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Inzerce

NOC
KOSTELŮ

NOC 09.06.17
prozářila hvězdami.
Srov. Mdr 10,17

Za dne jim byla záštitou,

Kostel sv. Cyrila
a Metoděje
Karlínské náměstí
Praha 8 – Karlín
18:00–24:00 hod.

Kaple Nejsvětější trojice
a sv. Václava
U Parkánu 4, Praha 8 – Ďáblice
16:55–23:00 hod.

Kostel sv. Terezie
od Dítěte Ježíše
Kobyliské nám. 1000/1
Praha 8 – Kobylisy
15:30–24:00 hod.

Kostel sv. Vojtěcha
a sv. Anežky
U Meteoru 599, Praha 8 – Libeň
17:30–21:30 hod.

Církev Bratrská – Ládví
Tanvaldská 1348/4
Praha 8 – Kobylisy
17:00–21:30 hod.

Husova
evangelická kaple
U Pošty 1098/6
Praha 8 – Libeň
17:00–21:00 hod.

Kostel sv. Petra a Pavla
Bohnická 4/30
Praha 8 – Bohnice
16:00–24:00 hod.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Bílenecké náměstí
Praha 8 – Dolní Chabry
17:50–22:30 hod.

Kostel U Jákobova žebříku
U Školské zahrady 1264/1
Praha 8 – Kobylisy
18:00–22:00 hod.

Kaple sv. Karla
Boromejského
Vítkova 15/12
Praha 8 – Karlín
18:00–23:00 hod.

18:00–23:00 hod. 
Otevření kaple 
18:00–18:30 hod. 
Komentovaná prohlídka kaple 
19:00–20:00 hod. 
Koncert komorní hudby
Účinkují žáci ZUŠ Praha 8, 
Taussigova 

20:00–20:30 hod. 
Komentovaná prohlídka kaple 
21:00–21:30 hod. 
Komentovaná prohlídka kaple 
22:00–23:00 hod. 
Varhanní koncert
na varhany zahraje Zuzana 
Němečková

W W W . P R A H A 8 . C Z W W W . N O C K O S T E L U . C Z

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Libeňský zámek
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň / 18:00–23:00 hod.
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4 zpravOdajSTví
Výsadba nových stromů na počest 
200 let Karlína

5 zpravOdajSTví
Rada MČ Praha 8 je opět kompletní 

8 FóruM
Jak by měla Praha 8 pečovat o své základní 
a mateřské školy?

10 ČTenáři náM píší…
… a my odpovídáme

11 dOprava
Praha 8 připravuje rozšíření parkovacích 
míst

13 ÚzeMní rOzvOj
Čimickou centrální plochu čeká revitalizace

15 ŽivOTní prOSTředí
Recyklace: Praha v létě zazáří červenou

17 zdravOTní a SOciáLní péČe
O pacienty s Alzheimerovou chorobou 
se postará nové zařízení v Libni

20 šKOLSTví a MLádeŽ
ZŠ Dolákova oslavila čtyřicátiny

23 KuLTura
Libeňský zámek navštívila česká a uherská 
královna Marie Terezie

27 zábava
Křížovka o ceny 

vážení spoluobčané,
naše městská část se dlouhodobě snaží v rámci svých omezených zákonných 
pravomocí bojovat proti stavebním záměrům, které by po své realizaci mohly zhoršit 
kvalitu života místních obyvatel a poškodit životní prostředí. RMČ Prahy 8 se proto 
na svém zasedání 9. května 2017 na základě mého návrhu rozhodla v rámci 
stavebního řízení vydat negativní stanovisko k plánované stavbě rychlého občerst-
vení ve Střelničné ulici.

To by mělo vyrůst na zeleném pásu uprostřed vytížené komunikace v blízkosti 
rušné křižovatky. Prodej občerstvení by probíhal hlavně formou drive-thru. Většina 
zákazníků by tak k prodejně jela svým automobilem. Zvýšila by se tím už dnes silná 
automobilová doprava v této lokalitě, což by vedlo k nárůstu prašnosti a hlučnosti. 
Budeme se proto snažit všemi legálními prostředky zabránit realizaci tohoto 
stavebního záměru. Podobně už jsme postupovali u několika dalších staveb, které 
také vyvolaly silný odpor místních obyvatel.  

Možná už jste zaznamenali, že Stavební úřad pro Prahu 8 vydal na základě 
žádosti podané v říjnu roku 2014 územní rozhodnutí pro tuto stavbu. Tady je 
potřeba uvést, že stavební úřad je součástí státní správy a nemůžeme tak ovlivňovat 
jeho rozhodnutí. Navíc se zdá, že stavební záměr splňoval všechny zákonné podmín-
ky pro získání územního rozhodnutí. Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. 
Prahy totiž k němu vydal závazné stanovisko, že nezhorší dopravní situaci. Opoziční 
kolegové se však rozhodli podat Magistrátu hl. m. Prahy podnět k přezkumnému 
řízení ohledně tohoto rozhodnutí stavebního úřadu. Uvidíme tak, zda bylo správné.                        

 Roman PetRus 
 starosta mČ Praha 8

Android Apple

25 SpOrT
ZŠ Mazurská přivítala účastníky Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů

7 rOzhOvOr
Rozhovor s badatelem a spistovatelem 
Jiřím Padevětem nejen o vojenské operaci 
Anthropoid   

Periodický tisk územního samosPrávného celku
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tradice

pálily se čarodějnice
Volnočasové akce připomínající pálení 
čarodějnic májí v naší městské části 
dlouhodobou tradici a konaly se na 
několika místech i v letošním roce. 

V pátek 28. dubna proběhlo v Beachklubu 
Ládví Plážové pálení čarodějnic. „Této akci 
bohužel nepřálo počasí, ale jejím organizáto-
rům se ji i tak podařilo úspěšně zorganizo-
vat. Určitě si za to zaslouží velké poděková-
ní,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus, 
pod jehož záštitou pálení čarodějnic 

proběhlo, a i se ho osobně zúčastnil. Akce 
kvůli nepříznivému deštivému počasí 
proběhla v kryté nafukovací hale, kde byl 
především pro děti přichystán bohatý 
program. Ty se totiž například mohly 
zapojit do reje čarodějnic či si zahrát různé 
sportovní hry. Akce byla okořeněna 
různými uměleckými vystoupeními. 

V neděli 30. dubna pionýrská skupina 
Záře uspořádala na hřišti u ZŠ Glowackého 
tradiční akci Pálení čarodějnic aneb 
Čarodějnická cesta kolem světa. Akce 
se už jako tradičně těšila velkému zájmu 
veřejnosti a účastnil se jí i patron akce 
starosta Prahy 8 Roman Petrus. Děti na 
ní mohly plnit různé úkoly na téma cesta 
kolem světa. Proběhla také volba Miss 
čarodějnice, kde se hledala nejpovedenější 
čarodějnická maska v různých věkových 
kategoriích. Návštěvníky akce určitě 
potěšila taneční vystoupení. Nechybělo 
ani oblíbené opékání špekáčků. (pep) 

Zpravodajství
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První strom zasadil v Šaldově ulici starosta Roman Petrus. Foto: Petr Pravda

výsadba v karlíně 

nové stromy na 
oslavu jubilea

 nve čtvrtek 20. dubna 2017 
byla za účasti náměstka 
primátorky hl. m. Prahy 
Petra dolínka, starosty 
městské části Prahy 8 
romana Petruse a předsedy 
komise pro životní prostředí 
mČ Prahy 8 víta cézy 
v Šaldově ulici slavnostně 
zahájena výsadba nových 
stromů v karlíně. 

Vysazeno by jich mělo být 
v letošním roce několik desítek. 
Nápad v Karlíně vzešel od 
místních spolků, které navrhly, 

aby při příležitosti výročí 
200 let od založení této čtvrti 
v ní byly vysázeny nové stromy. 
Navíc místní občané dlouhodo-
bě neúspěšně upozorňovali na 
nedostatečný počet stromů 
v Karlíně. Nakonec se podařilo 
s Magistrátem hl. m. Prahy 
domluvit, že Technická správa 
komunikací zasadí na vhodných 
místech v Karlíně nové stromy. 

„Velice si vážím toho, že 
místní občané věnovali svůj 
volný čas tomu, aby prosadili 
na Magistrátu hl. m. Prahy 
výsadbu nových stromů 
v Karlíně. Poděkování si také 

určitě zaslouží náměstek 
primátorky Petr Dolínek, který 
má TSK mezi svými kompeten-
cemi, a Karlín se může těšit na 

velký počet nových stromů,“ 
uvedl starosta Prahy 8 Roman 
Petrus, který pomáhal při 
výsadbě prvního stromu.  (pep)

nový Portál 

Žádat o zábor pozemní 
komunikace je snazší

 nměstská část Praha 8 zprovoznila portál, který zjednodušuje podávání žádostí 
o povolení zvláštního užívání (záboru) pozemní komunikace.

Na internetové adrese zabory.praha8.cz tak 
mohou lidé s elektronickým podpisem podat 
žádost o zábor pozemní komunikace. Tu je 
možné odeslat prostřednictvím přehledného 

průvodce, který usnadňuje její podání. 
„Dlouhodobě se snažíme našim občanům 
zjednodušit podávání jejich úředních žádostí. 
Byl proto zprovozněn tento portál, kde jsou 

navíc i zobrazeny všechny schválené zábory 
a délka jejich trvání. Na území městské části 
Prahy 8 jsou totiž místa s velkým počtem 
žádostí o povolení záboru pozemní komuni-
kace,“ uvedl radní Karel Šašek.

Byla proto vytvořena informační mapa 
zobrazující aktuální povolení zvláštního 
užívání pozemní komunikace. Ta jednodu-
chým a přehledným způsobem poskytuje 
občanům informace o datech platnosti 
záborů v jednotlivých oblastech naší 
městské části.  Občané také mohou 
prostřednictvím portálu kontrolovat stav 
schvalování své podané žádosti. (pep)

nabídka Práce

MČ praha 8 
hledá účetní

 nhledáme kolegu/kolegyni na pozici 
účetní, který bude pravidelně 
komunikovat s vnitřními klienty 
(přebírání dokladů, řešení účetní 
problematiky, závěrky). 

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



dobrovolnický úklid 

rohanský ostrov 
je znova čistší
Spolek Komunita Rohan 
uspořádal v úterý 11. dubna 
dobrovolný úklid Rohanského 
ostrova. Ten proběhl za podpo-
ry městské části Prahy 8, která 
zajistila potřebné pomůcky, 
například ochranné rukavice 
či pytle na odpad. Akce se 
účastnilo několik desítek 
dobrovolníků a výsledkem 
bylo odvezení šesti plných 
nákladních kontejnerů 
nebezpečného odpadu. 
Činnost probíhala především 
na té části Rohanského 
ostrova, kterou má ve svěřené 
péči naše městská část. 

„Rohanský ostrov je bohužel 
dlouhodobě zanedbaný, i když 
se jedná o území s velkým 
rozvojovým potencionálem. 
Velmi proto vítáme a plně 

podporujeme všechny aktivity, 
které ve spolupráci s naší 
městskou částí pomohou 
ke zvelebení a kultivaci této 
lokality,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus, který byl na 
této akci osobně přítomen.

Spolek Komunita Rohan 
neorganizuje jen úklidy 
Rohanského ostrova, ale 
usiluje také o to, aby došlo ke 
kultivaci celého tohoto území. 
Cílem je vytvoření přívětivé 
oblasti, kterou by veřejnost 
mohla využívat po celý rok pro 
své volnočasové aktivity. 
Rohanský ostrov by se tak 
přeměnil na atraktivní veřejný 
prostor, který by byl aktivně 
navštěvován nejenom občany 
MČ Prahy 8, ale i obyvateli 
okolních městských částí.   (pep)
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Zpravodajství

Při úklidu Rohanského ostrova přišla ke slovu i klasická kolečka.

zastuPitelstvo 

rada je opět kompletní
 nv pořadí 13. veřejné 

jednání zastupitelstva 
mČ Praha 8 se konalo 
10. května netradičně 
v kd krakov. 
Zastupitelstvo schválilo Hanu 
Matoušovou (Strana zelených) 
jako novou radní. Nahradila 
svou stranickou kolegyni Danu 
Blahunkovou, která v březnu 
rezignovala. 

I další projednávané body 
(odpuštění nedobytného dluhu, 
návrh zavedení nulové toleran-
ce hazardních her na území 
MČ Praha 8, dodatek ke 
zřizovací listině OÚSZS, 
darovací smlouvy mezi 
MČ Praha 8 a Hasičským 
záchranným sborem hl. m. 
Prahy, resp.  Policií ČR) byly 
schváleny.

Kompletní audio a videozá-
znam jednání naleznete na 
www.praha8.cz v sekci  
Volené orgány/Zastupitelstvo. 
Příští jednání zastupitelstva 
se uskuteční 21. června 2017 
od 14 hodin v tzv. Bílém domě, 
U Meteoru 6. (býv)

uPozornění
Stejskalova 
bude uzavřena
Dne 28. května bude 
dokončena rekonstrukce 
kanalizační stoky v ul. 
Stejskalova, na kterou od 
29. května do 4. července 
navazuje obnova vodovodní-
ho řadu. Stavební práce 
budou probíhat za úplné 
uzavírky ul. Stejskalova. 
Příjezd do uzavřeného úseku 
komunikace ani vjezd z ul. 
Zenklova nebude umožněn. 
Objízdná trasa bude vedena 
ulicemi Na Rokytce – náměs-
tí Dr. V. Holého – v opačném 
směru přes náměstí 
Dr. V. Holého – U Libeňského 
pivovaru. (kvap)

Kladení věnců k uctění památky obětí 2. světové války na území MČ Praha 8 se uskutečnilo 
5. a 6. května 2017 již tradičně na čtyřech významných místech, která se v městské části nacházejí. 
Pietních aktů u sochy u mostu Barikádníků, na Ďáblickém hřbitově, u polského pomníku v Žerno-
secké ulici a na Kobyliské střelnici se zúčastnili starosta Roman Petrus, místostarostové Radomír 
Nepil, Matěj Fichtner a Petr Vilgus a radní Jana Solomonová.  (býv)  
 Foto: VladimíR slabý

viziTKa
hana MaTOušOvá  

(Strana zelených, 33 let) bydlí 
v Karlíně, kde také pracuje 
jako datová analytička v IT 
firmě. Kromě toho se věnuje 
řadě dobrovolnických aktivit 
v oblasti životního prostředí 
a lidských práv, pomáhá jako 
osobní asistentka mladé 
ženě na vozíku nebo se 
angažuje v oživení prázdného 
domu v ulici Za Poříčskou 
branou. Kompetence v Radě 
MČ Praha 8: Grantová politika 
pro sport, veřejný prostor 
a občanské aktivity.

PRAHA 8 UCTILA PAMáTKU OBěTí 2. SVěTOVé VáLKy

Vítkova 12, 186 00 Praha 8
tel.: 221 722 831, e-mail: scuola@volny.cz, www.dkss.cz

 

Nabízí žákům základních škol (kteří končí ZŠ i v nižším než 9. roč.) 
studium v oboru Pečovatelské služby

a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium v oboru Praktická škola dvouletá  

● pracovník v sociálních službách ● výpomoc při přípravě pokrmů ● šička interiérového vybavení

Úspěšní absolventi mají možnost získat akreditované osvědčení:

placená inzerce
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Zpravodajství

Bývalá trafostanice u ZŠ Žernosecká před zahájením prací a těsně před dokončením úprav, které objekt mění na odbornou dílnu pro školní výuku.

Školy v Praze 8 

Léto bude 
ve znamení 
investic

 nmnohé školy v Praze 8 
se v letošním roce dočkají 
výrazné modernizace, ať už 
se to týká zateplení, nových 
tělocvičen, šaten nebo 
pobytových ploch.

Městská část Praha 8 tak 
pokračuje v opravách a rekon-
strukcích školních budov, které 
byly postavené často před více 
než 40 lety, i úpravách areálů 
základních a mateřských škol. 
„Investice do škol je investicí do 
našich dětí, do naší budoucnosti,“ 
říká místostarosta Matěj 
Fichtner s tím, že Praha 8 tak 
odstraňuje několik problémů 
současně. „Reagujeme jak na 
zvyšující se nároky na ekonomic-
ký a ekologický provoz budov, tak 
i na požadavky na bezpečný 
pohyb dětí ve školních areálech. 
Rekonstrukcí ZŠ Pernerova 
zároveň řešíme dříve podceněný 
demografický vývoj a s ním 
spojený palčivý problém nárůstu 
počtu školou povinných dětí 
v Karlíně.“ Jde vesměs o finančně 
značně náročné rekonstrukce 
a úpravy, které by rozpočet 
MČ Praha 8 velmi zatížily. „Jsme 
velice rádi, že se nám podařilo 
velmi výraznou část rozpočtu 
akcí pokrýt dotacemi z Evrop-
ských fondů,“ neskrývá spokoje-
nost místostarosta Fichtner, 
který má na starosti finanční 

zajištění investic. „Zateplení 
budov přinese nejen ekonomicky 
vyčíslitelné úspory, ale spolu 
s dalšími úpravami i bezpečnější, 
zdravější a příjemnější prostředí,“ 
dodává Matěj Fichtner.

 
zš pernerOva
Nejrozsáhlejší investiční akcí je 
rekonstrukce budovy bývalé 
ZŠ Pernerova. Po jejím dokonče-
ní a uvedení školy do provozu 
bude vyřešen problém nedosta-
tečné kapacity základních škol 
v Karlíně. Projekt s rozpočtem 
130 milionů korun je z 80 pro-
cent financován z dotací 
z Evropských fondů na zkapacit-
nění školních prostor. Rekon-
strukce, během které bude  
vybudována i tělocvična 
a jídelna, je rozdělena do tří částí 
–  začne se s půdní vestavbou, 
následovat bude oprava hlavní 
budovy a na závěr přijde fasáda 
s výměnou oken. Dosavadní 
nájemce 1. KŠPA se přesune do 
Chabařovické. Mateřská škola, 
která již rekonstrukcí prošla, 
zůstane. Nejhlučnější práce na 
hlavní budově proto budou 
provedeny v době prázdnin.

zš GLOwacKéhO
ZŠ Glowackého dává postupně 
po materiální i organizační 
stránce dohromady nově 
jmenovaná ředitelka Simona 

Škaloudová. Přes prázdniny tak 
čeká školu rekonstrukce 
zanedbaných šaten. Rozpočtova-
né prostředky ve výši 3,8 mil. Kč 
jsou připraveny, práce proběh-
nou během letních prázdnin. 

zš MazurSKá
Nových šaten včetně vybavení 
se dočká i ZŠ Mazurská. 
Kompletní rekonstrukce za 
4 mil. Kč bude hotova přes 
prázdniny. Nové zázemí za 
5,8 mil. Kč dostane i školní 
družina. Staré (často betonové) 
prvky nevyhovovaly nárokům 
na bezpečnost dětí, místo nich 
zde bude nově herní altán, 
ping-pongové stoly, u herních 
prvků budou měkčené dopadové 
plochy, opravena bude i komuni-
kace. Slavnostní otevření by 
mělo být k prvnímu dni nového 
školního roku.

pObyTOvé pLOchy
Nové venkovní pobytové plochy 
a terasy dostane i MŠ U Slunco-
vé. Terasy budou přímo spojené 
s hlavní budovou. Herní plochy 
budou mít stejně jako v ZŠ Ma-
zurská bezpečný měkčený 
povrch místo staré dlažby, nově 
přibude dětmi velmi oblíbené 
mlhoviště. Dokončení všech 
prací bude během letních 
prázdnin.

zaTepLení
MŠ U Sluncové, ZŠ Bohumila 
Hrabala (v Zenklově ulici) 
a MŠChabařovická získají 
zateplení budov, což v konečném 
důsledku přinese výrazné úspory 
na provozu. Celkové náklady by 
měly být 38 milionů korun, 
z čehož 40 procent pokryje 
dotace z Evropských fondů, 
dalších 30 procent poskytlo 
hlavní město Praha. Realizace 
proběhne přes prázdniny. 

TěLOcviČny
Zmodernizovaných tělocvičen 
sedočkají v ZŠ Libčická, 
ZŠ Bohumila Hrabala (budova 
Na Korábě) a ZŠ Palmovka. 
Jde především o nové podlahy, 
elektroinstalace, bezpečnost 
i cvičební prvky včetně zázemí 
(sklady, šatny, sociální zázemí). 
Úpravy tělocvičny v ZŠ Palmov-
ka budou stát 4,7 mil. Kč, 
v ZŠ B. Hrabala 3,7 mil. Kč. 
V květnu proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele, práce 
v těchto dvou školách začnou 
začátkem prázdnin. Rekon-
strukce v ZŠ Libčická byla 
zahájena již 15. května a vyjde 
celkem na 6 mil. Kč. Hotovo by 
mělo být ve všech třech 
případech k začátku nového 
školního roku.

KOMuniKace 
ZŠ Burešova získá nové 
komunikace a schodiště ke 
sportovnímu areálu, práce 
v hodnotě 1 mil. Kč již naplno 
probíhají. Geologický průzkum 
ale ukázal složité jílové podloží, 
budování schodů proto může 
probíhat jen za sucha. Hotovo by 
mělo být v závislosti na počasí 
do konce června. Realizace 
vlastní komunikace v hodnotě 
6 mil. Kč bude zahájena v měsíci 
červnu a dokončena bude do 
konce prázdnin.

TraFOSTanice 
Firma PRE vrátila budovu 
trafostanice v Žernosecké ulici 
do majetku městské části. 
Po kompletní rekonstrukci za 
3,7 mil. Kč v ní bude vybudová-
na hlavně nová odborná dílna 
pro školní výuku a také nově 
vytvořené zázemí pro ukládání 
zahradní techniky. 

VladimíR slabý
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Jiří Padevět se samopalem Sten Gun - stejnou zbraní, kterou měl v rukách 
Josef Gabčík. Foto: Vladimír Slabý

Rozhovor

Jiří PadeVět neJen o RekonstRukci 
VoJenské oPeRace anthRoPoid:

chci vrátit 
do života  
skutečné hrdiny

 nrekonstrukcí vojenské operace anthropoid, která proběh-
ne 27. května od 10.25 v libni blízko křižovatky u kříže, bude 
slovem provázet badatel a spisovatel Jiří Padevět. o akci, při 
níž v roce 1942 parašutisté Jan kubiš a Josef Gabčík smrtelně 
zranili zastupujícího říšského protektora heydricha, napsal 
dvě knihy (anthropoid, průvodce, spolu s Pavlem Šmejkalem 
a dotek anthropoidu), o období protektorátu několik dalších.

Čím vás toto období přitahuje?
„Narodil jsem se 21 let po 
skončení 2. světové války, zažil 
jsem tedy ještě, dá-li se to tak 
říct, estetiku tehdejší doby. 
Vždyť třeba otevřené tramvaje, 
které za protektorátu běžně 
jezdily, definitivně zmizely 
z pražských ulic až počátkem 
70. let. Válečné období kromě 
toho do určité míry formuje 
i naši současnost, k historickým 
událostem se vztahujeme. Chci 
ve svých knihách především 
ukázat, že Češi rozhodně nebyli 
národem kolaborantů a zrádců, 
ale že měli i velké množství 
hrdinů.“

Kubiše a Gabčíka z výsadku 
Anthropoid, například.
„Nejen je. Ti jsou snad dostateč-
ně viditelní a známí. Ale byla tu 
i spousta dnes neznámých – na-
příklad ženy je živily, praly jim 
košile, přestože věděly, že za 
pomoc odboji je trest smrti. 
I to bylo velké hrdinství. Mým 
hlavním cílem je vrátit do života 
tyto obyčejné a přitom silné 
hrdiny, na které mohou být 
Češi pyšní.“

Jací hrdinové – kromě těch 
nejznámějších – byli kolem 
Anthropoidu? 
„Hrdiny byli samozřejmě všichni, 
kteří jim pomohli. Mnozí včetně 
jejich rodin za to zaplatili živo- 
tem. Mojí hrdinkou je čtrnáctile-
tá Jindřiška Nováková, která 
odvedla od prodejny Baťa v Libni 
Kubišovo zakrvácené kolo. 
Gestapo sebralo v celém širokém 
okolí všechny čtrnáctileté dívky, 
které pak v Pečkárně předváděly 
před svědkyněmi, jak vedou kolo. 
Jindřiška šla mezi posledními 
deseti, ale neprozradila se.“

Mě udivuje, že se celá akce 
udržela v tajnosti, že se neprozra-
dila.
„To jen potvrzuje, že Češi nejsou 
jen národem zrádců a udavačů. 
Je třeba také říci, že Anthropoid 
měl na rozdíl od jiných výsadků 
od začátku veliké štěstí. Jan 
Kubiš s Josefem Gabčíkem, 
které osobně vybral v Anglii 
šéf rozvědky generál František 
Moravec, seskočili o sto kilo- 
metrů jinde než měli, u Nehvizd 
místo u Plzně, a narazili na 
zcela neznámé lidi, kteří jim 
pomohli. Pak se nakontaktovali 
na sokolský odboj na Plzeňsku, 
tedy na záchytné adresy 
z Anglie a nakonec v Praze, 
postupně se o nich dozvídalo 
víc lidí – a nikdo je neprásknul.“

Totéž vlastně následovalo 
i po útoku.
„Ano. Výsadek Anthropoid měl 
stovky podporovatelů. A dokud 
se Karel Čurda z výsadku 
Out Distance, který už předtím 
jednu razii přežil tak, že visel 
ve světlíku, při návštěvě rodiny 
ve Staré Hlíně zřejmě ze strachu 
o nejbližší psychicky nezlomil, 
tak gestapo nemělo přes 
všechny represe a přes řadu 
svědectví z místa útoku žádnou 
stopu.“ 

Kdo vybíral místo akce v zatáčce 
pod Vychovatelnou? 
„Kubiš s Gabčíkem. Před 
rozhodnutím o místě útoku si 
museli zjistit všechny podrob-
nosti o plánovaných cestách 
Heydricha i o vozidle, které 
používal. V tom jim výrazně 
pomohl jejich klíčový informá-
tor František Šafařík, zaměstna-
nec hospodářské správy 
Pražského hradu. Heydrich 
bydlel v Panenských Břežanech 
a jezdil odtud přes Kobylisy 
a horní Libeň do Prahy. A právě 
pod Vychovatelnou byla ostrá 
pravotočivá zatáčka, kde musel 
jeho Mercedes-Benz 320B 
s registrační značkou SS-3 
výrazně zpomalit, na což Gabčík 
s Kubišem čekali.“

Zatáčka v ulici V Holešovičkách 
dnes už neexistuje, jak hodnotíte 
výběr místa pro rekonstrukci 
nedaleko křižovatky U Kříže? 
„Myslím, že je v rámci Prahy 8 
nejvhodnější, podobnější místo 
asi není. Pro co nejvěrnější 
rekonstrukci samotné vojenské 
operace je velmi podstatné, 

že tudy normálně jezdí tramvaje. 
Protektorátní tramvaj bude 
i nyní na místě, takže autentič-
nosti bude dosaženo.“

V době útoku kolem jela tramvaj 
č. 3. Jak tehdy reagovali cestující?
„Samotná akce proběhla velmi 
rychle a lidé reagovali zcela 
přirozeně – část se snažila utéct 
a schovat, část zůstala ze zvěda-
vosti na místě.“

Co udělalo gestapo s cestujícími?
„Vyslýchalo je jako svědky. 
A někteří za to dostali i odměnu. 
Mnozí ji ale po válce vrátili. 
Odměnu dostala i ošetřovatelka 
Marie Navarová, která jela 
v tramvaji a která jako první 
Heydricha ošetřila. Ještě během 
okupace byla za kontakty 
s odbojem uvězněna a po roce 
1945 byla za tento čin uvězněna 
znovu.“

V nemocnici Na Bulovce ale už 
o Heydricha pečovali němečtí 
lékaři.
„Proč by taky měli nacisté věřit 
českým? Heydrichův zdravotní 
stav se dokonce krátce zlepšil 
a vypadalo to, že útok přežije, 
nakonec na Bulovce zemřel. 
Kdyby tehdy existovala 
antibiotika, nejspíš by přežil.“

Děkuji za rozhovor.
VladimíR slabý

celý rozhovor na 
www.praha8.cz

doPravní omezení
V době rekonstrukce operace Anthropoid 27. 5. od 10 do 11.30 h. 
dojde v ulicích Zenklova, Podlipného, Lindnerova, Konšelská, 
Braunerova, Primátorská, Na Dědince, Ve Vrchu a Vosmíkových 
k úpravám a dopravnímu omezení. Ulice Zenklova bude uzavřena 
pro automobilovou dopravu, tramvajový provoz bude nepřeru-
šen, jen mezi 10:25 a 10:45 bude odkloněn. Objížďky povedou 
směr do Kobylis po trase Podlipného, Lindnerova, Ve Vrchu. 
Směr z Kobylis po trase Primátorská, Konšelská, Braunerova.

viziTKa
jiří padevěT (* 1966) je 
český spisovatel literatu-
ry faktu, badatelsky se spe-
cializuje na protektorátní 
a poválečnou historii v čes-
kých zemích. V roce 2014 
získal cenu Magnesia Litera 
za knihu Průvodce protek-
torátní Prahou. Je ředitelem 
nakladatelství Academia.
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hnutí ano
Osmičkové školy 
musí být nejlepší

Praha 8 je zřizovatelem základ-
ních a mateřských škol. Z toho 
vyplývá, že péče o ně je jedním 
z hlavních úkolů městské části. 
A nutno říci, že si městská část 
vede velice dobře. Pojďme se 
podívat, co se letos ve školách 
a školkách změní. 

Vedle každoročního oceňování 
nejlepších učitelů chceme 
motivovat také ředitele škol. 
Jejich mzdy se proto zvýšily 
o desítky procent, vyžadujeme 
ale kvalitu a manažerskou 
zodpovědnost. O prázdninách je 
totiž čeká spousta práce. Protože 
jsme získali dotaci na rekon-
strukce fasád a zateplení celkem 
12 školských objektů, bude 
nutné práce dozorovat a koordi-
novat. Dále každá základní škola 
získá nové odborné učebny 
(např. fyziky, chemie) – celkem je 
to  přes 30 nových učeben 
financovaných z evropských 
fondů jen během těchto 
prázdnin! Dále letos proběhne 
výstavba a rekonstrukce 
sportovišť a tělocvičen (Libčická, 
Na Šutce, Na Korábě, Palmovka) 
a mnoho dalších oprav a investic 
– například nové šatny v ZŠ 
Glowackého a ZŠ Mazurská. 

Jde však i o „měkké“ projekty 
a celkové řízení školství.  Letos 
poprvé vyjedou osmáci do 
zahraničí, což mělo mezi rodiči 
velmi pozitivní ohlas. Připravuje 
se také tzv. Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání. K tomu 
bezpočet vzdělávacích a spole-
čenských akcí. Stále přetrvávají 
některé dílčí problémy, napří-
klad s kvalitou stravování. 
Je proto nutné, aby ředitelé 
„zařadili dvojku“ i v této oblasti. 
Od městské části mají plnou 
podporu.

Dovolte mi vás závěrem 
pozvat na oslavu Mezinárodního 
dne dětí, která se koná dne 
8. 6. 2017 před KD Krakov, a také 
popřát všem čtenářům krásné 
a pohodové léto.    

ods Praha 8
nechte školy dělat 
to, čemu rozumějí

Recept je jednoduchý: Nechte 
ředitelky a ředitele škol dělat 
jejich práci. Bez stále rostoucí 
byrokracie a s prominutím 
buzerace ze strany radnice. 
Vedení škol nesmějí být 
otloukánky politiků. Vždyť přece 
učitelé a ředitelé jsou ti, kteří se 
snaží svoji školu povznést, vědí 
o jejím fungování a potřebách 
nejvíce. Ve chvíli, kdy musejí 
řešit hromady lejster, nařízení 
a oběžníků, jde jejich prospěšná 
práce stranou. Jak se pak mají 
věnovat našim dětem?
Není to tak dávno, kdy ředitelé 
měli v investičním fondu školy 
určitý balík peněz. Mohli z něj 
dle vlastního uvážení investovat 
například do vybavení tříd či 
jiných potřeb školy. Nynější 
vedení radnice ale bohužel 
zavedlo striktní centralizaci 
a strká nos do věcí, kterým 
nemůže rozumět. To by se 
možná změnilo, kdyby poslanec, 
místostarosta Prahy 8, podnika-
tel a trafikant Matěj Fichtner 
(ANO) před nedávnem prosadil 
ve sněmovně návrh novely 
zákona umožňující odvolávat 
ředitele škol bez udání důvodu. 
Jím nechtěné současné ředitele 
by pak hravě nahradil svými 
lokaji. 

Také se mi zdá, stejně tak jako 
spoustě jiných rodičů, že výuka 
je stále častěji omezována 
nejrůznějšími akcemi pořáda-
ných radnicí. Případná neúčast 
škol by rozhodně nezůstala bez 
nepříjemné odezvy ze strany 
zřizovatele, tedy radnice. Tím 
neříkám, že by Den země či sběr 
starého chleba pro koně městské 
policie nebyly důležité. Ale 
člověk podvědomě cítí, že děti by 
se hlavně měly naučit pořádně 
česky, počítat a psát a k tomu 
nějaký ten cizí jazyk. A další 
vzdělávací náplň nechť si školy 
upraví podle sebe.

toP 09 Praha 8
praha 8 nepečuje 
o školy lidsky 
a s úctou 
Odpověď na tuto otázku by se 
dala shrnout do jediného slova: 
lidsky. Mateřské a základní školy 
nejsou firmy a neměly by se tak 
řídit. Ano, jsou to příspěvkové 
organizace, mají rozpočty, 
provozují doplňkovou činnost, 
ale jejich primárním úkolem je 
poskytovat péči a vzdělávání. 
Dětem. Obec by jim měla 
nabídnout co největší prostor 
a možnosti tento úkol plnit. 

Každá základní i mateřská 
škola dýchá spolu se svým 
ředitelem, který určuje její 
směřování, styl i atmosféru. 
Praha 8 má štěstí, že i přes 
vysoký počet škol se zde sešel 
skvělý sbor ředitelů, zkušených, 
vzdělaných, vstřícných a schop-
ných. Současné vedení (ANO) ale 
systematicky pracuje na 
rozkladu něčeho, co dlouhé roky 
báječně fungovalo. A pozor, teď 
nemyslím systém zpracování 
rozpočtů nebo plánu investic, 
myslím právě atmosféru na 
školách, podporu ředitelů 
a učitelů, prostor pro kreativitu 
a vlastní nápady, prostor na 
dělání své práce, v klidu. 

A nyní ke konkrétním 
návrhům. Koalice by měla zvážit 
podporu náboru pedagogů, 
kterých je nedostatek, a to buď 
finančním příspěvkem, nabíd-
kou bytů, odměn, dalšího 
vzdělávání atd. Praha 8 by měla 
do přípravy investičních akcí 
zahrnout i ředitele, aby nedochá-
zelo k tomu, že v červnu stále 
neví, jestli smí dát zaměstnan-
cům dovolenou, nebo se bude 
celý srpen uklízet. Praha 8 by 
měla v záplavě nové legislativy 
podpořit školy právním 
poradenstvím. M. Fichtner by 
jednoznačně neměl vyhlásit 
plošné konkurzy na ředitele 
příští jaro. Odejdou. Vedení 
Prahy 8 by se mělo chovat lidsky, 
s úctou. Neumí ale vést, umí jen 
management. Bohužel.

Čssd
Stejně kvalitně 
jako doposud 

Praha 8 pečuje o základní 
a mateřské školy velmi dobře. 
Školská komise, ve které jsem už 
11 let členkou, provádí konkurzy 
na ředitele ZŠ a MŠ, nedávno byl 
vyhlášen konkurz na ředitele 
ZŠ Palmovka, ale přihlásil se jen 
jeden uchazeč. To svědčí o tom, 
že tato práce v dnešní době není 
lehká. Komise provádí i opatření 
k přijímání dětí do prvních tříd 
ZŠ. Snaží se o to, aby do nich 
bylo přijato co nejvíce dětí. Když 
nastal před třemi lety tzv. 
babyboom, byly otevřeny nové 
třídy pro prvňáčky. V letošním 
roce Praha 8 zaplatila stovce 
žáků dvoutýdenní jazykový kurz 
v Anglii. Cílem bylo, aby si 
účastníci kurzu zdokonalili svoje 
znalosti anglického jazyka. Bylo 
proto každému z nich zaplaceno 
40 lekcí angličtiny. 

Praha 8 se stará i o volnočaso-
vé aktivity žáků, např. organizu-
je příměstské tábory a Běh 
metropole a otevírá nová 
sportovní hřiště. 

Nesnadná práce spočívá 
v zajištění dostatečného počtu 
učitelů. Ne snad, že by to byla 
vina Prahy 8. Bohužel učitelů, 
zejména některých předmětů, 
je málo. Praha 8 se snaží zajistit 
ubytování pro učitele z jiných 
částí republiky, ale v současné 
době jsou místa na ubytovnách 
i byty plně obsazeny. Myslím si 
však, že největší tíha padá 
na schopnosti ředitelů a ředite-
lek ZŠ a MŠ. V Praze 8 jsou 
velmi schopní a za to jim patří 
veliký dík. 

Organizuje se i cena Eduarda 
Štorcha pro nejlepší učitele ZŠ. 
Praha 8 také zřizuje přípravné 
třídy. Jsou určeny pro děti, 
které, ať už ze zdravotních nebo 
z jakýchkoli jiných důvodů, 
nemohou nastoupit do první 
třídy. 

Lze proto říci, že Praha 8 by 
měla pečovat o ZŠ a MŠ stejně 
kvalitně jako doposud. 

TENTO MěSíC SE PTá:  

ANO

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.

Anna Kroutil 
radní  
mČ Praha 8  
za ano

Vladimíra Ludková
zastupitelka  
mČ Praha 8  
za ods

Petra Hainzová
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za toP 09

Lenka Majerová 
členka komise 
pro školství  
za Čssd

Fórum
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kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
pro alternativu 
i klasiku

Městská část má o svá (před)- 
školní zařízení pečovat tak, aby 
fungovala ke spokojenosti žáků 
a rodičů. Zároveň má  podporo-
vat, motivovat, případně 
i inspirovat pedagogické 
pracovníky. Zřizovatel v tak 
velké městské části, jako je naše, 
by se neměl bát rozmanitosti 
v nabídce vzdělání a spolupraco-
vat s alternativními školami. 
Pracuji jako průvodce v Lesním 
klubu Tři údolí v Čimicích. Jsme 
dobrovolný spolek, který byl 
založený za účelem provozovat 
lesní klub inspirovaný myšlen-
kou lesní mateřské školy. Naším 
cílem je ochrana přírody, krajiny 
a životního prostředí, podporu-
jeme inovativní přístupy 
v předškolní výchově. Snažíme 
se o respektující přístup 
k individualitě člověka a přírodě. 
Organizujeme aktivity komunit-
ního rázu pro občany, kteří se 
zajímají o ochranu životního 
prostředí a trvale udržitelný 
rozvoj. Pořádáme vzdělávací 
přednášky, volnočasové aktivity 
pro členy i sympatizanty spolku 
a další akce pro děti a rodiče. 
MČ Praha 8 nám pronajímá 
přízemí objektu v Libčické ulici 
č. 333. Od městské části díky 
grantům získáváme také 
příspěvky na programy 
a hmotné vybavení klubu. Nyní 
bychom velmi uvítali rozšíření 
pozemku zahrady lesního klubu 
o část prostoru, který bezpro-
středně navazuje na aktuální 
zázemí a není využívaný. 
Jednáme o něm s městskou 
částí. Vznikl by tak větší prostor 
pro volný pohyb a hru dětí, jakož 
i pro aktivity komunity, 
a o místo bychom pravidelně 
pečovali. 

ksČm
praha 8 je příklad 
dobré praxe

Každé radnici by mělo záležet 
na tom, v jakém prostředí její 
nejmenší obyvatelé žijí a jsou 
vzděláváni. To, jak se o své 
mateřské a základní školy, 
a zejména o děti v nich vyrůsta-
jící, radnice Prahy 8 stará, by 
mohlo sloužit jako příklad dobré 
praxe.

Radnice se dlouhodobě 
a koncepčně věnuje zejména 
oblasti zdravého životního stylu 
školáků, připomeňme např. 
aktivity na zaplacení obědů pro 
děti ze sociálně slabších poměrů, 
které si ne vždy mohly teplé jídlo 
dopřát. Za zmínku stojí i otevře-
ní nových jídelen v ZŠ Dolákova 
a ZŠ Libčická. Městská část 
dlouhodobě propaguje a zavádí 
na školách trendy zdravého 
a kvalitního stravování.

V době, kdy velké procento 
dětí neprovozuje žádný sport 
a v podstatě se nehýbe, rozjela 
radnice projekt Bezpečné cesty 
do školy, kde jsou prvky jak 
bezpečnosti, tak i ekologických 
možností dopravy do školy, ať 
už pěšky či na kole. Navíc se 
podařilo získat dotaci ve výši 
téměř 3 mil. Kč, které v rámci 
Akčního plánu pro školství 
poputují na zefektivnění 
a zkvalitnění vzdělávání 
v mateřských i v základních 
školách.

Co se týká samotného 
vzdělávání, radnice opětovně 
pořádá dobrovolnické kurzy, kde 
je možné zdarma využít možnost 
doučování a díky nemalým 
finančním prostředkům, které 
do oblasti školství uvolňuje, 
umožňuje svým studentům 
studijní cesty do zahraničí.

Městská část se chová i jako 
zodpovědný hospodář, mnohé 
školy a školky se v rámci dotací 
podařilo zrekonstruovat a snížit 
jejich energetickou náročnost.

Domnívám se, že Praha 8 si 
je plně vědoma odpovědnosti, 
kterou nese za své malé 
obyvatele, a dělá maximum pro 
jejich zdravý vývoj a edukaci.

Jak by měla Praha 8 pečovat  
o své základní a mateřské školy?

Mariana Skálová
členka  
kdu-Čsl

Pavlína Řepová 
zastupitelka 
mČ Praha 8  
za ksČm

Eliška Vejchodská
zastupitelka 
mČ Praha 8 
za stranu zelených

Tomáš Němeček
zastupitel mČ  
Praha 8 za osmička 
sobě a nezávislí

strana 
zelených
S péčí řádného 
hospodáře 
a alespoň 
materiální 
podporou učitelů
Do školství jde nyní rekordně 
hodně investic, a to díky proběhlé 
privatizaci bytů a z ní utržených 
peněz. Tato situace se už nebude 
nikdy na Praze 8 opakovat – není 
totiž již co prodávat. Je dobře, že 
je novými investicemi řešeno 
navyšování nedostatečné 
kapacity karlínských škol a že 
prakticky všechny budovy jsou 
již zateplené. I vnitřní vybavení je 
často příkladné, např. u interak-
tivní techniky převyšující běžný 
standard. Zapomnělo se tu však 
na důležitou věc – že peníze 
dojdou a že by se jimi mělo také 
šetřit. Nikdo tu neřeší, za co se 
nakoupí nové vybavení poté, co 
původní doslouží. Otazníky se 
vznášejí nad cenami některých 
rekonstrukcí. Proč nás rekon-
strukce vybavení jedné školní 
kuchyně stojí dvojnásobek toho, 
za co se obdobná zrealizuje jinde? 

Kromě péče řádného hospodá-
ře o budovy by se měla obec 
věnovat i kvalitě svého školství 
a podpoře vlastních učitelů. 
S jejich podhodnocenými platy 
obec nic nezmůže. Platové 
tabulky může zvednout jedině 
stát. Učitele tak drží v jejich 
zaměstnání spíš láska k profesi 
než peníze. Kdo je motivován 
výdělkem, odešel raději jinam. 
O zbytek učitelů na pracovním 
trhu se regiony začínají přetaho-
vat. Ty kvalitní získá ten, kdo jim 
nabídne lepší podmínky. Obec by 
tak mohla své učitele podpořit 
alespoň materiálně – nájemním 
bytem na překlenovací dobu, 
nebo třeba služebním telefonním 
paušálem. Praha 8 má nasmlou-
vanou velmi výhodnou smlouvu 
s operátorem, takže by za 
relativně málo peněz mohla 
učitelům dopřát přechodem 
z nevýhodných individuálních 
smluv s operátory hodně muziky.

osmiČka sobě 
a nezávislí
pět bodů  
pro lepší školy 
Na prvním místě bychom měli 
mít starost o kvalitu vzdělávání 
a přemýšlet nad ní, i když se tak 
nesnadno měří. Není tak těžké 
učit chytré děti chytrých rodičů 
ve výběrové třídě, ale těžší je 
převzít houf náhodně vybra-
ných páťáků a během čtyř let 
je pozvednout k nadprůměru. 
To je schopnost, která nás rodiče 
zajímá; Praha 8 by měla tuto 
přidanou hodnotu zjišťovat 
a informovat o ní.

Na druhém místě bychom 
měli usilovat o to, aby vyučovali 
nejlepší talenti ve své generaci. 
Praha 8 udělala dvě dobré věci: 
zavedla finanční prémii pro 
excelentní učitele a program 
startovacích bytů pro začínající 
pedagogy. Učit v Praze 8 by mělo 
být – mimo jiné – i finančně 
zajímavé (dobrý učitel může 
dostat náborový příspěvek, 
obecní byt, levné telefonování). 
Zároveň je třeba pečovat o to, 
aby učitelé nevyhořeli. Nebylo 
by marné, kdyby se zdejší školy 
zapojily například do nadačního 
projektu Pomáháme školám 
k úspěchu, který zdarma nabízí 
pedagogickou inspiraci.

Na třetím místě je třeba 
neustále hledat kvalitní ředitele. 
To oni jsou motorem školy, 
žádná větší proměna k lepšímu 
se neodehraje bez iniciativy 
(nebo aspoň souhlasu) ředitelů. 
Zároveň je dobré jim odlehčit od 
starostí: radnice jim má 
poskytnout právní servis 
a ekonomické zázemí, ale 
rozhodování už nechat primár-
ně na ředitelích.

Na čtvrtém místě bychom je 
měli vystavit konkurenci a lákat 
na Prahu 8 zajímavé nestátní 
školy.

A v neposlední řadě myslet 
na to, že ve škole nejde jen 
o vzdělávání, ale i o budování 
charakteru.
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Ptali Jste se na www.Praha8.cz
•	Dobrý den, 
jakou má MČ vizi ohledně libeňského 
podzámčí – tedy areálu Löwitova mlýna? 
Plánuje se rekonstrukce a nějaká forma 
zpřístupnění veřejnosti? 
maRek beneš

Vážený pane Beneši, 
rekonstrukce venkovní části Libeňského 
podzámčí je připravena na druhou polovinu 
letošního roku. Od příštího roku (2018) by 
mohla být tato část zpřístupněna i široké 
veřejnosti. 
Renáta mařincoVá,  
odbor kancelář starosty

•	Dobrý den, 
chtěl jsem moc poděkovat za revitalizaci 
památníku barikádníků u budovy MFF UK. 
Nálety byly odstraněny, zasazeny keře 
a oseta tráva. Nicméně jsem se chtěl optat, 
zdali budou i odpleveleny dlaždice a schody 
přímo u památníku, aby byla revitalizace 
kompletní. Sousoší si to určitě zaslouží 
a díky revitalizaci si i mnoho lidí připomene 
památku obětí. Předem děkuji.
dudek

Vážený pane Dudku, 
poslední údržba památníku a jeho okolí 
se provádí několik dnů před pietním aktem, 

který byl letos 5. května 2017. Během této 
údržby došlo k odplevelení dlaždic i schodů. 
liboR kálmán, odbor kultury, sportu,  
mládeže a památkové péče

•	Dobrý den, 
proč byly káceny mladé zdravé topoly 
u ďáblického hřbitova? Děkuji. 
kuČeRa

Vážený pane Kučero, 
vámi zmiňované stromy byly káceny 
z důvodu sanace obvodové zdi areálu 
hřbitova. 
daVid Zlatý, odbor životního prostředí

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.

Čtenáři píší

Vážená radnice,
ráda bych vám poděkovala a ocenila 
sobotní kulturní akci Libeňskou pouť. 
Byla jsme mile překvapena zachováním 
české tradice a historie bez jakékoliv 
komerce. To je v dnešní době unikátní, 
stejně jako dřevěný kolotoč, výtvarné dílny, 
kušové klání se skupinou historického 
šermu, tradiční české občerstvení – frgály, 
kremrole. 

Přeji vám i v další činnosti hodně 
úspěchů. Srdečně vás zdraví 
RosoVá

Oldřich Nový – život mezi �lmem 
a divadlem 
20. 3. – 30. 6. 2017

První křik, první pláč... / Od sousedské asistence 
k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí      
25. 4. – 15. 10. 2017

Pražské veduty 18. století
15. 3. – 4. 6. 2017

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  Č E R V E N  2 0 1 7
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Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ČERVEN

Premiéra

Veřejná generálka
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JAK SBALIT ŽENU 2.0

DOTĚRNOSTI
DOTĚRNOSTI

DON JUAN

MOCNÁ AFRODÍTÉ

EDITH A MARLENE

PANÍ BOVARYOVÁ

NORA
KRÁLOVA ŘEČ

LASKAVÉ BOHYNĚ

Cabaret Calembour,
host divadla

Derniéra

Derniéra
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1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

JAK SBALIT ŽENU 2.0

KVIDOULE 3 + KK

DON JUAN

PANÍ BOVARYOVÁ

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

OTHELLO

OTHELLO

MOCNÁ AFRODÍTÉ

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ Cabaret Calembour,
host divadla

Indigo Company,
host divadla

Indigo Company,
host divadla
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DVA UBOHÝ RUMUNI, 
CO MLUVĚJ POLSKY

DOTĚRNOSTI
MLČENÍ BOBŘÍKŮ

TRIPTYCHON_DI_VOCE

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

TLUSTÝ PRASE
JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM

Vážení,
v dubnovém čísle se zase objevily návrhy 
na vybudování tunelu pod Holešovičkami. 
Nedovedu si představit budovat tam tak 
široký tunel, mohla by být ohrožena statika 
okolních domů. Co kdyby se vybudoval tunel 
pouze jednosměrný? Druhý směr by pak vedl 
po povrchu. To by umožnilo postavit 
podstatně užší vozovku a vybudovat účinné 
protihlukové stěny kombinované se stromy 
a keři. Emise by neměly být při rozvoji 
alternativních pohonů problém.
miRoslaV maRek
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Doprava / bezpečnost

Parkování na území mČ Praha 8

připravujeme 
rozšíření počtu 
parkovacích míst 

 nv některých oblastech 
Prahy 8 je bohužel dlouhodo-
bě nedostatek parkovacích 
míst. městská část Praha 8 
si proto nechala vypracovat 
analýzu možnosti úpravy 
komunikační zeleně na 
parkovací stání a studii 
zhodnocení stávající situace 
a poptávky po parkování 
v obytných lokalitách. 

V obou dvou dokumentech jsou 
konkrétní návrhy na zvýšení 
počtu parkovacích míst v naší 
městské části. „Návrhy vzešlé 
ze studií v současné době pečlivě 
vyhodnocujeme a nejlepší z nich 
budeme po projednání s místní-
mi obyvateli určitě realizovat. 

Chceme totiž rozšířit počet 
parkovacích míst, kterých je 
bohužel dlouhodobě v někte-
rých našich čtvrtích nedosta-
tek,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus.

Ve studii Zhodnocení stávající 
situace a poptávky po parkování 
v obytných lokalitách je 

podrobně rozebrána stávající 
situace v oblasti parkování 
v jednotlivých katastrálních 
územích nacházejících se na 
území MČ Prahy 8. Je v něm 
také uvedeno, jakým způsobem 
je řešeno parkování v jednotli-
vých oblastech Prahy 8 a v ja-
kých jejich částech je největší 
nedostatek parkovacích míst. 
Následně jsou uvedeny konkrét-
ní návrhy, jak lze úpravou 
uspořádání uličního prostoru 
v obytných lokalitách dosáhnout 
zvýšení počtu parkovacích míst.

Zpracována byla také analýza, 
která se věnuje možnostem 
úpravy travnatých ploch a ploch 
s náletovými dřevinami na 
parkovací stání. V oblastech 
s nedostatkem parkovacích míst 
jsou ve studii navrženy konkrét-
ní úpravy komunikační zeleně 
ležící bezprostředně u doprav-
ních komunikací na nová 
parkovací místa. Autoři studie 
se snažili, aby nově navržená 
místa pro parkovaní byla 
vhodně napojena na dopravní 
komunikace a byla v dosahu 
hojně navštěvovaných institucí 
a úřadů nebo v bezprostřední 
blízkosti obytné zástavby. (pep)       

z Černé kroniky

cizinci mezi 
bezdomovci
Jak se mohly na konci dubna 
přesvědčit hlídky městské 
policie během bezpečnostní 
akce zaměřené na bezdomov-
ce v rajónu naší městské části, 
zejména v ulicích Čuprova 
a Zenklova, nejsou mezi 
zmíněnou komunitou pouze 
osoby české a slovenské 
národnosti, ale Bělorusové, 
Ukrajinci, a dokonce Bulhaři 
i Rumuni. Přitom by člověk 
řekl, že na Balkáně je tepleji 
než v Praze. Co tedy část 
z nich vede k tomu, aby u nás 
přespávala na kartonech pod 
mosty obklopena všemožným 
nepořádkem? Nabízí se jedna 
zásadní možnost: naše chabá 
legislativa. Není to námět pro 
naše zákonodárce k tomu, aby 
se zamysleli nad její změnou 
či se poučili ze souvisejících 
zákonů platných v jiných 
zemích včetně jižně polože-
ných států Evropské unie, 
které se této problematiky 
týkají?

Zveme Vás každou sobotu a středu na 

Karlínské farmářské trhy.
Trhy budou probíhat u kostela v parku 

na Karlínském náměstí od 8.00 do odpoledních hodin.
Pro rodiče s dětmi je připraven každou sobotu  

doprovodný program a workshopy.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

trhy budou v létě Plné zábavy
zveme vás na letní sezónu farmářských 
trhů na Karlínském náměstí! 
Můžete se těšit na své oblíbené farmáře, pěstitele a výrobce z celé 
ČR. Atmosféru trhů pravidelně doplní hudební vystoupení, 
workshopy pro děti i dospělé a tematické programy. 
V sobotu 3. 6. bude probíhat trh zároveň s Dětským dnem pořáda-
ným MČ Praha 8. V rámci trhu se bude nabízet Karlínské pivo 
Křižík, budou se opékat špekáčky a těšit se můžete na ,,mini blešák“, 
do kterého se můžete aktivně zapojit. Sobota 17. 6. bude zaměřena 
na milovníky ryb a mořských specialit. Mimo sobotní trh aktivně 
probíhají středeční trhy, které nabízejí čerstvou zeleninu, uzeniny, 
sýry a občerstvení. Veškeré informace naleznete na našich FB 
stránkách www.facebook.com/karlinsketrhy.
V případě dotazů pište na info@ftkarlin.cz.
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Měníme Prahu 8

zaPoJte se
 ndo konce května zbývá 

již jen pár dní. využijte 
možnost zapojit se do dal- 
šího rozvoje mČ Praha 8.
MOJE OSMIČKA – projekt 
participativního rozpočtu. 
Podejte své návrhy pro 
zlepšení vzhledu veřejného 
prostoru v Praze 8. Pravidla, 
harmonogram a formuláře 
jsou na odkazu: mojeosmicka.
zapojtese.eu. Vymyslíte, 
podáte, my zrealizujeme. 
Na vaše nápady máme 
10 milionů korun.

Co má MČ Praha 8 řešit 
přednostně? Můžete se 
vyjádřit v anketě sestavené 
z výstupů Veřejného fóra 
2017 na: www.praha8.cz/
Jak-se-vam-zije-v-Praze-8.

Jak se vám žije v Praze 8?  
Odpovědět na otázky můžete 
v pocitové mapě: pocitovama-
pa.nszm.cz/praha8-2017. 

Více informací na:  
www.praha8.cz/ma21 nebo 
mojeosmicka@praha8.cz. 
 (haj)

Pozvánka na veŘeJnou akci

neudržitelná palmovka 
V pondělí 5. června vás zveme 
na mimořádnou akci s názvem 
Udržitelně o Neudržitelné 
Palmovce. Od 10 do 20 h. bude 
v okolí metra Palmovka 
probíhat komponovaný 
program zaměřený na udržitel-
ný rozvoj v globálním, českém, 
pražském, ale také specifickém 
libeňském kontextu. Tato akce 
se stane součástí kampaně 
k Evropskému týdnu udržitelné-
ho rozvoje, který probíhá 
od 30. 5. do 5. 6. 2017.

příLeŽiTOSTi prO váS
Převážná část akce nabídne 
návštěvníkům stánky organizací 
zabývajících se tématy jako 
například vzdělávání v rozvojo-
vých zemích, etický a udržitelný 
módní průmysl, plýtvání 
potravinami, činnost Lékařů bez 
hranic, deštné pralesy a jejich 
úbytek, ale třeba take etické 
a lokální pěstování a prodej 

květin. V nabídce nebude chybět 
fairtradová káva a další 
pochutiny z místní kavárny 
Decada. Otevřena k prohlídce 
bude po celý den take Synagoga 
na Palmovce. 

jaK TO vidí STudenTi
Žáci Základní školy Palmovka, 
studenti Gymnázia U Libeňské-
ho zámku a členové Zastupitel-
stva mladých MČ Praha 8 se 
během května setkali s urbanis-
ty pracujícími na Vizi Palmovka 
2030. Jako svůj příspěvek 
do diskuse o budoucnosti této 
lokality připraví projekt 
Vize Palmovka 2030: Jak to 
vidíte vy?

Cílem projektů je zvýšit zájem 
studentů o okolí, ve kterém se 
pohybují, studenty podnítit, aby 
se na místa zkusili podívat 
i pohledem dalších obyvatel, 
např. seniorů či rodičů s malými 
dětmi, a zároveň zjistit názor 

mladé generace, která místa 
na Palmovce oceňují, a která 
by naopak změnili. 

Výstupy projektů studenti 
představí právě v rámci akce 
5. června na Palmovce. Jejich 
práce budou také součástí 
výstavy, která bude od tohoto 
dne na Palmovce k vidění po 
dobu následujících čtyř týdnů.

veřejná diSKuSe 
V pondělí 5. června se na 
Palmovce na prostranství před 
budovou Komerční banky od 
18 do 20 h. uskuteční veřejná 
diskuse. Při nepříznivém počasí 
se uskuteční v Židovské 
synagoze na Palmovce. Budou 
na ní představeny závěry 
analytické studie oblasti 
Palmovka. O budoucnosti 
lokality pak budou diskutovat 
kromě urbanistů i zástupci 
MČ Praha 8 a představitelé 
hlavního města Prahy.  (mar)

Městská část Praha 8 vás zve na akci

Udržitelně  
o Neudržitelné 

Palmovce
pondělí 

5/6/2017 
od 10 do 20 hodin

10:00–17:00 Prezentace organizací se 
zaměřením na udržitelný rozvoj

10:00–18:00 Prohlídka Synagogy na Palmovce

10:00–14:00 Pohled studentů místních škol na 
život v oblasti Palmovky

18:00–20:00 Veřejná debata s odborníky 
o proměně Palmovky

18:00 Zahájení venkovní výstavy 
projektu Palmovka 2030

veřejné  
prostranství  
u stanice metra  
Palmovka

Akce se koná v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje

Informace na www.praha8.cz
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Tato akce je spolufinancována Státním fondem životního 
prostředí České republiky v rámci projektu „Místní 
Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“  
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

měníme Prahu 8 – revitalizace 

pokračujme v úsilí 
za lepší palmovku
MČ Praha 8 pokra- 
čuje ve svém úsilí 
zlepšit lokalitu 
Palmovky. Toto 
území je vnímáno 
nejen jako problé- 
mové, ale i jako část 
Prahy, která má  
díky dopravnímu 
napojení, blízkosti 
centra města 
a klidových zón 
podél Vltavy velký 
potenciál pro další 
rozvoj. 

Architekt Filip 
Tittl z kanceláře 
UNIT architekti, která dle 
zadání MČ Praha 8 vypracovala 
analýzu území Palmovky, 
k tomu dodává: „Palmovka je 
jedním z nejkomplikovanějších 
míst v Praze. Její stávající stav 
je důsledkem chybějících 
rozhodnutí o celoměstských 
dopravních stavbách, které mají 
procházet územím, nevyjasněné 
urbanistické struktury částí 
Palmovky určených k dostavbě 

a nedořešeného 
charakteru a náplně 
jednotlivých 
veřejných 
prostranství.“

Městská část 
nemůže bez hl. 
města Praha tyto 
tři problémy sama 
vyřešit. „Vedení 

městské části se proto 
rozhodlo sehrát 
aktivní roli při vy-
světlování současné-
ho stavu a hledání 
podpory na úrovni 
hlavního města proto, 

aby se důležitá rozhodnutí dále 
neodkládala,“ vysvětlil zástupce 
starosty MČ Praha 8 pro 
strategický rozvoj Petr Vilgus. 

Tématu revitalizace Palmovky 
a možnostem, jak může městská 
část podobu tohoto území 
ovlivnit, se bude věnovat 
iveřejná celodenní akce 
uspořádaná MČ Praha 8 
k Evropskému týdnu udržitelné-
ho rozvoje 5. června.   (mar)
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Územní rozvoj

revitalizace Parku dlážděnka 

vítězný návrh 
vychází z přání 
a potřeb 
místních občanů

 nměstská část Praha 8 vyhlásila vítěze a další oceněné 
soutěžící architektonicko-krajinářské soutěže revitalizace 
parku dlážděnka, jejíž zadání bylo podrobně konzultováno 
se zájemci ze strany občanů městské části. soutěž získala 
doložku regulérnosti od České komory architektů a část 
zadávacích podkladů byla zpracována ve spolupráci 
s diplomantkou Čzu.   

První místo získal tým architek-
tů ve složení Eva Velková, 
Martin Gaberle a Lucie Roubalo-
vá, se kterými bude dále jednáno 
o navazujících přípravných 
krocích celé revitalizace. „Park 
Dlážděnka pro nás představuje 
jednu z důležitých veřejných 
ploch, o jejíž revitalizaci měli 
občané od počátku opravdu 
velký zájem. Čeká nás ještě 
hodně práce, ale na jejím konci 
bude krásně upravený park 
s vyhlídkou na Prahu,“ říká 
Roman Petrus, starosta 
MČ Praha 8. Vít Céza, zastupitel 
a předseda komise pro životní 
prostředí, doplňuje: „Mám 
velkou radost z toho, že podoba 
vítězného projektu plně vychází 
z přání a potřeb místních 
občanů, na což jsme kladli 
zásadní důraz při přípravě 
zadání této veřejné soutěže. 
Stávající park v rámci revitaliza-
ce zvětšíme a do budoucna 

chceme postupně revitalizovat 
celou zelenou rekreační osu 
vedoucí po úbočí vltavských 
svahů a procházející parkem 
Dlážděnka, čímž dále výrazně 
přispějeme ke zlepšení životního 
prostředí v Praze 8.“ 

Městská část Praha 8 
zorganizovala architektonickou 
soutěž Revitalizace parku 
Dlážděnka s cílem upravit 
parkové plochy a přilehlé okolí 
tak, aby lépe odpovídaly 
současným potřebám a požadav-
kům zejména obyvatel nejbližší-
ho okolí. Dlážděnka by se měla 
stát zajímavým a vyhledávaným 
místem klidu a odpočinku 
i v širším kontextu Prahy 8 – její 
poloha na exponované terénní 
hraně ji k tomu přímo předurču-
je. Park je důležitým bodem na 
zelené rekreační ose, vedené 
na hraně a po úbočí vltavských 
svahů. Obnovení, zprostupnění 
a také vyznačení této osy 

v terénu výrazně přispěje 
ke zlepšení životního prostředí 
Prahy 8.

Soutěž byla zpracovávána dle 
regulí České komory architektů, 
od které získala doložku 
regulérnosti. S přípravou celé 
soutěže výrazně pomáhal arch. 
Ondřej Tuček. V souvislosti 
s přípravou soutěže proběhla 
řada jednání s okolními 
obyvateli a předprojektová 
analýza, za kterou do značné 
míry vděčíme studentce ČZU 
Lence Kožíškové, jež uvedené 
podklady zpracovává v rámci 
své diplomové práce. Výstupy 
z těchto průzkumů byly vtěleny 
do soutěžního zadání a dalších 
podkladů. Do soutěže bylo 
přihlášeno celkem osm návrhů, 
ze kterých odborná komise 
vybírala vítěze během dvouden-
ního hodnotícího zasedání. 
Členové komise konstatovali 
vysokou úroveň všech návrhů 
a nalézt vítěze nebylo jednodu-
ché. Nakonec 1. cenu získal tým 

architektů ve složení Eva 
Velková, Martin Gaberle a Lucie 
Roubalová s citlivým a kultivo-
vaným návrhem, který nejlépe 
splnil zadání. 

Porota zadavateli doporučila 
se zabývat i vstupními body 
do parku a návazností nového 
řešení na přilehlé plochy a širší 
okolí. Z hlediska následné péče 
bude třeba věnovat zvýšenou 
pozornost následné péči, která 
minimálně v prvních pěti letech 
musí být nadstandardní.

Nyní budou následovat 
jednání s vítězi, kteří na základě 
svého soutěžního návrhu 
dopracují projekt, podle kterého 
bude revitalizace provedena. 
V rámci této činnosti se předpo-
kládá úzká součinnost jak 
s objednatelem, tak s veřejností 
a místními obyvateli. Revitaliza-
ce parku je plánována ve dvou 
etapách, v souvislosti s nutností 
vyřešit majetkoprávní vztahy, 
s důrazem na provozuschopnost 
parku již v první etapě. (pep)

území parku Dlážděnka.

Pozvánka
Logo tříděného sběru
Zveme vás na výstavu prací na téma logo 
tříděného sběru, kterou můžete zhlédnout 
v OC Krakov od 5. 6. do 31. 7. Zároveň 
můžete hlasovat o tom, které vás nejvíce 
zaujalo. Do soutěže, kterou v květnu 
vyhlásila Praha 8, se přihlásilo 19 dětí. Ty 
dostaly za úkol vytvořit z papíru, plastu, 
nápojových kartonů apod. logo tříděného 
sběru na polystyrénovou desku. V září 
bude soutěž vyhodnocena. „Naší snahou je 
hravým způsobem dětem představit 
ekologická témata a vzbudit v nich přiro- 
zený zájem o svět kolem nás,“ říká inici- 
átorka akce radní Anna Kroutil, která bude 
v září soutěžícím předávat ocenění. (býv)

revitalizace

Čimickou centrální  
plochu čeká změna
Za účelem přípravy revitalizace důležité 
centrální veřejné plochy v Čimicích byl pod 
záštitou starosty MČ Praha 8 Romana 
Petruse realizován dotazník pro občany, 
který byl vyhodnocen a celkové vyhodno-
cení je možné nalézt od 1. 6. na webových 
stránkách v sekci Aktuality z městské části. 

Dotazník posloužil jako podklad pro 
výběrové řízení zpracovatele studie, která 
bude mít za cíl navrhnout budoucí podobu 
veřejné plochy, navržená podoba bude 

ještě projednána s občany a celkové 
výsledky již budou promítnuty do soutěže 
na zpracovatele vlastní projektové 
dokumentace. Zastupitel a předseda 
komise pro životní prostředí Vít Céza 
k tomu říká: „Děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili dotazníku a poskytli nám tak 
důležitá vodítka pro další postup. Nejpoz-
ději v září uspořádáme veřejné projednává-
ní, na kterém se spoluobčany projednáme 
návrh budoucí podoby celé oblasti.“ (pep)
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Servis

velkoobJemové konteJnery

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

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

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 zaJiŠťované mČ Praha 8

Lokalita Území Datum Čas

Nad Popelářkou Troja 5. 6. 13,00–17,00

Do Údolí x Libeňská Čimice 6. 6. 13,00–17,00

Sopotská x Bydhošťská Bohnice 12. 6. 13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 13. 6. 13,00–17,00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 15. 6. 13,00–17,00

Turská x K Větrolamu Čimice 19. 6. 13,00–17,00

Kandertova – západní konec Libeň 20. 6. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 21. 6. 13,00–17,00

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

Kobylisy 26. 6. 13,00–17,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 27. 6. 13,00–17,00

bio vok zaJiŠťované mhmP

Lokalita Datum Čas

Na Dílcích 3. 6. 9,00–12,00

Střížkovská 733/64 3. 6. 9,00–12,00

Na Pěšinách x Na Stírce 10. 6. 9,00–12,00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 10. 6. 9,00–12,00

Fořtova x Do Údolí 17. 6. 13,00–16,00

velkoobJemové konteJnery

Lokalita Území Datum Čas

Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 1. 6. 14,00–18,00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 1. 6. 15,00–19,00

Hlivická Bohnice 1. 6. 14:00–18:00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 1. 6. 15:00–19:00

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

Kobylisy 2. 6. 14,00–18,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 2. 6. 15,00–19,00

Pod Labuťkou Libeň 2. 6. 14,00–18,00

Janečkova Kobylisy 2. 6. 15,00–19,00

U Pošty x V Mezihoří Libeň 3. 6. 09,00–13,00

Burešova Kobylisy 5. 6. 14,00–18,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 5. 6. 15,00–19,00

Kurkova Kobylisy 5. 6. 14,00–18,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 5. 6. 15,00–19,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 6. 6. 14,00–18,00

Štěpničná x Bedřichovská Kobylisy 6. 6. 15,00–19,00

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

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

Petra Slezáka x Urxova Karlín 7. 6. 14,00–18,00

Písečná x Na Šutce Kobylisy 7. 6. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 7. 6. 14,00–18,00

Křivenická x Čimická Čimice 7. 6. 15,00–19,00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 8. 6. 14,00–18,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 8. 6. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 8. 6. 14,00–18,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 8. 6. 15,00–19,00

Na Žertvách x Vacínova Libeň 9. 6. 14,00–18,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 9. 6. 15,00–19,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 9. 6. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická Čimice 9. 6. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 10. 6. 09,00–13,00

Kašparovo Náměstí Libeň 12. 6. 14,00–18,00

Pernerova x Šaldova Karlín 12. 6. 15,00–19,00

Trojská x Nad Trojou Troja 12. 6. 14,00–18,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 12. 6. 15,00–19,00

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 13. 6. 14,00–18,00

Pernerova x Sovova Karlín 13. 6. 15,00–19,00

U Pekařky Libeň 13. 6. 14,00–18,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 13. 6. 15,00–19,00

Mazurská (u trafostanice) Bohnice 14. 6. 14,00–18,00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 14. 6. 15,00–19,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 14. 6. 14,00–18,00

Braunerova x Konšelská Libeň 14. 6. 15,00–19,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 15. 6. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 15. 6. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Kobylisy 15. 6. 14,00–18,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 15. 6. 15,00–19,00

Kandertova x Lindnerova Libeň 16. 6. 14,00–18,00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 16. 6. 15,00–19,00

Drahorádova Kobylisy 16. 6. 14,00–18,00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 16. 6. 15,00–19,00

Křivenická x Čimická Čimice 17. 6. 09,00–13,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 19. 6. 14,00–18,00

Libišská Kobylisy 19. 6. 15,00–19,00

K Haltýři x Velká Skála Troja 19. 6. 14,00–18,00

Chaberská x Líbeznická Čimice 19. 6. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 20. 6. 14,00–18,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Libeň 20. 6. 15,00–19,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 20. 6. 14,00–18,00

Lokalita Území Datum Čas

Pekařova x Jestřebická Čimice 20. 6. 15,00–19,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 21. 6. 14,00–18,00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 21. 6. 15,00–19,00

Braunerova x Konšelská Libeň 21. 6. 14,00–18,00

Ratibořská x Radomská Bohnice 21. 6. 15,00–19,00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Kobylisy 22. 6. 14,00–18,00

Podhajská pole (parkoviště) Bohnice 22. 6. 15,00–19,00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 23. 6. 14,00–18,00

Roudnická (za Bešťákovou) Kobylisy 23. 6. 15,00–19,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 26. 6. 14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 26. 6. 15,00–19,00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 26. 6. 15,00–19,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 27. 6. 14,00–18,00

Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 27. 6. 15,00–19,00

U Pošty x V Mezihoří Libeň 27. 6. 15,00–19,00

Na Vartě Libeň 28. 6. 14,00–18,00

Trojská x Nad Trojou Troja 28. 6. 15,00–19,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 29. 6. 14,00–18,00

Jirsíkova x Malého Karlín 29. 6. 15,00–19,00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) Karlín 30. 6. 14,00–18,00



OSMiČKa / Měsíčník Městské části Praha 8 / červen 2017  www.praha8.cz 15

Životní prostředí

 kuchyňka nabízí zájemcům možnost 
společného přírodního zahradničení i rekreace.

zahrádkáŘi 
na ostrově

ekologické 
akce 
pro veřejnost 
Byla úspěšně zahájena další 
sezóna komunitní zahrady 
při 46. ZO ČZS, která nabízí 
občanům malá pěstební 
políčka. 

Děti a jejich rodiče jsou 
zváni na každoročně 
pořádaný Dětský den, který 
se letos koná 3. 6. od 
14:00 hod. na hřišti 46. ZO 
ČZS, kde se uskuteční 
zábavné odpoledne plné 
soutěží a zajímavého 
programu nejen pro děti. 
Ve spolupráci s 46. ZO ČZS 
je na zahrádkách o prázdni-
nách pořádána týdenní akce 
pro děti nazvaná Prázdniny 
na ostrově. 

Zastupitel a předseda 
komise pro životní prostředí 
Vít Céza k tomu sděluje: 
„Městská část již delší dobu 
podporuje aktivity zahrád-
kářské kolonie na Libeňském 
ostrově, která je ukázkově 
otevřena veřejnosti a jejíž 
zástupci se i pravidelně podílí 
na úklidech veřejných 
prostranství mimo vlastní 
zahrádkářskou kolonii.“  (pep)

recyklace

praha v létě 
zazáří červenou

 nměstská část Praha 8 se 
zapojí v letních měsících do 
velké celopražské sběrové 
akce na podporu recyklace 
drobného elektra.

Téma recyklace se v dnešní 
době týká snad každého z nás 
a třídění odpadu do různě 
barevných kontejnerů k recyk-
laci papíru, skla či plastu je pro 
většinu Čechů již samozřejmost. 
Kam ale správně s odpadem, 
jako jsou drobné elektrospotře-
biče – například fény, žehličky, 
mixéry, varné konvice, klávesni-
ce –, které již dosloužily? Přesně 
tato zařízení totiž nejčastěji 
končí v kontejnerech na běžný 
odpad, a při jejich rozkladu na 
skládkách se pak uvolňují 
nebezpečné látky do půdy. 
Správně patří vysloužilé drobné 
elektro do červených kontejne-
rů Asekol určených k jejich 
recyklaci. 

A právě na podporu správné-
ho třídění drobného elektroza-
řízení vznikl ve spolupráci 
s Magistrátem hl. m. Prahy 
projekt „Praha v červeném“, 

který startuje na začátku 
června a potrvá až do konce 
srpna 2017. 

„Na území MČ Praha 8 je 
umístěno celkem 20 červených 
kontejnerů. Jen v roce 2016 
odevzdali obyvatelé do těchto 
červených kontejnerů 21 703 kg 
elektrozařízení,“ konstatuje 
radní Kroutil a pokračuje: 
„V květnu byly děti ze ZŠ a MŠ 
na exkurzi ve sběrném dvoře 
Octářova, během které měli 
možnost se názorně seznámit 

se zpětným odběrem elektroza-
řízení. Z exkurze budou 
malovat obrázky s tématem: 
Co se mi nejvíce ve sběrném 
dvoře líbilo? Celkem 265 dětí 
z MŠ a ZŠ obdrží drobné dárky 
od Eko-Komu, Elektrowinu 
a Asekolu. 

Během tří letních měsíců 
budou mezi sebou soutěžit 
všechny městské části hl. města 
Prahy v množství nasbíraného 
elektrozařízení. Městská část, 
která za léto nasbírá nejvíce 
kilogramů, bude oceněna 
certifikátem Asekol a věcným 
darem, který poputuje do 
vybraného potřebného zařízení 
v dané městské části. Neváhejte 
tedy projít své šuplíky a skříně 
a vyhodit staré elektro do 
červeného kontejneru Asekol. 
Ten nejblíže vašemu domovu 
naleznete na stránkách  
www.cervenekontejnery.cz. (šim)

dO ČervenéhO 
KOnTejneru aSeKOL...
patří:  
baterie a drobná elektrozařízení 
jako např. kalkulačky, nabíječky, 
rádia, drobné PC vybavení, 
discmany, telefony, elektronické 
hračky apod.
nepatří:  
TV, monitory, zářivky, úsporné 
žárovky, CD a velké domácí 
spotřebiče, např. pračky, 
chladničky apod.

komunitní Prostor

jarní návštěva „Kuchyňky“
 nkomunitní zahrady a zahrádkářské 

kolonie podporují zdravý životní styl 
a biodiverzitu. navštívili jsme proto 
na jaře komunitní prostor kuchyňka.
V Osmičce jsme již dříve informovali 
o prospěšnosti zahrádkářských kolonií 
pro zdravé životní prostředí a životní styl. 
Podobný přínos má i komunitní prostor 
Kuchyňka, který nabízí nejen zábavu, 
ale i poučení a prožitky spojené s přírodě 
blízkým hospodařením, a to pro děti 
i dospělé. 

Proto si dovolujeme komunitní zahradu 
představit a pozvat vás na návštěvu (www.
kzkuchynka.cz), která bude zejména pro děti 
velmi zajímavá. „Již delší dobu podporujeme 
zahrádkářské a komunitní prostory, které 
významně přispívají ke kvalitě pražské 
krajiny a ke kvalitě životního prostředí jako 
takového. Osobně proto vítám jakékoli další 
snahy občanů i občanských spolků o rozšiřo-
vání těchto prospěšných lokalit a aktivit,“ 
říká Vít Céza, zastupitel a předseda komise 
pro životní prostředí. 

Pozemek bývalé zahrádkářské kolonie 
se nachází na trojském svahu u ulice 
Květinářská severovýchodně od trojských 
vysokoškolských kolejí. Dlouhá léta byl 
zanedbaný a nebezpečný. Dnes se z něj díky 
spolupráci majitelů pozemku, spolku 
Kuchyňka a společnosti Asociace místních 
potravinových iniciativ postupně vytváří 
komunitní a významný sociálně-ekologický 
prostor, který vychází z principů přírodních 
zahrad a ekologického zemědělství. Dochází 
zde k vlastní produkci ovoce, zeleniny, bylin 
či včelích produktů. Na části pozemku již 
čtvrtým rokem vyrůstá komunitní zahrada, 
která svým členům i dalším zájemcům 
nabízí možnost společného přírodního 
zahradničení i rekreace. 

Je tu mnoho nově vysazených ovocných 
stromů a keřů, pařník pro předpěstování 
zeleniny, stanoviště se včelími úly či ohrada 
pro stádo ovcí. Nechybí herní prvky pro děti 
včetně velké skluzavky, pískoviště či 
kameniště. Asociace místních potravinových 
iniciativ zde žákům mateřských, základních 

a středních škol zprostředkovává kontakt 
s přírodou, produkcí potravin či péči 
o zvířata. Nechybí příměstské letní tábory 
či vzdělávací semináře na témata přírodního 
zahradničení a šetrné péče o půdu. Od loň-
ského roku se zde pravidelně jednou týdně 
schází mateřský klub a v dubnu tohoto roku 
zde byl zahájen provoz Zahradní školky 
Kuchyňka, určené předškolním dětem, opět 
s důrazem na výchovu v přírodě. „Důležitým 
prvkem pro zachování a rozvoj zahrádkář-
ských kolonií a komunitních zahrad je jejich 
co největší otevřenost veřejnosti, o což se 
v komunitním prostoru Kuchyňka opravdu 
snaží,“ uzavírá Vít Céza.  (pep)

Foto: Šárka Valešková
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Zdravotní a sociální péče

OSMIČKA
pro rodinu

konaný dne 15. 6. 2017, 900–1700 hod.
Karlínské náměstí, vedle kostela 
(v místě farmářských trhů), Praha 8 – Karlín

„nedejte cukru šanci“

 Měření hladiny cukru v krvi

 Měření krevního tlaku

 Měření tělesného tuku, svalů, BMI 
na zdravotnické váze

 Seznámení s diabetem, poradna, 
brožury na jednotlivá témata diabetu

 Ukázka formy edukací a prezentace 
organizace Diabetické asociace ČR

 Nácvik život zachraňujících úkonů

 Poradenství s nutričním terapeutem 
v oblasti zdravé výživy, stravovacích 
návyků, doporučení změn 

 Výstava produktů s ohledem na obsah 
rizikových živin v potravinách

 Doprovodný program pro děti: 
13.00–17.00 hod.

 Tématicky zaměřené hry pro děti: 
průvodce cukrovkou a na den 
v kůži dítěte s cukrovkou

DEN ZDRAVÍ

DIABETES

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pod záštitou radního HMP Ing. Radka Lacka 
a zástupce starosty MČ Praha 8 Radomíra Nepila
Vás srdečně zve na

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

přízeMí dpS 
KřiŽíKOva 50, KarLín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 13:00–16:00 hod.

  1. 6. od 13:00 hod.  
 KLUBOVý VýLET do Průhonic

  6. 6. od 15:00 hod.  
 HRAJEME BINGO

  8. 6. od 14:00 hod. 
 NORSKO, ZEMě NEJEN 
FJORDů – II. část –  přednáška Ing. 
J. Burdycha z cyklu Skandinávie 
slovem i obrazem

  13. 6. od 15:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Hurá na prázdniny

  15. 6. od 14:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNIČKA 
Mgr. Neckářové (háčkované 
síťovky)

  20. 6. od 15:00 hod. 
 SPOLEČENSKé HRy

  22. 6. od 13:30 hod. 
 TRéNINK PAMěTI 
s PhDr. M. Holou 

  27. 6. od 15:00 hod. 
 FILMOVý KLUB – film Mamzelle 
Nitouche

  29. 6. od 14:00 hod. 
 BABINEC aneb posezení u kávy 
a čaje.

  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 Adam Novák.

dpS buLOvKa 1462/10, 
Libeň
Provozní doba klubu:  
pondělí a čtvrtek  
13:00–16:00 hod.

  5. 6. od 14:00 hod. 
 NORSKO, ZEMě NEJEN 
FJORDů – II. část –  přednáška Ing. 
J. Burdycha z cyklu Skandinávie 
slovem i obrazem

  8. 6. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH 
(Seniorfitnes, z. s.)

  15. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Hurá na prázdniny 

  19. 6. od 14:00 hod. 
  TRéNINK PAMěTI  
s paní Šoutovou

  22. 6. od 14:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH 
(Seniorfitnes, z. s.)

  26. 6. od 15:00 hod. 
 SETKáNí MEZI-NáMI  
s dětmi z MŠ

OÚSS TauSSiGOva 1172/1, 
1. paTrO, Č. 21, KObyLiSy
Pondělí a středa od 13:00 hod. 
Přijďte v tyto dny, kdykoliv 
se vám to časově hodí.

  po 5. 6. od 13:00 hod. 
 ABy ZáDA NEBOLELA – 
cvičíme s lektorkou seniorfitnesu 
Ing. I. Jurčovou 

  po 12. 6. od 13:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Hurá na prázdniny

  st 14. 6. od 13:00 hod. 
 HRAJEME BINGO. 

  po 19. 6. od 13:00 hod. 
 ZPíVáME A HRAJEME na 
lidovou notu. Kdo rádi zpíváte 
nebo hrajete na hudební nástroj, 
jste zváni.

  st 21. 6. od 13:00 hod. 
 STOP ZAPOMíNáNí – trénink 
paměti je užitečnou prevencí proti 
přirozenému zhoršování paměti, 
které přichází s věkem.

  po 26. 6. od 13:00 hod. 
 CVIČíME NA ŽIDLíCH. Přijďte 
si zacvičit a naučit se novým 
prospěšným cvikům.  

  st 28. 6. od 13:00 hod. 
 HRAJEME SPOLEČENSKé HRy 
(dle výběru)

  prO všechny, KdO Mají zá-
jeM SeznáMiT Se S pOČíTa-
ČeM, naučit se vyhledávat na  
internetu, komunikovat pomocí  
e-mailu, přijďte, poradíme a pomů-
žeme vám i při „prvních krůčcích“. 
K počítači a internetu je volný  
přístup po celou provozní dobu 
klubu. Informace na e-mailu:  

klubtaussigova@seznam.cz, 
tel.: 732 710 65.

  Od 1. 7. do 31. 8.  
 MáME PRáZDNINy 

dpS burešOva 1151/12, 
KObyLiSy
Provozní doba klubu:  
pondělí–středa 13:00–16:00 hod.

  5. 6. od 14:30 hod. 
 FILMOVé ODPOLEDNE –  
filmový dobrodruh Karel Zeman

  12. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  14. 6. od 14:00 hod. 
 CESTOVATELSKé ODPOLEDNE 
– po stopách Hanzelky a Zikmunda 
nejen po Ekvádoru

  19. 6. od 14:30 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
Mgr. Vomáčky na téma 
Hurá na prázdniny

  21. 6. od 14:30 hod. 
 „MOZKOCVIČNA“ –  
trénink paměti

  26. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  28. 6. od 14:30 hod. 
 SPOLEČENSKé ODPOLEDNE, 
rozloučení před prázdninami

  každé úterý od 14:00 hod.  
 TANEČNí TERAPIE 
s paní Šamšovou

ProGramy klubů seniorů
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Zdravotní a sociální péče

burza  
seniorů

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

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

KOnTaKT:
mgr. markéta lindová, Ph. d. 
telefon: 731 647 447,  
e-mail:  
marketa.lindova@alzheimerhome.cz  
www.alzheimerhome.cz

alzheimerova choroba 

nové specializované 
zařízení bude v Libni

 no pacienty s alzheimerovou chorobou 
bude od června pečovat nové specializo-
vané pracoviště.  v domě sociálních 
služeb Prahy 8 v ulici s. k. neumanna 
jej otevře přední pražský poskytovatel 
těchto služeb, nezisková organizace 
alzheimer home, z. ú. 

Nové zařízení Alzheimer Home Libeň 
disponuje 31 lůžky v jedno- a dvoulůžkových 
plně vybavených pokojích, vždy s vlastním 
sociálním zařízením. Klientům a jejich 
rodinám je k dispozici společenská místnost 
a řada dalších prostor. Na základě veřejného 
závazku organizace mají přednostní právo 
umístění občané s trvalým bydlištěm na 
území městské části Praha 8.

Hlavní specializací zapsaného ústavu 
Alzheimer Home je komplexní péče o klienty 
trpící Alzheimerovou chorobou, Parkinsono-
vou chorobou, stařeckou a dalšími typy 
demencí. Jako registrovaný poskytovatel 
sociálních služeb ústav aktuálně provozuje 
specializovaná zařízení, jakým je areál Zátiší 
v Praze 4 – Kunraticích nebo ve středočes-
kých Pyšelích. Do konce roku ústav plánuje 
otevřít další dvě zařízení. 

Vysoce kvalitní zdravotní péče o klienty je 
to, čím se zařízení snaží odlišit od řady jiných 
poskytovatelů. Ordinace lékaře, která je 
přímo v budově domova, je vždy kvalitně 
vybavená, a to laboratorními přístroji pro 
rychlou diagnostiku z krve a moči pacienta. 
Spolupracovníky ústavu jsou špičkoví 
odborníci v oboru psychiatrie, neurologie 
a gerontologie, zkušení internisté, kardiolo-
gové a další ambulantní specialisté. U každé-
ho klienta je veden velmi podrobný individu-
ální plán péče, stanovený lékařem 
a sledovaný specializovaným softwarem.

Alzheimerova choroba trápí jen v naší 
zemi více než 150 tisíc pacientů, přičemž 
jejich počet neustále roste. I když jde 
o nevyléčitelné onemocnění, odpovídající 
péčí, ale i osobním přístupem lze postup 
tohoto onemocnění ovlivnit. Podle ředitelky 
Alzheimer Home, z. ú., Mgr. Miluše 
Horváthové jde o naprosto specifickou 
skupinu nemocných, kteří vyžadují zcela 
odlišnou péči, než jaké se klientům dostává 
například v domovech seniorů. „Stádií 
Alzheimerovy choroby je několik a do péče 
specializovaných center se dostávají ti 
nejobtížnější pacienti,“ upozorňuje ředitelka 
s tím, že předat člena rodiny do dlouhodobé 
péče ústavu je pro rodinu složité rozhodnutí. 
„Není to problém jenom pro pacienty, 
ale i pro jejich blízké. V naprosté většině 
případů se ovšem laik nedokáže v domácím 
prostředí o takto nemocného kvalitně 
postarat.“

Klienty Alzheimer Home podporuje řada 
známých osobností zejména kulturního 
života, např. Lucie Bílá, ale i Jiřina Bohdalo-
vá či Martin Dejdar. „Jsme neziskovou 
organizací a pomoc našich patronů tak 
významně přispívá našim klientům, a to 
je pro nás to nejdůležitější,“ říká Miluše 
Horváthová a dodává: „K našim klientům 
totiž přistupujeme stejně jako ke členům 
své rodiny. S láskou. Aby se u nás cítili jako 
doma a mezi svými blízkými.“

PROGRAM NA Červen
  6. 6. úterý od 13,00 do 16,00 hod.  
 VýTVARNá DíLNA – DRáTOVáNí – 
PŘíPRAVA NA LySOU. Pomůcky: kleště 
štípací, ploché a s kulatými čelistmi. 
V Gerocentru. Pod vedením A. Boušové, 
vstupné 20 Kč.

  13. 6. úterý od 13,00 do 16,00 hod.  
 VýTVARNá DíLNA – KOMPLETACE 
EXPONáTů PRO LySOU. V Gerocentru. 
Pod vedením A. Boušové, vstupné 20 Kč.

  23. 6. pátek od 9,45 hod. 
 NáVŠTěVA VýSTAVy ŠIKOVNé RUCE 
NAŠICH SENIORů v Lysé nad Labem. 
Sraz v 9,45 h. na nádraží ve Vysočanech. 
Vede Alexandra Boušová.

  27. 6. úterý od 13,00 hod. 
 CVIČENí PAMěTI v Gerocentru. 
Vede Iva Hubená.

  29. 6. čtvrtek od 13,00 hod. 
 BABINEC – SPOLEČENSKé HRy. 
V Gerocentru. Vede Věra Dvořáková.

 pondělky 5., 12. a 26. 6. 
 PLAVáNí  Sraz ve 13.30 hod. 
před plaveckým stadionem Na Šutce. 
Pod vedením V. Dvořákové.  
Vstupné pro seniory 96 Kč.

 Středy 7., 14. a 28.6. 
 NORDIC WALKING – VyCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13,00 h. v Gerocentru. 
Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

 Čtvrtky 8., 15. a 22. 6. od 13,00 hod. 
 CVIČENí VE VENKOVNíM 
FITCENTRU. Sraz ve 13,00 h. 
v Gerocentru. Vede M. Hubáčková.

Pražská  
 OSMA

VýLETy, PŘEDNášKy, 
VyCHáZKy

Podrobnosti na:
www.prazskaosma.cz

mezinárodní Jazyk v caP mazurská

interlingvisté se 
domluví všude

 n interlingva je mezinárodní jazyk 
vytvořený skupinou profesionálních 
jazykovědců na základě zkušeností 
s amatérskými pokusy, ke kterým měli 
odborníci mnoho výhrad. 

Členové kroužku mezinárodního jazyka 
Interlingua při CAP Praha 8 v Bohnicích se 
vloni jako hosté zúčastnili setkání skandi-
návských interlingvistů v Dánsku. Přátelští 
hostitelé uvítali zjištění, že i v Praze funguje 
skupina zabývající se tímto jazykem 
s jednoduchou gramatikou.

Naším cílem je, aby lidé získali alespoň 
povědomost o interlingvě, co je, čím se liší 
od ostatních dřívějších snah, hlavně pak její 
přednosti pro komunikaci v mnoha zemích 
i s lidmi, kteří se žádný jiný nežli svůj 
mateřský jazyk nikdy neučili. Snadno 
naučitelná interlingva pomůže rozumět 
množství cizích výrazů a vytvoří základ pro 
výuku a porozumění mnoha dalším jazykům. 

Přihlášky do bezplatných kurzů zasílejte 
na: CAP Bohnice, Mazurská 484/2, Praha 8, 
tel.: 283 024 118 nebo cap@ouss8 (pro 
seniory). Ostatní zájemci se mohou hlásit 
na info@interlingva.cz. Další info o jazyku 
najdete na stránkch www.interlingua.com 
nebo www.interlingva.cz.

oldřich měchuRa
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

pOnděLí
   8:45–9:50  zdravotní cvičení  
(vede L. Němcová) 

   9:00–12:30  stolní tenis –  
hraje se v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1, Kobylisy 
(vede O. Šínová)

   9:30–12:00  nordic walking 
pro méně zdatné  
(vede H. Šandová a J. Řezníčková)

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

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

   10:00–12:00  arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová)

   11:00–11:50  FJ pro mírně a 
středně pokr. (vede JUDr. M. Pudil)

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

   13:00–16:00  Přístup na internet 
   14:00–16:00  Právní poradenství 
– pro objednané – 5. a 19. 6. 

ÚTerý
   8:00–10:00  Čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová)

   8:00–14:00  sociální poradenství 
   9:00–9:50  aJ konverzační 
metodou + písně s kytarou –  
mírně pokr. (vede Ing. P. Vondráček) 

   9:00–12:30  stolní tenis pro pokr. 
(vede P. Branda)

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

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

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

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

   11:15–12:00, 13:00–14:30   
Přístup na internet 

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

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

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

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

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

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

   10:00–10:50  aJ – pokr.  
(vede MUDr. M. Veselý) 

   11:00–11:50  aJ – mírně pokr.  
(vede MUDr. M. Veselý)

   11:00–11:50  nJ – pokr.  
(vede JUDr. M. Pudil) 

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

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

   13:00–15:00  Šachový kroužek 
   14:30–16:30  Školička Pc pro zač. 
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

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

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

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

   9:30–11:00  nJ – mírně pokr.  
(vede E. Šubr)

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

   9:30–12:00  nordic walking 
pro zdatné (vede L. Čipera)

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

   10:00–10:50  aJ – konverzace 
pro pokr. (vede Ing. M. Kolářová) 

   11:00–11:50  aJ – stř. pokr.  
(vede Ing. M. Kolářová) 

   11:00–11:50  aJ – bible stories – 
mírně pokr.  
(vede Ing. P. Vondráček)

   11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup 
na internet 

   11:00–11:50  aJ – stř. pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

   13:30–14:30  ŠJ – zač. mírně pokr. 
(vede Ing. F. Máčaj) 

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

páTeK
   8:00–12:00  Psychologická poradna 
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

   8:00–12:00  Přístup na internet
   8:30–9:30  Čchi-kung cvičení  
(vede M. Vilímová)

   9:00–10:30  english conversation: 
topics that interest you – for avid 
speakers (vede Mgr. H. Vašíčková)

   9:00–12:30  stolní tenis  
(hraje se v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1) 

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

   10:00–10:50  Posilování paměti 
(vede PhDr. M. Holá)

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

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

   caP uvítá nové lektory – 
dobrovolníky pro jazykové kurzy 
(zejm. rJ) a pro vedení hodiny 
tréninku paměti. 

SpeciáLní: 
   v červnu si můžete prohlédnout 
výstavu obrazů a koláží Jindřicha 
doubka nazvanou duchovní cesty 
v relaxační místnosti CAP mimo 
dobu výuky.

   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.

   6. 6. od 9:00  Paličkování 
s d. zemanovou 

   6. 6. od 13:00  hrátky z papíru 
– výtvarná dílna D. Zemanové

   8. 6. od 13:30  bertha kinská-
suttnerová – přednáška PhDr. 
A. Karkulové o první ženě, která 
se stala nositelkou Nobelovy ceny 
za mír. 

   9. 6. od 10:00  Frivolitkování 
– tvořivá dílna Ing. J. Luskové 

   12. 6. od 14:00  hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

   13. 6. od 10:00  Kroužek 
šikovných rukou; náhrdelníky 
– pod vedením Mgr. M. Neckářové

   15. 6. od 10:30  vycházka 
modřanskou roklí – sraz v 10:30 
na stanici busu a tram Poliklinika 
Modřany. Vede Ing. Pavlína 
Římalová Aksamítová.

   15. 6. od 13:00  Přednáška kameny, 
které hovoří z cyklu R. Svobodové

   20. 6. od 13:00  korálkové tvoření 
s v. urbanovou. Je nutné přihlásit 
se předem.

   22. 6. od 13:30  setkání 
s alternativní medicínou – o životě 
a smrti v nás a okolo nás – z cyklu 
Ing. Aleny Enderlové (Čupové)

   26. 6. od 14:00  hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

   27. 6. od 15:00  dendrologická 
vycházka parkem u Grabovy vily 
v Libni – sraz v 15:00 před hlavním 
vchodem Úřadu MČ Praha 8 – 
„Bílým domem“. Vede Mgr. K. Pinkas.

   28. 6. od 13:30  Procházka po Praze 
s průvodkyní h. barešovou 
– přihlášení předem nutné, 
telefonicky nebo osobně v kanceláři 
CAP Burešova.

   29. 6. od 14:00  beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

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

   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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

   13:00–14:30  Přístup na internet 
– liché týdny: 6. a 20. 6. 

   11:30–12:30  aJ – pro začátečníky 
(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) 

   13:00–15:00  sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS)  
– liché týdny: 6. a 20. 6.

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

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

   9:00–9:50  Školička Pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 7. a 21. 6.

   9:00–9:50  Školička Pc internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé týdny: 14. a 28. 6. 

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

   10:00–11:00  Školička Pc 
a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny:  
7. a 21. 6.

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

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

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

   11:45–12:45  Jóga (vede J. Borská)
   12:00–15:00  Přístup na internet
   13:30–15:00  stolní tenis  
(vede V. Soušková)

   13:30–15:00  bingo – společenská 
hra (vede I. Košťálová a L. Němcová) 
– liché týdny: 7. a 21. 6. 

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

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

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

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

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

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

   13:00–14:30  konzultace Pc 
a digitální fotografie 
(vede J. Kopecký) 

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

   13:45–14:45  cvičení – taiči 
pro začátečníky – cvičí se 
v KD Krakov (vede M. Nová)

páTeK 
   8:00–9:00, 12:00–14:30  Přístup 
na internet

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

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

   9:00–9:50  Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová)  
– sudé týdny: 2. a 16. 6. 

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

   10:00–10:50  Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 2. a 16. 6. 

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

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

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

   zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 

osobně, nebo telefonicky 
na tel. č.: 283 024 118.

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

SpeciáLní: 
   8.6. od 10:00  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná) 

   9.6. od 10:00  relaxace 
a antistresový program  
(přednáší N. Ivancivová)

   6.6. od 11:00  Paličkování – koná 
se opět v CAP Mazurská  
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

   12.6. od 13:30  Přednáška – 
thajsko  (přednáší Z. Šulcová) 

   14.6. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)    

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

   19.6. od 13.00  výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet 
různé techniky a potěšit duši  
(vede A. Gaislerová)

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

   20.6. od 10:00  korálková dílnička 
– koná se v kd krakov  
(vede Ing. B. Rošická)

   28.6. od 13:30  tvořivá dílna  
(vede O. Soustružníková)    

centrum  
aktivizaČních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

červen 

2017

ObvOdní ústav sOciálně-zdravOtnických služeb  
v Praze 8, bulOvka 1462/10 

vás zve na 

PObYtOvý záJezd PrO seniOrY z PrahY 8
 dO PenziOnu rumburak  

v bítOvě u vranOvské PřehradY

termín: 18. – 23. září 2017
cena: 4 400 Kč osoba / dvoulůžkový pokoj

cena zahrnuje: ubytování na dvoulůžkovém pokoji (s koupelnou a WC), 
plnou penzi, dopravu autobusem, každodenní výlety s průvodcem  

a další doprovodný program, vstupy do vybraných objektů dle programu

Přihlášky s úhradou přijímá od 15. 5. 2017 každé pondělí od 8 do 12 hod. 
sociální pracovnice Bc. Monika Šafratová vždy po předchozí domluvě 

v Domě s pečovatelskou službou, ul. Bulovka 1462/10, Praha 8.  
Podrobnosti na tel.: 283 840 136

placená inzerce

BAZAR - PALMOVKA
Zástavy, výkup, prodej

Po - Pá 9 - 21
So, Ne: 12 - 20

Tel: 284 828 237
www.bazar-palmovka.cz

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

se zvýhodněným vstupným 60 Kč. 
Vždy v úterý a ve středu v 15:30.

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

v červenci a srpnu 
bude v cap Mazurská 
zavřenO. 
Prázdninový program 
bude probíhat 
v caP burešova. 
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Školství a mládež

POHÁDKa pro nejmenší

jak mendvídek
hledal

kamaráda

OSMIČKA
pro rodinu

Osmička pro rodinu pro vás připravila

Otevírací doba:
pondělí-pátek 9:00-13:00
Program:

:00 :00
:00 :00

pohybovky 10 -11
výtvarná dílna 10 -11

P ě :
S ř :

ond lí
t eda

Otevírací doba:

-

Pondělí a úterý: Klub pro mladší
(6-12 let), 13:00 – 18:00
Středa a čtvrtek: Klub pro starší
(10-15 let), 13:00 – 18:00

čtvrtek 29.6. od 15:00
Akce pro děti i veřejnost!
Vstup zdarma!

Akce klubu na červen:
Mapafest

Otevírací doba:

Program:

7. 6. Velký Krabí bazar
19.6. Den Otců

Po-st 9:00-12:00
Pá 9:00-12:00

Výtvarná dílna
Montessori dílna

Úterý:
Čtvrtek:

Středa:
Pondělí:

Otevírací doba:

Program:

Po-st 9:00-17:00
Čt 9:00-13:00 a 14:00-16:00
Pá 9:00-13:00

Tvoření
Cvičení rodičů s dětmi,

tanečky
Montessori dílna

+ pohádka

Pondělí a úterý:
Středa:

Čtvrtek:

DDM, Karlínské nám. 7, Praha 8
karlikdk@seznam.cz

775 023 959Tel.:

Sokolovská 121, Praha 8
michaela.vaclavikova
@osmickaprorodinu.cz
tel.: 602 170 947

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8
rckrabik@seznam.cz

283 090 431Tel.:

KrabíkĎáblík Karlík Mapa
Mapa
Klub

Mapa
Klub

Taussigova 1, Praha 8

Tel.:
dablik@osmickaprorodinu.cz

281 863 104

Stále se můžete hlásit
na letní příměstské tábory

klubu Mapa. Více info na
tel. 607 634 847 nebo

michaela.vaclavikova@
osmickaprorodinu.cz

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Pro maminky
v DK Ďáblík

Akce

KAPACITA OMEZENA POUZE pro POČET
10 dětí. Zajistíme tak maximální péči

s ohledem na individulní rozvoj dítěte.

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

* Správné složení jídelníčku dítěte
* Nevhodné potraviny po

prvním roce
* Bílkoviny, sacharidy

a tuky v praxi

STRAVOVÁNÍ
MALÝCH DĚTÍ

14.6. 10–12 hod

www.mamavkuchyni.cz

Vstup: 0K8
+ 40 Kč hlídání

dětí

č

PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR
pro děti od 3-8 let

24.7.-28.7.2017
31.7.-4.8.2017

21.8.-25.8.2017

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

POHÁDKOVÝ
LES PRO DĚTI
SE SBÍRKOU TRVANLIVÝCH POTRAVIN

A DROGERIE PRO FOD KLOKÁNEK

12.6.od 10 hod Vozovna Kobylisy
v áblickém lese - start
Konec akce je 12 hod.

Ď

Na start lidé mohou lidé p inést trv
potraviny a drogérii pro Klokánek.

ř anlivé

JÓGA PRO DĚTI 4-7 LET
čtvrtek 16-17h

PLAYFUL YOGA
AND GAMES IN ENGLISH

10-11h
14-15h

15-17h
17-18h

18h a 19h

Pondělí
Cvičení pro seniory
Stolní tenis
Klub pro seniory
Senior. akademie
Relaxační jóga

Rodinné centrum Osmička
Praha 8, Libčická 333, info@osmickaprorodinu
606 035 260

16.6. od 10:00
KD krakov vstupné

50Kč

Úterý

10h a 11h
12-14h

Cvičení rodičů s dětmi

Stolní tenis

Pátek
9-11h

11-12h
12-14h

Seniorská akademie
Jemná jóga
Stolní tenis

������� ������ ��� ������
��
�	���	�
��

�����		����

�������

�����

 ��

úterky od 13:00-15:00
Poradna o kojení, p ikrmováníř

cena 45 kč

Na jednotlivé akce je nutná registrace: info@osmičkapro rodinu, 601 089 379. Více na www.osmickaprorodinu.cz

(5.6,12.6.,19.6, 26.6.)

Čtvrtek
9h a 10h

11-13h
16-17h

18-19h

Balanční cvičení pro seniory
Stolní tenis
Playful yoga
Tanec pro ženy



OSMiČKa / Měsíčník Městské části Praha 8 / červen 2017  www.praha8.cz 21

zŠ dolákova 

Oslavy 40. výročí 
založení školy

 nletošní 20. duben byl pro 
žáky a učitele naší zŠ zcela 
výjimečný, připomínali jsme 
si totiž 40. výročí jejího 
založení. Proto jsme s našimi 
žáky připravili nejrůznější 
aktivity, kterými jsme chtěli 
připomenout bohatou 
historii naší školy.
Po jedenácti měsících výstavby 
se 18. 4. 1977 otevřela na nově 
budovaném sídlišti Bohnice naše 
základní škola. I přesto, že školní 
rok začíná až v září, z tehdy již 
přeplněné ZŠ Ústavní přestoupi-

lo v polovině dubna  444 žáků 
1.–5. ročníku. S rozrůstajícím se 
sídlištěm narůstal i počet dětí. 
Ve školním roce 1981/1982 se 
dokonce vyšplhal až na neuvěři-

telných 1411 žáků, a proto 
muselo být zavedeno tzv. směnné 
vyučování. Ve  vedení školy se za 
40 let vystřídali pouze tři 
ředitelé; Marta Havlová (1977–
1990), Miroslav Koranda 
(1990–2005) a od roku 2005 školu 
úspěšně vede Věra Jakešová.

Slavnostní den za účasti radní 
MČ Prahy 8 Anny Kroutil začal 
společným setkáním všech 
učitelů a současných i minulých 
žáků. Sváteční atmosféru 
podtrhlo i milé pěvecké 

vystoupení žáků 2. a 3. ročníku 
pod vedením paní učitelky Evy 
Pudilové a Ivy Lefflerové. 
Následovaly různé projektové 
činnosti ve třídách, jejichž 
výstupy v podobě koláží, 
básniček i výtvarných prací jsme 
vystavili ve vestibulu školy. 
Pro žáky jsme také připravili 
velmi netradiční soutěž 
v poznávání nás učitelů na 
fotografiích z dětství.

kolektiV Pedagogů Zš dolákova

Školství a mládež

zŠ žernosecká 

Čarodějnice, badminton 
i den země a bezpečnosti

 nnaše škola měla na konci dubna nabitý program, 
který se i díky mČ Praha 8 vydařil. 

Pálení čarodějnic, které 
proběhlo na školním hřišti 
v úterý 25. dubna, se i díky 
nádhernému počasí velice 
vydařilo. Masky čarodějů 
a čarodějnic dorazily v hojném 
počtu a nejhezčí byly odměně-
ny. Tančilo se, soutěžilo, 
opékalo, povídalo a na závěr 
došlo i na upálení čarodějky.

U příležitosti náboru dětí 
na badminton spojeného 
s exhibicí mistrů ČR, který na 
naší škole uspořádal ve středu 
26. 4. Sokol Meteor Praha – Ra-
dotín, naši školu poctil svou 
návštěvou starosta Prahy 8 
Roman Petrus. Meteor Praha 
nabízí všesportovní přípravu se 
zaměřením na badminton pro 
děti od 5 do 13 let. Těšíme se na 

další spolupráci s tímto 
oddílem, který v naší škole 
otevře badmintonový kroužek. 

Čtvrtek 27. dubna patřil 
akci, kterou pořádala městská 
část Praha 8. Den Země 
a Duben, měsíc bezpečnosti, 
který se konal na prostranství 
před KD Krakov v Bohnicích. 
Největší zážitky si děti odnesly 
z ukázek koní Městské policie 
hl. m. Prahy, hlídkových psů 
a možnosti vyzkoušet si 
vybavení k práci policisty 
v podobě vest, helem či štítů. 
Velkému zájmu se těšily i lekce 
první pomoci a představení 
zařízení záchranářů. Děkujeme 
za pěkně připravenou akci.  

kláRa ZuZákoVá, Zš Žernosecká

zuŠ taussiGova 
dodatečný zápis
Dodatečný zápis nových žáků na volná místa do hudebního, 
tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ZUŠ 
Taussigova proběhne 5. června a 6. září vždy od 15 do 18 hodin  
v ZUŠ Taussigova 1150. Více na www.taussigova.cz.

Četba poezie a její recitace má na ZŠ Burešova dlouhou tradici. 
Proto jsme byli potěšeni, že pan Josef Soukal, autor básní pro děti, 
přijal naše pozvání a 25. dubna 2017 přišel s žáky pobesedovat 
o své tvorbě. Děti nejvíce zajímalo, kde Josef Soukal čerpal 
inspiraci pro své básnické sbírky Vendelín a Josefína a Jdou dva 
sloni pod jabloní a proč si tak často vybírá právě zvířecí témata. 

Mezi jeho nejoblíbenější básně patří ty o slonech a slůňatech, 
o křečkovi i o oslovi, vítězí pak jednoznačně hebká a chlupatá 
báseň Plyšáci. Během povídání děti dostaly nelehký úkol 
spočítat všechna zvířata v jedné ukázce a dva žáci tak získali 
odměnou knihu s originálním podpisem. Nicméně i na ostatní se 
dostalo a také si odnesli knihu s autogramem a věnováním. Pan 
Soukal rád dostává básničky od svých čtenářů, i u nás jich pár 
obdržel. Třeba mu poslouží k inspiraci při psaní jeho další knihy, 
na kterou se všichni už moc těšíme. 

Jana JuRČíkoVá, Zš burešova

BáSNíK SOUKAL V ZŠ BUREŠOVA
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Kultura

Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

pořádá XXIII. ročník hudebního festivalu

Libeňské jaro mladých
nesoutěžní přehlídky žáků pražských základních  

uměleckých škol a konzervatoří

15. 5. po 17.00 obřadní síň ZUŠ P 8, Klapkova – slavnostní zahájení
19.00 obřadní síň  ZUŠ P 8, Klapkova

16. 5. út 17.00 kaple Konzervatoř Jaroslava Ježka, P 4
19.00 obřadní síň ZUŠ P 5, Na Popelce

17. 5. st 17.00 obřadní síň ZUŠ P 9, U Prosecké školy
19.00 obřadní síň ZUŠ P 9, Učňovská

18. 5. čt 19.00 obřadní síň ZUŠ P 1, Biskupská
22. 5. po 17.00 obřadní síň ZUŠ Marie Podvalové, P 9, Cukrovarská

19.00  obřadní síň ZUŠ P 1, U Půjčovny
23. 5. út 19.00 obřadní síň ZUŠ CH. Masarykové, P 6, Půlkruhová
24. 5. st 19.00 obřadní síň ZUŠ P 4, Lounských
25. 5. čt 17.00  obřadní síň ZUŠ P 10, Bajkalská

19.00 obřadní síň  ZUŠ P 5, Štefánikova
29. 5. po 17.00  obřadní síň ZUŠ Klementa Slavického, P 5, Zderazská

19.00 obřadní síň ZUŠ P 5, K Brance
30. 5. út 17.00  obřadní síň  ZUŠ P 6, Nad Alejí

19.00 obřadní síň HOST: Kühnův dětský sbor, přípravné oddělení DSD
Napsugár Children’s Choir (Nyíregyháza, Maďarsko)

5. 6. po 17.00  obřadní síň ZUŠ P 9, Ratibořická
19.00 obřadní síň SZUŠ P 6, Na Vrchu

6. 6. út 17.00  kaple ZUŠ P 8, Taussigova - závěrečný koncert
18.00 nádvoří
18.30 obřadní síň

Podrobnější informace:
tel.: 283 090 422, 606 613 390       www.praha8.cz

Program festivalu

vstup zdarma

Odeh
ráno

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

/ 1. 6. / ne / 19:30 / Meandry. Impro-
vizační představení brněnské skupiny 
Meandry plné inteligentního humoru 
na témata, která si vybírají sami divá-
ci. Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 9. 6. / pá / 19:30 / … a nebO TaK. 
Folkový koncert. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

/ 12. 6. / po / 19:30 / josef Kainar: 
…aLe nejdřív Se MuSíTe na-
rOdiT! Montáž písniček, rozhlásků 
a bluesové poezie z posledního tvůrčí-
ho období J. Kainara. S hudbou Jiřího 
Pertla a Václava Prejzka. Večerem 
provází Miroslav Kovářík.  
Vstupné 100 Kč.

/ 17. 6. / so / 15:00 / TwO vOiceS.  
Divadelní bonboniéra. Odpoledne 
plné známých hudebních hitů s vtip-
ným otextováním, tím je proslavené 
seskupení Two voices. Pořadem 
provází písničkářka a moderátorka 
ČRo Jana Rychterová. Představení 
pro seniory, vstupné 70 Kč.

/ 22. 6. / čt / 19:30 / hvězdný ve-
Čer. TajeMSTví SvaTOjánSKé 
nOci. Netradiční hvězdný večer s dět-
skou filmovou hvězdou Michaelou 
Kudláčkovou, která je v současné době 
i oblíbenou kartářkou, nás přenese 
nejen do doby její dětské slávy, ale i do 
atmosféry nadcházející Svatojánské 
noci. Dotazy vítány, výklad karet není 
vyloučen. Vstupné 150 Kč, studenti 
a senioři 70 Kč.

/ 28. 6. / st / 19:30 / jaK OSedLaT 
vOříšKa. Autorské představení 
Jitky Sedláčkové a Karla Voříška. 
Je láska lež? Proč si nerozumíme? 
Jak na manželskou hádku? Co dělat 
při srážce s blbcem? Pojďte si s námi 
hrát, sami se zapojit do děje a určovat, 
jak dopadne. Zpívá Dáša Zázvůrková. 
Vstupné 150 Kč, studenti a senioři 
70 Kč. 

předSTavení prO děTi
Vážení diváci, víkendová představení 
obnovíme v říjnu. Zájemcům 
o profesionální představení pro děti na-
bízíme volná místa na následujících 
školních představeních, která je však 
nutno předem rezervovat telefonicky 
nebo e-mailem. Vstupné 70 Kč.

/ 1. 6. / čt / 9:00 / pOhádKa z bu-

díKu. Pohádka o dvou bratrech, 
Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří 
se vydali na dobrodružnou cestu za 
Časem, aby se ho zeptali, jak to s ním 
vlastně je. Komunikativní představení 
s písničkami a milým humorem.  
Hraje Pavel Šmíd. Od 3 let. 

/ 7. 6. / ST / 9:00 / hudební Kří-
ŽOvKa. Komunikativní hudební 
pořad M. Renzové. Od 5 let.

/ 14. 6. / st / 9:00; 10:30 / jaK Se 
zachraňuje zeMě. Dva cirkusoví 
klauni zábavnou formou seznamují 
děti s problematikou životního pro-
středí a možnostmi, jak napravovat 
a omezovat nešťastné kroky, kterých 
se člověk v přírodě dopouští.  
Hraje Divadlo Piškot. Od 8 let.

/ 15. 6. / čt / 9:00; 10:30 /  
jaK Se zachraňuje zeMě 
/ 21. 6. / st / 9:00; 10:30 / Tvé TěLO –  
TvŮj hrad. Při neobvyklé pohádko-
vé exkurzi za přítomnosti šašků získá-
te důkaz o škodlivosti cukru, tabáku, 
alkoholu, léků. Nechcete-li své tělo 
předčasně měnit ve zříceninu, pak 
neváhejte ani na vteřinu a vstupte! 
Hraje Divadlo Piškot. Od 7 let.

/ 22. 6. / čt / 9:00; 10:30 /  
Tvé TěLO – TvŮj hrad

/ 23. 6. / pá / 9:00; 10:30 /  
Tvé TěLO – TvŮj hrad

LOuTKOvé divadLO jiSKra
Tradiční marionetová představení  
vhodná pro děti od 4 let. Vstupné 40 Kč.

/ 6. 6. / út / 17:00 /  
dŽinOvO KráLOvSTví nOci
/ 20. 6. a 27. 6. / út / 17:00 /  
KašpáreK a zLá LišKa

pOřady ve SpOLupráci 
S prOjeKTeM duhOvý TandeM 
Pro seniory a děti vstup zdarma.

/ 7. 6./ st / 18:00 / zrcadLa. Autor-
ské představení vytvořené přímo pro 
prostor Divadla Karla Hackera. Co se 
děje za oponou, když je zatažená, 
poslední týden před generálkou? 
Hrají J. Švehlová, M. Hájková, R. Hájek, 
J. Zachar, M. Šášinka. Po představení 
setkání s herci Jarmilou Švehlovou 
a Robertem  Hájkem.

/ 13. 6. / út / 17:00 / dŽinOvO Krá-
LOvSTví nOci. Loutková pohádka 
LD Jiskra. Po představení exkurze 
do světa  loutek.

/ 24. 6. / so / 16:00 / KryšTŮFeK 
a LeSní byTOSTi. Premiéra po-
hádky divadla Pruhované panenky. 
Následuje dílnička v zahradě.

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

 www.divadlokh.cz  facebook.com/DivadloKarlaHackera  www.praha8.cz  Zařízení MČ Praha 8 

divadlo karla hackera / červen 2017

IIDEAL

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

10. 5. – 28. 7. 2017
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
po a st: 800–1800 hod.
út a čt: 800–1530 hod.
pá: 800–1500 hod.
so, ne a svátky: zavřeno

V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E  N A  V Ý S T A V U

Karlín, Královská 22

Uvádí:
BUBEC o. p. s.

www.festivalm3.cz

6. 6.       1. 10. 2017
Praha - Karlín 

generální partner mediální partneři partneři

Festival se koná pod záštitou pimátorky hl. m . Prahy Adriany Krnáčové a MČ Praha 8.

C

M
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CY
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Kultura

historické slavnosti

Libeňský zámek 
v časech Marie Terezie
U příležitosti 300. výročí narození Marie 
Terezie (13. května 1717 – 29. listopadu 
1780), královny české a uherské, se Libeňský 
zámek na tři dny ocitl v dobách této 
významné panovnice. Slavnosti zahájila 
v pátek 12. května scénka na motivy 
skutečné události, kdy Marie Terezie 
věnovala Janu Václavu Blažeji Fridrichovi 
z Friedenbergu, purkmistru pražskému, 
peníze na opravu Libeňského zámku 1. 
Následovaly dobové tance 2 a komentova-
ná módní přehlídka. Sobotní večer pod 
širým nebem patřil souboru Buchty a loutky 
a jejich baroknímu představení Don Šajn – 
Láska, vášeň, záhrobí 3. Soubor je unikátní 
tím, že hraje s několika dochovanými 
originálními loutkami. V neděli 14. května 
zhlédli návštěvníci bitvu o Libeňský 
zámek 4 mezi rakouskými a pruskými 
vojáky z doby Sedmileté války (1756–1763), 
finále obstarala hudba pozdního baroka 
v podání Klárova kvarteta 5.

text a Foto: VladimíR slabý 

1

2

3

4

5
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Historie

#PragueLovesMusic

www.unitedislands.cz

/Karlin200

1817—2017
200 let založení 

KARLÍNA

Oslavy 
výročí na 
Karlínském 
náměstí
pátek 23. června:

slavnostní zahájení

sobota 24. června: 

– setkání s císařovnou
– jízdy kočárem
– historické vozy Praga
– bohatý program pro děti
– farmářské trhy
– průvod
– hostina
– veselice

vivat karolinenthal! 

Karlín v červnu oslaví 
dvousté narozeniny

 nPoslední červnovou sobotu si karlín 
připomene 200. výročí svého založení. 
karlín vznikl roku 1817 jako oficiální 
pražské předměstí, v letech 1903–1921 
byl samostatným městem, od roku 1922  
je součástí Prahy.

Úchvatná pražská čtvrť Karlín má rozmani-
tou minulost. Střídají se v ní nezapomenu-
telné obrazy – klášterní pole a vinice, 
válečné vřavy pod městskými hradbami, 
povodně, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 
vltavské ostrovy i přístav, bezrucí rytíři na 
střeše Invalidovny, secesní fasády, svit 
obloukových lamp, slepené dělnické domky, 
herny a zastavárny, hvězdokupy vinárniček 
a kaváren, brownfields i čističi skleněných 
paláců visící na lanech…

Kdy a jak vlastně Karlín vznikl? Na po-
čátku 19. století se na jeho dnešním území, 
po staletí zvaném Špitálsko, překotně 
stavělo, hlavně dělnické domky u nových 
továren – Příbramovy tiskárny a Porgesovy 
kartounky. Aby se zabránilo další nekontro-

lované výstavbě, vznikla v roce 1816 
z podnětu guberniálního rady Františka 
Nesslingera devítičlenná komise, která měla 
navrhnout regulační plán Špitálska. Byli 
v ní zástupci fortifikačního, silničního 
a stavebního ředitelství pražského magist-
rátu, vrchnosti křižovnické, vrchnosti 
libeňské a správy vojenské Invalidovny.

Dne 30. srpna 1816 komise obešla celé 
území Špitálska a s rozmyslem vypracovala 
regulační plán oblasti, který rozvrhl ulice, 
náměstí, určil stavební a hygienické normy 
i maximální dobu stavby domu. Schválení 
plánu pak umožnilo brzký příchod onoho 
slavného dne, kdy vznikl Karlín.

Plán 8. května 1817 schválila dvorská 
kancelář ve Vídni a hned 23. června císař 
František I. potvrdil i založení prvního 
pražského předměstí nazvaného na počest 
jeho choti, císařovny rakouské, královny 
české, uherské a chorvatské, Karoliny 
Augusty Bavorské: Karolinenthal. Jako 
české varianty názvu se střídaly Karolínino 
údolí, Karolinčany, Karolinov, Karlínov, 

Karlyň. Již počátkem 30. let 19. století se 
ale ustálil název Karlín, za jehož autora 
je považován František Palacký. Praha 
zažila největší promyšlenou výstavbu od 
založení Nového Města pražského v roce 
1348, díky ní má čtvrť dodnes jednotný ráz. 
Karlín si na své jméno dávno zvykl 
a 23. června 2017 vás zve na zahájení svých 
narozeninových oslav! Vivat Karlín!

sPolek kaRlín 200

karolína augusta Bavorská – čtvrtá 
manželka císaře Františka I. 
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Sport

okresní kolo ovov 2017 

postup pro 
zš Mazurská 
a zš na šutce

 nv pátek 28. dubna se 
v zŠ mazurská uskutečnilo 
již pošesté okresní kolo 
odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů 
pro Prahu 8. 

Postup do krajského finále si 
před zraky radní MČ Praha 8 
Jany Solomonové a české 
reprezentantky v plážovém 
volejbale Kristýny Kolocové 
vybojovaly pořadatelská škola 
a ZŠ Na Šutce. 

Soutěž, kterou organizují 
olympijští vítězové v desetiboji 
Robert Změlík a Roman Šebrle 

a nad kterou měla patronát 
radní pro školství Anna Kroutil, 
se skládala z pěti disciplín – 
trojskok z místa, hod medicin-
balem, kliky, přeskoky přes 
švihadlo a dvouminutový 
basketbalový driblink. Kvůli 
nepřízni počasí se všechny 
disciplíny konaly v tělocvičně. 
Soutěžila družstva složená 
ze čtyř chlapců a čtyř děvčat, 
narozených 2003 až 2006, 
a poté i jednotlivci, kde mohly 
soutěžit děti i o rok starší, tzn. 
ročník 2002, a mladší – 2007. 
Okresního kola se nakonec 
zúčastnilo deset škol z Prahy 8 

a dohromady závodilo přibližně 
180 dětí!

Velké poděkování patří nejen 
všem školám, učitelům a závod-
níkům za účast i předvedené 
výkony, ale i žákům ze ZŠ Mazur-
ská za pomoc při organizování 
celého sportovního dopoledne 
a Radku Zavřelovi, který celou 
akci řídil. V neposlední řadě 
velice děkujeme vedení MČ Pra-
hy 8, které celou akci podpořilo, 

za poskytnutou finanční částku 
byla například pro všechny 
závodníky pořízena trička OVOV 
se znakem MČ Prahy 8. Za pod-
poru děkujeme panu místosta-
rostovi Matěji Fichtnerovi, paní 
radní pro školství Anně Kroutil 
i paní radní pro sport Janě 
Solomonové, která předávala 
ceny vítězům.

lukáš Vachuta, Zš mazurská

sPokoJení účastníci letošního okresního kola Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů.

Placená inzerce

Velikonoční prodloužený víkend v Průmyslo-
vém paláci na Výstavišti v Holešovicích patřil 
20. ročníku mezinárodního basketbalového 
turnaje Easter Euro Basket 2017. Představilo 
se na něm celkem 120 týmů z 15 zemí. Basket 
Slovanka vyslal celkem pět svých týmů – 
3x zlatý (ročníky 2005, 2003 a 1999). V nižších 
kategoriích to sice na medaili nestačilo, ale 
i tak si děti odnesly skvělé zážitky z turnaje 
i z Matějské pouti. (red)

HRáČKy BASKETU SLOVANKA TŘIKRáT ZLATé NA VELIKONOČNíM TURNAJI
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Slavíme

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

březen 2017
Dne 24. 3. oslavila paní Jarmila 
Petříková 90. narozeniny. 
Gratulujeme a přejeme hodně 
zdraví, štěstí a pohody.

duben 2017
Manželé hanička a Petr hudcovi 
oslavili 21. 4. zlatou svatbu – 
50 let společného života. Hodně 
zdraví a životní síly jim přejí dcera 
Hanka a syn Petr s rodinami 
a vnučkou Karolínkou.

Manželé zdeňka a vladimír 
Jeníčkovi oslavili 27. 4. 
diamantovou svatbu, 60 let 
společného života. Gratulujeme 
a přejeme mnoho zdraví.

květen 2017
Dne 30. 5. oslaví 70. narozeniny 
naše nejmilejší Jarmila 
wowesná. Přejeme hlavně zdraví 
a spokojenost. Taťka Míša, Klárka, 
Pavel, Nikča, Štěpa, Štěpánek 
a Johanka. 

Červen 2017
marie kieleová, k Tvým kulati-
nám Ti přeji vše nejlepší a zároveň 
k příležitosti 56 let soužití Ti dě-
kuji za vše, co jsi pro rodinu a náš 
společný život udělala. Manžel.

Červenec 2017
Dne 7. 7. oslaví paní libuše 
Janečková 80. narozeniny. 
Přejeme pevné zdraví, lásku 
a štěstíčko, ať Tě s námi život stále 
baví, naše nejmilovanější babičko! 
Přejí Šárka a Roman s rodinami. 

nově narozené děti Jubilea

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

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

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

Říjen 2016
Bandžaková Christine
Čapek Petr
Hřebíková Linda

listopad 2016
Dejmková Justýna
Kvapil Jakub
Příhoda David
Süssenbeková Ria
Vobr David

Prosinec 2016
Stibor Vít

leden 2017
Císlová Magdaléna
Černý Jakub
Plicová Johana
Škabroudová Linda

únor 2017
Handrychová Rozálie
Krausová Ema
Laňková Tina
Majtánová Anna
Pivoňková Nikola

březen 2017
Doležal Kristán
Holubová Adéla
Chalupková Sofie
� Oulehlová Anna

� Smetanová Kristýna 

Šulc Tamara
Tomašovič Ondřej
Urban Janek
Urbancová Eliška
� Vodičková Vendula 

Zavázal Adam

duben 2017
� Blimelová Ela 

Maršík Jakub
� Martini Filip

Rokos Matyáš
Sigmund Václav
Tesař Filip
Touchová Ema
� Trenda Lukáš 

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

Placená inzerce
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SudOKu (obtížné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír  
je lepší než úspěšná válka..“    

výherci, kteří získali vstupenky  
na slavnosti marie terezie:
Josef Pánek, Bohnice
Františka Kolářová, Karlín
Alena Homolková, Libeň

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději do 15. června 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.

Citát: „na odpovědnosti je nejzajímavější to, ...“ (dokončení  v tajence).

Jan Patočka (1. červen 1907 – 13. březen 1977),  
jeden z nejvýznamnějších českých filosofů  
20. století. 110. výročí narození.

vylosovaní výherci
získají po dvou vstupenkách 

na
koncert skuPiny 

hradiŠťan   
21. 7. 2017 na nádvoří 

Libeňského 
zámku
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Inzerce 

řeMeSLníci

 MALíŘ – LAKýRNíK. 
ŠTUKOVáNí A TAPETáŘSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593.  
www.malir–zenisek.cz

 REKONSTRUKCE ByTů 
A KOUPELEN NA KLíČ vč. 
dodání kuchyně. Spolehlivá firma 
od roku 1999. Reference můžeme 
zaslat předem. Sleva pro seniory 
10 %. Více na www.demistav.cz 
Tel.: 778 000 698, 774 408 123

 PLyNAŘ – INSTALATéR –
TOPENáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Tel.: 603 937 032, 
Vladimír Tymeš.

 MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 ELEKTRIKáŘ SE ŽL, 
spokojenost zaručena. 
Tel.: 608 440 551

 ŽALUZIE, ROLETy, PLISé, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dveří, 
silikonové těsnění. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339,  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

  INSTALATéR – TOPENáŘ –  
NEPŘETRŽITě. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, umy-
vadel, 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

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

 WWW.HROMOSVOD.NET 
hromosvody montáž – revize – 
opravy. Tel.: 724 138 679

 MALOVáNí, LAKOVáNí 
A ZEDNICKé PRáCE, štukování, 
stěrky a sádrokarton. Sezónní 
sleva 10 %. Volejte na tel. 
603 432 476.

  INSTALATéR. PRáCE, obklady, 
zed. rekonstrukce, byt, dům. 
Tel.: 603 184 081. e-mail:  
olaolda@volny.cz 

 ŘEMESLNé PRáCE – LEVNě: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel. : 602 835 102

 KOMPLETNí REKONTRUKCE 
KOUPELEN, ZATEPLENí 
domů aj. řemeslné práce. 
Tel.: 604 512 297

 RIZIKOVé KáCENí, ŘEZ 
STROMů. Kontakt: Nestarec, tel.: 
604 810 663, www.nazahradu.com

 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

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

 ELEKTRO VESELý – práce 
v bytech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 PROVEDU MALíŘSKé 
A LAKýRNICKé PRáCE. 
Tel.: 605 015 145 nebo pevná 
linka po 17. hodině – 222 946 268

 ELEKTRIKáŘSKé PRáCE – ER-
BEN: SVěTLA, ZáSUVKy, vypína-
če, jističe, opravy, kontroly, dota-
žení elektřiny. Elektřina v lištách 
i zasekání do zdiva a začištění. 
Tel.: 604 516 344, www.elektrika-
rerben.cz 

  INSTALATéR – TOPENí, 
VýMěNA KUCH. DESEK a dřezů, 
tel.: 602 649 359.

 BROUŠENí PARKET – renovace, 
podlahářské práce. E-mail: 
pokladanipodlah@centrum.cz, 
tel.: 721 063 163

SLuŽby

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

 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 

 VyČISTíME KOBEREC, sedačku, 
křesla, židle přímo u vás na 
místě strojem na vlhko extrakční 
metodou. Slušné jednání 
a zkušenosti. 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

  SEKáME ZAROSTLé POZEMKy 
a vysokou trávu našimi stroji. 
Odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

  STŘíHáME ŽIVé PLOTy 
A KEŘE našimi motorovými nůž-
kami, včetně odvozu odpadu. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

  SEKáME TRáVU na zahradách 
naší motorovou sekačkou včet-
ně odvozu trávy. Tel.: 724 006 275, 
www.pvj-group.cz

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

 HODINOVý MANŽEL, montáž 
a úpravy nábytku, kuchyní, 
interiérových dveří. Drobné 
i větší opravy v bytech a domech. 
Tel: 737 674 082,  
www.hodinovy-remeslnik.cz

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

 ČISTíME KOBERCE, SEDAČKy, 
ŽIDLE, matrace apod. mokrou 
metodou profi stroji Kärcher 
v domácnostech  i firmách. 
Ručně čistíme kožený nábytek, 
myjeme okna. Zbavíme vás 
prachu, roztočů, alergenů a skvrn 
různých původů. Rychle, kvalitně 
a levně. Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz

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

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

  STROPNí SUŠáK PRáDLA 
– prádlo se snadno vytáhne 
ke stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

 OPRAVA PRAČEK Té-
MěŘ VŠECH ZNAČEK. Dolák. 
Tel.: 775 197 309

 ZAKáZKOVé KREJČOVSTVí 
ADU – styl. Poznaňská 449, Pra-
ha 8 – opravy, úpravy, návrhy odě-
vů, šití na míru. Tel.: 602 218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz   

 HODINOVý MANŽEL – profe-
sionální pomocník pro opravy, 
montáže a další pomoc ve vaší do-
mácnosti, na zahradě, chatě nebo 
v kanceláři. Tel.: 736 140 942

  ! ODVOZ STARéHO NáByTKU 
NA SKLáDKU ! Stěhování všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Tel.: 773 484 056

 POKLáDKA PODLAHOVýCH 
KRyTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

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

 LIKVIDACE POZůSTALOS-
Tí – VyKLIDíME VáŠ DůM, 
ByT a jiné. Pracujeme lev-
ně, rychle, kvalitně i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 VyKLIDíME VáŠ ByT, PůDU, 
SKLEP, DůM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou. 

 ÚKLID – LEVNě: mytí oken, 
čištění koberců, sedaček, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

 PROVáDíME RIZIKOVé 
KáCENí STROMů  a zahradnické, 
venkovní a výškové práce.  
Více na www.zarist.cz  
(info@zarist.cz) či 607 750 670

 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 elek-
troinstalací, spotřebičů a hromo-
svodů. Tel. 732 935 215

 ÚKLIDOVé PRáCE, ŽEHLENí. 
Tel.: 774 877 972

 ZAHRADNICKé PRáCE – 
LEVNě: kácení a odborný prořez 
a postřik stromů, stříhání keřů, 
sekání a údržba trávníků atd. 
Tel.: 604 512 297

 AUTOKLíČE – VýROBA 
– ČIPOVáNí . Spolehlivě, 
na počkání. Levně.  
Pavel Zumr, tel.: 602 614 949

 BROUŠENí PARKET + LAK, 
240 Kč/m2, malování bytů. 
Tel.: 603 422 376

 BEZPEČNOSTNí 
A INTERIéROVé DVEŘE 
DO ByTU. Výhodou montáž 
i do původní zárubně a rychlé 
dodání. Slícování, snížení hluku 
a bezpečnost je pro nás priorita. 
Kontakt: 724 817 818, Aleš Horák

 HODINOVý MANŽEL – 
práce elektro, voda a ostatní 
práce, 40 let praxe na rek. bytů. 
Tel.: 602 366 135
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Inzerce 

 HLEDáTE STAVEBNí DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

náKup – prOdej

 KNIHy A KNIŽNí POZůS-
TALOST – koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 ZLATé MINCE, ŠPERKy, obrazy 
lokomotiv, st. sečné zbraně. 
Koupí INTERANTIK Praha 9, 
Pod Pekárnami 3, tel.: 605 829 440

 NáByTKOVý OUTLET – 
DESIGNOVé SEDAČKy, křesla, 
židle, stolky, komody, v moderním 
i provence stylu atd. Nově 
otevřeno v Holešovické tržnici, 
hala č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz    

 ANTIKVARIáT koupí knihy, 
obrazy, grafiku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 KOUPíM KNIHy I CELé 
KNIHOVNy, ČTyŘLíSTKy, 
skleněné figurky, české sklo,  
staré hračky i v horším stavu.  
Cenu respektuji. Tel.: 702 555 893,  
pokladyzpudy@centrum.cz 

 PRODáM BRAMBORy, 
KRáLíKy, ořechy, mák a řepu. 
Tel.: 776 172 530

 PRODEJ DŘEVěNýCH HRAČEK 
STáLE POKRAČUJE!  
Největší specializovaná prodejna 
– Ořechová 5, Praha 8.  
Velký výběr českých hraček! 
Tel.: 722 942 194, e-shop: 
drevenehracky-inna.cz

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

výuKa – Kurzy

 VýUKA ANGLIČTINy 
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka-vachtova.cz 

 TRéNINKy PLAVáNí –  
www.plavco.cz

auTO – MOTO

 VýKUP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných – tel.: 739 665 445

 KOUPíM AUTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

reaLiTy – pOpTávKa

 HLEDáM ByT KE KOUPI  1+1 – 
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837  

  1 OSOBA (ŽENA 28 LET) HLE-
Dá ByT o velikosti gars. až 2+kk 
do 12 tisíc. Nejlépe P 8, P 9, P 10, 
ale může být i jinde – záleží na 
spoji do centra max 30 minut.  
Děkuji. Tel.: 603 789 381

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

 PŘíMý ZáJEMCE KOUPí pro 
své děti menší a větší byt. Lze 
i zvlášť. Na vystěhování nespě-
chám. Platba hotově, pomůžu vy-
platit dluhy, exekuce nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664

 ZPRIVATIZOVALI JSTE ByT 
A MáTE VySOKé SPLáTKy? 
Přímý zájemce od Vás koupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že nechá v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 665

reaLiTy – prOnájeM

 RODINA S JEDNíM SKORO 
DOSPěLýM DíTěTEM hledá byt 
2+1 až 3+1 do 15 tisíc v blízkosti 
MHD. Jsme sportovně založení 
a rádi bychom v dosahu zeleně, 
jinak nejsme nároční. Děkuji. 
Tel.: 605 845 088

 HLEDáM MENŠí ByT v Praze 
a okolí do 11 tis. Nebo vetší do 
15 tis. vč. popl. Tel.: 603 257 202 

   MLADý PáR HLEDá ByT k pro-
nájmu v Praze 8. Volejte 778 085 860

reaLiTy –  prOdej

 PRODáM URNOVý HROB 
V KOByLISíCH. Oddíl VII, 
hrob 84. Cena 14 000 Kč. 
Volejte 736 639 879

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 

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

KráSa

 PEDIKÚRA – klasická s relax.  
masáží. V domě s peč. službou –  
Ládví. Více: Dana, 
tel.: 724 309 449, 
www.myskovska.webnode.cz

 PEDIKůRA, MASáŽE NOHOU. 
Tel.: 774 877 972

  SALON VIOLET KADEŘNICTVí, 
kosmetika, manikura, pedikura, 
depilace. Tel.: 602 937 661,  
www.salonviolet.8u.cz

zdraví

 MASáŽE OD MASéRA.  
Bohnice, hodina 250 Kč.  
Více na 602 876 864

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

 PSyCHOTERAPIE.  Pomoc 
v náročných životních situacích, 
sebezkušenost. Tel.: 775 370 247

OSTaTní

 ZREKONSTRUOVANá RESTAU-
RACE METEOR vás zve na dobré 
jídlo a velký výběr piv. Otevřeno 
denně 11–23 hod. Bližší informa-
ce na www.restauracemeteor.cz

 PRIMA-VET, VAŠE VETERINA 
V BOHNICíCH. U nás naleznete 
profesionální a zároveň citlivý 
přístup k vašim mazlíčkům.  
Po–pá 9:30–19:30, 777 331 729, 
www.prima-vet.cz

 ODDíL KOPANé TJ SOKOL 
TROJA hledá nové hráče ve 
věku 5–13 let (roč. 2004–2012). 
Tréninky každou středu a pátek 
od 16.30 hod. na hřišti v Troji,  
bus č. 112, zast. Čechova škola.  
Další informace: Jaroslav Fliegl,  
TM: 602 150 374,  
e-mail: tj-sokol-troja@volny.cz,  
www: tj-sokoltroja.cz

 DOPRAVU KOByLISy – SLAPy 
za úhradu dle dohody hledá žena. 
Tel.: 777 224 601

 ŘEŠENí VAŠICH PROBLéMů 
pomocí etikoterapie, výklad karet. 
Tel.: 770 101 438

nabídKa práce

 ZáKLADNí ŠKOLA PRAHA – 
DOLNí CHABRy přijme od září 
2017 učitele/-ku na 1. stupeň a na 
1. stupeň a 2. stupeň  učitele/-ku 
na výuku ČJ, M a AJ. Nabídky za-
sílejte na e-mail reditelna@zscha-
bry.cz nebo na tel.: 734 859 225

 PŘIJMEME ODBěROVOU SE-
STRU, 3 hod. denně (7.00–10.00) 
min. 3 dny v týdnu, Mazurská – 
Bohnice. Jiru.petra@aeskulab.cz, 
tel.: 225 994 320

 ZŠ PRAHA 8, NA ŠUTCE 28, 
ŠKOLA S SROZŠíŘENOU Vý-
UKOU MATEMATIKy přijme od 
září 2017 učitele/-ku s aprobací 
Fy, Ma a učitele/-ku 1. stupně na 
plný úvazek a asistenta pedago-
ga. Kontakt: zssutka@zssutka.cz,  
tel.: 724 207 623

LETNÍ KINO REGINA 15. 6.– 7. 9. 2017 Hybešova 10, Praha 8 – Karlín

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ: červen a červenec 21:30 h | srpen 20:30 h | září 20:00 h
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.
Každý den získají tři návštěvníci KNIHU z produkce vydavatelství Kristián.

Program najdete od 1. 6. 2017 na:
www.karlinske-filmove-leto.cz

XV.

KFL_2017_Osmicka_inz_188x63.indd   1 09.05.17   12:50
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Inzerce

Placená inzerce

Předběžné termíny odstávek 
tepelné energie v roce 2017

Během letních odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských 
zařízení, které nelze provádět za plného provozu, a které jsou nevyhnutelné 
pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S  POCHOPENÍM 
A OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.

Přesné termíny pro konkrétní odběrná místa jsou rozesílány formou do pisu 
na naše smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

více naleznete na www.ptas.cz

Lokality Termíny od – do

Bohnice
11. – 19. 7. 2017

26. – 28. 8. 2017

Čimice
11. – 19. 7. 2017

26. – 28. 8. 2017

Ďáblice 11. – 17. 7. 2017

Kobylisy
11. – 19. 7. 2017

26. – 28. 8. 2017

odstavka_PT_92x130 Osmicka.indd   1 10.05.17   18:14

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Milan 
Pavýza

 Lanpa

Pohledy v
en a dovn

itř

3. 5. - 23. 6. 2017

 tzv. „Bílý dům“ 
U Meteoru 6, Praha 8

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

vás zve 
na výstavu

VSTUP ZDA
RMA

VAŠE REALITNÍ KANCELÁŘ
Za Poříčskou bránou 334, Praha 8
Tel.: 222 312 651, 731 618 354
Po–pá 10–18 h.
Prodeje, pronájmy, odhady, posudky.
www.remax-czech.cz/reality/re-max-diamond/

placená inzerce

Máte zájem inzerovat v našem 
měsíčníku? Chcete oslovit 

64 200 domácností?
Kontaktujte nás: Hana Wichová  

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

www.bohnice.cz

XIV. ROČNÍK

29. - 30. 7. 2017
hrad Houska

// Kokořínsko //

pohádky pro děti, hudba, 
řemesla, hry, pohoda ...

Těšíme se na Vás!
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Pozvánky

DDM hl. m. Prahy

Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
Karlínské nám. 7, Praha 8

DIVADLO  •  HUDBA  •  DÍLNIČKY A SOUTĚŽE  •  SKÁKACÍ HRAD
SPOUSTA VESMÍRNÉ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU VSTUP ZDARMA

DEN DĚTÍ  
„VZHŮRU ZA PIRÁTY“
neděle 4. června od 14 do 18 hodin
mezi Centrem Krakov a KD Krakov v Bohnicích

Námořnická show s kapitánem Wikim – Dětské taneční 
vystoupení fit2B – Pirát Wiliam (ztřeštěná komedie  
ze života pirátů) – Jana Rychterová a zpívací písničky  
– Bublinková diskotéka – Atrakce pro děti – Soutěže

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

OSMIČKA
pro rodinu

Krakov_DEN_DETI_inzerce_v2.indd   1 28/04/17   15:35

Mimo jiné uvidíte 
prezentaci koní a služebních 

psů městské policie, představení 
divadla Cigaretka Retka, 

psa Rozárku a mnoho dalšího...

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Mezinárodního

8. června, 900–1600 hod.
Před KD Krakov

Zastávka MHD Krakov, BUS 102, 177

Zve všechny rodiče a děti na oslavu

Akce se koná pod záštitou 
Ing. Anny Kroutil, radní 

Městské části Praha 8

louka Žernosecká
(zastávka MHD Šimůnkova - bus 102, 166, 183)

Program:
9.00 prezentace koní Městské policie Hl. m. Prahy
9.00 a 14.00  divadelní představení - Cigaretka Retka  

prevence závislosti na tabáku názorně hrou - Státní zdravotní ústav
9.30 a 10.30  předvede svoji poslušnost pejsek Rozárka se svým páníčkem
14.00 ukázka výcviku psů Městské policie Hl. m. Prahy

ä  Ipodec - Čisté město, a.s. - zábavnou formou učí o třídění odpadu, předvede i své svozové vozidlo
ä Státní zdravotnický ústav
ä Hasičský záchranný sbor Hl. m. Prahy - předvede techniku
ä Krajské ředitelství Městské policie - stánek a vozidlo dopravní policie
ä Ekologicko-výchovné hry a soutěže - Eko-Nom, a.s. a Asecol, a.s.
ä Prezentace zvířat z útulku Městské policie Hl. m. Prahy
ä Tonda obal na cestách - výukový program o odpadech pro děti

MŠ a ZŠ se z důvodu omezené kapacity musí objednat předem na tel.: 222 805 742, 606 602 773 nebo emailem na eva.simkova@praha8.cz
Zvířátka lze odměnit doneseným tvrdým pečivem nebo piškoty v celých baleních.

DNE DĚTÍ

zve všechny rodiče 

a děti na oslavu

MEZINÁRODNÍHO
8. června 2017

9 - 16 hodin



 PŘIPOMÍNKA 75. VÝROČÍ  
 VOJENSKÉ OPERACE  
 PROTI HEYDRICHOVI 

pátek 26. května
21:00 / nádvoří Libeňského zámku
 PROMÍTÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO  
 FILMU ATENTÁT (1964) 
----------------------------------------------------------

sobota 27. května
10:25–10:45 / zatáčka u tramvajové zastávky 
U kříže (Praha 8 – Libeň)
 REKONSTRUKCE ÚTOKU NA HEYDRICHA 
komentuje badatel Jiří Padevět
----------------------------------------------------------

11:30–19:00 / prostor před tzv. Bílým domem 
(budovou úřadu MČ Praha 8 – U Meteoru 6) 
X tábor Československé samostatné 

obrněné brigády ve Velké Británii 
(dobová vojenská technika, komentované 
ukázky výcviku atd.)

X tábor československých stíhacích pilotů 
v RAF – letadlo Spitfire 

X ukázky ze života v Protektorátu 
Čechy a Morava 

X atrakce pro děti 
X skotská dudácká kapela The Rebel Pipers
X výstava „Akce Anthropoid – Někomu život 

někomu smrt“ v Libeňské sokolovně
----------------------------------------------------------

18:00–19:00
 KONCERT KAPELY TAXMENI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

 VSTUP NA AKCE 
 PRO VEŘEJNOST 
 ZDARMA 


