

Dobrovolníci
vysbírali tunu
odpadů
V sobotu 4. listopadu se
uskutečnil podzimní úklid,
který organizovala MČ
Praha 8 společně se Sborem
dobrovolných hasičů Praha 8.
Veliký dík patří 60 dobrovolníkům, kteří vysbírali
1,02 tuny odpadů.
Do úklidu se zapojili
zaměstnanci Billy v ulici
Freyova a z OC Krakov se
svými dětmi. Zastoupeni byli
malí i dospělí hasiči, bez
jejichž síly a techniky
bychom se neobešli. Praha 8
je po víkendu čistší např.
o objemný nábytek, televize,
sekačku, lehátko i směsný
komunální odpad. „Děkuji
všem, kteří ve svém volném
času přiložili ruku k dílu.
Praha 8 je díky nim zase
o něco hezčí místo,“ poděkovala účastníkům radní Anna
Kroutil.(mav)

minimálně šest let. „V mezidobí proto byla
uzavřena spolupráce se spolkem Pražské
centrum, které vrátilo kasárnám život
provozováním největšího pískoviště v Praze,
kurtů, dvou barů a ‚prastánku‘, divadelního
sálu, letního kina a kinosálu. V říjnu se ve
staré budově kasáren odehrál festival
moderního umění 4+4 dny v pohybu.
Kasárna jsou zmiňovaná jako ukázkový
příklad spolupráce státu, obce a neziskového sektoru,“ chválí spolupráci Petr Vilgus,
který se na projektu sám podílel.
Medializovaným je také projekt revitalizace Negrelliho viaduktu dle vize architekta
Igora Kovačeviče (o průběhu rekonstrukce
si můžete přečíst na str. 16). Po jejím
skončení plánuje Praha 8 vytvořit pod
viaduktem zónu obchodů a služeb po vzoru
podobných staveb v západní Evropě, např.
v Curychu nebo Vídni. „Zasadíme se, aby
oblouky nebyly magistrátem pronajímány
jen na základě nejvyšší nabídky, protože to

by nakonec mohlo vytvořit druhou
Pařížskou. Naším cílem je naopak vytvořit
živé, pulzující centrum pro běžné obyvatele
Karlína,“ vysvětluje záměry místostarosta
Radomír Nepil.
Méně známým je také projekt realizovaný
v ulici Za Poříčskou bránou, kde je již deset
let prázdný dům č. p. 7, kdy jej opustila
Pražská informační služba a střelnice
Rambo. „Vzhledem k tomu, že naproti domu
patřícímu magistrátu bydlím, angažovala
jsem se ve snahách o jeho dočasné využití.
Jde totiž o to, že se uvažuje o zástavbě
prostoru nad zastávkou metra Florenc
a zmíněný dům je branou do tohoto
projektu. Magistrát s dočasným využitím
souhlasil,“ říká Hana Matoušová, radní
Prahy 8. V současné době tak díky její
aktivitě využívá dům spolek Z pokoje do
pokoje zabývající se znovuvyužíváním
starého nábytku a herci site specific divadla
Pomezí, které vtahuje diváky do děje tím, že
společně s nimi prochází jednotlivými
místnostmi, které jsou zároveň jevištěm
i hledištěm.
„V nejbližších měsících by se v budově
měla objevit kavárna, která oživí větší část
přízemí, vstupní chodbu a dvůr. Jedná se
o snahu dostat z této ulice nedobré věci,
vytlačit odtud drogový obchod a špínu,“
doplňuje informace Petr Vilgus.
Ne všechny aktivity vedoucí k oživení
prázdných domů vedou k úspěchu. Jednání
o rekonstrukci paláce Svět nebo oživení
Invalidovny jsou zdlouhavá a s nejasným
výsledkem. Každopádně jednání radnice
a majitelů probíhají a probíhat budou. (mav)

Letos jsme přivítali 440 nových občánků

Během tří slavnostních ceremoniálů (březen, červen a říjen) v obřadní síni Libeňského zámku
přivítala Praha 8 celkem 440 nových občánků. Byly mezi nimi i čtyři páry dvojčátek. Památkou
na tento den je pro děti diplom a přívěsek v podobě stříbrného čtyřlístku pro štěstí. Maminky
obdržely od MČ Praha 8 ještě květinu. Rodiče určitě potěšil dárkový certifikát, který poskytlo
Studio Lodička jako sponzorský dar, na dvě lekce kojeneckého plavání v Aquacentru Šutka.
„Srdečně vám všem přeji, aby byla dnešní slavnost symbolickým startem vašeho života v Praze 8.“
Další vítání občánků proběhne v březnu 2018. Rodiče dětí narozených v roce 2017 a 2018, kteří
mají zájem o slavnostní ceremoniál, se mohou přihlásit nejpozději 18. února 2018 skrze formulář
uvedený na stránkách www.praha8.cz. Informace u paní Zuzany Láznové, tel.: 601 306 107,
(vrs)
e-mail: zuzana.laznova@praha8.cz. 

Foto: Vladimír Slabý
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Oznámení

Volba prezidenta republiky

nnRozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze 23. srpna 2017 zveřejněným dne 28. srpna 2017 ve Sbírce
zákonů č. 275/2017, částka 96, byla vyhlášena volba prezidenta republiky a byla stanovena na tyto dny: pátek 12. ledna 2018
od 14:00 hodin do 22:00 hodin, sobota 13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta se
bude konat: pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, sobota 27. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Stálý seznam voličů

Úřad městské části Praha 8,
odbor živnostenský a správních
činností, vede stálý seznam
voličů pro voliče, státní občany
České republiky, kteří mají
trvalý pobyt na území městské
části Praha 8. Každý volič si
může v úředních hodinách na
tomto odboru ověřit, zda je ve
stálém seznamu voličů zapsán.
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý
den volby prezidenta dosáhl
věku 18 let a nenastala u něj
překážka v právu volit.

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat
v době volby prezidenta
ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších
předpisů, na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.

Vydávání voličského
průkazu

Žádost o vydání voličského
průkazu musí obsahovat jméno,
příjmení, datum narození,
adresu místa trvalého pobytu

a způsob doručení voličského
průkazu. Požaduje-li volič jeho
zaslání, i adresu, na kterou má
být voličský průkaz zaslán.
V případě, že volič výslovně
nepožádá pouze o voličský
průkaz na některé kolo volby,
bude mu vydán voličský průkaz
pro obě kola volby (jeden pro
první a druhý pro druhé kolo).
Žádost o vydání voličského
průkazu lze od 28. srpna 2017
podávat několika způsoby:
• žádost v listinné podobě
opatřená úředně ověřeným
podpisem voliče*)
• žádost v elektronické podobě
zaslaná prostřednictvím
datové schránky (ID:g5ybpd2)
• žádost v těchto podobách

musí být doručena Úřadu
městské části Praha 8
nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 5. ledna 2018
• osobně: v tomto případě není
písemná žádost vyžadována,
neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti
po prokázání totožnosti voliče
učiní úřední záznam, ve
kterém veškeré potřebné
údaje uvede.
O vydání voličského průkazu
lze osobně požádat do okamžiku
uzavření stálého seznamu
voličů, tj. do 10. ledna 2018 do
16.00 hodin.
(Pozn. Při osobní žádosti
v období od 28. prosince do
10. ledna 2018 do 16.00 hodin si
volič vyhotovený voličský
průkaz zároveň i vyzvedne.)
Úřad městské části Praha 8
voličský průkaz nejdříve 15 dnů

OSMIČKA radí spoluobčanům
Vltava letos
nezamrzla.
kde teď
budeme
bruslit?

achjo!

Žádný strach, zajezdit
si můžete hned na třech
kluzištích, která pro vás
připravila Praha 8.

Vážně?
A kde
jsou?

?

V areálu dopravního hřiště
Glowackého, vedle bazénu
na Ládví a v karlínských
kasárnách.

přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
průkazu, anebo jej voliči zašle na
jím uvedenou adresu do
vlastních rukou.
O vydání voličského průkazu
lze za stejných podmínek
požádat také v době mezi
prvním a druhým kolem volby.
ÚMČ Praha 8 v této době může
vydávat voličský průkaz
nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování ve druhém kole
volby, tj. do 24. ledna 2018 do
16.00 hodin. Lhůty pro přijímání
žádostí a vydávání voličských
průkazů jsou stanoveny
zákonem a nelze je měnit.
Kontaktní místo pro vydávání
voličských průkazů a pro
kontrolu stálého seznamu
voličů:
Úřad městské části Praha 8 –
odbor živnostenský a správních
činností, Praha 8 – Libeň,
U Meteoru 6 ( „bílý dům“),
1. patro, kanc. č. 131, tel.:
222 805 555, referentky Iveta
Ryndová a Stanislava Ciprová.

8

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

„Bruslení pro veřejnost”
No jo,
Bruslení je za lidovku. Děti do 150 cm ho mají
ale na
úplně zadarmo, ti větší za 30 a dospělí za
Vltavě to
40 Kč na 150 minut! A navíc je to bezpečnější
bylo zadara.
než na Vltavě.
Senza,
a jak mají
otevřeno?

Ve všední dny
od 13 do 21,
o víkendu 9 až 21.

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý
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Fórum
V této rubrice najdete názory zástupců stran zvolených
do Zastupitelstva MČ Praha 8. Každý měsíc postupně
jedna z nich vybere otázku, na kterou odpovídají i ostatní.
Matěj Fichtner
zástupce starosty
MČ Praha 8
za ANO

Tomáš Mrázek
zastupitel
MČ Praha 8
za ODS

Tento měsíc se ptá:
Strana zelených
Tomáš Slabihoudek
zastupitel
MČ Praha 8
za TOP 09

Vít Céza
zastupitel
MČ Praha 8
za ČSSD

hnutí ano

ods praha 8

top 09 praha 8

ČSSD

Princip je dobrý,
jenom zlepšit
koordinaci

Pokrytci
v zeleném kabátu

Dobrý úmysl,
ale není to málo?

V městské části, na které se
kupčí s veřejnými zakázkami,
na což upozornila zastupitelka
za Zelené a šéfka finančního
výboru Eliška Vejchodská, je
pro Zelené zásadní zhodnotit
projekt Participativního
rozpočtu.
Z dvoumiliardového rozpočtu
vládci osmičky předhodí lidu
deset milionů. Sami však často
neprůhledně utrácejí za
nesmyslné projekty, studie či
právní služby. O zelené Agendě 21, kde se miliony korun
vyhazují za boj o teplotu moří,
ani nemluvě.
Prostě chléb a hry. Nebo spíše
zelené zoufalství a pokrytectví.

Tazatel jistě ví, že k tomuto
dotazu nelze mít negativní
stanovisko. Zapojení občanů do
rozhodování o finančních
prostředcích, ať už jej nazýváme
jakkoliv, je krok správným
směrem. Je správné umožnit
občanům navrhovat projekty,
které považují za prospěšné, a
hradit je z rozpočtu obce. Pro rok
2018 se nám rozhodla naše
radnice vyčlenit 10 mil. Kč,
avšak rozpočet MČ na rok 2017
již převýšil 3 miliardy Kč! To
samo o sobě ukazuje na zvláštní
nepoměr, ale budiž. Zde je na
místě připomenout, že bez
vzletných výkřiků a frází
o transparentnosti probíhala
diskuse s občany i za předchozího vedení, a to po celé volební
období, nikoliv jen rok před
komunálními volbami. Např.
díky informacím od místních
byly opraveny chodníky po celé
Praze 8 za bezmála 50 mil. Kč.
Pojďme si však připomenout,
kdy nám tato radnice, chlubící se
přívlastkem „transparentní“,
zavedla věci, které se velmi
negativně projevily na kvalitě
života občanů Prahy 8, a to bez
diskuse a natvrdo: autobusák na
Ládví – zavedení příměstské
dopravy do hustě obydlené
oblasti Ládví; nezvládnutý
odpor vůči zvůli developera CPI
na sídlišti Ďáblice. Papalášské
chování naší radnice zapříčinilo
i uzavření ulice K Bohnicím,
a způsobilo tak několikadenní
kolaps dopravy v Bohnicích
a Kobylisích. Změna dopravního
značení v ulici Ďáblická
způsobila několik zbytečných
havárií, a tak dále a tak dále.
Také si myslíte, že Praha 8 si
zaslouží víc? Přijďte nám to říct
v prosinci každou středu od
18 do 21 hod. do restaurace
Zenklovka nebo volejte na tel.:
723 721 082.

I tento způsob
spolupráce
s občany budeme
dále rozvíjet

Loňský participativní rozpočet
je rozdílný oproti letošku v tom,
že vloni projekty připravovaly
odborné útvary Úřadu městské
části a občané o nich hlasovali,
zatímco letos projekty formulovali a připravili sami občané.
Obojí má své výhody a nevýhody.
Loňské vítězné projekty jsou
až na výjimky hotové a zrealizované – např. rekonstrukce
zahrady v MŠ Krynická nebo
rekonstrukce venkovního hřiště
Nad Rokoskou, které jsme
s primátorkou Adrianou
Krnáčovou slavnostně otevřeli
19. září tohoto roku.
Letošní projekty, které získají
podporu občanů, budou muset
navíc ještě projít fází projektové
přípravy, což nějaký čas potrvá.
Chybí koordinace se záměry MČ
– například rekonstrukci
chodníků ve Frýdlantské
bychom naplánovali tak jako
tak, stejně jako přestavbu
budovy bývalé sauny v areálu
MŠ Dolákova pro účely skautské
organizace. Zde byla dokonce již
projektová příprava zahájena
před podáním projektu skautů
do participativního rozpočtu –
v současné době mají skauti
k dispozici hotovou studii stavby
a projednávají ji s paní ředitelkou, po jejím odsouhlasení bude
následovat zpracování stavebního projektu a samotná realizace.
I přesto má participativní
rozpočet neoddiskutovatelný
přínos. Jednak může upozornit
na dosud neřešené problémy
a jednak i u výše zmíněných
dvou projektů je skvělé, že
náklady na jejich realizaci
(pokud uspějí) budou z poloviny
hrazeny hlavním městem.
Ve spojení s tím, že se současné
koalici daří v rekordní míře
čerpat dotace z Evropské unie
a hlavního města Prahy, nabírá
postupně Praha 8 vzhled
a kvalitu, která dříve chyběla.
Snad občané vynakládané úsilí
vidí a vnímají.

Letošní první ročník participativního rozpočtu je dalším
z důležitých mechanismů
spolupráce s občany, které jsme
iniciovali a zahájili již na
samotném začátku volebního
období. Po mnoha diskusích
a projednáváních zásadních
rozvojových projektů, které jsou
nyní zpracovávány či již přímo
realizovány, jsme se dostali
i k samotnému participativnímu
rozpočtu, tedy tvorbě projektů
samotnými občany.
Uděláme vše pro to, aby byl
letošní ročník úspěšný a zejména, aby se participativní
rozpočet na městské části
pozitivně rozvíjel i v letech
následujících. Za tím účelem
provedeme velmi pečlivé
a odpovědné vyhodnocení
letošního ročníku a navrhneme
další pozitivní rozvoj tohoto
projektu. Chceme postupně
zkvalitňovat jednotlivé hodnotící parametry, projektu dávat
větší prostor v rámci webových
stránek městské části a do
budoucna prezentovat výsledky
a zkušenosti z proběhlých
projektů.
Všechny získané informace
poslouží jak ke kvalitní realizaci
vítězných projektů v současném
ročníku, tak k dalšímu rozvoji
participativního rozpočtu
v budoucnu. Závěrem chci
poděkovat občanům za spolupráci a odpovědný přístup. Jsou
pro nás motivací v dalším
rozvíjení vzájemné spolupráce.
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Jak hodnotíte projekt Participativního rozpočtu Moje osmička?
Jaromír Petelík
zastupitel
MČ Praha 8
za KSČM

KSČM

Dobrá věc
s otazníkem
KSČM je v Praze průkopníkem
v prosazování participativního
rozpočtu (PR). Plusem PR je větší
zapojení občanů do rozhodování
o tom, co a jak se bude v jejich
okolí realizovat. Na Praze 8 se
PR zatím rozjíždí a je potřeba
nastavit taková pravidla, aby do
budoucna vše (výše alokovaných finančních prostředků,
způsob výběru, hodnocení
a realizace projektů) probíhalo
hladce a bez problémů.
V současné době je PR na
Praze 8 ve fázi hlasování/
vyhlášení vítězných projektů.
Nejsložitější část samotné
realizace začne až v roce 2018.
Jak zatím hodnotíme projekt
PR – Moje osmička, spíše
pozitivně. Jak jsem psal výše, ta
největší úskalí nás teprve čekají.
KSČM bude důsledně dohlížet
a kontrolovat, zda vybrané
projekty budou hospodárně
realizovány. V průběhu roku
2018 se budeme spolupodílet
na vyhodnocení PR a budeme
iniciovat případné parametrické
změny v projektu Participativního rozpočtu Moje osmička.
Budeme rádi, když se v budoucnu z PR stane běžná součást
veřejného života.

Vladislava Vojtíšková
zastupitelka
MČ Praha 8
za Osmička sobě
a nezávislí

osmička sobě
a nezávislí

Petr Vilgus
zástupce starosty
MČ Praha 8
za Stranu zelených

strana
zelených

Teď už jen
Moje Osmička
projekty skutečně – důvěra
zrealizovat
a spolupráce
radnice s občany
Dobré nápady si zasluhují

ocenění. Participativní rozpočet
mezi dobré nápady určitě patří
– i proto jsme navrhovali jeho
zavedení už ve Fóru zastupitelů
v lednu 2016 (pamětníci vědí,
ostatní se mohou na internetu
podívat do časopisu Osmička).
V koalici na radnici pak za jeho
zavedení bojovali hlavně Zelení
a za to jim patří určitě dík.
Lidé totiž své okolí znají
nejlépe a tak i nejlépe vědí, kde
by bylo dobré podpořit skautskou klubovnu, kde obnovu
historické kašny, venkovní
cvičiště či komunitní centrum –
není v silách několika radních,
aby bez podnětů občanů věděli
o všech potřebách městské části.
Teď už vše záleží jen na tom,
zda bude současná koalice také
schopna dotáhnout vítězné
projekty až do podoby zdárné
realizace, protože to nejhorší, co
by se mohlo stát, by bylo nechat
proběhnout soutěž a pak za
několik měsíců potichu
z jakéhokoliv důvodu vycouvat
z realizace. Doufám, že to snad
nehrozí, když vedoucí jednotlivých odborů na úřadu městské
části si ještě před spuštěním
hlasování proveditelnost
projektů osobně ověřovali.
Pokud bychom přesto měli
něco vytknout, tak snad jen to,
že některé projekty by bylo
záhodno realizovat i bez soutěže
– je trochu ponižující, aby lidé
museli soutěžit o to, zda se
někde opraví chodník, zda se
osvětlí, udělá bezbariérový
přístup, nebo třeba vybuduje
přechod... Vždyť takové podněty
by měly být realizovány i bez
participativního rozpočtu.

Chci se vám přiznat k jedné věci:
důvěřuji úsudku a názorům
občanů. Věřím, že radní ani
řadoví zastupitelé nemají patent
na rozum a že je zvolení do
funkce nepovýšilo nad jejich
voliče.
Od počátku mého působení
na radnici jsem prosazoval
maximální zapojení občanů do
rozhodování. S obyvateli jsme
vytvořili strategický plán na
příští desetiletí, scházíme se na
veřejných fórech, projednáváme
s místními plány na rekonstrukce veřejných prostranství – naposledy na Palmovce, v dolní
Libni nebo v oblasti Florence.
Občanský (také participativní)
rozpočet patřil mezi důležité
body volebního programu
Strany zelených a letos jsme slib
proměnili ve skutečnost.
Inspirovali jsme se příkladem
dobré praxe z jiných čtvrtí.
Obyvatelé Prahy 8 letos
připravili necelé tři desítky
projektů, které od počátku
vymysleli, našli pro jejich
uskutečnění vhodný obecní
pozemek, zpracovali svou vizi
i orientační rozpočet, vše
obhájili před úředníky městské
části i na veřejném jednání před
občany. Někdy se jedná o obnovy chodníků a schodišť, v dalších
případech jde o rozvojové
projekty, které dávají Praze 8
novou kvalitu veřejného
prostoru. Náš úřad pomohl
s propagací jednotlivých
projektů na sociálních sítích,
v televizi, rádiu i novinách. Všem
autorům projektů i hlasujícím
patří velký dík.
Věděli jste, že letos jsme
na projekty rozdělovali rovných
10 000 000 Kč? To je nejvíc
peněz určených na občanské
projekty v rámci celé Prahy.

Dagmar Volencová
členka Komise
pro životní prostředí,
členka strany LES

KDU-ČSL,
Osmička sobě
a nezávislí

Občan má být
partnerem
Přestavět chátrající saunu na
klubovnu pro skauty, obnovit
pítko ve Starých Bohnicích,
opravit padající zeď v Libni, tři
náměty ze třiceti sedmi,
o kterých mohou hlasovat
občané do 20. 11. Do Participativního rozpočtu „nalila“
MČ Prahy 8 celkem 10 milionů Kč, z nichž budou financovány vítězné projekty. Jistě dobrý
impuls radnice k tomu, jak
zvýšit zájem obyvatel o nejbližší
okolí.
Jen mne tak napadá... Kolik
úsilí vyvinuli např. Libeňáci při
snaze zbavit osmičku heren.
Kolik energie vydalo sdružení
8jinak a jiní při pořádání
veřejných debat na téma
urbanismus a doprava (Libeňská
spojka, Libeňský most nebourat), Centrum Palmovka,
monitoring názorů občanů
(ve spolupráci s odborníky)
na kvalitu života v Praze 8...
Pokud se i tyto aktivity
občanů, vycházející z hlubšího
pojmu slova „moje okolí“, projeví
i v rozvojových plánech
osmičkové radnice a bude
zřejmé, že radnice v tomto
smyslu věrohodně působí na
pražský magistrát, mohlo by po
případě začít fungovat to, čemu
se říká posilování občanské
společnosti a ochrana práv
a zájmů občanů Prahy 8.
Bez toho totiž Participativní
rozpočet působí jaksi blahosklonně s tím, že nevyřčeno
se vznáší „doporučení“ vládnoucích: „Hrej si, tu máš kohouta!“
ale za co utratíme desítky
milionů, se nestarej. Tvoje
„hřiště“ je právě jen to hřiště,
případně pítko nebo fontána.
Ve skutečnosti totiž jde o (ne)důvěru a tu si radnice, vzhledem
k předchozím zkušenostem
obyvatel, musí zasloužit.
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Průzkum
Třetí sonda do veřejného mínění občanů Prahy 8

Tentokráte o dopravě

nnČasopis Osmička ve spolupráci s výzkumným projektem Phoenix research
on-line pokračuje v unikátní každoměsíční sondě do veřejného mínění a postojů
občanů Prahy 8. Každý měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné
oblasti života na osmičce. S cílem lépe a detailněji poznat radosti a strasti
života v naší městské části, zjistit, na co jsme pyšní, co chceme změnit, zlepšit,
nebo naopak zachovat a podpořit.
V pořadí už třetí téma měření nálad občanů
se tentokrát věnuje zjišťování míry
spokojenosti s dopravou, jak osobní,
tak veřejnou, stavem silnic a chodníků,
možnostmi parkování a příležitostmi
pro cyklistiku v naší městské části.
Tohoto šetření názorů se ve dnech
23. října až 7. listopadu 2017 účastnilo
celkem 552 respondentů, kteří žijí na území
městské části Praha 8. Ti rovněž museli
spadat do adekvátních kategorií dle
pohlaví, věku i vzdělání, navíc v takovém
počtu, aby to odpovídalo typickému
rozložení obyvatelstva Prahy 8. Jen tak
je zajištěna reálnost a reprezentativnost
výsledků výzkumu.
Konkrétně šlo o 51procentní podíl žen na
oslovené skupině a 49 procent dotázaných
mužů. Dle věku byl klíč – skupina 18–24 let:
10,7 procenta, skupina 25–34 let: 18,4 procenta, skupina 35–44 let: 18,4 procenta,
skupina 45–54 let: 15,7 procenta a věková
skupina od 55 let výše si drží podíl 36,8 pro-

centa do šetření názorů zapojených
respondentů. Dle vzdělanostního klíče
složení oslovené skupiny vypadalo
následovně: bez ZŠ: 0,8 procenta,
ZŠ: 18,2 procenta, OU: 34,8 procenta,
SŠ: 7,2 procenta, SOŠ: 25,7 procenta
a VŠ pak 13,2 procenta.

Největší problém

Za nejpalčivější problém v oblasti dopravy
na Praze 8 byla označena hustota dopravy
a dlouhé kolony, a to 21 procenty účastníků
výzkumu. Následuje problém s počtem
parkovacích míst (v rámci daného průzkumu uvedlo 19 procent odpovídajících).
Na třetím místě, s mírným odstupem, byl
zmiňován technický stav silnic a chodníků
(problém pro 17 procent respondentů).
V rámci šetření nálad 11 procent oslovených upozornilo na nízký počet přechodů
pro chodce, popřípadě jejich nedostatečnou
osvětlenost a horší viditelnost. Každý
desátý dotazovaný má výhrady k dostup-

Co je podle Vás největším problémem
v oblasti dopravy na Praze 8?
Přechody pro
chodce – nízký
počet, malá
viditelnost,
neosvětlenost
11%

Hustota
dopravy a
dlouhé
kolony
21%

Nevím,
neumím
odpovědět
8%
Nic z výše uvedeného,
nevnímám žádné
problémy
2%

MHD a její
dostupnost
10%

Vše výše
uvedené
7%

Který z níže vypsaných konkrétních
problémů Vám nejvíce vadí?
Problémy
Problémy
s modrou
s nedostatkem
zónou a
parkovacích
parkovacími
míst
kartami
15%
8%

Počet
parkovacích
míst
19%

Technický
stav silnic
a chodníků
17%

nosti městské veřejné dopravy. Naopak
pět procent účastníků výzkumu veřejného
mínění spatřuje nedostatek v počtu
cyklostezek. Dalších osm procent odpovídajících se nepřiklonilo k žádné z nabízených
možností, o procento méně jich vnímá za
problematické vše z nabízených možností
a poslední dvě procenta respondentů
s dopravou nemá žádný problém a je se
stávající situací plně spokojeno.
V našem průzkumu jsme se dotazovali na
čtyři konkrétní témata. Stav silnic a chodníků z pohledu respondentů je různorodý,
větší počet dotazovaných má k jejich stavu
výhrady. S kvalitou MHD převládá spokojenost, nicméně že blíže centru je doprava
přece jen dostupnější – ale ne zcela
zanedbatelná část dotazovaných to přitom
vidí opačně. Pat nastal u cyklostezek,
protože připomínky i spokojenost s jejich
stávající sítí vyjádřilo stejné množství
oslovených. Závěrečná otázka šetření
zkoumala, jak se pro obyvatele Prahy 8
změnila možnost parkování v místě jejich
bydliště po zavedení parkovacích zón – podle téměř poloviny dotázaných se situace
zlepšila.
Podrobné výsledky třetí sondy do
veřejného mínění obyvatel Prahy 8 najdete
v jednotlivých grafech.

Počet
cyklistických
stezek
5%

Špatné
ovzduší
podél
hlavních
Nedokončený
tratí
městský okruh
13%
9%

Doprava
mezi
Prahou 8
a Trójou
7%
Nevím,
neumím
odpovědět
5%
S žádným
Problémem
z výše
pro mě je vše vypsaných
výše
témat
vypsané
nemám
10%
problém
5%

Zničené
silnice
12%
Časté
uzavírky a
opravy
11%
Nedostatek
P+R
parkovišť
5%
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Má podle Vás Praha 8 na svém území
problém se špatným technickým stavem
Má podle silnic
Vás Praha
8 na svém území
a chodníků?
problém se špatným technickým stavem
silnic a chodníků? Rozhodně
Záleží na
lokalitě,
někdena
Záleží
problémy
lokalitě,
jsou,
jinde
někde
ne
problémy
26%
jsou,
jinde
ne
26%

Spíše ne
15%
Spíše ne
15%

Spíše
ano
22%
Spíše
ano
22%

ne
8%
Rozhodně
ne
8%
Nevím,
neumím
odpovědět
Nevím,
11%
neumím
odpovědět
11%

Rozhodně
ano
18%
Rozhodně
ano
18%

Má podle Vás Praha 8 na svém území
dostatek cyklostezek?

Některé části Prahy 8
jich mají dost, jinde
chybí
17%

Nevím,
neumím
odpovědět
29%

www.praha8.cz

Má podle Vás Praha 8 na svém území
problém s MHD (její dostupností,
intervaly odjezdů, vzdálenost zastávek
atd.)?
MHD blíže
k centru Prahy je
dostupnější, dále
od centra Prahy je
to horší
19%

Spíše ne
15%

Spíše
ano
18%

Rozhodně
ano
10%

MHD dále od centra
Prahy je
dostupnější, blíže
k centru Prahy je to
horší
12%
Nevím,
neumím
odpovědět
18%

Rozhodně
ne
9%

Spíše
ano
16%

Rozhodně
ano
11%

Jak se podle vás změnila možnost
parkování v místě vašeho bydliště po
Jakzavedení
se podle parkovacích
vás změnila možnost
zón?
parkování v místě vašeho bydliště po
Situace
zavedení
parkovacích
zón?
Situace
se
Situace
je stále
stejná
Situace
je22%
stále
stejná
22%

Rozhodně
ne
9%
Spíše ne
17%
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Situace se
spíše
zlepšilase
Situace
26%
spíše
zlepšila
26%

se spíše
zhoršila
Situace
se11%
spíše
zhoršila
11%

rozhodně
zhoršila
Situace
se
9%
rozhodně
zhoršila
9%Nevím,
neumím
odpovědět
Nevím,
15%
neumím
odpovědět
15%

Situace se
rozhodně
zlepšilase
Situace
17%
rozhodně
zlepšila
17%
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Kultura
Dušičkový večer na zámku

Strašidelné prohlídky
měly opět úspěch
Dušičkový večer na Libeňském zámku se
stává velmi vyhledávanou akcí pro celé
rodiny. Při letošním 3. ročníku, který se konal
4. listopadu, na zámek zavítalo téměř dva
tisíce návštěvníků! Všichni si užili spoustu

zábavy na nádvoří i prohlídky zámku
komentované strašidly. Přivítali je vodník,
mnich, rabín s golemem, jeptiška, ježibaby,
čert, bílá paní a řada dalších. Celý večer
uváděla hosty hraběnka v podání radní Jany

Salomonové. V příjemném podzimním
počasí čekání na strašidelnou prohlídku
návštěvníkům na zámeckém nádvoří
zpestřila velmi atraktivní ohňová show
a výtvarné dílny hned v devíti stáncích. (vrs)

Foto: Vladimír Slabý
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Rozhovor
Tereza Šefrnová, herečka,
scénáristka, spisovatelka:

V Karlíně jsem
nejšťastnější

nnTereza Šefrnová (* 1980) je ženou mnoha profesí. Je herečkou (mj. Desdemonou
v Othellovi nebo Julií v Romeo a Julie), scénáristkou (populárně-vědecký pořad
Odhalení získal v roce 2006 cenu Panda Award na festivalu Wildscreen v Bristolu),
moderátorkou (např. seznamovací reality show Balírna), režisérkou (např. seriál
krátkých pohádek Mojánky pro ČRo a ČT), spisovatelkou (na svém kontě má šest knih,
které vyšly i v zahraničí), ale také úspěšnou mladou vědkyní (její disertační práce
o srovnání podmínek k herectví mezi USA a ČR je první na světě).
Otázka na úvod – kým se cítíte
být nejvíc?
„Terezou. Už jako malá holka
jsem na otázku, kým budeš, až
budeš velká, odpovídala – Terezou. Kým bych měla být jiným?“
Dobře, Terezo. Teď vychází váš
první román Holka Drzá, který
je přímo z Karlína. Proč zrovna
odtud?
„Protože Karlín miluju. Procestovala jsem půlku světa a můžu
zodpovědně říct, že Karlín je
nejhezčí místo k životu, které
jsem kdy viděla. Pro Karlín
dýchám a jsem strašně šťastná,
že žiju zrovna tady. Miluju ho
i historicky. Byl obchodní cestou
do majestátné Prahy, kde se děly
ty nejdůležitější věci. A také byl
centrem informací. Jsem ráda, že
se dneska znovu proměňuje do
své původní podoby a prázdné
tovární haly dostávají lidskou
prací nový smysl. Zkrátka Karlín
je moje láska. Jen to parkování
by mohlo být lepší.“
Čím je pro vás Karlín tak přitažlivý?
„Po povodních se to tu změnilo
k nepoznání. Navíc všechno je
zde v pěším dosahu, MHD mám
hned za rohem… Ale hlavně to tu
všude žije. Chodím skrz parky
dolů k Vltavě, kde můžu běžet
až do Troji a přes Holešovice
zpátky do Karlína. V přístavišti
hrajeme s kamarády v létě
volejbal. Dokonce uvažuju, že si
pořídím rybářský lístek. Vídám
chlapíky na břehu, jak chytají,
a lehce jim závidím.“
Je mi jasné, že na Karlín nedáte
dopustit.
„Je to takové pohádkové místo.
Kdysi jsem měla výhled na
kostel Cyrila a Metoděje, ale už
jsem se přestěhovala o kousek
vedle… Já místu, kde bydlím,
říkám záměstí. Člověk se ocitne

jakoby někde mezi městem
a venkovem, na jedné straně
kostel, na druhé zámeček,
kaplička… Lidé se tu znají
a pomáhají si. A to ne jen v rámci
jednoho domu či bloku, ale tak
obecně. Vždycky když u někoho
slyšíte, že něco nejde, je to nějaká
náplava, co sem jezdí jen
pracovat. V Karlíně jde totiž
všecko.“

Vždycky, když u někoho
slyšíte, že něco nejde,
je to nějaká náplava,
co do Karlína jezdí
jen pracovat.
Co například?
„Píšu to v tom románu. Jednu
historku za druhou. Tak třeba je
tu dost domů, ve kterých žijí
výhradně senioři, a do jednoho
takového jsem se omylem
nastěhovala. To víte, holka na
šteklích a ještě z televize versus
důchodci. To bylo tóčo. V takovém domě fungují úplně jiná
pravidla. Například při odchodu
jim zaplatíte stokorunu, a když
se vracíte, vyzvednete si večeři
jak od babičky. Taková důchodcovská vývařovna svépomocí
tam v rámci domu vznikla.
Říkala jsem jim moje babís
– od slova babi. Měla jsem
je všechny moc ráda..“
Tvrdíte, že Karlín je český
Manhattan. Jak tomu máme
rozumět?
„Román Holka Drzá je napsán
takovým způsobem, jako by se
americký seriál Sex ve městě
odehrával v Praze. Je podobný
právě tím upřímným stylem.
Sarkastickým uchopováním
aktuálních věcí kolem nás. Místo

Manhattanu je v románu Karlín.
Místo novinářského prostředí to
herecké, protože je mi vlastní.
A snáz tak mohu ukázat, co se
v daném oboru vaří pod
pokličkou.“
Jak daleko je z libeňského Divadla
Pod Palmovkou, kde jste pět let
hrála, k napsání karlínského
románu?
„Pěšky asi 3800 kroků. Šlapala
jsem to dost často, tak to vím. :)
Hraní má k psaní hodně blízko.
Je to jen jiná forma skutečnosti,
že chcete něco lidem říct, potěšit
je, pobavit.“
Do Ameriky je to ale určitě dál…
Před vstupem na tamní půdu jste
moderovala seznamovací reality
show Balírna, kterou v roce 2004
vysílala televize Prima, nebo psala
scénáře k další reality show
z pavilonu goril pražské zoo
Odhalení. Byla seznamka nebo

gorily dostatečnou průpravou
pro psaní o hercích?
„Průpravou bylo především to,
že jsem sama herečka. Navíc
jsem poměrně dlouho studovala
i novinařinu a psychologii.
Vstupenkou mi jistojistě byl
projekt na doktorandském
studiu na DAMU. Věnovala jsem
se pět let zkoumání rozdílných
podmínek k herectví v USA
a ČR. Nejen na Columbia
University, ale především přímo
v divadlech a na natáčeních.“
Do Ameriky, ale i jinam jezdíte
velice často. Co vám pobyty
v cizině – kromě práce – daly?
„Tak určitě mnoho. Je těžké to
shrnout do pár vět. Ráda si
všímám všeho kolem sebe,
a zrovna co se chytrých větiček
týče, je New York stejně jako
Karlín pestrým polem. V Americe jsem třeba na pograffitované
zdi našla tohle: ‚Once is lucky,
twice is talent.‘ (Dalo by se to
volně vysvětlit jako: ‚Štěstí je,
když se ti něco podaří. Zopakuješ-li úspěch, máš talent.‘)
Podobná naučení mají i karlínské štíty domů. Považuji to za
velmi důležité, že člověk jen
někam spěchá a mimoděk do
sebe vstřebává jejich moudro.
Já mám nejradši: ‚Dej Bůh všem
těm, co mě znají, tisíckrát víc, než
mi přejí.‘ To je přece fantastické.“
Vladimír Slabý
Foto: archív Terezy Šefrnové

celý rozhovor na
www.praha8.cz

Karlínské náměstí je po Terezu Šefrnovou krásné v každé roční době.
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Doprava
Zenklova ulice v roce 2018

Rekonstrukce si vyžádá
značná dopravní omezení

nnOd ledna do konce září
2018 bude na Zenklově ulici
v úseku od Palmovky po
Bulovku provedena rekonstrukce technické a dopravní
infrastruktury, což si vyžádá
dopravní omezení.

Co vše a v jaké návaznosti
se bude rekonstruovat?
• bude pokračovat rekonstrukce mostu přes Rokytku
(stavba TSK);
• bude pokračovat rekonstrukce vodovodů a kanalizací
(stavby PVS);
• návazně bude provedena
rekonstrukce tramvajové
trati – od Elsnicova náměstí
po zast. Bulovka (stavba
DPP);
• návazně bude provedena
rekonstrukce veřejného
osvětlení (stavba MHMP)
a světelné signalizace na
Elsnicově náměstí a U Meteoru (stavba TSK/ELTODO);
• následně bude provedena
rekonstrukce vozovek
a chodníků – v úseku od
Elsnicova náměstí po zast.
Vosmíkových (stavba TSK).
Jak z výčtu vyplývá, budou
návazné stavební práce různých
investorů vyžadovat náročnou
technickou, prostorovou
a časovou koordinaci postupů
dílčích prací. Principiálně je
nutno zachovat sled prací od
rekonstrukce trubních sítí, přes
rekonstrukci tramvajové trati,
rekonstrukci kabelových
rozvodů až po definitivní
úpravy vozovek a chodníků.
Z toho důvodů bude stavba
rozdělena do několika úseků,
aby stavební práce mohly
probíhat proudovou metodou
na co nejvíce místech současně.
V danou chvíli je pro počáteční etapy (leden – květen 2018)
dle předpokládaného harmonogramu postupu stavebních
prací uvažováno s následujícími
zásadami organizace dopravy:
3. 1. – 25. 3. 2018
Uzávěra v úseku U Meteoru –
Horovo náměstí, Kandertova–
Vodníkových,
Krejčího – Bulovka
26. 3. – 22. 4. 2018
Uzávěra v úseku Elsnicovo

Zenklovu ulici čeká kompletní rekonstrukce. Odstartovala na začátku listopadu, kdy byla zahájena
oprava mostu přes Rokytku, takže průjezd Elsnicovým náměstí je značně omezen. Foto: Vladimír Slabý

náměstí – U Meteoru, Kandertova – Vosmíkových
23. 4. – 3. 6. 2018
Uzávěra v úseku Kandertova
– Vosmíkových

1a etapa 3. 1. – 25. 3. 2018

Z dopravního hlediska je nutno
pro 1a etapu počítat s následujícím omezením:
• Bude vyloučen tramvajový
provoz v úseku Palmovka
– Bulovka. V tomto úseku
bude zajištěna náhradní
autobusová doprava.
• Pro veškerou dopravu (v obou
směrech) bude uzavřen most
přes Rokytku.
• Zenklova ul. bude uzavřena
v úsecích: U Meteoru – Horovo
náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího – Bulovka
Náhradní autobusová doprava
bude vedena polookružně. V 1a
etapě z autobusového terminálu
Palmovka ulicemi Na Žertvách,
Čuprova, Prosecká, Františka
Kadlece, Na Sypkém, Vosmíkových, Na Stráži, Bulovka do ul.
Chlumčanského, kde bude
umístěna náhradní zastávka
Bulovka, a zpět ul. Kašparovo
náměstí, Krejčího, Primátorská,
Kandertova, Prosecká, Čuprova,

Na Žertvách. Náhradní zastávky
budou umístěny následovně:
• Kandertova – v ul. Františka
Kadlece za vjezdem do
průmyslového areálu
• Vosmíkových – v ul. Vosmíkových před křižovatkou s ul.
Na Dědince
• Bulovka – v ul. Chlumčanského, za křižovatkou s ul.
Bulovka s možným přestupem
na tramvajovou linku
vedenou od stanice metra
Kobylisy
• Vosmíkových – v ul. Primátorská za křižovatkou s ul.
Nad Košinkou
• U Kříže – v ul. Kandertova za
křižovatkou s ul. Primátorská

Vedení náhradní autobusové
dopravy si vyžádá zásah do
dopravního (jednosměrného)
režimu a dílčí omezení možností
parkování.
S ohledem na složitost území
nelze vyloučit nepředvídané
technické problémy, které do již
tak velmi napjatého předpokládaného postupu prací můžou
vnést nezanedbatelné změny.
Dílčí termíny a změny organizace dopravy budou postupně
upřesňovány jak z hlediska
časové platnosti, tak z hlediska
konkrétního detailního návrhu.
Podrobné aktualizované
informace najdete na stránkách
(red)
www.praha8.cz. 
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Pozvánky
Městská část
Praha 8

vás zvou na

ko u
s
š
á
l
u
k
i
M
N nadílku

OSMIČKA
pro rodinu

4. prosince
15.00 I 18.30
KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ

M

15.00
Otevření KD
15.30 – 16.30
Ladovské vánoční

divadelní představení
17.00 – 18.00
Mikulášova družina
18.30
Ukončení programu

Vánoční workshopy pro děti
VSTUPNÉ ZDARMA

17
7.12.20
19:00 KD Ládví
Vstupné

Burešova 1661⁄2, Praha 8

Iv�na �O�AVCO�Á, ��p�� �Ù�I��A,
�ef�� PE��A � S��in� ���S�Á

250, Kè | na místì 300, Kè

Pøedprodej Trafika KD Ládví

WWW.KDLADVI.CZ

WWW.PRAHA8.CZ
Burešova (Binarova) 1661/2

Městská část
Praha 8

Městská část
Městská část Praha 8 pořádá
Praha
8 Jána Mahora
pod patronací
(Sportovní legendy Prahy 8)
anketu

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

| Spojení: Stanice Ládví | Metro trasa C/Tramvaj č.10, 17, 53/Autobus MHD 102, 177, 183

Nominační lístek

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

muži
ženy

trenér
legenda

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

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010
žákyně / ročník 2003–2010
junioři / ročník 1998–2002
juniorky / ročník 1998–2002
dospělí – muži / r. 1997 a starší
CE
NOMINAEN
dospělí – ženy / r. 1997 a starší
Y
PRODLOUŽ
trenér roku
nominovat můžete: do 31. prosince 2017
sportovní legenda
hlasování na internetu: leden 2018
slavnostní vyhlášení ankety: únor 2018

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

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

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

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

*nepovinné
Vyplněný kupón zasílejte na adresu:
Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Zenklova 1/35, Praha 8, 180 48
obálku označte: SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017
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Životní prostředí
Čimický háj

Pohádkový les otevřel
naučnou stezku
nnDne 22. října se v Čimickém
háji mezi 9. a 12. hodinou
uskutečnil pohádkový les
pro děti s názvem Pohádkový
Čimický háj, který pořádal
spolek Vědomý dotek
společně s Rodinným
centrem Amálka a hasiči
(SDH) Praha 8 Bohnice.
I když zprvu pršelo, zúčastnilo
se ho celkem 177 dětí, které po
splnění úkolů na jednotlivých
stanovištích získávaly hezké
ceny. Vlastní trasa pohádkového
lesa měla deset zastávek,
u kterých na děti čekaly
pohádkové postavy.
V úvodu akce byla otevřena
naučná stezka v Čimickém háji,
které se za městskou část
Praha 8 zúčastnil zastupitel
a předseda komise pro životní
prostředí Vít Céza. Cedule
v rámci naučné stezky informují o fauně, flóře i historii
Čimického háje. Stezkou
provází skřítek Čimísek

Nová naučná stezka Čimickým hájem měří 2,2 kilometru a uspokojí zvědavost dětí i dospělých.

v komiksových příbězích.
Na cedulích se nachází i kvízové
otázky tzv. Čimické hry. Stezka
je dlouhá 2,2 kilometru a začíná
u vchodu do Čimického háje
z ulice Čimické, blízko zastávky
autobusu Čimický háj. Návštěvníci mohou vidět na stezce

Park Dlážděnka

Sousedské odpoledne
zpestřilo sázení
mladých stromků
nnV úterý 17. října se v parku Dlážděnka uskutečnilo příjemné sousedské odpoledne s představením budoucí podoby
parku, jehož revitalizace je připravována na rok 2018.
Během akce dále proběhla
výsadba prvních stromů
a občané zároveň měli možnost
navštívit dosud veřejnosti
nepřístupná místa.
Akce se zúčastnil starosta
Roman Petrus, v jehož gesci
se revitalizace připravuje, dále
zastupitel a předseda komise
pro životní prostředí Vít Céza,
který od počátku organizuje
přípravy projektu a diskuse
s místními občany, a také
architekti zpracovávající
projekt, zástupci spolku Park
Dlážděnka a další občané
městské části.

V úvodu byla představena
budoucí podoba parku, který
bude zrevitalizován a rozšířen již
v příštím roce. Poté proběhla
výsadba prvních stromů (javor
babyka, Acer campestre), které
tak budou mít více času se
stabilizovat a v příštím roce již
budou vzrostlejší a estetičtější.
Po výsadbě proběhla příjemná
diskuse s občerstvením a prohlídka některých oplocených míst,
kam dosud neměla veřejnost
přístup. Tato místa budou
v rámci revitalizace zpřístupněna, ploty budou odstraněny
a celkově dojde ke zprůchodnění

i sochu skřítka Čimíska a jeho
domeček v koruně stromu.
Skřítek Čimísek, který stezkou
provází, je zároveň hrdinou
pohádkové knihy Pohádky
z Čimického háje, ze které budou
v Centru RoSa, Střelničná 1680/8,
Praha 8, ve středu 13. prosince

od 14:00 číst herci a autor knihy
Martin Rezek zde bude vyprávět
o jejím vzniku. Občané městské
části se mohou přijít s knížkou
seznámit, při autogramiádě
získat vánoční dárek pro své
děti, a podpořit tak i sbírku pro
(vic)
Čimický háj.

řady dosud nepřístupných míst,
včetně plochy, která bude
přetvořena do podoby jedinečné
vyhlídky na Prahu.
Starosta Roman Petrus
k tomu sděluje: „Velmi si vážím
rozvíjejících se sousedských
aktivit na Dlážděnce, které jsou
pro nás velkou motivací,
abychom intenzivně pokračovali v zušlechťování tohoto
veřejného prostoru.“

Zastupitel Vít Céza k tomu
dodává: „Přípravu revitalizace
projektu Dlážděnka jsme od
počátku připravovali v maximální míře ve spolupráci s občany
s cílem zkvalitnit zdejší park,
výrazně ho rozšířit a zároveň
tím připravit budoucí zkvalitnění prostoru celého zdejšího
vltavského svahu, který začíná
Dlážděnkou a končí až na
(red)
Císařském ostrově.“ 

Foto: Anita Maninová
Jeden z prvních stromů zasadil starosta MČ Praha 8 Roman Petrus.
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Měníme Prahu 8
Národní konference MČ Praha 8

Pohyb v každém věku

nnPod záštitou zástupce
starosty městské části
Praha 8 Petra Vilguse a radní
pro sport Jany Solomonové
proběhl 13. listopadu
2. ročník celostátní konference pro širokou i odbornou veřejnost v Kulturním
domě Ládví v Praze 8.
Konferenci pořádala
městská část Praha 8.
„Konference má za cíl přenos
‚dobré praxe‘ mezi účastníky, což
se dnes rozhodně podařilo,“ říká
zástupce starosty městské části
Petr Vilgus. A radní pro sport
Jana Solomonová k tomu
dodává: „Rozdílnost témat
i jedinečné zkušenosti našich
panelistů zajistily vysoký
potenciál pro předávání
zkušeností mezi odbornou
a širokou veřejnost.“
V dopolední části proběhly
dva bloky odborné části
konference, v odpolední pak
příklady dobré praxe:

Kombinace pohybových
a mentálních aktivit
Ing. Hana Čepová, spoluzakladatelka Právě teď!, o. p. s.
DDM HMP, láska ke sportu
a celoživotní pohyb na všech
úrovních...
Mgr. David Berenreiter, pedagog
volného času, ředitel střediska
Karlínské Spektrum, zástupce
ředitele Domu dětí a mládeže hl.
m. Prahy
Tablet je pro děti vlak do
stanice Obezita
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.,

Výchova hráče nejen ke
sportovním dovednostem
Tomáš Kusý, předseda softbalového klubu Joudrs Praha, hlavní
trenér mužské reprezentace

IV. blok – příklady dobré
praxe
Sportovní výchova dětí očima
olympionika
Michal Novotný, dvojnásobný
olympionik, vítěz světového
poháru v Snowboardcrossu, člen
komise sportovců Českého
olympijského výboru,
podnikatel ve sportovním
prostředí, otec dvou dětí

Poděkování patří společnosti Musa catering, která se
postarala o raut, Fair@Bio
obchodu z Karlína, ti nabídli
účastníkům fairtradovou kávu
a čaj, sociálnímu podniku
Aranžerie – Společnost „E“,
která zpříjemnila prostory
květinovou výzdobou. Díky
patří i Vyšší odborné škole ekonomické a Obchodní akademii
Kollárova, její studenti byli
nejlepšími pomocníky a hostesky zpříjemnily den všem
účastníkům konference.
Partnery konference byli:
Hygienická stanice Hlavního
města Prahy, Státní zdravotní
ústav, Pharmind Corporation,
Učitelské noviny, Společnost
Fitness Place, s. r. o., provozovatel
prémiových klubů Holmes Place,
Zdravá města, obce, regiony ČR.

I. blok – odborná část

Zahájení konference
MgA. Vilgus Petr, Ph.D., zástupce
starosty MČ Praha 8
Představení projektů MČ
Praha 8
Mgr. et Mgr. Jana Solomonová,
BcA., radní MČ Praha 8
Pohyb jako cesta k redukci
chronických neinfekčních
onemocnění
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.,
MPH, ředitelka Ústavu pro
zdravotní gramotnost, z. ú.
Výskyt nadváhy a obezity
u návštěvníků „Dnů zdraví“
konaných v Praze v roce 2017
Ing. Füleová Anna, vedoucí
oddělení podpory zdraví
a zdravotní politiky Hygienické
stanice hl. m. Prahy
Děti online
Mgr. et MgA. Lucie Essenza,
Psycholog, institut Re:Life

II. blok – odborná část

Parky v pohybu – cvičení
zdarma pro každého
Mgr. Lucie Cvrčková, DiS.,
odborný pracovník Centra
podpory veřejného zdraví, Státní
zdravotní ústav v Praze

představitelé MČ Praha 8, zprava Petr Vilgus, Jana Solomonová.

vedoucí Katedry rekreologie na
Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

III. blok – příklady
dobré praxe

Pohyb naší mysli
Olga Šípková, dvojnásobná
mistryně Evropy ve sportovním
aerobiku žen, čtyřnásobná
mistryně ČR a mistryně světa,
podnikatelka
Potenciál spolupráce sportovního klubu a škol
Ing. Jan Herget, Ph.D., Beachklub Ládví
Dítě – obrazem svého učitele
Mgr. Daniel Müller, ředitel,
lektor, hlavní metodik, IQ pohyb

Hormony v pohodě
Šárka Simonidesová, lektorka
Hormonální jógy pro ženy,
muže, jin jógy aj.
Jak mi sport zachránil život
Petr Koukal, zakladatel Nadačního fondu Petra Koukala
a projektu STK pro chlapy
Fyzická zdatnost studentů
ZŠ a SŠ
Mgr. Jaroslav Kubricht, manažer
projektu Kinantropo
Jelikož je městská část
Praha 8 Fairtradovou městskou
částí, na místě jsme všem
řečníkům poděkovali formou
malého balíčku s produkty fair
trade.

Za edukativní stánky děkujeme:
Mammahelp,
FIT2B, s. r. o.,
SK Kometa Praha,
Fokus Praha, z. ú.
Více informací, fotografie
i videa z akce najdete na
Facebooku a webových
stránkách městské části
Praha 8.
Městská část Praha 8 děkuje
všem řečníkům, účastníkům
i partnerům akce za účast
a šíření získaných informací
a dobré praxe. Těšíme se na
setkání na dalším ročníku
konference!
Simona Erben
Oddělení strategického rozvoje
a místní Agendy 21
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Fairtradová
městská část

PRAHA 8

Stále se něco děje...

nnZa poslední měsíc jste měli
příležitost navštívit, zhlédnout či jen projít kolem
zajímavých projektů
v Praze 8.

Začátkem října byla na třech
místech, v Karlíně, Libni
a Kobylisích, představena
výstava s názvem Příběh banánu.
Návštěvníci měli možnost se na
14 fotografiích a doprovodných
příbězích dozvědět o životě
farmářů a zaměstnanců na
banánových plantážích.
Na Karlínském náměstí proběhl
v rámci zahájení výstavy také
doprovodný program.
O pár dnů později, v pondělí
16. října, se v rámci Světového
dne potravin uskutečnila
v Karlínské obchodní akademii
akce místních studentek
s názvem Zdravá svačina. Kdo
chtěl, tak si mohl zakoupit
chutnou svačinu připravenou
z lokálních a férových
ingrediencí.
Současně s tím byla zahájena
kampaň Pěstuj planetu a představena výstava Jídlo nás
spojuje. Výstava je putovní
a je a bude vystavena v různých
českých městech. Od 20. listopadu do 3. prosince zavítala do
Centra Krakov v Bohnicích
a v den zahájení výstavy zde
probíhala ochutnávka fairtradových surovin.
S tématem potravin, prodejem
a odpovědným nakupováním
souvisí i jedna zajímavá novinka,

bezobalové zásobníky
v Biodomově.

zahájení výstavy Příběh
banánu na Karlínském náměstí.

která je v obchůdku zdravé
výživy Biodomov na Ládví, a to
je možnost nákupu vybraných
surovin z velkoobjemových
zásobníků do vlastních nádob
či znovupoužitelných obalů.
Autorem této myšlenky
a iniciátorem kampaně na
předcházení odpadu Zero waste
je v České republice organizace
Bezobalu.
Co konkrétně vám v Biodomově nabídnou? Posuďte sami.
Majitelka obchodu zdravé
výživy popisuje:
„Většina potravin a zboží, které
nakupujeme, má obal, který je
více či méně ekologický, ale často
určený pouze na jedno použití.
I když poctivě třídíme, následné
zpracování obalů je nákladné
a další využití pouze omezené.
Průměrně občan ČR vyprodukuje ročně 308 kg odpadu a toto
číslo se stále zvyšuje.

Proto v obchodě Biodomov
(pasáž metra Ládví) si již od
začátku října můžete nasypat
nebo nabrat ze zásobníků cizrnu,
čočku, quinou, vločky nebo třeba
kokos do vlastních přinesených
obalů, nebo zvolit alternativu
papírových či látkových sáčků.
Ušetříte obal i peněženku, nákup
bez obalu je totiž výhodnější po
všech stránkách.
Jako alternativu k mikrotenovým sáčkům nabízí v Biodomově na nákup ovoce, zeleniny
a pečiva Frusacky. Jsou
vyrobené z unikátní tkaniny
na bázi kukuřičného škrobu,
výroba je 100% česká za
férových podmínek, do výroby
jsou zapojené i chráněné dílny.
Frusack je lehký, funkční,
ekologický a designově dokonalý. Po dvou letech používání
se na kompostu beze zbytku
rozloží. Používáním Frusacků
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budete opravdu šetřit přírodu.
Ročně spotřebujeme v ČR
v průměru 400 kusů mikrotenových sáčků na osobu a rozklad
těchto sáčků trvá až 1000 let.
Do konce tohoto roku se
v Biodomově objeví i produkty
od firmy Ekodomov. Tato firma
nabízí například ekologické
kompostovatelné sáčky nebo
krabičky na svačiny, nádoby na
bioodpad, kompostéry...
Možností, jak šetřit přírodu,
je v dnešní době nespočet. Stačí
jenom začít.“
Zajímavé, že? Tak neváhejte
a přijďte se osobně přesvědčit
a nakoupit.
Pokud budeme ve výčtu
projektů pokračovat, tak zmíním,
že nás na konci září navštívil
pěstitel fairtadové bio kávy
z Mexika. Poutavým vyprávěním
o svém životním osudu, rodině,
práci a podmínkách na kávové
plantáži zaujal všechny přítomné. V diskusi bylo zmíněno i téma
fair tradu a konkrétního přínosu
pro místní obyvatele.
Mezi přehled aktivit z poslední
doby v oblasti udržitelnosti patří
i účast zástupců městské části
Praha 8 na Konferenci environmentální vzdělávání a osvěta
v Národní technické knihovně
v Praze 6. Pan místostarosta Petr
Vilgus zde vedl ve spolupráci
s Lenkou Černínovou z Ekumenické akademie workshop na
téma inspirace a příležitosti ke
spokojenému životu obyvatel
Prahy 8. Představeny byly
aktivity městské části v oblasti
participace, osvěty, udržitelného
rozvoje a podpory fair trade.
Jana Martínková, Oddělení
strategického rozvoje a MA21

Naše mládež v zahraničí

Mladí zastupitelé
na diplomatické
cestě v Německu
nnV naší městské části již druhým
rokem funguje Zastupitelstvo mladých
Prahy 8, které reprezentuje názory
mladých a zajímá se o problémy, ale
i prostředí, ve kterém mladí v Praze 8
žijí. Zároveň se snaží o eliminaci co
nejvíce těchto problémů a zvýšení
spokojenosti s podobou Prahy 8.
Toto zastupitelstvo má také své zástupce
i v Pražském parlamentu dětí a mládeže,
které sdružuje obecní zastupitelstva

mládeže a snaží se řešit jejich problémy na
krajské úrovni.
Pražský parlament dětí a mládeže (PPDM)
má také spřátelené rady mládeže v jiných
městech, se kterými se pravidelně navštěvuje a vyměňuje nápady na zlepšení fungování
svého města a organizace místních studentských rad.
Jeden takový parlament je v Německém
městě Weil der Stadt, který spolu s PPDM
navštívili 26. 10. až 29. 10. 2017 zástupci
Zastupitelstva mladých Prahy 8 (ZMP8):
Jakub Navrátil a Petr Nachtman. V rámci
celé návštěvy byli zástupci ZMP8 představeni panu starostovi, probrali možnou
spolupráci do budoucích let s místním
parlamentem mladých a zjistili, jak zde
funguje kooperace místní radnice s jejich
parlamentem. Oba ze zástupců hodnotí celou

Češi a Němci spolupracují.

akci velmi kladně a přínosně pro další práci
na zvelebování prostředí pro mladé a realizování jejich myšlenek na Praze 8.
JAKUB NAVRÁTIL, Místostarosta
Zastupitelstva mladých Praha 8
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Sociální a zdravotní péče
Poděkování

Ája už má polohovací lůžko
Ája a její maminka děkují všem
dárcům z řad veřejnosti, ale také
zástupcům radnice paní Ing.
Anně Kroutil, radní Mgr. et Mgr.
Janě Solomonové a sběračům
PET víček, kteří přispěli finančně
a díky kterým si mohla letos
26. 10. zakoupit dřevěné
polohovací elektrické lůžko
a pěnovou antidekubitní matraci
v celkové výši 36 220 korun.
PET víčka sbírali: zaměstnanci
Hygienické stanice hl. m. Prahy,
zaměstnanci z ÚMČ Praha 8,
policisté z Obvodního ředitelství
Policie Praha III z ul. Trousilova,
pacienti z Nemocnice Na Bulovce, Billa z ulice Freyova, Praha 9,
Billa z ulice Křepejského,

Praha 11, Billa – Florenc,
Sokolovská 69/14, Praha 8, děti
ze ZŠ Zdiměřická P11, ZŠ Burešova, ZŠ a MŠ Na Slovance,
ZŠ Žernosecká, ZŠ Palmovka,
ZŠ Petra Strozziho, ZŠ U Školské
zahrady, ZŠ Bohumila Hrabala,
MŠ Libčická, MŠ Poznaňská
a další školská zařízení, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 8.
V listopadu společnost Pražské
služby svezla 1400 kilogramů
PET víček.
Sběr PET víček i nadále
pokračuje. Můžete je odevzdávat
v prostorách úřadu MČ Praha 8
(tzv. Bílý dům, U Meteoru 6,
Libeň), v KD Krakov nebo
(šim)
v OC Krakov.

Nemocnice
Na Bulovce

Dětská chirurgie
potřebuje
cystoskop
nnDětská chirurgie v Nemocnici
Na Bulovce nutně potřebuje získat
346 197 korun na vybavení pro
dětskou urologii za účelem vyšetření močového měchýře a ledvin
pacientům hospitalizovaným na
oddělení Dětské chirurgie Nemocnice Na Bulovce.
V současné době již nemůže poskytovat
dětským urologickým pacientům kvalitní
péči, jejíž součástí je endoskopické
vyšetření močového měchýře, které se
provádí pomocí cystoskopů. Původní
vybavení je již velmi zastaralé, pořízeno
bylo v roce 1984. Z tohoto důvodu je
i velmi opotřebované. Nový cystoskop by
měla dodat firma Olympus, jejichž
zařízení dětská chirurgie již má a je s nimi
spokojena.
Máte-li zájem finančně přispět na
koupi dětského cystoskopu, můžete svůj
finanční příspěvek zaslat na účet číslo:
123-16231081/0710, VS 16213810, který je
veden u ČNB. Jedná se o účet Nemocnice
Na Bulovce. Variabilní symbol 16213810
je určen pouze pro dětský cystoskop.
Další potřebné informace pro nákup
dětského cystoskopu vám ráda poskytne
Mgr. Eva Šimková na e-mailu:
eva.simkova@praha8.cz.
Sponzoring pro dětskou chirurgii
Nemocnice Na Bulovce bude realizován
(red)
v prosinci 2017 a v lednu 2018. 

Díky pomoci veřejnosti i finančnímu příspěvku od radních MČ Praha 8
si už Ája může doma užívat polohovací elektrické lůžko a pěnovou
antidekubitní matraci.

HoST pomáhá již 14 let

Těžištěm je práce
přímo v rodinách
HoSt Home-Start ČR je nezisková organizace zaměřující se na rodiny s malými
dětmi (0–7 let), které jsou ohroženy tíživou
sociální situací. Od roku 2003 působíme po
celé Praze a i na osmičce nás dobře znají, ať
už se jedná o spolupráci s OSPOD MČ Praha 8 nebo neziskovými organizacemi, jako
je Kolpingův dům.
Těžištěm naší činnosti je práce dobrovolnic přímo v rodinách. Dobrovolnice
s rodičovskou zkušeností dobře chápou
problémy spojené s péčí a výchovou
malých dětí. Pokud se k tomuto náročnému období v životě rodiny přidají ještě
problémy s penězi, bydlením, nedobré
rodinné zázemí, nemoc, opuštěnost
a nemožnost sdílet radosti a starosti, pak je
leckdy jen krůček k přetížení a zhroucení
rodiče. Dobrovolnickou podporou mnohdy
můžeme těmto dramatickým scénářům
přirozeně předejít.
Dobrovolnice provázejí rodiny náročnými, ale i každodenními situacemi, především prostřednictvím naslouchání
a sdílení zkušeností. Chápou a nesoudí, což
jsou zbraně mnohdy silnější než sebeprofesionálnější metody sociální práce. Provází
rodiče např. do dětských heren, vaří spolu,
pomáhají zbavit se plenek, drží palce při
zvykání ve školce nebo spolu třeba
objevují radost ze společné hry. Pokud se
rodiny nacházejí ve složitější situaci,
dojíždějí do rodin terénní sociální pracovnice. Nabízíme také možnost individuální
a rodinné terapie.

Malým dětem dobrovolnice z HoSTu
pomáhají zbavit se plenek nebo spolu třeba
objevují radost ze společné hry.

Novinkou je nově vybavená herna
s prvky montessori v prostorách naší
organizace. Třikrát týdně zde bezplatně
běží čtyřhodinový dopolední program pro
rodiče s dětmi od přibližně 2 do 6 let. Je tu
čas pro hraní, přípravu společné svačiny,
ale i možnost poradit se o svém dítěti.
K dispozici je tým chápavých lektorek,
které prostřednictvím společné hry
provádějí rodiče i děti případnými
nesnázemi vzájemných vztahů.
Naše organizace je součástí členské
asociace Home-Start Worldwide. HoSt
Home-Start ČR je akreditovaným členem
asociace (splňuje na nejvyšší úrovni
principy a standardy kvality dle mezinárodních kritérií Home-Startu Worldwide).
Více na www.hostcz.org, kde je možno
zhlédnout i dokument ČT o nás.
Martina Přečková, HoST Home-Start ČR
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Praha 8 je přátelská
k seniorům
nnTřetí místo v prvním ročníku soutěže Obec
přátelská seniorům si odnesla městská část Praha 8.
Na další podporu seniorů získala městská část
dotaci jeden milion korun.
Obce, města i městské části z celé České
republiky soutěžily o finanční dotaci na
aktivity, které podpoří seniory v regionech.
První ročník soutěže navazuje na úspěšný
projekt Odboru rodinné politiky a politiky
stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí
Obec přátelská rodině, který vznikl již před
devíti lety. Soutěž byla pořádána ve
spolupráci s Radou vlády pro seniory
a stárnutí populace.
„Cílem soutěže je více zapojit obce do
podpory seniorských aktivit, a zlepšovat tak
podmínky pro jejich život v regionech.
Museli jsme představit konkrétní proseniorská opatření, která reagují na aktuální
potřeby rodin a seniorů v naší městské
části,“ popisuje radní Jana Solomonová.
MČ Praha 8 soutěžila v V. velikostní
kategorii a umístila se třetí za Ostravou –
Porubou a Olomoucí. Za MPSV předal
v úterý 17. října ocenění a šeky vítězům
náměstek člena vlády Tomáš Petříček spolu
se zástupci dalších organizací v Hrzánském
paláci v Praze. Za osmou městskou část
převzala ocenění a šek na další aktivity
určené pro seniory v hodnotě jeden milion

korun Jana
Solomonová.
Porotu
zaujala
především
pravidelná
činnost
formou
edukačních
programů v KD
Ládví (přednášky
Praha neznámá, tajemství
šlechtických rodů a Cesta kolem světa
spojené s vycházkami po Praze a výlety
po památkách ČR), ale také pravidelné
sportovní aktivity pro seniory. Zvláštní
pozornost byla věnována také oslavám Dne
seniorů.
„Úspěch v soutěži mne, samozřejmě, velmi
těší. Ne toliko kvůli finanční dotaci, kterou
jsme díky třetímu místu získali, ale především kvůli tomu, že naši práci pro seniory
(mav)
děláme dobře,“ dodává Solomonová.

www.praha8.cz
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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 prosinec
``5. 12. úterý od 13,00 do 16,00 hod.
 VÝTVARNÁ DÍLNA – Dárky
k vánocům. Pomůcky: bílá tužka,
silnější jehly, nitě, nůžky. V Gerocentru.
Vede A. Boušová, vstupné 20 Kč.
``11. 12. pondělí od 19,00 hod.

 VÁNOČNÍ KONCERT – Rybova

Vánoční mše, Salvátorská 1. Informace
u paní Müllerové.
``12. 12. úterý od 13,00 hod.

 CVIČENÍ PAMĚTI v Gerocentru.

Vede Iva Hubená.

``18. 12. pondělí od 13,00 do 14,00 hod.

 LUŠTĚNÍ ČÍSELNÝCH KŘÍŽOVEK

v Gerocentru. Vede Věra Dvořáková.
``19. 12. úterý od 13,00 hod.

 BABINEC – VÁNOČNÍ POSEZENÍ

v Gerocentru.

``20. 12. středa od 19,00 hod.
 DIVADLO Karla Hackera –
Domácí štěstí. Vstupenky za 125 Kč ve
středu mezi 12. a 13. hod. u Ivy Hubené
v Gerocentru.
``Úterky 5. 12. a 12. 12. od 14,00 hod.

 BOWLING. Herna v Dolních

Chabrech. Sraz ve 13,50 h. před hernou
(spojení: autobus č. 162, stanice Osická,
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy).
Vede Věra Dvořáková.
``Středy 6. 12. a 13. 12. od 13,00 hod.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA

S HOLEMI. Sraz ve 13,00 h. v Gerocentru.
Hole vlastní. Vede Iva Hubená.
``9. 1. úterý od 13,00 do 16,00 hod.
 VÝTVARNÁ DÍLNA – Drátování.
V Gerocentru. Vede A. Boušová, vstupné 20 Kč.

Nabídka práce

MČ Praha 8 hledá účetní
Hledáme kolegu/kolegyni na pozici
účetní, který bude pravidelně
komunikovat s vnitřními klienty
(přebírání dokladů, řešení účetní
problematiky, závěrky).

Radní Jana Solomonová (vpravo) a Kateřina Halfarová, ředitelka Osmičky pro rodinu, s certifikáty
za soutěž Obec přátelská k seniorům.

• Dále je třeba vést konzultace s ostatními
účetními a rozšiřovat si znalosti o jejich
problematiku. • Požadujeme SŠ nebo
VŠ vzdělání v ekonomickém oboru.
• Pozice je vhodná i pro absolventa,
který chce rozvíjet své teoretické znalosti
z oblasti účetnictví v praxi. • Znalost práce
v systému Ginis a znalost daňové
problematiky výhodou. •
Bližší informace na tel.: 222 805 405
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Školství a mládež

Osmička pro rodinu
pro vás připravila
Ďáblík

Krabík

Taussigova 1, Praha 8

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Pondělí
Výtvarka s Andreou 10:00–11:00
Úterý
Hudebka pro nejmenší 9:00–9:40
Montessori 10:30–11:30
Předškolní příprava 15:00–16:00
Pilates 19:00–20:00
Středa
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:00–11:00
Cvičení dětí 1,5–3 roky 16:30–17:30
Čtvrtek
Hudební ateliér 9:30–10:20
Výtvarné tvoření s Ivetou
10:00–11:00 hod.
Angličtina pro maminky s hlídáním
dětí od 1 roku 15:30–16:30
Cvičení dětí (Sportovní průprava)
16:30–17:30
Vracíme se do formy 17:30–18:30
Pátek
Dětská herna s angličtinou 9:30–10:30
Jednorázové akce
7. 12. Mikulášská nadílka s divadelním
představením 10:00 hod.
11. 12. Světýlkový průvod
sraz 17:15 hod. na Elsnicově náměstí
8. 12. S kočárky za poznáním
9:15–11:15 hod. sraz před KD Krakov
Dětský klub otevřen do 22. 12. 2017
do 13. hod. Těšíme se opět 2. 1. 2018
Kde nás najdete: Taussigova 1, P 8
(věžák – nízká žlutá přístavba)
Otevírací doba: po–čt 9:00–17:00
pá 9:00–13:00
Kontakty: tel.: 281 863 104
e-mail: dablik@osmickaprorodinu.cz

Úterý
Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi 9:30–10:30
Středa
Dětská herna s angličtinou
9:30–10:15
Čtvrtek
Montessori 9:30–10:30
Jednorázová akce
6. 12. Mikulášská nadílka
s divadelním představením 10:00 hod.
11. 12. Světýlkový průvod
sraz 17:15 hod. na Elsnicově náměstí
8. 12. S kočárky za poznáním
9:15–11:15 hod sraz před KD Krakov
Dětský klub otevřen do 22. 12. 2017
do 13. hod. Těšíme se opět 2. 1. 2018
Otevírací doba:
po–st, pá 9:00–13:00
čt 11:00–13:00
Kontakty:
tel.: 283 090 431
e-mail: krabik@osmickaprorodinu.cz

Průvod vánočních
světýlek
s překvapením
Pondělí 11. 12. v 17:15 hod.

Karlík
DK Karlík, DDM Karlínské
Spektrum, Karlínské náměstí 7,
Praha 8 – Karlín

Pondělí
Pohybovky s Ájou 10:00–11:00
Klub
Středa
Výtvarka s Ájou 10:00–11:00
Pátek
Sokolovská 121, Praha 8
Cvičení s Jitkou Kryšpínovou
Doučování zdarma
8:00–9:00
Jednorázové akce:
Otevírací doba klubu Mapa:
5. 12. Mikulášská nadílka s divapo, út klub pro mladší (6–12 let),
delním představením 10:00 hod.
od 13:00 do 18:00
11. 12. Světýlkový průvod
st, čt klub pro starší (10–15 let),
sraz 17:15 hod. na Elsnicově náměstí
od 13:00 do 18:00
8. 12. S kočárky za poznáním
Navíc výtvarka s Maruškou
9:15–11:15 hod sraz před KD Krakov
vždy v úterý od 15:30 do 16:30
Dětský klub otevřen do 22. 12. 2017
Velký vánoční Mapa večírek
do 13. hod. Těšíme se opět 2. 1. 2018
čtvrtek 21. 12. 2017
Otevírací doba:
Klub Mapa otevřen do 21. 12. 2017
do 18. hod. Těšíme se opět 2. 1. 2018 po–pá 9:00–13:00
Kontakty:
Kontakty:
tel.: 724 623 435
tel.: 606 634 847
e-mail: mapa@osmickaprorodinu.cz e-mail: karlik@osmickaprorodinu.cz

Mapa

Mapa

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

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

Široká zimní nabídka,
která vás zaujme
Zimní měsíce jsou pro čtení knížek
jako stvořené, proto Osmička pro
rodinu přichází s novým tematickým
cyklem, kterým chce podpořit četbu
a vztah ke knihám. Začínáme
autorským čtením se spisovatelem
Michalem Vieweghem. Pro děti pak
nabízíme „Knížkotoč, aneb knížka pro
každého“. Na všechny naše akce jste
srdečně zváni.
Ředitelka
Mgr. Kateřina Halfarová

RODINNÉ CENTRUM OSMIČKA
Libčická ulice 333, Praha 8 – Čimice
Pondělí
Zdravotní cvičení 9:00–10:00
Zdravotní cvičení 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–13:00
Otevřený klub pro děti
a mládež 13:00–17:30
Hravé poznávání přírody
16:30–17:30
Aby záda nebolela 18:00–19:00
Jóga pro začátečníky 19:00–20:00
Úterý
Otevřený klub pro seniory
10:00–12:00
Ping-pong 12:00–14:00
Cvičení pro děti od 1,5–3 roky
Zpátky do formy 18:30–19:30
Středa
Hudebka pro nejmenší 9:00–9:40
Aby záda nebolela 9:30–10:30
Ping-pong 12:00–14:00
Deskové hry 14:30–16:30
Digitální svět pro seniory
15:00–16:30
Playful yoga and games in English
for children 16:30–17:30
English conversation for adults
17:45–18:45
Pilates 19:00–20:00
Čtvrtek
Balanční cvičení pro seniory
9:00–10:00 a 10:00–11:00
Ping-pong 12:00–14:00
Otevřený klub pro děti a mládež
13:00–17:30
Kurz předškolní přípravy
14:00–15:00

Pravidelné doučování
14:00–15:00
Jugger 17:30–19:00
Pátek
Jemná jóga 11:00–12:00
Otevřený klub pro seniory
14:00–16:00
Tanečky pro děti od 3,5 let
15:30–16:30
Latino dance 16:30–17:30
Jednorázové akce
2. 12. Výroba vánočního svícnu
10:00–12:00
2. 12. Výroba adventního věnce
14:00–17:00
3. 12. Lehký dotek aromaterapie
9:30–12:00
12. 12. Beseda s policií ČR
pro seniory 10:00–12:00
9. 12. Jógou proti stresu
9:30–11:30, 14:00–16:00
14. 12. Přednáška nový partner
16:00–18:00
19. 12. Autorské čtení s Michalem
Vieweghem 17:00–18:30
Rodinné centrum Osmička
otevřeno do 22. 12. 2017 do 18. hod.
Těšíme se opět 2. 1. 2018
Otevírací doba
po 9:00–20:00 út 10:00–19:30
st 9:00–19:00 čt 9:00–16:00
pá 11:00–17:30
Kontakty: tel.: 606 035 260
e-mail: rc@osmickaprorodinu.cz

Máte pro nás nějaké náměty, dotazy, připomínky
nebo potřebujete více informací? Napište mi
e-mail: katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
nebo tel.: 601 089 379
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Pozvánka do otevřeného
klubu pro seniory
Rodinné centrum Osmička si váží seniorů, kteří mají zájem
o společná setkávání a aktivní trávení volného času.
Proto vás srdečně zveme do našeho
otevřeného klubu pro seniory, kde
v přátelském duchu můžete prožít hezké
chvíle. Budeme rádi, když s sebou
budete přinášet i své vlastní nápady na
konkrétní zájmové činnosti klubu.
Pokusíme se klub přizpůsobit i vašim
časovým možnostem, takže pokud vám
nevyhovují dny či čas, kdy jsme klub
zařadili do programu, dejte nám o tom
vědět, a zkusíme vám vyjít vstříc. Pro
začátek budeme rádi, pokud se přímo

zapojíte do utváření programu klubu
(sdílení zážitků z dovolené, neobvyklých příhod ze života či dobrých
rychlých receptů, můžeme se věnovat
i společné výrobě vánočních dárků,
oceníme i vaše kulturní tipy
a zážitky…). Věříme, že za vaší přímé
účasti určitě dokážeme vytvořit společně bezvadný kamarádský klub
seniorů. Těšit se na vás bude vedoucí
klubu Alena i celý tým Rodinného
centra Osmička.

Novinky z klubu Mapa
proběhne v termínu od 12. do 16. 2.
Máme za sebou podzim, který se
a bude stát 100 Kč. Hlásit se můžete
v Mapě nesl ve tvořivém duchu.
osobně v klubu Mapa, Sokolovská 121,
Rozjeli jsme naši oblíbenou výtvarku
nebo na mapa@osmickaprorodinu.cz,
s Maruškou, kde si můžete vyzkoušet
tel.: 606 634 847.
netradiční nové techniky – vyráběli
jsme mramorový papír a pomocí sprejů
jarní
příměstský
vytvářeli obrazy podzimní krajiny.
tábor
Výtvarka bude probíhat i v prosinci
vždy v úterý od 15:30 do 17:30 a je
Dobrodružství
zdarma, tak si přijďte vyzkoušet něco,
v Jumanji
co jste ještě nezkusili. S klubem jsme
se také účastnili Dýňové slavnosti
v Rodinném centru Osmička, kde si
každý vydlabal svoji jedinečnou dýni.
Otevíráme také jarní běh příměstského tábora S Mapou na tábor!
Děti čeká opět bohatý celodenní
program ve znamení táborové hry
Dobrodružství v Jumanji! Tábor

Dětský klub Karlík
Dětský klub Karlík nabízí řadu
aktivit pro prarodiče, rodiče a jejich
děti. V dětském klubu najdete
příjemnou hernu pro nejmenší.
Rodiče s dětmi se mohou zúčastnit
pravidelných aktivit, pohybového

cvičení nebo výtvarného tvoření,
besed i workshopů, přednášek
a seminářů zaměřených na různá
témata - zdravé stravování a životní
styl, první pomoc dětem, bezpečnost
našich dětí.

Autorské čtení s Michalem Vieweghem
Přijďte si poslechnout autorské čtení Michala Viewegha,
na které naváže beseda s autorem a příjemné posezení.
Volné pokračování knížky Krátké
pohádky pro unavené rodiče, která
vyšla již před deseti lety. Za tu dobu
se pochopitelně pár věcí změnilo:
Sáře nejsou čtyři, ale čtrnáct, a Báře
neméně kritických dvanáct. Tatínek
je ale pořád známý herec a maminka
stále lékárnice. Jak si možná
vzpomínáte, dědeček Petr už zemřel,

protože měl v břiše nádor jako ten
tygr v pražské zoo. Asi ale nevíte, že
babička Vilma dostala Alzheimerovu
nemoc, při které člověk často netrefí
domů, schovává klíče do polévky
nebo zapaluje záclony, aby lépe
viděl na luštění křížovek. Tatínek je
z podobných babiččiných příhod
moc nešťastný. Když ale chtěl
babičku odvézt do nemocnice pro
staré lidi, maminka se nadechla
a řekla, že je to zatím jediná babička
Sáry a Báry, takže si ji musí ještě
minimálně sedm měsíců doma
nechat. Tatínek uznal, že má
maminka pravdu, ale potom mu
začalo být divné, proč se přitom
nadechla a hlavně
proč řekla zatím…
ÚTERÝ 19. 12.
17:00–18:30
RC Osmička
Vstup zdarma

Městská část
Praha 8

www.osmickaprorodinu.cz
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Školství a mládež
Doporučení

Školy by měly
i v zimě
pravidelně
větrat
nnHygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen
„HSHMP“) se v rámci své dozorové činnosti v oblasti hygieny
dětí a mladistvých zaměřuje také na monitoring kvality
ovzduší ve třídách pražských mateřských a základních škol.
Z naší zkušenosti se jasně
potvrzuje, že v topné sezoně
a v souvislosti se zateplováním
školních objektů jsou tyto naše
kontroly nanejvýš důležité. Děti
potřebují mít ve třídách nejen
dostatečné teplo, ale také
čerstvý vzduch, který udržuje
jejich bdělost a koncentraci.
Po zateplení školního objektu je
totiž potřeba větrat daleko
častější. Poměrně dokonalá

těsnost oken snižující náklady
na energie totiž na druhé straně
omezuje tolik potřebnou
cirkulaci vzduchu mezi prostředím venku a uzavřenými
interiéry školních budov.
Snadno měřitelným ukazatelem kvality výměny vzduchu
ve třídách je koncentrace oxidu
uhličitého (CO2) v prostoru
učeben a tříd. Udává se v hodnotách ppm. Jen v průběhu

Čerstvý vzduch ve třídě je pro kvalitu výuky velmi důležitý.

prvního pololetí letošního roku
provedli naši zaměstnanci
vlastními kalibrovanými
měřidly celkem 32 měření
v 17 základních školách ve
třídách 1. i 2. stupně. Tyto
kontroly ale intenzivně pokračují i ve druhé půlce letošního
roku.
V současné době je limit pro
koncentraci CO2 ve vnitřním
prostředí stanoven na
1500 ppm, a to pouze ve
vyhlášce č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích
na stavby.
Výsledky dosavadních kontrol
určité nedostatky v dané oblasti
prokázaly. Oxid uhličitý je
běžným kontaminantem
vnitřního ovzduší. Zdrojem je
především sám člověk (dýchání).
Jeho vyšší množství může
způsobit bolesti hlavy, závratě,
únavu. Ve 20 % měření byly
zjištěny hodnoty, které nebyly
optimální (přes 1200 ppm do
1499 ppm). V 19,5 % měření
zjištěné výsledky přesáhly
hodnotu 1500 ppm. Okamžité
větrání tedy vyžadovalo téměř
40 % učeben.
V několika málo případech
naši kontrolní zaměstnanci
naměřili hodnoty atakující
hranici 2000 ppm CO2. To je už
koncentrace, kdy se může u žáků
projevit například únava nebo
ztráta koncentrace. Hygienici
tak přímo na místě v těchto
případech krátkým, ale efektivním vyvětráním učebny
prokázali, že došlo k podstatnému zlepšení kvality vnitřního
prostředí. Hodnoty po vyvětrání
totiž klesly pod 1000 ppm CO2.
Základem pro přijatelnou
kvalitu ovzduší ve vnitřních
prostorách je nejen dostatečné
větrání, ale i přijatelně velký
prostor pro každou přítomnou
osobu, takzvaná vzduchová
kostka. Proto jsme v rámci

měření CO2 také ověřovali, zda
v hodnocených místnostech není
překročena kapacita učeben
a tepelně-vlhkostní poměry, a to
orientačním měřením teploměrem a vlhkoměrem. Až na jediný
případ byla ve všech kontrolovaných případech kapacita
prostoru vyhovující a neprokázalo se ani překročení limitů pro
teplotu vzduchu a relativní
vlhkost. Kvalita vnitřního
ovzduší tedy v průběhu kontrol
vždy závisela hlavně na výměně
vzduchu, tedy krátkém, ale
efektivním (tj. pravidelně se
opakujícím) větrání.
Snažíme se, aby naše práce,
jakožto orgánu ochrany
veřejného zdraví, nebyla
vnímána pouze jako represivní,
ale především jako činnost
preventivní. Proto jsme během
kontrol zástupcům kontrolovaných škol vysvětlili důvody
nutnosti pravidelného větrání
v průběhu přítomnosti dětí ve
školách. Na místě jsme toto
navíc názorně dokládali
opakovaným měřením po
krátkém, cca pětiminutovém
vyvětrání. Hodnoty CO2 se pak
totiž snížily o více než 500 ppm.
Jan Jarolímek, ředitel Hygienické
stanice hlavního města Prahy

Jak větrat
• větrání by mělo být krátké,
ale častější a intenzivnější,
• dobrého výsledku lze
dosáhnout například příčným
větráním mezi okny umístěnými naproti sobě nebo okny
a otevřenými dveřmi (záleží
samozřejmě na technické
dispozici dané třídy / učebny),
• větrat by se mělo o každé
přestávce anebo dle potřeby,
• nepřetápět vnitřní prostory –
optimální teplota je 20 až
22 °C .
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Projekt „V jedné stopě“

Seznamování
s pravidly
silničního
provozu
nnMěstská část Praha 8 se snaží zvýšit bezpečnost dětí
v silničním provozu. Připravila proto školení Bezpečně
do školy i ze školy a V jedné stopě, které poprvé proběhlo
za účasti starosty Prahy 8 Romana Petruse ve středu
18. října v ZŠ Petra Strozziho.
„Smyslem těchto školení je
zvýšit informovanost dětí
o pravidlech silničního provozu,
a snížit tím riziko dopravních
nehod s jejich účastí. Obě dvě
probíhají zajímavou interaktivní
formou, aby si z nich děti
skutečně něco odnesly a nebyl to
pro ně jen nudně strávení čas,

který jim nic nepřinese,“ uvedl
starosta Roman Petrus.
Cílem projektu V jedné stopě
je nenásilnou formou informovat děti a mládež o pravidlech
silničního provozu. Je proto pro
ně připraveno mobilní dopravní
hřiště, na které si děti na kole
či koloběžce mohou vyzkoušet

mezinárodní dobrovolnictví

Již osm měsíců ve Smysluplné škole ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí
díky podpoře z evropského programu Erasmus+: Evropská
dobrovolná služba realizujeme projekt YOUth for school club II.
Ve školním klubu hostíme Elianne, dobrovolnici z Holandska,
která nám pomáhá realizovat volnočasové aktivity pro děti.
Projekt je přínosem jak pro žáky, tak pro naši dobrovolnici. Žáci
rozvíjejí komunikační dovednosti v cizím jazyce a Elianne posiluje
své vlastní klíčové kompetence. Aktivity školního klubu získávají
mezinárodní rozměr a dochází tu k mezikulturnímu učení.
Společně s dobrovolnicí organizujeme workshopy vaření, výlety,
turnaje v kolektivních hrách a různé výtvarné dílny. Díky interakcím mezi Elianne a dětmi se stal školní klub neformální učebnou.
Z dosavadních výsledků realizace projektu máme radost. Pevně
věříme, že i nadále budeme pokračovat v organizaci aktivit, které
budou obohacovat děti a dobrovolnici Elianne o nové zkušenosti
a zážitky.
Zdeněk Hendrych, ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

Projekt s názvem V jedné stopě nenásilnou formou seznamuje děti
a mládež s pravidly silničního provozu.

simulaci skutečného silničního
provozu. Na hřišti jsou proto
křižovatky, kruhový objezd,
přechody a dopravní značky.
Pravidla silničního provozu
dětem přímo na hřišti vysvětluje
dopravní policista a zkušený
instruktor. Součástí akce je
i interaktivní ukázka první
pomoci. Na podzim proběhlo

na základních školách v Praze 8
i školení Bezpečně do školy
i ze školy. V něm lektor dětem
interaktivní prezentace
vysvětluje pravidla silničního
provozu. Součástí školení byl
i test znalosti silničního
provozu, který byl následně
vyhodnocen a děti obdržely
(pep)
drobné ceny. 

Záložka do knihy spojuje školy
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislavě vyhlásily u příležitosti Mezinárodního měsíce školních
knihoven 2017 již 8. ročník projektu Záložka do knihy spojuje
školy, jehož letošním tématem byl Tajuplný svět příběhů. Cílem
projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými
základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvoří v rámci
projektu záložky, na nichž ztvární libovolnou technikou letošní
projektové téma, a vymění si je s partnerskou slovenskou školou.
ZŠ Žernosecká se letos zapojila poprvé, partnerskou školou byla
ZŠ a MŠ v Horní Vsi, v Trenčínském samosprávném kraji. Na Slovensko jsme zaslali 79 záložek a dva dopisy, z nichž jeden byl
ve slovenštině! Zúčastnily se třídy 4.A, 5.C a 5.D. Moc děkuji paním
učitelkám Ing. Jiřině Oličové, Mgr. Olze Tománkové a Mgr. Veronice
Výletové a všem žákům za zájem o projekt a za zapálené zapojení
se. Záložky měly své kouzlo, styl a příběh. Do letošního ročníku
se přihlásilo celkem 1134 škol, z toho z České republiky 337 škol
(37 073 žáků) a ze Slovenské republiky 797 škol (101 175 žáků).
Dne 31. 10. 2017 byl projekt ukončen. Těšíme na jeho vyhodnocení,
ale hlavně na záložky od našich kamarádů ze Slovenska.
Klára Zubáková, ZŠ Žernosecká
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Kultura
Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8, pod záštitou
místostarosty Radomíra Nepila,
si pro vás na letošní zimu připravila

Doprovodný kulturní program
na kluzištích – prosinec 2017
HŘIŠTĚ U ZŠ GLOWACKÉHO KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ

KASÁRNA KARLÍN

(Praha 8- Bohnice, Glowackého 555/6)

(Praha 8- Kobylisy, Štíbrova 1776/17)

SLAVNOSTNÍ KŘEST A ZAHÁJENÍ PROVOZU
proběhne v sobotu 2. 12. od 14:00

SLAVNOSTNÍ KŘEST A ZAHÁJENÍ PROVOZU
proběhne v neděli 3. 12. od 14:00

SLAVNOSTNÍ KŘEST A ZAHÁJENÍ PROVOZU
proběhne v neděli 10. 12. od 14:00

program:
• kluziště pokřtí herec Martin Dejdar
• hokejové utkání týmu hvězd HC Olymp
• soutěže pro bruslící i nebruslící děti i dospělé
doprovodný program PROSINEC 2017:
neděle 3. 12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
sobota 9. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 10. 12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
sobota 16. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky
neděle 17. 12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
sobota 23. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 30. 12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka

program:
• kluziště pokřtí herec Pavel Nový
• hokejové utkání týmu hvězd HC Olymp
• soutěže pro bruslící i nebruslící děti i dospělé
doprovodný program PROSINEC 2017:
sobota 9. 12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
neděle 10. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 16. 12
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
neděle 17. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 23. 12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
sobota 30. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky

program:
• kluziště pokřtí herec David Suchařípa
• hokejové utkání týmu hvězd HC Olymp
• soutěže pro bruslící i nebruslící děti i dospělé
doprovodný program PROSINEC 2017:
neděle 10. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 16. 12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
neděle 17 .12.
14:30 – 16:00 – dětská diskotéka
sobota 23. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky
sobota 30. 12.
14:30 – 16:00 – diskohrátky

(Praha 8- Karlín, Prvního pluku 20/2)

ZŠ Palmovka
Vás srdečně zve

na Vánoční koncert
Kdy? 13. 12. 2017 od 16:00
Kde? V kostele sv. Vojtěcha,
ul. U Meteoru 599, Libeň

Vstupné: dobrovolné a bude
určeno na opravu varhan zdejšího
kostela
www.zspalmovka.cz

Městská část
Praha 8

TAJEMSTVÍ
ŠLECHTICKÝCH
RODŮ

Městská část Praha 8 vás zve na

KDE: Kulturní dům Ládví (Praha 8, Burešova 16661/2)

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

ÚTERÝ 5. 12. OD 15:00
Rohanové pod hrozbou
gilotiny

KOLEM
SVĚTA

PRAHA
NEZNÁMÁ

STŘEDA 6. 12. OD 15:00

ČTVRTEK 7. 12. OD 15:00
Skupina Devětsil a její
architektonická sekce

Mexiko - ztracená města
na ostrově Yucatan

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105
Přednášky se konají v rámci projektu Obec přátelská seniorům 2017
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Soutěž i výstava

Talent Prahy 8
s malířem
Josefem Ladou

nnMČ Praha 8 letos vyhlásila talentovou soutěž pro
žáky základních škol k výročí 130 let od narození
a 60 let od úmrtí Josefa Lady.
Žáci soutěžili ve třech oborech,
výtvarném, literárním a hudebním. Do projektu se zapojilo
celkem devět základních škol,
soutěže se tak zúčastnilo více
než 1000 dětí z Prahy 8.
Společným tématem pro
všechny soutěžní kategorie byly
vybrané knihy Josefa Lady –
O chytré kmotře lišce, Bubáci
a hastrmani a Mikeš. V jednotli-

vých oborech práce žáků
hodnotila odborná komise.
Vítězné práce žáků jsou k vidění
na výstavě Josefa Lady od
15. 11. do 14. 12. v KD Ládví,
která je otevřena pro veřejnost
každé všední odpoledne.
Na konci listopadu proběhne
v KD Ládví slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže pro zúčastněné školy s Janem Čenským.

Práce dětí inspirovaných ilustracemi Josefa Lady jsou k vidění na výstavě
v KD Ládví.

Očištěná plastika v Bohnicích
Umělecké dílo
Josefa Klimeše
s názvem Abstraktní plastika, kterou
MČ Praha 8
převzala od Galerie
hl. m. Praha, opět
září v plné kráse.
Plastika ve
Svídnické ulici
u Vysoké školy
hotelové, kterou na
internetu můžete najít pod názvem Otisk letu ptáka, byla očištěna
za pomoci chemie a tlakové vody, lokální dočištění bylo provedeno
za pomoci naměkčovacích past a kartáčů. Mechanická poškození
byla tmelena a po zabroušení retušována. Na závěr byla provede(red)
na patinace s povrchovou úpravou organokřemičitany.
Foto: Zuzana Láznová

Zimní přehlídka nejúspěšnějších filmů

Best Film Fest

Volné seskupení čtyř artových kin v Praze: Atlas, Evald, Lucerna
a MAT pořádá od 14. do 20. prosince tohoto roku BEST FILM FEST,
týden nejúspěšnějších a divácky nejnavštěvovanějších filmů druhé
poloviny roku 2017. Kinaři se rozhodli v době adventu potěšit své
věrné fanoušky v podobě lístku do kina za jednotnou atraktivní
cenu 69 Kč za vstupenku.
Divácky úspěšná přehlídka probíhá vždy dvakrát do roka (zima
a léto) a koná se od roku 2011, nyní jde tedy o třinácté vydání.
Program BEST FILM FESTU je opět žánrově pestrý, dramaturgy
přehlídky byli sami diváci. Kompletní program přehlídky najdete
na webových stránkách přehlídky BEST FILM FEST a na webových
stránkách jednotlivých kin:
www.bestfilmfest.cz
PR kin Atlas, Evald
www.kinoatlas.cz
a společnosti CinemArt, a. s.:
www.kinolucerna.cz
Mgr. Alice Aronová, Ph.D.
www.evald.cz
GSM: 603 339 144
www.mat.cz
aronova@cinemart.cz

PROSINEC

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

SO

02 19.00
04 19.00
ÚT
05 19.00
ČT
07 19.00
ČT
07 19.30

DON JUAN

PO

PANÍ BOVARYOVÁ

08 19.00
PÁ
08 19.30
SO
09 19.00
SO
09 19.30
PO
11 19.00

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PÁ

Předplatné skupina B

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
MOCNÁ AFRODÍTÉ

Zadáno

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE
DVA UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ POLSKY

KRÁLOVA ŘEČ
MLČENÍ BOBŘÍKŮ
LASKAVÉ BOHYNĚ

12 19.00
12 19.30
ST
13 19.00
ČT
14 19.00
PÁ
15 19.00
SO
16 19.00
PO
18 19.00
ÚT
19 19.00
ÚT
19 11.00
ST
20 08.30
ST
20 11.00
ÚT

EDITH A MARLENE

ÚT

MICKEY MOUSE JE MRTVÝ
NORA

Předplatné skupina C

FUK!
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
MOCNÁ AFRODÍTÉ
TLUSTÝ PRASE
OTHELLO
JAK SBALIT ŽENU 2.0

Indigo Company,
host divadla
Derniéra
Zadáno

TLUSTÝ PRASE

Indigo Company,
host divadla

TLUSTÝ PRASE

Indigo Company,
host divadla

20 19.00
21 19.00
PÁ
22 10.00
PÁ
22 19.00
PÁ
22 10.00
ST

DON JUAN

ČT

LASKAVÉ BOHYNĚ

27 19.30
28 19.00
PÁ
29 19.00
SO
30 19.00
NE
31 17.00

MOCNÁ AFRODÍTÉ

Zadáno

FUK!
1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ST

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

ČT

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
NORA
MOCNÁ AFRODÍTÉ
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Zadáno
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Pozvánky / inzerce

3.Vánoční
trh v RoSe
ˇ 3. 12. 2017
nedele
od 14 do 17 hodin
v Centru RoSa
akce je spolufinancována z OPP PR
pod záštitou radní MČ Prahy 8 Jany Solomonové

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

Máte zájem
inzerovat v našem měsíčníku?
Chcete oslovit 64 200 domácností?

Kontaktujte nás:
Hana Wichová
hana.wichova@praha8.cz
tel.: 222 805 162
Placená inzerce

Placená inzerce
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Městská část
Praha 8

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

30/12 so JEŠTĚ KROK A JE TU NOVÝ ROK

9/12 so

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Vstupenky na představení označená jako pronájem otevřený
15:00
veřejnosti je možné rezervovat, ale prodávají se až 1 hodinu před
představením. Jejich cena je individuální. Ostatní rezervované vstupenky se kupují v předprodeji nejpozději v úterý, které předchází
danému představení.
19:00

11/12 po
19:00

15/12 pá
19:00

ROŽMBERSKÁ KAPELA

2/12 so
10:30

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč. Představení ve všední

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

14/12 čt VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

2/12 so

Divadelní bonboniéra pro seniory. Koledy a písně českých
Vánoc v podání Malé české muziky Jiřího Pospíšila. Zvonečky 15/12 pá
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
s sebou... Pořad v rámci projektu „Obec přátelská seniorům“.
9:00 10:30
Vstupné zdarma.
16/12 so VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

3/12 ne

Komedie plná mouder a rad našich babiček, které ještě nic
nepřekonalo. Do života manželského páru v krizi zasáhne
19/12 út
nová hospodyně, která převrátí razancí kulometu domácnost 9:00 10:30
naruby a uvede manžele zpět do „štěstí manželského“.
Hrají Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa.
Vstupné 200 Kč / studenti a senioři 120 Kč.

10/12 ne BROUČCI

20/12 st DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
19:00

scéna MČ Praha 8, Klapkova 26
Rezervace: www.divadlokh.cz
Tel. 284 681 103

9:00 10:30

blues-folkrockové Kapely Dorys. Pronájem otevřený
veřejnosti.

17/12 ne JAK JSI KRÁSNÉ, NEVIŇÁTKO
15:00

Divadelní bonboniéra pro seniory. Závěr roku 2017 bude
patřit milým hostům Janu Přeučilovi a Evě Hruškové, kteří
nám okoření svým vyprávěním předsilvestrovský čas... Pořad
v rámci projektu „Obec přátelská seniorům“. Vstupné zdarma.

V předvánočním koncertu instrumentálně-vokálního
dny jsou vyhrazena školám a účast na nich je možná po předchozí
souboru zazní nejen díla slavných renesančních autorů, ale
také české koledy i koledy jiných evropských národů. V závěru telefonické dohodě.
koncertu budou posluchači zváni ke společnému zpívání
2/12 so KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ZVONEČEK
několika známých koled společně s Rožmberskou kapelou.
Vstupné 150 Kč / studenti a senioři 70 Kč.
10:30
Pohádka o tom, jak zmatkář anděl Florián na Štedrý večer
20/12 st ZPÁTKY DO BETLÉMA
ztratí kouzelný Vánoční zvonek a jak se myší pantáta Miloš
HVĚZDNÝ VEČER: JAN PIRK
spolu s chytrými a odvážnými diváky vydají ztracený zvonek 9:00 10:30
Večer v přítomnosti významného českého kardiochirurga.
hledat. Po představení kreativní výtvarná dílna - výroba taj- 23/12 so
Dotazy z publika vítány. Vstupné 150 Kč / studenti a senioři
VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ S ANDĚLY
ných vánočních krabiček. Hrají Loutky bez hranic, z.s. Od 3 let.
10:30
70 Kč.
Andělská kniha, dva andělé a několik vánočních
příběhů. Loutkoherecké představení, které je určeno
7/12 čt NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
pro dětského i dospělého diváka. Vánoční příběhy jsou
9:00
10:30
Vánoční
hudební
pořad
plný
koled,
vánoční
hudby
a
písní
Romantický Tenor Hynek Tomm si tentokrát pozval
propojené koledami a sváteční hudbou. Hraje Divadlo
v
podání
Štěpánky
Heřmánkové,
trumpetisty
Miroslava
14:00
šansoniérku Naďu Válovou a zpěvačku Petru Rézovou.
Pruhované panenky. Od 4 let.
Laštovky a dalších hudebních kolegů. Od 5 let.
Večer plný dárků, vánočních písní a příjemných překvapení.
Pronájem otevřený veřejnosti.
8/12 pá NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE
LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

16/12 so VÁNOČNÍ KONCERT
19:00
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VODNÍKOVA HANIČKA
9:00 10:30 Příběh o Marii, Josefovi, Třech králích, zlém Herodovi
14:00 16:00 Spojeno s Milulášem.
a především o narození malého Ježíška ve městě Betlémě…
14:00
Hraje Divadlo Krab. Od 3 let.

10:30

ZPÁTKY DO BETLÉMA

Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým učitelem,
panem řídícím, u Betléma. Po letech si ten prastarý příběh
zahrají a prožijí opět společně. Příběh, který je o každém
z nás. Hrají Vojta Vrtek a Pavel Šmíd. Od 4 let.

HONZA, ČERT A KAŠPÁREK

10:00 14:00 Spojeno s Milulášem.
16:00

5/12 út
17:00

HONZA, ČERT A KAŠPÁREK

Spojeno s Milulášem.

10:00

17/12 ne BROUČCI
10:00

Změna programu vyhrazena.
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Sport
Florbal

Softbal

Ženy Joudrs
získaly stříbro
Ženy softbalového klubu Joudrs
po náročných bojích nakonec končí
v domácím šampionátu na skvělém
druhém místě a získávají stříbrné
medaile. Opět tak potvrdily svou
příslušnost k absolutní špičce.
Po ukončení základní části nejvyšší
soutěže žen se z prvního místa naše
bohnické softbalistky utkaly v semifinále s týmem Snails Kunovice. Se soupeřkami si hravě poradily a vyhrály 3:0 na
zápasy (3:1, 6:2, 4:0). Ve finále se stejně
jako v loňském roce utkaly s týmem
Žraloci Ledenice. Letos ovšem našim
hráčkám síly na soupeřky nestačily, a tak
po velmi vyrovnaných bojích nakonec
prohrály 1:3 na zápasy po výsledcích 0:1,
1:2, 4:0 a 0:1. I tak je to výborný úspěch,
kterým ženy Joudrs potvrdily svou
dlouhodobou špičkovou kvalitu – za
17 let své existence získaly v domácí
nejvyšší soutěži šest zlatých, osm stříbrných a jednu bronzovou medaili.
Tomáš Jangl

Dominance kroužků
z naší městské části
nnFlorbalový klub Black Angels již
několik let pořádá florbalové turnaje
Kids Floorball League pro děti ze
svých kroužků na základních školách.
A je potěšující, že kroužky z Prahy 8
jsou velmi úspěšné.
První takový turnaj v této sezoně se
uskutečnil v neděli 29. října v BB Aréně
v Letňanech. Střetlo se na něm celkem osm
základních škol ze severu Prahy, kde má
klub Black Angels své kroužky. A právě
kluby z Prahy 8 na tom byly úplně nejlépe.
První skupinu jasně vyhrálo družstvo
základní školy U Parkánu z Ďáblic, a zajistilo si tak účast ve finále. Druhou skupinu
zase ovládl nejstarší kroužek klubu – kroužek základní školy Spořická z Dolních
Chaber. Jejich střet ve finále pak dopadl
lépe pro ďáblický tým, který zvítězil
poměrem 3:1. Do bitvy o třetí místo naopak
postoupil úplný nováček. Kroužek na
ZŠ Žernosecká začal teprve v říjnu, přesto
se tento tým probojoval až do tohoto
zápasu, kde přetlačil soupeře z Troji 4:3

Momentka po zápase malých florbalistů
Chabry – Ďáblice.

po nájezdech a hráči mohli hned při svých
prvních zápasech slavit.
Byl to tedy turnaj v jasné dominanci
kroužků z Prahy 8, musíme se ale nechat
překvapit, jestli tomu tak bude i v budoucnu. Další z turnajů KFL proběhl 19. listopadu (po uzávěrce tohoto vydání Osmičky)
a v novém roce se další bude konat 28. ledna. A určitě je na co se těšit! Více informací
najdete na www.blackangels.cz.
Jiří Patočka, Black Angels

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
a TC ESO vás zvou na

VÁNOČNÍ TURNAJ SENIORŮ
V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
KDY: sobota

16. prosince 2017

od 10:00 /prezence od 9:30
KDE: Tenisový klub ESO
Ládví - Chabařovická 4
(nafukovací hala)

Vaši účast si rezervujte
do 13.12. u pana Tischera
na tel.: 222 805 104, nebo na:
jaromir.tischer@praha8.cz
Počet účastníků je omezen!
Turnaj je určen pro věkovou kategorii
ženy 50+, muži 55+
www.praha8.cz

akce se koná
pod záštitou radní
MČ Praha 8 Jany
Solomonové

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
a TJ Sokol Čimice vás zvou na

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ

V NOHEJBALU
KDY: sobota
9. prosince 2017

akce se koná
pod záštitou radní
MČ Praha 8 Jany
Solomonové

od 10:00 /prezence od 9:30
KDE: TJ Sokol Čimice
Čimice – Na průhonu 229/20

Počet ú
je omez častníků
en!

(nafukovací hala)

Turnaj je určen pro trojice
(mohou být i smíšené)
Hrát se bude na antuce v nafukovací hale.
Občerstvení zajištěno.
Vaši účast si rezervujte do 6.12.
u pana Tischera na tel.: 222 805 104,
nebo na: jaromir.tischer@praha8.cz
www.praha8.cz

Účasmt a
zdar
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Aerobik

„Šulcovky“ ovládly svět

nnV měsíci říjnu měly
závodnice sportovního
aerobiku velmi napilno.
Odehrály se během něj totiž
dva ze tří nejdůležitějších
závodů celé sezony – Mistrovství České republiky
a Mistrovství světa.

Ani na jedné z těchto prestižních
soutěží samozřejmě nesměly
chybět závodnice z Prahy 8.
Na Mistrovství České
republiky, které se odehrálo
6.–8. října v Plzni, stály svěřenkyně Fitness Centra Báry
a Hanky Šulcové dohromady
dvanáctkrát na stupních vítězů.
Konkrétně obsadily čtyři první,
pět druhých a tři třetí příčky.
Tím obhájily již poněkolikáté
titul nejúspěšnějšího klubu
celého šampionátu.
Vrchol sezony však nastal až
o deset dní později, kdy se ti
nejlepší z nejlepších setkali
v nizozemském Leidenu na
mistrovství světa. V termínu od
17. do 19. října zde bojovalo 1486
závodníků o nejcennější titul,

Úspěšné závodnice Fitness Centra Báry a Hanky Šulcové: Viktorie Prokopová, stříbrná ze světového
šampionátu, a tým mistryň světa v kategorii fitness aerobik.

jakého lze ve světě sportovního
aerobiku dosáhnout. FC Báry
a Hanky Šulcové vyslalo do
Holandska jedenáct závodních
sestav doprovázených trenéry
Bárou Ptáčkovou a Bětkou
Budinskou. Největší úspěch
v rámci „Šulcovek“ sklidily
fitness týmy. Až na jedinou
stříbrnou výjimku si všechny
z nich napříč třemi věkovými

Judo Club Raion-ryu

Pozlacené
mistrovské
tatami

nnPoslední říjnový víkend byl pro Judo
club Raion-ryu vskutku výjimečný.
V pražských Vršovicích totiž probíhalo
otevřené mezinárodní mistrovství ČR
v Judo kata (sestava cviků ve dvojicích)
– a naši závodníci získali jednu zlatou
a několik stříbrných medailí!

Soutěžilo se ve čtyřech sestavách, a to:
v technikách boje na zemi, v sestavě
základních hodů, ve staré formě sebeobrany a v moderní formě sebeobrany. Několikačlenná komise rozhodčích hodnotí nejen
každý pohyb, každý detail jedince, dokonce
i to, jakým směrem se cvičenec dívá, ale
i společnou souhru s partnerem. Soutěž je
velmi náročná a vyžaduje několikaměsíční
přípravu pokročilých závodníků. Celkem se
šampionátu zúčastnilo na 40 závodníků
z celé ČR a také soutěžící z polské Varšavy.
Náš klub reprezentovali děti i dospělí.
Mezi dětmi Veronika Honsová a Anna

kategoriemi odvezly domů zlatý
kov. Skvěle si vedla i v nejprestižnější kategorii jednotlivkyň
Viktorie Prokopová, která až
do finále držela zlatou pozici,
ve finále prohrála o jednu
jedinou známku a přivezla si
stříbrnou medaili!
Celkový výsledek mistrovství
světa čítal pro nejlepší klub v ČR
čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě

Krulišová porazily čtyři soutěžní dvojice
a získaly v sestavě boje na zemi zlatou
medaili, odnesly si tak přebornický pohár
šampionek ČR. Jiří Novák spolu s Emou
Vyklickou získali v této sestavě stříbro,
porazili tři soutěžní dvojice a získali druhé
místo v přeboru ČR.
V kategorii dospělých v sestavě hodů
Eva Marešová a Martin Kolář porazili šest
soutěžních dvojic a získali stříbro na
mistrovství ČR, Vladimír Novotný se svým
partnerem v sebeobranné sestavě získali
stříbro na mistrovství ČR, Martin Kolář
a Vladimír Novotný porazili dvě soutěžní

bronzové medaile! Všech
44 závodnic, které na MS odjelo,
získalo alespoň jednu medaili,
některé dokonce dvě. Před
úplným koncem letošní sezony
čeká děvčata ještě poslední
závod v Českých Budějovicích.
Hned poté bude zahájena
příprava na následující rok.
Anna Strožíková

dvojice a získali další stříbro na mistrovství
ČR v technikách boje na zemi.
Pro náš klub to byl opravdu významný
den, protože se osvědčila tvrdá dlouhodobá
příprava soutěžících a trenérů. Všichni jsou
nyní právem pyšní na své úspěchy.
Judo club Raion-ryu má již sedmým
rokem sídlo v Praze 8 v prostorách ZŠ Petra
Strozziho, Za Invalidovnou 579/3. Přibíráme do svých řad děti i dospělé, staňte se
členy i vy! Více informací naleznete na
www.judopraha.eu.
Filip Rubínek, Judo Club Raion-ryu

Úspěšný tým Judo Club Raion-ryu, zleva: trenér Ing. Marek Lanč, Ing. Vladimír Novotný, Anna
Krulišová, Veronika Honsová, Ema Vyklická, Jiří Novák, Martin Kolář a trenér Filip Rubínek
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Historie
první vánoční stromeček ve staré Libni

Pokoj lidem dobré vůle...
nnK oslavám Vánoc tradičně
patří vyšnořený stromek.
V někdejších Zemích Koruny
české měl premiéru právě
v Libni, dnešní části Prahy 8.
Stalo se tak na Štědrý den
roku 1812.
Ozdobený jehličnan se objevoval
od 4. století n. l. třeba u Germánů
a Keltů. Souvisel s oslavou návratu slunce – slunovratu. Zelené
větve mají symbolizovat věčný
život. Katolická církev to dlouho
považovala za pohanský zvyk.
První novodobá zpráva
o klasickém vánočním stromu
(Tannenbaum) pochází ze
16. století. V saském rukopisu se
uvádí: „O Vánocích je zvykem
vztyčovati jedle a ověšovati je
papírovými růžemi různých
barev, barevnými hostiemi
a cukrovím.“ Kronikář města
Brémy zaznamenal, že v roce
1570 se tam vánoční výzdoby
dočkal velký cechovní dům.
Uvnitř byla jedle vyšňořená
květy z papíru, datlemi a sladkostmi pro pozvané děti
cechovních řemeslnických
mistrů. Cukrovinky a loutky
zdobily první „soukromý“
stromeček roku 1642 v německém Štrasburku.
Z německé Mohuče pocházel
Johann Carl (Jan Karel) Liebich
(1773–1822). Jako herec i režisér
se proslavil v Pasově, ve Vídni
i Lublani. V roce 1798 se
přistěhoval do Prahy. Jeho
sídlem se stal letohrádek, který

Zámek Šilboch, kde měl v českých zemích před 205 lety premiéru vánoční
stromek.

až do počátku 20. století stál na
skalnatém kopci Čertův vršek
nad Horní Libní (mezi dnešními
ulicemi Střížkovská a Na Stráži).
Jmenoval se Ztracená varta či
Šilboch. (Jde o zkomoleninu
německého Schildwache – předsunutá stráž.) Připomínal
událost z roku 1757, kdy
Prusové při vpádu do Čech
pronikli až do těsné blízkosti
Prahy. Zde postavili na stráž
vojáka. Na vartujícího chudáka
v uniformě však zapomněli,
když po drtivé porážce u Kolína
(18. 7. 1757) zběsile prchali.
Naštěstí se vojáčka ujala
libeňská dívenka Madlenka,
pojala ho za muže.
Vraťme se však k „papá“
Liebichovi, jenž se roku 1806

stal ředitelem oblíbeného
pražského Stavovského divadla.
Na svůj zámeček zval nejen
herce, ale i divadelní příznivce
– šlechtice, bohaté měšťany,
učence a jiné osobnosti. Tyto
„dýchánky“ u mecenáše
dobročinných ústavů měly
značnou popularitu.
Vskutku historickým se stal
ten, jenž se konal na Štědrý den
roku 1812. Početná společnost
si pochutnala na bohaté večeři,
jejímž vrcholem byl kapr na
černo. Následovalo velké
překvapení: Pan domácí otevřel
dveře sousedního salonu.
Užaslí hosté spatřili velkou
jedli s rozsvícenými svíčkami,
pozlacenými řetězy, jablky,
ořechy a jinými ozdobami.

Nechyběly jesličky a dárečky.
Movití obdarovaní se hostiteli
poté odvděčili tím, že skoupili
od lichvářů všechny jeho
směnky, kvůli kterým se předtím
charismatický Liebich dost
zadlužil. Peníze tento nájemce
divadla potřeboval zejména na
další divadelní podnikání.
Zpráva o vánočním stromku,
který Liebich přivezl z rodného
Německa, se rychle šířila. Alois
Jirásek v kapitole Štědrovečerní
epizoda z románu F. L. Věk uvádí:
„Kolem toho stromečku se všechno shlukne a paní Liebichová
rozdává, co Kristkindle (Ježíšek)
přineslo. Teď že to už také
leckdes jinde, hlavně u vrchností,
dělají, v panských domech.“
Ano, tradice vánočního
stromku se v Praze, posléze
i mimo ní, postupně rozšiřovala.
Na venkov však s nadějí dorazila
až o mnoho roků později.
Zdobilo se nejvíce ovocem,
perníčky a slaměnými výtvory.
A co se dělo s letohrádkem
obklopeným parkem? V polovině
19. století se proměnil v zájezdní
hostinec Na stráži. Roku 1900
ho i s hospodářskými budovami
čekala likvidace. Skála Čertův
vršek byla srovnána se zemí, aby
v tomto prostoru mohly vyrůst
honosné vily.
Někdejší Liebichovu romantickou stavbu dnes připomínají
již uvedené názvy okolních ulic
a zejména náměstí Na Stráži.
Velká plechová postava
vartujícího pruského vojáka,
která stávala u Šilbochu,
odpočívá v Muzeu hlavního
města Prahy. Poselství vánočního stromku s námi však zůstává.
Milan Koukal

stalo se (nejen) v praze 8...
1. 12. 1906  Otevřena pošta
v Kobylisích.
2. 12. 1770  Slavnostně
vysvěcená zámecká kaple
Nanebevzetí Panny Marie
na Libeňském zámečku.
3. 12. 1901  Založen chlapecký
útulek v Libni, budoucí základní škola Na Korábě.
8. 12. 1956  Bohumil Hrabal
se žení na Libeňském zámečku.
10. 12. 1805  Kostel sv. Petra
a Pavla v Bohnicích byl po
přestavbě znovu vysvěcen.
12. 12. 1999  Posvěcení zvonů
kostela svatého Petra a Pavla
v Bohnicích.

17. 12. 1914  Do základního
kamene byla uložena
pergamenová zakládací listina
kostela svatého Václava
v Bohnické léčebně.
18. 12. 1744  Císařský reskript
nařizoval vypuzení židů
z Prahy pro neloajální chování
za pruské okupace. Židovské
obyvatelstvo z Prahy se
usadilo v blízkém okolí města,
především v Libni.

vyzdobení chrámu svatého
Cyrila a Metoděje v Karlíně.
22. 12. 1908  Narodil se architekt Antonín Tenzer, přední
představitel vrcholného funkcionalismu. Kromě hotelu Jalta v Praze a dětské nemocnice
v Motole navrhl terasové domy
v Praze – Libni a řadu staveb na
sídlišti Ďáblice.

19. 12. 1953  Slavnostně
otevřen pěší tunel mezi
Karlínem a Žižkovem.

23. 12. 1980  Byla otevřena holešovická železniční přeložka,
jejíž součástí je železniční most
přes Vltavu a 300 metrů dlouhý
tunel pod Bulovkou.

22. 12. 1884  Schváleny
stanovy sdružení pro

24. 12. 2007  Kaple sv. Karla
Boromejského v Karlíně po re-

konstrukci a po povodních znovu vysvěcena arcibiskupem
kardinálem Miloslavem Vlkem.
27. 12. 1844  Magistrát královského města Prahy uzavřel
smlouvu s Vratislavskou plynárenskou společností a v té ji
udělila právo k zavedení a obstarávání plynového osvětlení.
29. 12. 1870  Skončily třídenní volby do obecního zastupitelstva v Libni. Za starostu zvolen
mlynář Josef Hála.
31. 12. 1883  Od června do Silvestra řádily v Libni neštovice.
Během tohoto půl roku zemřelo
114 dětí a dospělých.
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Pozvánky
Čimické trhy

Stálí prodejci na Čimických trzích:

nnČimické trhy mají za sebou první sezonu. Na zkušenosti,
ale i na novinky v nejbližším období jsme se zeptali Magdalény Janečkové, která spolu s místostarostou Radomírem
Nepilem na jaře trhy „vydupala ze země“.

• Zelenina od Černých z Polabské
nížiny, bez chemie, jen přírodní
hnojení.
• Uzeniny od pana Novotného,
maso je z českých chovů,
porážka pan Matek (nejstarší
řeznictví v ČR).
• Pekárna Posidium z Neratovic,
sladký sortiment výhradně pro
farmářské trhy.
• BioVavřinec z Okrouhlic,
mléčné výrobky od krav, které
přirozeně patří do naší země, tj.
plemeno českého červenostrakatého skotu (ČESTR).

Vánoční
atmosféra bude
i na Draháni
Jak byste ten první půlrok
Čimických trhů hodnotila?
„Projekt Čimické trhy vznikl
v době probíhající trhové sezony.
Přesvědčit trhovce, aby sobotní
lukrativní čas věnovali právě se
rodícímu trhu, nebylo vůbec
jednoduché. Podařilo se sehnat
nejdůležitější a nejzákladnější
prodejce – ovoce, zeleninu,
uzeniny, pekárnu, kteří jsou na
Čimických trzích pravidelně.
Zároveň se povedlo sehnat
i pravidelné doplňkové prodejce
– kávu, víno, květiny, marmelády a med, šperky, džusy. Tito
společně tvoří základ trhů a lidé
si je oblíbili. Ke stálým pravidelným prodejcům se nepravidelně
připojují i další s různým
doplňkovým sortimentem, jako
je pletený a háčkovaný textil,
svíčky, čaje, bižuterie, koření,
oříšky a jiné. Každý kupující si
na Čimických trzích najde své,
s čím je spokojený. Důležitým
faktem je, že se lidem na trh chce
jít. Není to pouhá povinnost
nakoupit suroviny.“
Jakou podobu budou mít Čimické
trhy v předvánočním období?
„Snad každého okouzlí vánoční

trhy, když se na nich objeví.
Trhy jsou provoněné svařákem,
medovinou, trdelníkem,
v doprovodu znějících koled.
Takovouto atmosféru bychom
rádi naladili i na předvánočních
Čimických trzích.“

Jaký sortiment návštěvníci
v prosinci najdou?
„Vánoční sortiment určitě
nebude chybět. Od perníčků
až po jmelí. Snažíme se zajistit
vhodné prodejce, i prodejci
stávající uzpůsobí svůj sortiment vánočnímu období.“
V čem vidíte největší výhodu
Čimických trhů?
„Čimické trhy jsou čimické, mají
čimickou atmosféru a navštěvují
je místní občané. Jsou to menší
lokální trhy, chodí na ně lidé,

kteří se znají, těší se na svá
setkání a vždy se tu rádi po
týdnu potkají. Nad kávou nebo
svařeným vínem popovídají
a pobaví se. Podařilo se nám tedy
splnit jeden ze základních úkolů,
které jsme si stanovili, a to, aby
Čimické trhy nebyly pouze
o nakupování, ale měly i sociální
přesah. To hodnotíme jako velké
plus.“
Takže umístění trhů u čimické
Draháně se vyplatilo?
„Je strategické umístění, a to
je velká výhoda Čimických trhů.
Objekt Draháně je pro ně
optimální. Nachází se v přímé
blízkosti autobusové stanice,
bezplatné parkování je přímo
vedle trhů.“
Ale trhy nemusí být vždy jen
o nakupování.
„Rodinné centrum Osmička pro
rodinu na trzích pravidelně
chystá program i pro nejmenší,
takže dospělí návštěvníci mají
klid na nákup a popovídání se
sousedy a známými. „Pořadatelským bonusem“ je taktéž
možnost využití zázemí

• DobráKávička.cz, rodinná
pražírna, která připraví vždy
čerstvě praženou stoprocentní
arabiku.
• Marmeládový mlýn, vyrábí
všechno, co lze zavařit.
• Víno od paní Zárubové
z Mutěnic a od malých českých
vinařů.
• Med z Práchěňaska od paní
Krejčové.
• Pan Čížek ze Všedobrovic a jeho
proutěné košíky.
• Vždy stánek s občerstvením
a nápoji.

draháňského Squash Sportu.
Bez čeho by ovšem trhy nemohly
začít, je spolupráce s MČ Praha 8,
která umožnila prostor Draháně
k jejich konání a poskytla
nezbytné technické vybavení.“
Farmářské trhy jsou specifické
přímým kontaktem kupujícího
a prodejce. Je tomu tak i v Čimicích?
„Kontakt mezi prodejci a nakupujícími je i v Čimicích nesporně
důležitý. Jednak tu nejsou
překupníci, ale přímí výrobci,
tudíž mají informace nejpřesnější. A jednak – ke štěstí všech –
je tu atmosféra velmi přátelská.
Žádné tlačení ve frontách
a překážení s nákupními vozíky.
Žádné nepříjemné hlášení
informací z repráků. Žádní
nervózní spěchající zákazníci.
Čimické trhy jsou milé a klidné.
Trhy obecně a supermarkety
si navzájem nemohou konkurovat. Celé je to o lidech a jejich
potřebách a očekávání. I proto
bychom jako pořadatelé moc
rádi od jara pokračovali.“
Vladimír Slabý

Pozvánka

Prosinec v botanické zahradě
nnBotanická zahrada hl. m. Prahy
v Troji má pro vás v prosinci kromě
stálých expozic dvě speciality.
AMERICKÉ POKOJOVKY

| 4. 11. 2017 – 7. 1. 2018 | 9.00–16.00 |
Fata Morgana. Představujeme flóru
amerického kontinentu a poslední výstava
návštěvníkům prozradí, které rostliny
připutovaly do našich bytů a kanceláří
z tropických lesů Jižní a Střední Ameriky.
A není jich málo, tropy Ameriky jsou
druhově nejbohatší oblastí světa.

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ

| 16. 12. | 13.00–16.00 | Kaple sv. Kláry.
Zpříjemněte si čekání na vánoční svátky
biblickým čtením a hraním nebo pěveckým
vystoupením v útulné kapli sv. Kláry nad
stejnojmennou vinicí. Po rozjímání se
můžete zahřát ve viničním domku, který
nabízí různé druhy vín z vinice sv. Kláry.
Zahřát se můžete u hořícího krbu ve
viničním domku a ochutnat víno z vinice
sv. Kláry. Chybět nebude ani oblíbená
Čajovna U Cesty s nabídkou teplých nápojů
pro děti i dospělé a Zámecká pekárna.

Podrobné informace na www.botanicka.cz.
Otevírací doba: venkovní expozice denně
9.00–16.00, skleník Fata Morgana út–ne
a státní svátky 9.00–16.00, vinotéka sv.
Kláry po–pá 13.00–17.00, so, ne a svátky
11.00–17.00 hodin.
Vstupné: plné vstupné Fata Morgana +
venkovní expozice – dospělí 150 Kč, děti
(3–5 let) 40 Kč, děti (5–15 let), studenti (do
26 let), ISIC karta, senioři 75 Kč.
pouze venkovní expozice – dospělí 85 Kč,
děti (3–5 let) 25 Kč, děti (5–15 let), studenti
(do 26 let), ISIC karta, senioři 45 Kč.
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Společenská rubrika
V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
kontaktujte na tel.: 222 805 180, e-mail: osmicka@praha8.cz
jubilea

nově narozené děti
Květen 2017

Září 2017

Říjen 2017

 Barešová Anežka

 Bálka Rostislav

 Blažková Nikol

Šťástka Bernard
Zabloudilová Valerie

 Dušek Václav

 Polášková Klára

Listopad 2017
Manželé Vlasta a Leon Hřebačkovi oslavili
dne 4. 11. zlatou svatbu, 50 let společného života. Všechno nejlepší,
hodně štěstí
a zdraví
přejí naše
tři dcery
s rodinami
a vnoučaty.
Paní Věra Vlasáková, dlouholetá členka
Svazu bojovníků za svobodu Prahy 8,
oslavila dne 8. 11. krásné 100. narozeniny.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Červen 2017
Kopřivová Amálie

Červenec 2017

Kadlecová Barbora
Kinclová Viktorie Nela
Nepomucký Josef
 Novák Albert

Borecká Edita
 Špitko Ondřej

Vargová Veronika
Votava Lukáš

Manželé Bohumil a Marie Pokorných oslavili dne 24. 11. zlatou svatbu, 50 let společného života. Přejeme hodně štěstí a spokojenosti do dalších
let. Děkujeme za vaši
lásku a vytvoření
harmonického domova.
Hana a Petr
s rodinami.

Listopad 2017
Mráčková Sofie
Poláchová Barbora

Švarcová Barbora

Srpen 2017

Reich Daniel

 Vergos Nikolas

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

Prosinec 2017

 ážení spoluobčané, v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,
V
kontaktujte na tel.: 222 805 170, 601 306 107 nebo na e-mail: osmicka@praha8.cz.
 rosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do dvou měsíců věku v době uveřejnění.
P
Dále zveřejňujeme jméno a příjmení u dětí do šesti měsíců věku v době vydání. Ostatní pouze
pokud je volné místo.
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Vánoce v Muzeu hlavního města Prahy
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Kouzlo svatých obrázků
9. 12. 2017– 2. 4. 2018

T
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R
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Český filmový plakát
13. 12. 2017– 11. 3. 2018

Zimní radovánky
8. listopad – 7. leden

– výstava inspirovaná knížkou Vánoce z celého světa.

MuzeuM Market
2. prosinec

9. prosinec

– dílny pro veřejnost a rodiny s dětmi (14 –18 hod.).

Vánoční provoz: 24. 12. 9 –14 hod.; 25. , 26. a 30. 12.
10 –18 hod., 31. 12. 10 –14 hod., 1. 1. 10 –18 hod.

7YHüZRmKL]V̷UxNYHÄRH
H Z[VSL[x
4\aL\TOSH]UxOVT͌Z[H7YHO`UH-SVYLUJP

9 |12 | 2017–– 2 | 04 | 2018

www.muzeumprahy.cz

– loutkové divadlo pro děti, vánoční koncert, výtvarné dílny,
prodej drobných dárků. Po celý den vstup do muzea zdarma !
Předvánoční zastavení

Muzeum hlavního města Prahy
Otevřeno: út–ne 9 –18 hod.

M

Dne 11. 12.
oslavuje
95. narozeniny
paní
Květoslava
Schillerová
z Prahy 8 –
Čimic. Hodně
zdraví a pohody
přeje celá její
milující rodina.
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

Autorem citátu v tajence je Vlastimil Brodský
(15. prosinec 1920 – 20. duben 2002), významný český herec,
dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech
a hostující herec v Národním divadle. 97. výročí narození.

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:
„Pravda má jednu velkou výhodu, člověk
si nemusí pamatovat, co řekl.“
Výherci, kteří získali knihu
Úsměvy i vrásky Standy Procházky:
Dáša Ratajová, Libeň
Pavla Havránková, Čimice
Tomáš Zelinka, Kobylisy
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 15. prosince 2017 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail:
tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní výherci

získají knihu

Holka Drzá
od Terezy Šefrnové

SUDOKU

(velmi obtížné)
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

inec
s
o
r
p
17
PROGRAM

20

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

CAP Burešova

Pondělí

``  10:00–11:30  NJ – mírně pokročilí
(vede Ing. J. Bartoš)
``  10:15–11:00  Školička PC –
připomenutí toho, co jsme
zapomněli (vede Ing. V. Pázler) –
12. 12. a 19. 12.
``  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. Prokop Vondráček)
``  12:30–13:30  Školička PC – pro zač.
(vede D. Formanová) – od 7. 11.
``  13:30–14:30  Přístup na internet
``  13:00–14:30  NJ konverzace
pro pokr. (vede L. Ulč)
``  13:30–15:00  Esperanto – mírně
pokročilí (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)
``  14:00–16:00  Taneční terapie
(vede R. Šamšová)

``  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 (vede H. Šandová
a J. Řezníčková)
``  9:30–10:30  Cvičení na židlích
(vede M. Halíková)
``  10:00–10:50  FJ zábavným způsobem (vede Ing. K. Krpejš)
``  10:45–11:45  Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)
``  11:00–11:50  FJ pro mírně a stř.
pokročilé (vede JUDr. M. Pudil)
``  11:00–11:50  AJ Language Titbits
– jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
``  11:00–14:00  Stolní tenis –
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vede O. Šínová)
``  13:00–13:50  Repeating English – zač.
a mírně pokr. (vede V. Machulková)
``  13:00–16:00  Přístup na internet
``  14:00–16:00  Právní poradenství –
pro objednané – 4. 12. a 18. 12.

Středa

Úterý
``  8:00–14:00  Sociální poradenství
``  8:00-9:00  Čchi – kung – pro
pokročilé (vede M. Vilímová)
``  9:00–10:00  Čchi – kung – pro
začátečníky (vede M. Vilímová)
``  8:00–8:50  AJ zač. – Follow Me 1
– konverzační metoda
(vede ing. Prokop Vondráček)
``  8:30–9:00  AJ videokurz
``  9:00–9:50  AJ mírně pokr. 1 – angl.
pro jaz. školy I. + písně s kytarou
(vede Ing. Prokop Vondráček)
``  9:30–11:00  Dramaticko-recitační
kroužek (vede Z. Poková)
``  10:00–10:50  AJ střed. pokr. – angl.
pro jaz. školy II + písně s kytarou.
(vede Ing. Prokop Vondráček)

``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  8:30–9:20  AJ – mírně pokročilí
(vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení:
všestrannost a terapie tancem na
známé melodie (vede J. Matějková)
``  10:00–10:50  AJ – pokročilí
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  AJ – pokročilí
(vede MUDr. M. Veselý)
``  11:00–11:50  NJ – pokročilí
(vede JUDr. M. Pudil)
``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vede Ing. M. Sokol)
``  11:30–14:00  Stolní tenis –
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vede H. Špatenková)
``  13:00–14:20  NJ pro radost
(vede R. Šimonovská)
``  13:00–15:00  Šachový kroužek
``  13:00–14:00  Přístup na internet
``  14:30–16:00  NJ – konverzace
pro pokr. (vede E. Solničková)

www.ouss8.cz

``  14:30–16:30  Školička PC pro zač.
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

Čtvrtek
``  9:00–11:00  Školička PC a internetu
konzultační metodou – pokročilí
(vede Mgr. K. Černý)
``  9:30–12:00  Nordic walking
pro zdatné (vede L. Čipera)
``  9:30–10:50  IJ mírně pokr. (vede J. Kříž)
``  10:00–12:00  Půjčování knih –
v klubovně v příz. (vede M. Kloudová)
``  10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ – stř. pokročilí
(vede Ing. M. Kolářová)
``  11:00–11:50  AJ stř. pokročilí –
Bible stories + písně s kytarou.
(vede Ing. Prokop Vondráček)
``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet
``  11:00–11:50  AJ – stř. 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
``  8:30–10:00  AJ konverzace – 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)
``  11:00–14:00  Stolní tenis –
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 středních Čech.
Aktuální informace v kanceláři CAP.
``  Kroužek společenských tanců
přijme nové členy – pánové, hlaste
se v kanceláři.
``  CAP uvítá nové lektory pro vedení
hodiny tréninku paměti, jazykových
kurzů.
``  Po celý advent až do 6. ledna
si je možné prohlédnout betlém
z moduritu Zdeňka Klímy
v pracovní dny mimo výuky.
``  Od 4. 12. do 19. 1. 2018 vás zveme na
výstavu obrazů Jindřicha Doubka
Květiny, krajiny a portréty
``  4. 12. od 8:00  Kratochvilné
vystřihovánky (vede J. Chybová)
``  4. 12. od 14:00  Šumava a bavorský
les – přednáší RNDr. M. Štulc
``  5. 12. od 10:00  Papírová krajka
– vede D. Zemanová
``  5. 12. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. –
v klubovně v přízemí
``  12. 12. od 10:00  Vánoční setkání
– přijďte se na chvilku zastavit
v předvánočním shonu. Vánoční
dílničky s paní J. Chybovou,
M. Neckářovou, D. Zemanovou,
S. Kyselovou. Vystoupí Dramaticko-recitační kroužek a další program.
``  14. 12. od 9:00  Paličkování
– vede D. Zemanová
``  14. 12. od 13:30  Vánoční a zimní
pohoda s PhDr. A. Karkulovou
``  15. 12. od 10:00  Vánoční svícen –
rezervace nutná v CAP
(vede D. Hůrková – Duhový tandem)
``  18. 12. od 14:00  Hudební
odpoledne s M. Beranovou a kol.
– v klubovně v přízemí
``  21. 12. od 14:00  Beseda o duchovních tématech – s katechetkou
Mgr. B. Tranovou
``  27.–30. 12.  ZAVŘENO
``  Přejeme pohodové Vánoce!

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

nabízí volné kapacity

Městská část Praha 8 vás zve na

KURZY
CVIČENÍ
PRO
SENIORY

• 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

KDE: Kulturní dům Ládví
(Praha 8, Burešova 1661/2)
KDY V PROSINCI: každý pátek
od 10:00, a od 11:15

Nutná rezervace účastníků předem na emailu:
jaromir.tischer@praha8.cz , nebo tel. 222 805 104

1., 8., 15., 22., 29.12.

Akce se koná v rámci projektu Obec přátelská
seniorům 2017

v RÁMCI HLÍDACÍ SLUŽBY – JESLE
Praha 8, Mirovická 1282/6
• přijímáme děti od 1 do 4 let • otevřeno každý pracovní
den od 7:00 do 16:30 hod. • programy, které podporují rozvoj
dětí • péči o děti zajišťují zdravotní sestry, chůvy a pečovatelky
• stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni
Kontaktní osoba
Jaroslava Čížková, tel.: 284 685 087
e-mail:jaroslava.cizkova@ouss8.cz
Ceník a více informací na www.ouss8.cz
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Pondělí
``  8:00–10:00  Přístup na internet
``  8:15–9:00  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  9:15–10:15  Čchi-kung
(vede RNDr. J. Pospíšilová)
``  10:00–11:00  Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede O. Měchura)
``  10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská)
``  11:00–11:50  ŠJ – pro mírně
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková)
``  11:30–15:00  Přístup na internet
``  12:45–15:15  Stolní tenis
(vede Z. Dvořáková)

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

Centrum
aktivizačních
programů

CAP Mazurská
``  13:00–15:00  Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)
– liché týdny: 5. 12. a 19. 12.

Středa
``  8:00–9:00  Přístup na internet
``  8:30–9:50  AJ – pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
``  9:00–9:50  Školička PC
a internetu pro mírně pokročilé
(vede Ing. V. Košťál) –
liché týdny: 6. 12. a 20. 12.
``  9:00–9:50  Školička PC internetu
pro začátečníky (vede A. Gaislerová)
– sudý týden: 13. 12.
``  9:15–10:15  Tai-chi – I. skupina,
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)
``  9:30–10:15  Zdravotní cvičení
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)

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

``  10:00–11:00  Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny:
6. 12. a 20. 12.

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

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

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

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

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

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

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

``  12:00–15:00  Přístup na internet

``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede I. Košťálová)
``  13:00–14:30  Přístup na internet
– liché týdny: 5. 12. a 19. 12.
``  11:15–12:40  Jóga
(vede E. Bihelerová)
``  11:30–12:30  AJ – pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová)
``  13:00–15:00  Stolní tenis
pro pokročilé (vede J. Hájek)
``  13:00–14:00  IJ – pro mírně
pokročilé (vede E. Hyklová)

``  11:45–12:45  Jóga (vede J. Borská)
``  13:30–15:00  Stolní tenis
(vede V. Soušková)
``  13:30–15:00  Bingo – společenská
hra (vedou I. Košťálová
a L. Němcová) – liché týdny:
6. 12. a 20. 12.

Čtvrtek
``  8:10–9:10  Čchi-kung
(vede J. Vilímová)
``  8:30–9:30  AJ – pro mírně
pokročilé (vede Ing. H. Soukupová)
``  9:30–11:00  Všestranné zdravotní

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

www.ouss8.cz

cvičení a terapie tancem
(vede J. Matějková)

Speciální:

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

``  1. 12. od 10:00  Přednáška –
Digitální technologie
(přednáší J. Kopecký)

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

``  4. 12. od 13:30  Přednáška – Nový
Zéland (přednáší RNDr. B. Trnková)

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

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

``  13:00–14:30  Konzultace – PC,
digitální fotografie a mobilní
telefony (vede J. Kopecký)
``  13:45–14:45  Tai-chi – II. skupina,
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)

``  6. 12. od 11:15  Vánoční zvyky –
Od adventu do tří králů
(vypráví H. Bucharová)

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

``  7. 12. od 10:00  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)

Pátek
``  8:00–9:00, 12:00–14:00  Přístup
na internet
``  8:00–9:15  Stolní tenis
(vede T. Pavlovský)
``  8:30–9:20 Interlingua – mezinárodní jazyk (vede O. Měchura)
``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová) –
1. 12. a 15. 12.
``  9:30–10:30  Orientální tance
(vede M. Sedláčková)
``  10:00–10:50  Školička PC pro
začátečníky (vede J. Votrubová) –
1. 12. a 15. 12.
``  10:45–11:30  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  11:45–12:45  Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)
``  13:15–14:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně, nebo telefonicky na čísle
283 024 118.
``  Dále je nutné se vždy přihlásit
na všechny dílničky a přednášky.
Děkujeme za pochopení.

``  8. 12. od 10:00  Výtvarná dílnička
– malování – přijďte vyzkoušet
různé techniky a potěšit duši
(vede A. Gaislerová)
``  11. 12. od 13:30  Co jsou kompenzační pomůcky aneb jak se
vypořádat se sebeobsluhou ve stáří
a nemoci (vede Z. Hotzký)
``  13. 12. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  14. 12. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) –
materiál zajištěn
``  14. 12. od 10:00  Výtvarná dílnička
(vede L. Němcová)
``  15. 12. od 10:00  Pozitivní myšlení
– pojďte pozitivně myslet a každý
den bude krásný
(vede L. Francírková)
``  18. 12. od 8:30  Vánoční
vystřihovánky (vede J. Chybová)
``  19. 12. od 10:00  Korálková dílnička
– koná se v KD Krakov
(vede Ing. B. Rošická)
``  27.–30. 12.  ZAVŘENO
``  Přejeme vám příjemné
prožití vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti
v nadcházejícím roce 2018.

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

nabízí volné kapacity

nabízí volné kapacity

v Domě sociálních služeb – Praha 8
S. K. Neumanna 2475
• pobytové odlehčovací služby a úhrady dle zákona o sociálních službách
a prováděcí vyhlášky • pobyt na dobu určitou pro osoby se sníženou
soběstačností, které jsou schopni chůze a nepotřebují každodenní lékařskou
péči. Služba je dále určena pro klienty, kteří potřebují určitou míru dohledu
a trpí lehkým nebo středním stupněm demence • pomoc rodině, případně
pečujícím osobám k nezbytnému odpočinku a načerpání nových sil
• jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
• úhrada za ubytování a celodenní stravu činní cca 360 Kč/den + úhrady za
poskytnutou péči • přednostně služby poskytujeme obyvatelům Prahy 8
(v případě volné kapacity i ostatním) • bližší informace u vedoucí
Domu sociálních služeb, Jana Klímová, tel. 226 291 587,
e-mail: jana.klimova@ouss8.cz nebo na www.ouss8.cz

v Denním stacionáři – Praha 8
Křižíkova 167/50, Karlín
• ambulantní služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění • pomoc a péče osobám se
sníženou soběstačností, zajištění celodenního stravování a pitného režimu
pondělí až pátek v době 7–18 hod. • doprava osamělých a špatně se
pohybujících klientům bydlících v Praze 8 • široká nabídka aktivizačních
činností, které podporují fyzickou a psychickou kondici • umožnění
nezbytného odpočinku pečujícím osobám • kvalifikovaný personál včetně
sociální pracovnice • bližší informace u vedoucí Denního stacionáře,
Eliška Fantová, tel. 224 815 878, e-mail: eliska.fantova@ouss8.cz
nebo na www.ouss8.cz

40

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / prosinec 2017 

www.praha8.cz

Pozvánky
Advent

Prosincové
Karlínské
farmářské trhy
nnV rámci Karlínských farmářských trhů jsme pro vás
připravili tematické doprovodné programy.
V sobotu 2. 12. se můžete těšit
na Předvánoční Karlín, kde
pro vás připravujeme prodej
výrobků s vánoční tematikou.
V nabídce bude vše potřebné
pro podtržení atmosféry Vánoc
– cukroví, vánočky, věnce,
dárky a dekorace. Pobyt vám
zpříjemní adventní melodie,
zahřát se budete moci
voňavým svařákem nebo
aromatickým punčem.
Na 9. 12. se mohou těšit
hlavně děti v rámci doprovodného programu Mikuláš
a Vánoce. Přijde se podívat
i čert s andělem a ty hodné
odmění za koledu nějakou
dobrotou, zlobivé si odnese
na převýchovu ;-).

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

Koncert k ukončení letošní sezóny

Karlínských farmářských trhů
v sobotu 16.12.2017

10:30 – 11:30 staropražská kapela PATROLA-ŠLAPETO
12:00 – 13:00 GOLDEN BIG BAND

A 16. 12. se uskuteční
Ukončení sezony pro rok 2017,
kde proběhne předání
vybraných darů a finančního
výtěžku Útulku Bohnice.
V rámci akce vám nabídneme
polévky pro zahřátí, pestré
občerstvení, svařák a poslední
opékání špekáčků. Atmosféru
Vánoc podtrhnou opět
příjemné melodie. Rádi
přivítáme i dobrovolníky, kteří
se budou chtít pochlubit svou
polévkou nebo gulášem.
Pokračování trhů pro příští
rok je plánováno na březen
2018. Na aktuality a informace
z farmářského tržiště se
můžete podívat na Facebooku/
karlínské farmářské trhy. (lk)

programy klubů seniorů
DPS Bulovka 1462/10,
Libeň
Provozní doba klubu:
pondělí a čtvrtek 13:00–16:00 hod.
`` 4. 12. od 14:00 hod.
 hudební odpoledne
Jindřicha Krause – Písničky
z klobouku.
`` 7. 12. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes, z. s.).
`` 11. 12. od 14:00 hod.
 Za troly do domova obrů
– přednáška ing. Burdycha z cyklu
Skandinavie slovem i obrazem.
`` 14. 12. od 14:00 hod.
 povídání se známým
bylinkářem o bylinách a stravě.
`` 18. 12. od 14:30 hod.
 setkání Mezi – námi s dětmi
z mateřské školy Pobřežní.
`` 21. 12. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes, z. s.).

přízemí DPS
Křižíkova 50, Karlín
Provozní doba klubu:
úterý 15:00–18:00 hod.,
čtvrtek 13:00–16:00 hod.
`` 5. 12. od 15:00 hod.
 vánoční dílnička
s Mgr. Neckářovou I.

`` 7. 12. od 14:00 hod.
 hudební pořad Jindřicha
Krause – Písničky z klobouku.

`` 7. 12. od 18:00 hod.
 vánoční koncert sboru
GABRIEL.

`` 12. 12. od 15:00 hod.
 vánoční dílnička
s Mgr. Neckářovou II.

`` 11. 12. od 14:00 hod.
 Bojíte se domů chodit
sama? Sebeobrana pro ženy trochu
jinak.

`` 14. 12. od 14:00 hod.
 Za troly do domova obrů
– přednáška Ing. Burdycha z cyklu
Skandinávie slovem i obrazem.
`` 19. 12. od 15:00 hod.
 trénink paměti
s Mgr. Neckářovou.
`` 21. 12. od 13:00 hod.
 vánoční posezení –
Česká mše vánoční J. J. Ryby.
`` 28. 12. od 13:00 hod.
 hrajeme silvestrovské BINGO.
`` Po celou provozní dobu
je v klubu volný přístup
na internet a vždy v úterý
od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás
přítomen lektor pan Adam Novák.

DPS Burešova 1151/12
Kobylisy
Provozní doba klubu:
pondělí a středa 13:00–16:00 hod.
`` 4. 12. od 14:00 hod.
 povídání se známým
bylinkářem o bylinách a stravě.
`` 6. 12. od 14:00 hod.
 čtení z knihy Ivanky Deváté.

`` 13. 12. od 14:00 hod.
 vánoční posezení s vánočními
zvyky a hudbou J. J. Ryby.
`` 18. 12. od 14:00 hod.
 hrajeme vánoční Bingo.
`` 20. 12. od 14:00 hod.
 cvičení na židlích při hudbě.
`` Každé úterý 14.00–17:00 hod.
 probíhá taneční terapie.
`` Každý čtvrtek 10:00–11:00 hod.
 půjčování knih z knihovny.

OÚSS Taussigova 1172/1,
1. patro, č. 21, Kobylisy
Pondělí a středa od 13:00 hod.
Přijďte v tyto dny, kdykoliv se vám
to časově hodí.
`` 4. 12. pondělí od 13:00 hod.
 hrajeme BINGO. Pravidla jsou
jednoduchá. Přijďte se pobavit,
odreagovat a zahrát si tuto
zajímavou společenskou hru.
`` 4. 12. pondělí od 15:00 hod.
 cvičíme na židlích s Irenkou.
`` 6. 12. středa od 14:00 od.
 Kladný přístup k životu –

přednáška nadačního fondu
Lepší senior.
`` 11. 12. pondělí od 13:00 hod.
 Aby záda nebolela – cvičíme. Přijďte si zacvičit s lektorkou
Seniorfitnesu Ing. I. Osvaldovou
`` 13. 12. středa od 13:00 hod.
 I my jednou budeme staří.
Mezigenerační setkání. Navštíví
nás děti z mateřské školy Šišková
v rámci projektu Mezi – námi.
`` 18. 12. pondělí od 13:00 hod.
 Povídání s p. Klíglem o stravě
a bylinkách.
`` 18. 12. pondělí od 15:00 hod.
 cvičíme na židlích s Irenkou.
`` 20. 12. středa od 13:00 hod.
 Klubová vánoční besídka
`` 27. 12. středa od 13:00 hod.
 Zpíváme na lidovou notu.
Kdo rádi zpíváte, jste srdečně zváni.
`` Kdo má zájem seznámit
se s počítačem, naučit
se vyhledávat potřebné
nebo zajímavé věci na
internetu, anebo komunikovat
i s ostatními pomocí e-mailu,
přijďte, poradíme a pomůžeme vám
i při „prvních krůčcích“. K počítači,
internetu a zápůjčce knih z naší
knihovny je volný přístup po celou
provozní dobu klubu. Informace
– vedoucí klubu: D. Luczy –
mobil tel.: 732 710 656, e-mail:
klubtaussigova@seznam.cz
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita

Území

Datum

Čas

Modřínová x Javorová

Kobylisy

1. 12.

13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Bohnice

1. 12.

14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

1. 12.

14,00–18,00

Gabčíkova x Kubišova

Kobylisy

1. 12.

15,00–19,00

Kandertova x Lindnerova

Libeň

4. 12.

13,00–17,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

4. 12.

14,00–18,00

Roudnická

Střížkov

4. 12.

13,00–17,00

Havlínova x Třeboradická

Kobylisy

4. 12.

14,00–18,00

Libeň

4. 12.

15,00–19,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

5. 12.

13,00–17,00

Libišská

Kobylisy

5. 12.

14,00–18,00

Kurkova

Kobylisy

5. 12.

13,00–17,00

Dolejškova x U Slovanky

Kobylisy

5. 12.

14,00–18,00

U Pošty x V Mezihoří

Libeň

6. 12.

13,00–17,00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Pod Labuťkou x Prosecká

Kobylisy

6. 12.

14,00–18,00

Drahorádova

Kobylisy

6. 12.

13,00–17,00

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

6. 12.

14,00–18,00

Čimice

7. 12.

13,00–17,00

Fořtova x Do Údolí
Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

7. 12.

14,00–18,00

Troja

7. 12.

13,00–17,00

Čimice

7. 12.

14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

8. 12.

13,00–17,00

Služská x Přemyšlenská

Kobylisy

8. 12.

14,00–18,00

Ratibořská x Radomská

Bohnice

8. 12.

14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce

Kobylisy

8. 12.

15,00–19,00

Karlín

11. 12.

13,00–17,00

Na Vartě

Libeň

11. 12.

14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická

Čimice

11. 12.

13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická

Čimice

11. 12.

14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

11. 12.

15,00–19,00

Trojská x Nad Trojou

Troja

12. 12.

13,00–17,00

Pobřežní x U Nádražní lávky

Karlín

12. 12.

14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou

Troja

12. 12.

13,00–17,00

Stejskalova x U Rokytky

Libeň

12. 12.

14,00–18,00

Jirsíkova x Malého

Karlín

13. 12.

13,00–17,00

Nekvasilova x K Olympiku

Karlín

13. 12.

14,00–18,00

Bohnice

13. 12.

13,00–17,00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

13. 12.

14,00–18,00

Mlazická

Čimice

14. 12.

13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

14. 12.

14,00–18,00

V Zámcích (51/64)

Bohnice

14. 12.

13,00–17,00

Libeň

14. 12.

14,00–18,00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

15. 12.

13,00–17,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

Bohnice

15. 12.

14,00–18,00

Janečkova

Kobylisy

15. 12.

13,00–17,00

Libeň

15. 12.

14,00–18,00

Kobylisy

18. 12.

13,00–17,00

Karlín

18. 12.

14,00–18,00

Bohnice

18. 12.

13,00–17,00

Bukolská x Lindavská

Bohnice

18. 12.

14,00–18,00

Drahorádova

Kobylisy

18. 12.

15,00–19,00

Uzavřená

Kobylisy

19. 12.

13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

19. 12.

14,00–18,00

Na Truhlářce (parkoviště)

Libeň

20. 12.

13,00–17,00

Kobylisy

20. 12.

14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála

Troja

20. 12.

13,00–17,00

Chaberská x Líbeznická

Čimice

20. 12.

14,00–18,00

Kobylisy

21. 12.

14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála
Křivenická x Čimická

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

U Pekařky

Braunerova x Konšelská

Valčíkova x Na Truhlářce
Tanvaldská (proti domu č. 1)
Pobřežní x Thámova
Hlivická

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

Na Pěšinách x Pod Statky

Lokalita

Území

Datum

Libeň

21. 12.

13,00–17,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Libeň

21. 12.

13,00–17,00

Pekařova x Jestřebická

Čimice

21. 12.

14,00–18,00

Kobylisy

22. 12.

13,00–17,00

Pivovarnická (proti domu č. 15)

Libeň

22. 12.

14,00–18,00

Braunerova x Konšelská

Libeň

22. 12.

13,00–17,00

Bohnice

26. 12.

08,00–12,00

Štěpničná x Bedřichovská

Libeň

26. 12.

09,00–13,00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

27. 12.

13,00–17,00

Písečná x Na Šutce

Troja

27. 12.

14,00–18,00

Ratibořská x Radomská

Bohnice

27. 12.

15,00–19,00

Kubíkova (u DD)

Kobylisy

28. 12.

13,00–17,00

Třeboradická x Košťálkova

Kobylisy

28. 12.

14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce

Kobylisy

28. 12.

15,00–19,00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

29. 12.

13,00–17,00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Bohnice

29. 12.

14,00–18,00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

29. 12.

15,00–19,00

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

Burešova

Dolákova x Hackerova x Kusého

Čas

Do velkoobjemového kontejneru patří:

 starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,

staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do velkoobjemového kontejneru nepatří:

 živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky,

barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

BIO VOK
Lokalita

Území

Datum

Kobylisy

4. 12.

13,00–17,00

Libeň

6. 12.

13,00–17,00

Sopotská x Bydhošťská

Bohnice

12. 12.

13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova

Čimice

14. 12.

13,00–17,00

Javorová x Březová

Kobylisy

18. 12.

13,00–17,00

Havlínova x Klíčanská

Kobylisy

20. 12.

13,00–17,00

Kandertova - západní konec

Libeň

21. 12.

13,00–17,00

Ke Hřišti x Brandýská

Čimice

27. 12.

13,00–17,00

Troja

28. 12.

13,00–17,00

Kobylisy

39. 12.

13,00–17,00

Na Rokosce x Kubišova
Na Truhlářce x Valčíkova

Nad Popelářkou
Služská x Přemyšlenská

Čas

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

Kam vyhodit vysloužilý
vánoční stromek?

nnVyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný
komunální odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na
směsný komunální odpad (například na sídlišti), lze stromky volně
odložit vedle nich. Pokud ale nemáte popelnici volně přístupnou
z ulice (některé činžovní domy a rodinná zástavba), prosíme
o odložení vánočního stromku u nejbližšího kontejneru na tříděný
odpad. Stromky by se měly vyhazovat nejlépe den před odvozem
komunálního odpadu, aby nebyly v ulicích příliš dlouhou dobu.
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných
svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.
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Pozvánky

ČIMICKÉ TRHY

Dětská lidová muzika Osminka
a Základní umělecká škola Taussigova

S FARMÁŘSKÝMI PRODUKTY

kdy:

každou sobotu
až do 23. 12.
8:00 – 12:00

(pokračování od 17. 3. 2018)

srdečně zvou na představení

kde:

PROSTRANSTVÍ
NÁKUPNÍHO
STŘEDISKA
DRAHAŇ

stálí prodejci:

zelenina od Černých (z obce Křenek v Polabí)
uzeniny a maso od pana Novotného (z českých chovů)
pekárna Posidium z Neratovic (sladké i slané pečivo)
mléčné výrobky Bio Vavřinec (farma v obci Okrouhlice u Benešova)
DobráKávička.cz – malá rodinná pražírna kávy
Marmeládový mlýn (marmelády, sirupy, zavařeniny)
víno od paní Zárubové (stáčené víno z Mutěnic)
med z Prácheňska od paní Krejčové
pan Čížek ze Všedobrovic a jeho proutěné košíky
stánek s rychlým občerstvením

kontakty: cimicketrhy@seznam.cz • www.cimicke-trhy.webnode.cz

pravidelný program pro děti
(výtvarné dílny) zajišťuje
OSMIČKA PRO RODINU

s nadílkou pro veřejnost

„Přišel k nám
Mikuláš“
v koncertním sále ZUŠ Taussigova

4. 12. 2017
od 17.00 hodin
Těšíme se na Vás!

OSMIČKA
pro rodinu

trhy se konají za podpory
Městská část
Praha 8

Nůše na dárky se jmenovkou ve foyeru sálu. Vstupné dobrovolné.
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Městská část
Praha 8

5/12/2017–12/1/2018
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
9/1/16.00
komentovaná prohlídka

Otevřeno:
po a st 8–18; út a čt 8–15.30
pá 8–15; so, ne a svátky zavřeno
vstup zdarma
Rezervace komentované prohlídky:
pavla.tomsikova@praha8.cz
tel: 222 805 112

21. 11. 2017 – 12. 1. 2018
BÍLÁ GALERIE

tzv. Bílý dům / U Meteoru 6 / Praha 8 – Libeň

www.praha8.cz

vás zvou na výstavu
XV. Trienále českého ex libris 2017
repríza celostátní přehlídky v Praze

www.praha8.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

vás zvou na výstavu

vstup zdarma

OTEVŘENO
po a st: 800–1800
út a čt: 800–1530
pá: 800–1500
so, ne a svátky: zavřeno
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Inzerce
ŘEMESLNÍCI

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz
``REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání kuchyně. Spolehlivá firma od roku
1999. Reference můžeme zaslat předem. Sleva pro seniory
10 %. Více na www.demistav.cz
Tel.: 778 000 698, 774 408 123

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, stěrky
a sádrokarton. Sezonní sleva 10%.
Volejte na tel. 603 432 476.
``INSTALATÉRSKÉ PRÁCE,
obklady, zed. rekonstrukce,
byt, dům. Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMŮ. Kontakt:
Nestarec, tel.: 604 810 663,
www.nazahradu.com.

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

``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

``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680

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

``PROVÁDÍM VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE,
čištění kanalizace.
Michal Hrášek, tel.: 603 714 638

``ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. El. vedení v bytech.
Výměny jističů a rozvaděčů.
Montáž a zapojení el. sporáků.
Nový přivezeme a starý
odvezeme. Tel.: 608 278 778,
elektroP8@email.cz

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

``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL, spokojenost zaručena. Tel.: 608 440 551
``ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě,
markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček, vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ a kanalizace, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré zednické,
obkladačské, podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů a nebytových prostorů. Mobil 777 670 326
``ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKY, potahové látky,
molitany a ostatní čalounické
potřeby, U Pošty 1474/1, P–8
Libeň. Po–pá 8.30–13.00, 14.00–
18.00 hod. Tel.: 284 822 181
``INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973, 728 324 916
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``ELEKTRO VESELÝ – práce
v bytech, opravy – spolehlivost.
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

``PROVEDU MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 015 145, 222 946 268
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE –
ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY,
vypínače, jističe, opravy, kontroly,
dotažení elektřiny. Elektřina
v lištách i zasekání do zdiva
a začištění. Tel.: 604 516 344,
www.elektrikarerben.cz
``INSTALATÉR – TOPENÍ,
tel.: 602 649 359, výměna kuch.
desek a dřezů.
SLUŽBY

``HODINOVÝ MANŽEL. Drobné
i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 737 272 779
``OPRAVA ELEKTRONIKY, TV,
LCD, DVD, CD, videa, gramofony, atd. Rozumné ceny, Pavel Pop,
tel.: 603 453 529
``HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170
``HODINOVÝ MANŽEL, montáž
a úpravy nábytku, kuchyní,
interiérových dveří. Drobné
i větší opravy v bytech
a domech. Tel.: 737 674 082,
www.hodinovy-remeslnik.cz
``ODKLÍZENÍ SNĚHU naší
sněhovou frézou pro firemní
i soukromé areály a parkoviště.
Tel.: 724 006 275

``MYTÍ OKEN VČETNĚ RÁMŮ
a žaluzií od úklidové firmy.
Nechte tuto práci nám, už nelezte
po štaflích a odpočívejte. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE našimi motorovými nůžkami, včetně odvozu odpadu. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``VYČISTÍME KOBEREC, SEDAČKU, křesla a židle přímo u Vás na
místě, strojem na vlhko extrakční
metodou. Slušné jednání a zkušenosti. Tel.: 724 006 275
``ŠICÍ STROJE – OPRAVY A PRODEJ. Opravy všech značek šicích
strojů. Prodej nových šicích strojů. Autorizovaný servis Singer,
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz

``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ –
VYKLIDÍME VÁŠ DŮM, BYT a jiné.
Pracujeme levně, rychle, kvalitně
i o víkendu. Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT, PŮDU,
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148.
Ceny dohodou.
``PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ a zahradnické, venkovní a výškové práce. Více na
(info@zarist.cz) či 604 954 275
``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme
a odvážíme z těchto míst: Půdy,
byty, sklepy, dvorky, zahrádky
atd. Levně: informace na
tel.: 702 410 965. Sem dní v týdnu.
``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel. 732 935 215

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

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

``POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
počítačů vám nabízí naše
provozovna v Lublinské 9,
Praha 8 – Troja. Můžete nás
navštívit či zavolat pondělí–pátek,
13–19 hodin. Tel.: 240 200 282,
www.pocitacekohout.cz

``BEZPEČNOSTNÍ A INTERIÉROVÉ DVEŘE DO BYTU. Montáž
i do původní zárubně a rychlé
dodání. Slícování, snížení hluku
a bezpečnost je pro nás priorita.
Aleš Horák, 724 817 818

``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD
a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.
``HODINOVÝ MANŽEL – elektro,
voda a ostatní práce. 40 let praxe
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135
``STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
– prádlo se snadno vytáhne
ke stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584
``OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH ZNAČEK. Dolák.
Tel.: 775 197 309
``ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ADU – styl. Poznaňská 449,
Praha 8 – opravy, úpravy,
návrhy oděvů, šití na míru.
Tel.: 602 218 041, e-mail: adustyl@
gmail.com, www.adu-styl.cz

``BROUŠENÍ PARKET+ LAK –
240, Kč/m2, malování bytů.
Tel.: 603 422 376
``POMOC S ÚKLIDEM,
DOPROVOD K LÉKAŘI, práce
s tabletem, PC, mobilem, společné
procházky, předčítání, záznam
paměti, návštěva kulturních akcí
a mnohem více Vám nabízí služba
hodinová vnučka.cz,
info@hodinovavnucka.cz,
tel.: 777 987 077 – vnučka Sabina.
``PRO STAVEBNÍ ÚŘADY V PRAZE zařídím inženýring pro stavební povolení, ohlášení stavby
RD a sítí. Dodejte projekt. Cena
300 Kč/hod. tel.: 602 312 212
``VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ
ŽALUZIÍ, ROLET, spouštěcích garnyží. Prodej drobného železářského zboží. www.campo.cz, U Pazderek 146, P–8, tel.: 774 858 102
``ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, CEDAČEK,
MYTÍ OKEN. Tel.: 774 858 096

``HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy,
montáže a další pomoc ve vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

``HYPOTEČNÍ SPECIALISTA
NABÍZÍ KONZULTACE k tématu
jak financovat bydlení hypotékou.
Tel.: 722 745 139.

``! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU ! Stěhování všeho
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou
cenu. Tel.: 773 484 056

``KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST – koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400

``POKLÁDKA PODLAHOVÝCH
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu,
zaměřím, vzorník materiálu k dispozici. Tel.: 608 030 212
``EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830,
www.predseda-svj.cz

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
``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
obrazy, grafiku, bankovky, mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
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``NÁBYTKOVÝ OUTLET –
DESIGNOVÉ SEDAČKY, křesla,
židle, stolky, komody, v moderním
i provence stylu atd. Nově
otevřeno v Holešovické tržnici,
hala č. 12. Tel.: 777 250 255,
www.nabytkovyoutlet.cz

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

``JSEM SBĚRATEL A RÁD
VYKOUPÍM: staré hračky i celé
sbírky, designové sklo (P. Hlava,
B. Šípek, S. Libenský atd.), obrazy,
stříbro, socialistické bytové
doplňky. Tel.: 702 555 893,
pokladyzpudy@centrum.cz

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

``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
www.plavco.cz
REALITY – POPTÁVKA

``KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený nežádoucím nájemníkem. Veškeré formality vyřídím,
zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát
čas na vystěhování. Seriózní jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013

``PRODÁM KRÁLÍKY, VAJÍČKA,
OŘECHY, MÁK A BRAMBORY.
Tel.: 776 172 530. Po 15. hodině.
``PRODEJ DŘEVĚNÝCH HRAČEK STÁLE POKRAČUJE! Největší specializovaná prodejna –
Ořechová 5, Praha 8. Velký výběr
českých hraček! Tel.: 722 942 194,
e-shop: drevenehracky-inna.cz
``KOUPÍM KOLUMBÁRIUM
V ĎÁBLICKÉM HŘBITOVĚ.
Tel.: 603 429 267

``PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ pro
své děti menší a větší byt. Lze
i zvlášť. Na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664

AUTO – MOTO

``VÝKUP VOZIDEL pojízdných
i havarovaných – tel. 739 665 445

``ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT
A MÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY?
Přímý zájemce od Vás koupí byt
v Praze na investici pro své děti
a seniorům nabízí, že nechá v bytě
dožít. Tel.: 608 661 665

``KOUPÍM AUTO do 20 tisíc.
Tel.: 602 889 740
VÝUKA – KURZY

``ZKUS SI TO S ÚSMĚVEM
pro žáky 5. roč., příprava na
přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia s dlouholetou tradicí,
každý pátek od 20. 10. 2017 do
20. 4. 2018 od 15:00 do 18:00 hod.
v ZŠ Špitálská, Praha 9, metro
Vysočanská (ČJ, M, Obecné
studijní předpoklady). Možnost
zvýhodněného předplatného.
Nově možnost individuální
přípravy žáků 9. ročníků.
Tel.: 724 512 382,
www.zkus.sito.sweb.cz

REALITY – PRONÁJEM

``HLEDÁM MENŠÍ BYT V PRAZE
A OKOLÍ do 11 tis. nebo větší do
15 tis. vč. popl. Tel.: 603 257 202
``MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT
K PRONÁJMU v Praze 8.
Volejte 778 085 860.
``GARÁŽ K PRONÁJMU
V ULICI DAVÍDKOVA v Praze 8.
Tel.: 602 288 444

RY

CH

www.praha8.cz

``ČESKÁ RODINA HLEDÁ
PRONÁJEM 2+KK, Praha 8, 9, 7.
Preferujeme Kobylisy a okolí.
RK nevolat. Solidní a seriózní
jednání. Tel.: 774 720 752.
Pronájem od ledna.
``HLEDÁM MENŠÍ BYT K PRONÁJMU do 12 tis. Tel.: 777 640 390
``PRACUJÍCÍ PÁR HLEDÁ
PRONÁJEM na Praze 8, 9.
Nekuřáci, bez zvířat. Ideálně
od 1. 11., vel. 1+kk – 2+1 zař.
nebo část. Tel.: 605 845 088
REALITY – PRODEJ

``PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ
22 m2 – lze na 2 auta. Hnězdenská 735/6. Tel.: 602 481 472.
``PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ
Hnězdenská 715. Tel.: 606 150 972
REALITY – SLUŽBY

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

``KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI,
DĚTI. Barvy, melíry, trvalé, střihy
i bez mytí. Dámské od 95 Kč,
pánské od 80 Kč. Praha Čimice,
Okořská 38. Tel.: 606 752 053
``SALON VIOLET KADEŘNICTVÍ,
kosmetika, manikúra, pedikúra,
depilace. Tel: 602 937 661
www.salonviolet.8u.cz
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``PEDIKÚRA, reflexní masáže
nohou. Tel.: 774 877 972
``CHCETE ZMĚNU? ZAČNĚTE
U SVÝCH VLASŮ! Rád bych Vás
přivítal ve svém kadeřnictví,
Zenklova 78. Obejdnejte se
na tel.: 778 736 110. Kadeřník
Akademie Dessange FR –
za příznivé ceny.
ZDRAVÍ

`` NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE –
přijímá pacienty. Tišická 396/1,
Praha 8. Tel.: 721 609 409,
info@healthy-smile.cz
``30 MINUT INDIV. CVIČENÍ
a následnou klasickou masáž
nabízí senior, absolvent FTVS.
Více na tel.: 602 876 864 nebo
pospm@seznam.cz
OSTATNÍ

``PRIMA–VET, VAŠE VETERINA
V BOHNICÍCH. U nás naleznete
profesionální a zároveň citlivý
přístup k vašim mazlíčkům.
Po–pá 9:30–19:30, 777 331 729
www.prima-vet.cz
``HEZKÁ SENIORKA, HODINOVÁ MANŽELKA – např. vaření,
žehlení, hl. mužský protipól – obč.
dovézt na nákup apod. Též spolu
vyrazit. Piš. Tel.: 606 254 306
NABÍDKA PRÁCE

``ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA –
DOLNÍ CHABRY přijme od 1. 12.
samostatnou kuchařku s praxí.
Nabízíme příjemné pracovní
prostředí a zaměstnanecké
benefity FKSP. Pracovní doba
6:30–15:00. Nabídky zasílejte
na e-mail: jidelna@zschabry.cz
nebo na tel.: 604 748 525
``HLEDÁME SESTRU
DO ORDINACE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE na Praze 8.
Možný i částečný úvazek.
Tel.: 602 431 697

LOST

placená inzerce
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Inzerce
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

26. 1. 2018

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

www.NocHotelu.cz

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968
283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce

Studium
na gymnáziu?

GL

placená inzerce

GERONTOLOGICKÉ
CENTRUM
Praha 8
přijme do svého kolektivu

ZDRAVOTNÍ SESTRU

Gymnázium, Praha 9,
Litoměřická 726

Dny otevřených dveří:
6. 12. 2017 a 10. 1. 2018
Přírodovědné nebo
humanitní zaměření

www.gymlit.cz

Nechte
si poděkovat!

na HPP, případně
i na poloviční úvazek
do směnného provozu
na lůžkové rehabilitační oddělení
Životopis prosím zašlete na e-mail
vrchní sestry Miroslavy Vojtové:
miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz

případné další informace na tel.:

607 529 309

placená inzerce

placená inzerce

Co řekneme, to platí. Expres
půjčka s garantovaným úrokem.

92x130_mm.indd 1

13/11/17 13:46

6,9 %

U nás bez nepříjemných překvapení – úrok
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás – Střelničná 1660/31, Praha 8, tel. 286 001 300.

S námi můžete počítat

224 444 222 | moneta.cz
Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka
splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti
uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není
závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.
placená inzerce
235110_inz_expres_pujcka_Nase_Praha_8_188x130_TISK.indd 1

11/6/17 4:53 PM
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Pozvánky
Městská část Praha 8 pořádá tradiční

Tříkrálovou
Sbírku 3. – 13. ledna
Kdy se sbírá?

Kde se sbírá?

2018

Co se sbírá?

Na vybraných mateřských a základních
školách budou umístěny označené
nádoby, do kterých můžete vaše dary Oblečení a boty pro děti 0 -12 let,
přinést a které po ukončení sbírky
hračky, stavebnice, deskové hry,
budou předány potřebným.
školní potřeby a pomůcky, knihy.

Kdo bude dary využívat?
Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8
Centrum integrace dětí a mládeže CID, o.s.
Kolpingův dům Praha 8 a další..

Městská část
Praha 8

Akce se koná pod
záštitou radních
Jany Solomonové
a Anny Kroutil.

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

Městská část
Praha 8
Městská část Praha 8,
pod záštitou místostarosty
Radomíra Nepila, si pro vás
na letošní zimu připravila

TŘI VEŘEJNÁ
KLUZIŠTĚ
HŘIŠTĚ U ZŠ
GLOWACKÉHO

KOUPALIŠTĚ
LÁDVÍ

KASÁRNA
KARLÍN

(Praha 8- Bohnice, Glowackého 555/6,
p. Malý, tel.: 607 990 831,
email: lubbomirmaly@seznam.cz)

(Praha 8- Kobylisy, Štíbrova 1776/17,
p. Segmüller, tel.: 775 291 111,
email: koupalisteladvi@anelis.cz)

(Praha 8- Karlín, Prvního pluku 20/2,
paní Sládková, tel.: 602 549 544,
email: produkce@kasarnakarlin.cz)

SLAVNOSTNÍ KŘEST
A ZAHÁJENÍ PROVOZU
proběhne
v sobotu

2. 12.
od 14:00

SLAVNOSTNÍ KŘEST
A ZAHÁJENÍ PROVOZU

SLAVNOSTNÍ KŘEST
A ZAHÁJENÍ PROVOZU

proběhne
v neděli

proběhne
v neděli

od 14:00

od 14:00

3. 12.

10. 12.

PROVOZNÍ DOBA VŠECH KLUZIŠŤ:
PO-PÁ:

8:00 – 13:00 – bruslení pro školy a školky VÍKENDY
13:00 – 21:00 – bruslení pro veřejnost
A SVÁTKY:
21:00 – 22:00 – komerční pronájmy

9:00 – 21:00 – bruslení pro veřejnost
21:00 – 22:00 – komerční pronájmy

V rámci provozní doby si Provozovatel vyhrazuje právo na technickou přestávku pro úpravu ledu apod.

CENÍK VSTUPNÉHO PRO VEŘEJNOST:
Děti do 150 cm............ZDARMA
Děti nad 150 cm..........30 Kč/150 minut

Dospělí ...........................................40 Kč/150 minut
Komerční pronájem skupině........1 500 Kč/hodina

U VŠECH TŘÍ KLUZIŠŤ JE K DISPOZICI:
půjčovna bruslí a dětských přileb, opory pro děti, brusírna bruslí

Doprovodný program
najdete v časopisu
Osmička na str. 28

