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Osmáci pilovali
Jak se dělá věda
angličtinu na „ostrovech“ ve Fyzikálním ústavu

str. 29
Veteráni si dali sraz
v Bohnicích

Praha 8
uctila
památku
padlých
více na straně 5

Foto: Vladimír Slabý
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Pozvánky

ČERVEN
PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ

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

2/6 so
15:00

19:00

9/6 so
19:00

MŮŽEM I S MUŽEM. Autorské představení. Jedna oslava
narozenin, čtyři ženy, čtyři příběhy a jedna velká touha po lásce.
Zasmějeme se sami sobě a těšíme se na každého muže, který se nebude
bát s námi se smát. Hrají V. Hybnerová, K. Hrachovcová, J. Sedláčková,
D. Zázvůrková. Režie: Vít Karas.
Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 120 Kč.
KONCERT STRUN. Kytarista Jan Irving a cembalistka Ivana

13/6 st 9:00; TVÉ TĚLO – TVŮJ HRAD. Při neobvyklé
10:30

s legendárním hercem. Dotazy z publika vítány. Večerem provází Jiří
Vaníček. Vstupné 150 Kč /studenti a senioři 70 Kč.

veřejnosti.

28/6 čt C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ. Komedie plná záměn
19:30

a nedorozumění, které roztáčí Sluha Truffaldino, mazaný a přihlouplý
zároveň. Hraje Divadlo Bez debat. Pronájem otevřený veřejnosti.

pohádkové exkurzi, za přítomnosti šašků, získáte důkaz o
škodlivosti cukru, tabáku, alkoholu, léků. Nechcete-li svůj
hrad předčasně měnit v zříceninu, pak neváhejte ani na
vteřinu a vstupte! Hraje Divadlo Piškot. Od 8 let.

14/6 čt 9:00; TVÉ TĚLO – TVŮJ HRAD

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA

10:30

Tradiční marionetová představení / vhodné od 3 let
/ vstupné 40,- Kč

16/6 so 17:00 TŘI PRASÁTKA. Na malém statku žijí prasátka,
a protože se bojí, že budou poražena, vydají se na dlouhou
cestu plnou zpívaného dobrodružství za doprovodu ukulele
a dvou kytar...
Hraje Divadlo Pruhované panenky. Od 4 let.

5/6 út 17:00 KOZA NEBO PES,
O CHYTRÉM ŠEVCI

21/6 čt 9:00; SKŘÍTEK. Někde v lese nebo na louce, možná i kousek 12/6 út 17:00 KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA

10:30;

15/6 pá ... A NEBO TAK. Koncert folkové skupiny. Pronájem otevřený
19:00

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

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč. Představení ve všední
dny jsou vyhrazena školám a účast na nich je možná po předchozí
telefonické dohodě.

Jandová-Bažantová přinesou pestrý koktejl klasické hudby v netradičním
nástrojovém spojení. Zazní skladby J. S. Bacha, J. D. Zelenky, ale i romantických autorů. Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

11/6 po HVĚZDNÝ VEČER. Petr Štěpánek. Setkání
19:00

2018

AŽ JÁ TUDY POVANDRUJU. Divadelní
bonboniéra pro seniory. Přijďte si zazpívat české lido- PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
vé písně spolu s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila. Třeba o pěšince
v polích, ušlapané samým chozením za milou. O mašírování na vojnu
a o šťastném návratu domů. O cestě nevěsty z rodného hnízda. O příchodu
děťátka na svět. Zazpíváme si i písně o pouti za chlebem vezdejším,
o odchodu na vejminek i o odchodu ze světa. Snad se jimi potěší duše
znavených vandrovníků i mladých tuláků! Vstupné 70 Kč.

7/6 čt

Městská část
Praha 8

za vesnicí, prostě tam, kde si jich nikdy žádní lidé nevšimnou,
žijí skřítci. Není jich moc, ale ani málo, prostě tak akorát.
A jeden malý skřítek se vydá do světa…
Hraje Divadlo Buchty a loutky. Od 3 let.

22/6 pá 9:00; SKŘÍTEK

19/6 út 17:00 KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA
26/6 út 17:00 ČERVENÁ KARKULKA

10:30

23/6 so 10:30 SKŘÍTEK

Změna programu vyhrazena.

HVEZDNÝ
VECER

11/6

2018
v 19:00
DIVADLO
KARLA HACKERA

Petr

Klapkova 26, Praha 8

Štěpánek
Setkání a povídání s oblíbeným hercem
Vstupné 150 Kč / studenti a senioři 70 Kč.
Městská část
Praha 8

REZERVACE:
www.divadlokh.cz
Akce se koná pod
záštitou radní pro kulturu
Jany Solomonové.

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červen 2018 

Slovo starosty

www.praha8.cz

3

Co najdete v čísle

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás pozvat na Mistrovství České republiky v bikrosu. Nebývá tak běžné,
že Praha 8 hostí velké sportovní akce. Ovšem jednou za čas k tomu dojde a jsem rád,
že v tomto roce to bude tento sice menší, ale atraktivní sport. Asi většina z vás ví,
že v Bohnicích je areál zasvěcený bikrosu. Nachází se na konci Čimického háje,
kousek od bazénu Šutka. Řada z vás mohla v posledním půl roce na tomto místě
zaznamenat čilý stavební ruch, protože areál je výrazně vylepšován. Ostatně o tom
se můžete dozvědět na straně 31.
Co však je nejzajímavější, je právě to, že zde letos na závodech na konci června
budete moci sledovat nejlepší bikrosáře z celé České republiky. Uvidíte jak ty
nejmenší, protože první kategorie je do šesti let, tak i vrcholné jezdce v kategorii
nazvané příznačně „elite“ a jezdce zkušené. Ve všech kategoriích se dočkáme mistrů
republiky a já pevně věřím, že v některé by to mohl být i domovský, tedy bohnický
jezdec. Druhý den pak bude o to zajímavější, že kluby budou soutěžit na mistrovství
ČR v družstvech klubů složených ze čtyř jezdců.
Pevně věřím, že se přijdete podívat – vstupné je zdarma – a povzbudíte naše
jezdce. Budeme sledovat, jak se rodí nové olympijské hvězdy, protože bikros
je olympijským sportem.
Těším se na vás na této prestižní akci, která se koná v Praze 8,
a to 30. 6. a 1. 7. na bikrosové dráze BMX Bohnice.

Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8

29 kultura
Libeňská pouť přilákala tisíce návštěvníků

31 sport

Zrekonstruovaná dráha BMX v Bohnicích
se představuje

5 Zpravodajství
Praha 8 uctila památku obětí 2. světové války
6 Představujeme

Jak se na osmičce dělá věda – Fyzikální ústav
AV ČR

9 Radnice informuje
Praha 8 pokračuje v boji proti nelegálnímu
graffiti
10 Fórum zastupitelů
Android

Apple

Měla by městská část Prahy 8 iniciovat
výstavbu nájemních bytů?

12 Průzkum

Sonda do veřejného mínění tentokrát
na téma školství

14 Rozhovor
Periodický tisk územního samosprávného celku
Vydává: MČ Praha 8, IČ: 00063797
Náklad: 64 200 ks
Distribuce: Česká distribuční, a. s.
Adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 – Libeň, e-mail: osmicka@praha8.cz
Redakce, příjem inzerce: Alena Teichmannová, e-mail: alena.teichmannova@praha8.cz, tel. 222 805 136
Šéfredaktor: Vladimír Slabý, e-mail: vladimir.slaby@praha8.cz, tel.: 222 805 118
Redakční rada: Alena Borhyová (předsedkyně), Tomáš Němeček (místopředseda), Štěpán Klimeš,
Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus, Tomáš Tatranský
Infocentrum MČ Praha 8: tel: 222 805 505, 222 805 506
Tisk: Aceituna, s. r. o., v tiskárně Severostisk, s. r. o., Ústí nad Labem
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha,
č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995
Registrace: MK ČR E 12043
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.
Toto číslo bylo uzavřeno 18. května 2018, vyšlo 29. května 2018.
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František Suchý se stal z hrdiny politickým
vězněm

18 Územní rozvoj
Obyvatelé Bohnic protestují proti výstavbě
hypermarketu Kaufland
21 Měníme Prahu 8

Zastupitelstvo mladých diskutovalo
o problémech osmičky

22 Zdravotní a sociální péče
OÚSS se přejmenoval na SOS
27 Školství a mládež

Osmiletá školačka zachránila svou babičku

41 Zábava

Křížovka o ceny
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Zpravodajství
Jazykový pobyt v Británii

Osmáci z Prahy 8
pilovali angličtinu
na „ostrovech“
nnHned dvě stovky žáků osmých tříd
základních škol Prahy 8 se v květnu
tohoto roku vypravily na 14 dní do
Velké Británie na jazykový pobyt. Stáž
v Hastings a Torbay jim plně hradila
městská část Praha 8.
Radnice takto podporuje komunikační
znalosti dětí v nejdůležitějším jazyku dnešní
doby, angličtině. Projekt jazykového pobytu
ve Spojeném království zahájila naše
městská část loni, kdy do Anglie poprvé
vyjelo sto dětí. Letos jich už byl dvojnásobek!
„Znalost anglického jazyka alespoň na
základní komunikační úrovni je dnes
chápána jako samozřejmost. Jazyk se přitom
dá nejlépe naučit v zemi, kde se užívává jako
úřední. Z tohoto důvodu jsme loni rozjeli
projekt jazykového vzdělávání žáků našich
základních škol v anglických městech
Hastings a Torbay,“ popisuje radní pro
školství Anna Kroutil a dodává, že účastníci
měli pobyt zdarma: „Celý program zajišťovala
Student Agency, přičemž pro naše žáky byl

ze 100 % hrazen radnicí osmé městské části.
Podporujeme tak kvalitní vzdělávání dětí
z našich škol.“
Jazyková stáž navazuje na mimořádně
úspěšný projekt pro 100 žáků v roce 2017.
„Podařilo se nám zajistit dostatek finančních
prostředků, které nám umožnil podpořit
dvojnásobný počet žáků. Na jazykový pobyt
jsme jich tak byli schopni letos vyslat hned
200,“ neskrývá spokojenost místostarosta
Prahy 8 Matěj Fichtner.
První stovka žáků odjela letos do Hastings
a Torbay 5. května, druhá polovina pak
20. května. Dvoutýdenní jazykový pobyt
obsahoval 40 lekcí angličtiny, ubytování po
2–4 v hostitelských rodinách, stravování
a pochopitelně dopravu. Součástí vzdělávacího pobytu byl i bohatý doprovodný program,
například výlet do Londýna. Žákům bylo
rovněž zajištěno komplexní pojištění.
„Jazykovým pobytem však naše snaha
připravit děti na budoucí globální pracovní
trh nekončí. O loňských letních prázdninách
jsme zmodernizovali drtivou většinu

odborných učeben, tedy i těch jazykových.
Moderní vybavení a skvělé zázemí umožní
našim dětem další kvalitní výuku jazyka,
samozřejmě nejen angličtiny,“ doplňuje
místostarosta Fichtner.
Jazykového pobytu letos se zúčastnilo
celkem 200 žáků osmých tříd a 16 doprovázejících pedagogů. Do projektu se v tomto
školním roce zapojilo všech 15 základních
škol Prahy 8 – ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí,
ZŠ a MŠ Petra Strozziho, ZŠ Palmovka,
ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ a MŠ U Školské
zahrady, ZŠ a MŠ Na Slovance, ZŠ Burešova,
ZŠ Žernosecká, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Na Šutce, ZŠ a MŠ Ústavní, ZŠ a MŠ Dolákova,
ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého a ZŠ Libčická.
Přímořské letovisko Hastings v hrabství
Východní Sussex je známé nejen svými
oblázkovými plážemi, ale především místem,
kde se v roce 1066 odehrála asi nejvýznamnější bitva anglických dějin. Torbay je
městský obvod v hrabství Devon, díky
písečným plážím si celá oblast vysloužila
název Anglická riviéra.(mav)

Nejen studium anglického jazyka, ale i bohatý doprovodný program byl součástí čtrnáctidenního vzdělávacího pobytu osmáků ve Velké Británii.

servis

Mobilní
sběrný dvůr
Na parkovišti u křižovatky
ulic Bešťákova a Černého
v Kobylisích bude v sobotu
2. 6. od 10 do 16 hodin
přistaven mobilní sběrný
dvůr. Můžete zde uložit
objemný odpad, dřevo,
bioodpad a stavební suť.
Nepřijímají se odpady od
živnostníků, nebezpečné
odpady, elektroodpad, pneumatiky a odpady výbušné.
Vyškolení pracovníci vám
(red)
pomohou při třídění. 

Poděkování paní učitelkám v MŠ Bojasova
Milé paní učitelky Kačko a Lenko
z třídy Houbiček v MŠ Bojasova, chtěly bychom
vám poděkovat za nádherný školní rok, velmi
kamarádskou atmosféru ve třídě a možnost se
setkávat i s ostatními rodiči na akcích třídy
Houbiček. Ať se jedná o setkání při velikonoční
či limonádové dílně, dýňování, pečení cukroví,
vánoční dílně a besídce, tvoření mandaly,
Dni maminek či loučení s předškoláky, vše bylo
perfektní. Těšíme se na další milá setkávání
během následujícího školní roku, máme totiž
nejlepší paní učitelky, které svoji práci dělají rády,
a je to vidět, slyšet, cítit. Tento přístup je v dnešní
době k nezaplacení, to je ta přidaná hodnota,
kterou naše děti od vás dostávají darem.
Děkujeme za rodiče dětí,

Vendula Krajinová a Jana Mirgová
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Pietní akty

Praha 8 uctila památku
obětí 2. světové války
U příležitosti výročí Pražského
povstání v květnu 1945 a konce
II. světové války položili
5. a 6. května 2018 zástupci
MČ Praha 8 věnce a květiny na
čtyřech významných pietních
místech, která jsou na území
naší městské části.

Památku obětí heydrichiády
na Kobyliské střelnici (foto 1)
uctili spolu se stovkami dalších
občanů místostarostové
Radomír Nepil a Petr Vilgus
společně s Petrem Nachtmanem a Jakubem Navrátilem ze
Zastupitelstva mladých (foto 2

a na titulní straně), kytici zde
položili i radní Jana Solomonová a mnozí zastupitelé.
Na Ďáblickém hřbitově
(foto 3) vzdali čest obětem
války ze spojeneckých armád
zástupci starosty Matěj
Fichtner s Petrem Vilgusem,

1.

3.

Foto: Vladimír Slabý

2.

4.

6.

ti také položili věnec k pomníku
padlým Polákům v Žernosecké
ulici (foto 4).
U pomníku u mostu Barikádníků vzdali čest památce
padlých účastníků Pražského
povstání Petr Vilgus a zastupitelka Kateřina Halfarová
(foto 5).
Čestnou stráž drželi při všech
pietních aktech kromě zástupců
armády také zástupci Českého
svazu bojovníků za svobodu
a členové Sokola (foto 6, 7).(vrs)

5.

7.

6
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Představujeme
fyzikální ústav AV ČR

Jak se na osmičce
dělá světová věda
Slovo „věda“ možná není první asociací, která
se lidem vybaví při zamyšlení nad naší
městskou částí, přitom právě zde, nedaleko
zastávky metra Ládví je velký areál ústavů
Akademie věd. Jedním z nich je i Fyzikální
ústav, který je jedním z nejlépe hodnocených
výzkumných pracovišť v České republice.
Pokud jste v nedávné době v našem
i světovém tisku četli o úspěších českých
vědců, často šlo o výzkumy vedené některým týmem Fyzikálního ústavu Akademie
věd ČR. Možná si ještě vzpomenete na
výzkum spintroniky, která může zrychlit
zápis a čtení dat pamětí počítače až tisíckrát,
nebo na vynález unikátní krystalografické
zobrazovací metody, který se umístil na
obálce známého časopisu Science. Nesmíme
zapomenout ani na nedávné vylepšení
proton-bórové terapie k léčbě rakoviny či
rozluštění záhady původu částic kosmického záření s extrémními energiemi. Na všech
těchto výzkumech mají podstatný podíl
právě vědci z Fyzikálního ústavu. Putují sem
i data z největších evropských i světových

výzkumných středisek a projektů, jako je
Large Hadron Collider ve švýcarském CERN
nebo Observatoř Pierra Augera v Argentině.
Ústav, který datuje svou historii až ke
vzniku pracoviště Fyzikálního výzkumu
Škodových závodů v roce 1932, je v současnosti s téměř 1300 zaměstnanci největším
ústavem Akademie věd. Patří k němu
i supermoderní laserová centra HiLASE
a ELI Beamlines v Dolních Břežanech, areál
fyziky pevných látek v Praze 6 v ulici
Cukrovarnická či Společná laboratoř optiky
v Olomouci.
Navštívit laboratoře Fyzikálního ústavu
můžete například na Noci vědců v říjnu či
Dnech otevřených dveří v listopadu. Mimo
těchto akcí můžete objevovat krásy fyziky
na popularizačních akcích pro veřejnost, jako
jsou Festival vědy v září na Vítězném náměstí
či Veletrh vědy, který se koná již 7.–9. června
na výstavišti PVA EXPO v Letňanech
(www.veletrhvedy.cz, vstup zdarma).
Podrobnosti výzkumu v ústavu najdete
na webových stránkách www.fzu.cz

Členové týmu Oddělení analýzy funkčních
materiálů. Foto: Fyzikální ústav

a aktuální zprávy z účasti na výzkumných
programech i o akcích pro veřejnost lze
sledovat na facebook.com/FZUAVCR.
Zbývá dodat, že se má v brzké době
změnit samotná budova Fyzikálního
ústavu v ulici Na Slovance i její nejbližší
okolí. V plánu je stavba nového pavilonu
mezi ulicemi Na Slovance a Pod Vodárenskou věží, ve vstupním prostoru stávající
budovy FZÚ bude zrekonstruováno
návštěvnické centrum pro veřejnost, kde
vás rádi v roce 2019 uvítáme, a v parku
mezi ústavy vyroste odpočinkové místo
s centrální dominantou – pomníkem
českého fyzika Václava Dolejška, o kterém
jsme psali v minulém čísle.
Míla Moudrá

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO

MELODY MAKERS
nádvoří Libeňského zámku
Praha 8, Zenklova 1/35

25.

středa

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu Jany Solomonové

července 2018

od 19:00

Cena vstupenek:
150 Kč, senioři: 100 Kč

Prodej a rezervace vstupenek: paní Vladislava Wildtová: 606 613 390, email: vladislava.wildtova@praha8.cz

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

Městská část Praha 8 pořádá koncert
ke 100. výročí vzniku Československa
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Čtenáři píší
Vážení,

Za tím účelem jsme uspořádali studentskou
urbanisticko-architektonickou soutěž,
z které vzešly téměř 4 desítky soutěžních
příspěvků, jež sloužily i jako podklady do
zadání vlastní soutěže, která byla otevřená,
podrobná a porota byla reprezentativně
zastoupená. Vítězný návrh má za cíl
odstranit stávající nevhodné obklady a zcela
nevyhovující zeleň. Centrální plocha je
skutečně zpevněná, ale tak, aby umožnila
velkou diverzitu akcí, protože jde o důležité
náměstí pro velké a významné sídliště.
Ostatní části návrhu oproti tomu obsahují
velmi rozmanitá stanoviště (nový háj stromů
s trhy, xerofytní záhony, velkou travnatou
plochu apod.). Osobně považuji návrh za
velmi zdařilý, a ač sám velmi propaguji zeleň
(rehabilitujeme např. původní ovocný sad či
s velkým důrazem na vegetaci tvoříme nové
náměstí s centrálním parkem na Krakově),
v tomto případě chápu trochu jiné potřeby,
ale i ta „zeleň“ je zde bohatě a rozmanitě
zastoupena, pouze ne v té nejvíce centrální
části, která má jiný účel.

po přečtení článků týkajících se revitalizace
centrálního náměstí sídliště Ďáblice
v dubnové Osmičce jsem se blíže seznámila
s návrhem úpravy prostoru v okolí stanice
metra Ládví. Velmi mne zaskočilo, že místo
travnatých ploch se zelení, které zde dosud
dominovaly, je zde naplánována pustá
vydlážděná plocha. Nezdá se mi to příliš
moderní ani progresivní, vzhledem k tomu,
jak v Praze ubývá zelených ploch a přibývá
míst rozpálených slunečním žárem. Těch pár
ponechaných stromů, utopených v betonové
dlažbě, situaci jistě nezachrání. Ještěže
máme klimatizované supermarkety. Krátce
řečeno, laikovi se jeví, že možná byla
respektována zadání ne zrovna osvícených
politiků, nikoliv však potřeby obyvatel
a jejich životní prostor. Můžete můj názor
vyvrátit?

RNDr. Markéta Pazderková, PhD.

Dobrý den,
příprava revitalizace této veřejné plochy byla
jedna z nejkomplexnějších v historii Prahy 8.

Vít Céza,
předseda Komise pro životní prostředí

Ptali jste se na www.praha8.cz
○ Dobrý den, na Karlínském
náměstí jsou cedule se zákazem
komerčního focení. Počítá se
mezi i to, když vyfotím někoho
z rodiny nebo kamarádky a fotky
uveřejním na svých stránkách
v portfoliu? Fotky nebudu nikam
prodávat. Web teprve připravuji,
s focením začínám a potřebuji
nasbírat různé typy fotografií
na ukázku. Děkuji.

Monika Vidímková

Vážená paní Vidímková, pokud
budou fotografie použity za
účelem jejich soukromého
využití, samozřejmě fotografovat můžete.

Mgr. Jindřiška Ziaťková,
vedoucí odboru životního prostředí
(OŽP)
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Praha 1848 1948

13. 6. 2018 – 24. 2. 2019

○ Dobrý den, několik roků na
konečné autobusů v Bohnicích
u Alberta stojí opuštěná
plechová bouda po Vietnamcích
a dost hyzdí okolí. Mnoho lidí
a zvířat tuto boudu používá jako
WC nebo jako odpadkový koš.
Je tu nepořádek a není nikomu
jasné, když Vietnamci odešli,
proč tento stánek neodstranili.

Zdeňka Pustayová

Vážená paní Pustayová, bohužel,
MČ Praha 8 není v dané věci
kompetentní, jelikož není
vlastníkem ani správcem daného
objektu. Prosíme, obraťte se na
MHMP, kterému zmíněný objekt
patří.

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

Vážená redakce,
V květnové Osmičce mě zaujal článek o objevu
základů mostu přes Rokytku na Elsnicově
nám. Je dobře, že se při současné rekonstrukci
toto podařilo objevit a následně prezentovat
čtenářům. Minulost sice za pár týdnů zase
zmizí pod asfaltem, ale díky vám už budeme
mít navždy zaznamenáno, jak se tato oblast
Jan Svoboda
vyvíjela.

○ Dobrý den, na vašich webových stránkách jsem si všiml
vypracovaných studií k novému
mobiliáři na Palmovce, kavárně
a rozhledně. Již byly tyto
projekty schváleny? Pokud ano,
kdy má být realizace?

○ Dobrý den, rádi bychom věděli,
na jakém majetku obce lze
legálně vylepit reklamu na naši
pekárnu a s kým se na tom
dohodnout. Zajímá nás nejvíce
oblast Kobylisy. Děkuji za
odpověď a přeji prima den.

Vážený pane Šašku, v tomto
roce by měl být řešen mobiliář
v ul. Na Žertvách. Pro kavárnu
a rozhlednu zpracováváme
dokumentaci pro územní
rozhodnutí, realizace tudíž
proběhne v příštím roce. Přesto
bychom chtěli v létě tohoto roku
umístit na „náměstí“ před
Komerční banku na Palmovce
alespoň provizorně mobilní
kavárnu.

Vážený pane Pavlíčku, je nám
líto, ale na naše objekty nenecháváme lepit žádnou reklamu. Umístění reklamy je možné na našich
lavičkách, jejichž správu má ve
své kompetenci Centrum Palmovka, a. s. Máte-li zájem o inzerci
v časopise Osmička, obraťte se
na paní Alenu Teichmannovou,
alena.teichmannova@praha8.cz,
která má inzerci na starost.

Martin Šašek

Karel Pavlíček

Lenka Víšková, pověřená
vedením obchodního oddělení
odboru správy majetku (OSM)

Bc. Iva Hájková, odbor
územního rozvoje a výstavby (OÚRV)
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Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...
25. 4. – 4. 11. 2018

A

P

R

A

H

Y

:
Připravované akce

2. 6. DEN DĚTÍ
h
hra po 3 objektec
Pátrací etapová
iče.
pro děti a jejich rod

EJNÍ NOC
9. 6. PRAŽSKÁ MUZ
ČENÍ
29.–30. 6. VYSVĚD vysvědčení?

ladu po
Chcete si zlepšit ná
muzea. Stačí mít
do
m
ná
k
a.
Tak přijďte
máte vstup zdarm
a
í
en
dč
s sebou vysvě

Foto Archiv hl. m. Prahy

y.cz
www.muzeumprah
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Radnice informuje
Primát Prahy 8

Hřiště vybudované
přímo na chodníku
nnV květnu 2018 byla dokončena realizace atypického dětského hřiště v Čimicích.
Přímo na chodníku mezi autobusovou zastávkou Sídliště Čimice a obchodním
centrem Draháň vzniklo sedm klasických i netradičních her. Najít zde můžete skok
do dálky, čáp ztratil čepičku, skákací panáky nebo poznávačku listů a stop zvířátek.
Praha 8 jako první městská část vůbec
vybudovala pro děti hřiště tohoto typu.
„Dětských hřišť v Praze 8 je celá řada, ale
jsou místa, která jsou dětmi frekventovaná,
ale herní prvky na nich chybí. Proto jsme
zkusili něco nového – vytvořit hřiště přímo
na chodníku,“ vysvětluje iniciátorka
projektu radní Prahy 8 Hana Matoušová
a dodává: „Už loni na podzim jsme vytipovali místa, kde bychom hry na chodník mohli
namalovat. Kromě Čimic bychom takové
hřiště chtěli realizovat také v Bohnicích
v blízkosti ulice Tarnovská.“
Zájem mají také některé mateřské
a základní školy. Realizace takového hřiště
trvá přibližně tři dny. Hry jsou přímo na
chodník malovány ve třech vrstvách
ekologickými barvami.
Hry pro MČ Prahu 8 navrhla a aplikovala
Tereza Vašnovská z Ostravy, která v roce
2017 vyhrála s tímto projektem start-up
soutěž vyhlášenou T-Mobilem. „Vzhledem

k čím dál tím přísnějším normám EU není
jednoduché umisťovat do veřejného
prostoru herní prvky. Je přitom řada míst,
kde se děti pohybují, a je škoda, že jsou
v tomto směru nevyužita,“ popisuje svůj
nápad Tereza Vašnovská. „Jsem ráda,
že jsem mohla vytvořit první hřiště s prvky
na míru právě v Praze,“ chválí autorka
projektu spolupráci.
Některé hry byly navrženy speciálně
pro Čimice, a to ve spolupráci s panem
Rezkem ze spolku Vědomý dotek. „U dvou
her je použita postava skřítka Čimíska.
Jejich účelem je budování vztahu k přírodě,
její poznání přírody i ochrana,“ uvádí radní
Matoušová.
„Tento nápad se mi od začátku velmi líbil.
Je poměrně levný, velmi hezký a hry jde
umístit prakticky všude. Hry na chodník
oživují městský prostor a vnášejí do něj
barvy a radost, podporují pohyb dětí, jejich
motoriku, ale také logické myšlení a početní

Metropolitní plán

Zapojte se a ovlivněte
podobu Prahy
Magistrát hl. m. Prahy spustil
nové webové rozhraní, které
slouží veřejnosti k usnadnění
komunikace s Odborem
územního rozvoje MHMP při
projednávání změn a úprav
Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy. Nový web
bude možné používat také
v rámci projednávání návrhu
nového územního plánu
(Metropolitního plánu).
„Iniciativu magistrátu jsme
velmi přivítali. Je skvělé, že
hlavní město myslí na zájmy
občanů a umožní jim přidávat
podněty k územnímu plánu.
I naše městská část má řadu
připomínek k různým
projektům. A právě nový web
cestu připomínkování
usnadní,“ říká ke spuštění
portálu starosta MČ Praha 8
Roman Petrus. Prostřednictvím webového rozhraní, které

naleznete pod stránkami
magistrátu www.praha.eu, nyní
může veřejnost podávat své
připomínky a námitky
k aktuálně projednávaným
změnám a úpravám územního
plánu. „Elektronický formulář
slouží ke sjednocení podání
připomínek a námitek
a podporu elektronické
komunikace s úřadem. Každý,
kdo se do připomínkování bude
chtít zapojit, bude také vědět, v
jakém stavu je vyřízení jeho
podnětu,“ vysvětluje starosta
Petrus. Formuláře lze vyplňovat pouze na základě registrace
(uživatelského účtu).
Návod pro uživatele najdete
na www.praha8.cz, záložka
Aktuality z městské části.
Uživatelská podpora pro
aplikaci je dostupná na
e-mailové adrese podpora-updportal@praha.eu.(mav)

Některé hry byly navrženy spěciálně pro
Čimice.

Využita byla i stylizovaná postava skřítka
Čimíska.

dovednosti. Cílem hřiště je také děti
spojovat a utvářet jejich sociální vazby,“
říká místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. (mav)

Víte, že…
… Czech POINT je zkratka
pro Český Podací Ověřovací
Informační Národní
Terminál?
Ten slouží jako asistované
místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci
se státem prostřednictvím
jednoho místa tak, aby
„obíhala data, ne občan“.
Je zde možné získat a ověřit
data z veřejných i neveřejných
informačních systémů, úředně
ověřit dokumenty a listiny,
převést písemné dokumenty
do elektronické podoby
a naopak.
… Czech POINT poskytuje
nejrůznější výpisy?
Konkrétně výpis z Katastru
nemovitostí, z Obchodního
rejstříku, z Živnostenského
rejstříku, z Rejstříku trestů,
z Rejstříku trestů právnické
osoby, z bodového hodnocení
řidiče, z insolvenčního
rejstříku, dále vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů,

pomůže se zřízením datové
schránky, zneplatnění
přístupových údajů k datové
schránce a vydání nových,
umožňuje podání do registru
účastníků provozu modulu
autovraků ISOH a další služby.
… cestovní pas i občanský
průkaz zaplatíte na Úřadu
MČ Praha 8 platební kartou?
Správní poplatky, které jsou
vybírány oddělením evidence
obyvatel a osobních dokladů
za podání žádosti o vystavení
cestovního pasu, stejně tak
i další správní poplatky
spojené s vydáním občanských
průkazů, je možno vedle
hotovosti uhradit přímo
na přepážce také platebními
kartami. Akceptovány jsou
tyto typy platebních karet:
Visa, Mastercard, Maestro,
Diners, Discover, JCB.
… veškeré hotovostní platby
v pokladně Úřadu MČ Praha 8
jsou přijímány do maximální
výše 20 000 Kč?(red)

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červen 2018 

www.praha8.cz

Antigrafiťák

Praha 8 pokračuje v boji
proti nelegálnímu graffiti
nnNaše městská část i v tomto roce pokračuje v boji proti
vandalství antigraffiti programem. Nově se budou moci
zapojit i vlastníci soukromých nemovitostí. Do poloviny
května toho využilo již 25 majitelů domů napříč Prahou 8.
Program městské části nazvaný
Antigrafiťák se zaměří na
odstraňování nelegálních
sprejových nástřiků a aplikaci
antigraffiti nátěrů. Nelegální
graffiti způsobuje každoročně
městským částem i soukromým
vlastníkům nemovitostí škody
v řádech desítek milionů korun.
„Cílem antigraffiti programu,
který jsme zahájili v roce 2017,
je zlepšování vzhledu naší
městské části. Program spočíval
v systematickém monitoringu
nám svěřených objektů, které

jsou, respektive byly poškozeny graffiti, jeho odstraněním
a následnou aplikací antigraffitového nátěru. Věříme, že pravidelným monitoringem a odstraňováním graffiti odradíme sprejery
od ničení nemovitostí napříč
celou Prahou 8,“ vysvětluje
místostarosta městské části
Radomír Nepil.
V letošním roce městská část
nabídne zapojení do programu
i majitelům soukromých objektů
na Osmičce. Zájemci o účast
v projektu se mohou registrovat

skrze webový portál
aplikace antigrafitak.
cz, infolinku
601 106 123 či e-mail
info@antigrafitak.cz.
Na základě následující návštěvy technika specializované firmy by měli uzavřít
s městskou částí smlouvu
o účasti v programu.
„Po podpisu smlouvy městská
část zajistí a uhradí ochranný
nátěr objektu. Pokud je objekt
graffiti již poškozen, tak
zajistíme i prvotní odstranění,“
uvádí místostarosta Nepil.
V případě opětovného poškození
bude nelegální graffiti z objektu
odstraněno na náklady městské
části.

Začala příprava
rozsáhlých výsadeb
Po dokončení přípravy všech
diskutovaných podkladů byly
ještě v květnu tyto podklady
zaslány náměstku Dolínkovi ke
zpracování a přípravě vlastních
podzimních výsadeb.
Za městskou část Praha 8 se
jednání zúčastnil zastupitel
a předseda komise pro životní
prostředí MČ Praha 8 Vít Céza,
který k tomu sděluje: „Schůzku

Občané diskutovali na téma
zelených ploch v Praze 8.

jsem uvítal a osobně budu
maximálně působit na to, aby
všechny technicky proveditelné výsadby na podzim
skutečně proběhly, a dále jsme
tak zkvalitnili zeleň v naší
krásné Praze 8.“(kad)

OSMIČKA radí spoluobčanům
blíží se léto, jak pro
děti naplánujeme
prázdniny?

to bude složité,
já mám v práci frmol
a budu rád, když se
uvolním na dovolenou.

ani já s nimi
nemůžu být od
rána do večera.
ach jo.

Proces od prvotní registrace
žádosti o zapojení se do
programu Antigrafiťák po
podpis smlouvy by neměl být
delší než dva týdny. Samotná
realizace bude záviset nejen
na aktuální poptávce ze strany
vlastníků nemovitostí, ale také
na počasí. Podmínkou pro
zapojení se je stavebně technická příprava povrchu fasády,
na kterou by následně měl být
aplikován antigraffiti nátěr.
„Občané vnímají poškozování
domů graffiti velmi citlivě.
Program tedy vede také
k většímu pocitu bezpečí
a prevenci kriminality,“ dodává
místostarosta Nepil. „Předpokládáme, že projekt bude úspěšný
a povede se nám zlepšit veřejný
prostor naší městské části,“ říká
Nepil.
Symbolem programu se stala
postavička rytíře Antigrafiťáka
bojujícího proti nelegálnímu
graffiti v Praze 8. Městská část
prozatím nemá žádnou legální
(mav)
graffiti plochu.

Pozvánka na
Zastupitelstvo

Komunikační a izolační zeleň

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhlo
jednání zástupců spolků
s náměstkem primátorky
Petrem Dolínkem. Diskuse byla
vedena na téma nejpotřebnějších výsadeb komunikační
a izolační zeleně, revitalizací
městských alejí podél cest,
doplnění dřevin a rekultivací
zelených ploch na Praze 8, ve
kterých obyvatelé relaxují.

9

snadná pomoc. osmička pro rodinu
je tu přece pro celou rodinu!
můžete využít například program
léto s ďáblíkem.

8

Poslední veřejné jednání
Zastupitelstva MČ Praha 8
před letními prázdninami
a předposlední řádné před
podzimními komunálními
volbami se uskuteční ve
středu 27. června 2018 ve
velkém sále tzv. Bílého domu
– budovy ÚMČ Praha 8,
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň. Zasedání se koná od
14 hodin. Program zastupitelstva je před zasedáním
zveřejňován na Úřední desce.
(vrs)


„Osmička pro rodinu”
opravdu? tak to budou šťastné
samozřejmě, proto tu
nejen děti, ale celá rodina bude osmička pro rodinu je.
díky tomu v letní pohodě :).
podrobnosti najdete na
www.osmickaprorodinu.cz.
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Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Simona Erben
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Fórum
V této rubrice najdete názory zástupců stran zvolených
do Zastupitelstva MČ Praha 8. Každý měsíc postupně
jedna z nich vybere otázku, na kterou odpovídají i ostatní.
Radomír Nepil
místostarosta
MČ Praha 8
za ANO

hnutí ano

Ondřej Gros
zastupitel
MČ Praha 8
za ODS

ods praha 8

Jednoznačně ano Výstavba bytů?
Na tu Praha 8
Mé dosavadní zkušenosti mě
vedou k jednoznačnému názoru,
už nemá peníze
že by měla, a to zejména
z následujících důvodů:
První důvod přímo souvisí
s privatizací, která v minulých
letech proběhla. O její finanční
nevýhodnosti se zde rozepisovat
nechci. O čem se chci zmínit, je
dispoziční struktura bytů, které
nám zůstaly. Nyní spravujeme
cca 1200 bytů, které jsou
převážně soustředěny ve třech
objektech v Kobylisích. Většina
těchto je malometrážních, či
spíše „mikrometrážní“, a to
o velikosti příliš nepřevyšující
20 m2. Na opačné straně
nemáme např. ani jeden byt
o dispozici 3+1, který bychom
mohli ihned poskytnout
sociálně potřebným, či např.
učitelům. Komise RMČ doporučují Radě MČ Praha 8 uzavřít
nájemní smlouvy se žadateli,
jako jsou např. vícečetné rodiny
nebo matky samoživitelky.
Nicméně tito žadatelé nabízené
byty následně ze zcela objektivních důvodů odmítají.
Dalším důvodem, který mě
vede k tomuto názoru, je pomoc
mladým rodinám či nově
začínajícím obecně prospěným
profesím formou tzv. startovacího bydlení, kde by zejména
mladé rodiny s dětmi měly po
určitou dobu garantovaný
(netržní) nájem. Pro městskou
část by to byl veliký přínos,
kdyby lidé, co se zde narodili
a vyrostli neměli potřebu se
stěhovat s dětmi do jiných
městských částí.
Toto jsou hlavní důvody, proč
bychom se zcela vážně měli začít
bavit o podpoře nájemního
bydlení ze strany naší městské
části. Forem takovéto podpory
je více. Můžeme např. realizovat
(za podpory MHMP) výstavbu
sami či se případně může jednat
o společný projekt se soukromým sektorem.

Červnová otázka z pera KSČM
působí tak trochu jako nechtěný
vtip. Za poslední čtyři roky totiž
koalice za servilní účasti
komunistů utratila všechny
rezervy. Na bytovou výstavbu,
jinak sen socialistů všech barev,
nemá Praha 8 žádné finance.
Obecně se dá říct, že bytová
výstavba v režii státu či obce
není dobrý nápad. Neumí totiž
stavět efektivně, i kdyby se jejich
představitelé na hlavu stavěli.
Proto také ODS prosadila
privatizaci bytových domů.
Jejich současní vlastníci,
původně nájemníci, se o své
domy starají mnohem lépe,
než by to kdy dělala radnice.
Ve vlastnictví „osmičky“
zůstalo cca 1300 bytů, které mají
všechny předpoklady, aby
pokryly sociální potřeby občanů
Prahy 8. Jen je třeba zbylý
bytový fond dobře využít.
To znamená nenechávat byty
dlouhodobě prázdné, použít je
především pro osamělé seniory,
občany v nenadálé a nezaviněné
situaci, učitele atd.
Problém se zvyšujícími se
nájmy a cenami bytů je evidentně způsoben brutálním poklesem bytové výstavby, která však
není důsledkem ekonomické
krize, ale obludné byrokracie,
která je v Praze ještě znásobena
tragickým působením ANO,
ČSSD a Zelených.
Lékem na tento zelený
socialismus není více socialismu
a paternalismu obecního, nové
pořadníky a nějaká podoba
„OPBH“. Tento recept ODS
odmítá, obce se mají postarat
o své nejslabší obyvatele. Nikoliv
však budovat obecní bytový
moloch, na který ale Praha 8
ani nemá prostředky.
Přeji vám hezké léto.

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

Vít Céza
zastupitel
MČ Praha 8
za ČSSD

top 09 praha 8

ČSSD

TOP 09 podporuje
dostupné bydlení

Rozhodně ano!

Ceny bytů rostou, nájmy v Praze
vzrostly od roku 2010 téměř
o 50 procent, ve schvalovacím
procesu v Praze zamrzlo více jak
40 000 bytů a ČR je na 127. místě
na světě v délce povolování
staveb. Proto se Praha stává
městem, kde si již ani dobře
situovaní občané nedokážou
snadno pořídit byt. Pokud město
nezačne fungovat proaktivně
(podobně jako třeba Vídeň nebo
Mnichov), budou ceny stoupat
dál. Otázkou je, jakým způsobem
tuto situaci řešit. Vedle výstavby
klasických nájemních obecních
bytů je i jedním z možných
řešení podpora družstevní
výstavby pro stavbu levnějších
bytů – například pomocí
poskytnutí magistrátních
pozemků vhodných pro stavbu
nebo za pomoci finanční
podpory z Fondu rozvoje
dostupného bydlení, který je
zřízen magistrátem hl. města
Prahy. Další možností je
i dohoda s developery na
vyčlenění určitého procenta
postavených bytů, které budou
určeny pro účely pronajímání
obcím. Je zcela jasné, že tyto
náročné projekty nemohou
financovat samy městské části,
Celkový koncept a pravidla pro
pronájmy musí vzejít ze
spolupráce s hlavním městem,
zde je na místě jednoznačně
odmítnout systém přidělování
bytů pomocí nechvalně
známých pořadníků nebo
dekretů. TOP 09 Praha 8 bude
podporovat především opravy
stávajících obecních bytů a jejich
pronájem zejména seniorům,
rodinám s dětmi, zdravotně
postiženým a obyvatelům,
jejichž profese je pro město
důležitá (např. učitelé, zdravotní
personál nebo pracovníci
v sociálních službách).
Také si myslíte, že Praha 8
si zaslouží víc? Víte, co zlepšit?
Zavolejte nám na číslo:
723 721 082. Najdete nás též
na www.naseosmicka.cz.

Byty pro lidi jsou mojí prioritou.
Praha 8 musí iniciovat výstavbu
nových bytů, protože je
nezbytně potřebujeme.
V minulosti se bohužel
pravicová koalice pod vedením
ODS zbavila téměř celého
bytového fondu. V žádném
případě nemám nic proti tomu,
aby lidé bydleli ve vlastním, ale
tak zbrklou a rychlou privatizací
jsme bohužel přišli o hodně
peněz. Jednak byly prodávány
pod cenou (na čemž sice vydělali
noví majitelé, ale tratili všichni
ostatní obyvatelé Prahy 8),
a hlavně městská část přišla
o obrovské příjmy z nájmů.
Kvůli prodaným bytům dnes
také narážíme na problém, že
Praha 8 nemá jak pomáhat
lidem, kteří to potřebují.
Například mladým učitelům.
Pokud je školství prioritou, jak
všichni neustále prohlašují, pak
musíme dokázat zajistit
učitelům k jejich malému platu
jiné benefity. Bydlení v krásné
Praze 8 je pro kvalitní učitele
dobrým lákadlem.
Druhým příkladem jsou
senioři, kteří bohužel často
zůstávají sami. Je nepřípustné,
aby v bohatém městě jako Praha
dávala babička nebo dědeček
celý svůj důchod na nájem,
a nezůstalo jim pomalu ani na
jídlo. Velká městská část musí
mít možnost jim pomoci. Proto
musí být výstavba bytů
v následujícím volebním období
prioritou.
Nové byty pomohou mladým
lidem a rodinám, seniorům
a státním zaměstnancům. A ve
výsledku nám všem, protože
byty budou majetkem městské
části, který bude dlouhodobě
generovat nájem. Tohle je totiž
rozumná investice, na rozdíl od
stavby dalšího supermarketu.
Výběr místa pro výstavbu
bude náročný, ale ne nemožný.
Společně s občany Prahy 8
najdeme optimální místo, jež
nezahustí stávající zástavbu
a nenaruší pásy zeleně, které
naopak rozvíjíme.
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Měla by městská část Praha 8 iniciovat výstavbu nájemních bytů?
Vladislav Kopal
zastupitel
MČ Praha 8
za KSČM

Vlaďka Vojtíšková
zastupitelka
MČ Praha 8
za Osmička žije

KSČM

Osmička žije

Dostupnost
bydlení?

Město má mít
aspoň 5 procent
bytů

Když je vyvolán nedostatek
komodity, v tomto případě bytů,
její ceny rostou. Od 90. let, od
kdy se stala na MHMP hegemonem ODS, došlo k takřka
zastavení výstavby nájemních
bytů. Vznikala tak realitní
bublina. Způsobem, jak dosáhnout na dostupné bydlení, bylo
zakoupení již privatizovaných
panelových bytů.
Před několika lety bylo řešení
bytové situace ještě schůdné.
Byly k dispozici byty ze staré
výstavby před rokem 1989. Jak
je tomu na realitním trhu dnes?
Stačí příklad. Na Praze 8 je RK
nabízen byt 2+kk, 44 m2 za
3,5 mil. Kč. Nevěříte? Otevřete si
realitní inzerci. Kdysi se nové
byty na Velké skále prodávaly za
20 tis/m2. A teď? Standardem je
80–100 tis./m2. Letošní meziroční nárůst cen je 19 %! Stačí si
pak vše vynásobit. A pak omdlít.
Kde to skončí?
KSČM se vždy zasazovala
o dostupnost bydlení. To,
co se dnes děje na přehřátém
realitním trhu, je již za hranou.
Bydlení v Praze musí být přece
dostupné i pro běžné Pražany.
Ne každý může bydlet ve
viladomu. A jak je to s nájmy?
V soukromých bytech stouply.
Letos meziročně o 14 %.
Nájemné 250 Kč/m2 patří k těm
nižším. Za 60 m2 je pak nájem
15 000 Kč/měs., s energiemi
18 000 Kč. A plus tři nájmy
záloha. Cena bydlení jako
v Paříži, plat český. Je to síla.
KSČM vždy akcentovala
nutnost státní, ev. družstevní
výstavby, umožňující dostupné
bydlení pro lidi s běžným příjmem.
Je proto nezbytné urychleně
nastartovat výstavbu dostupného nájemního bydlení. Jinak se
Praha stane pouze ložnicí
Evropy. Avšak zahušťování
stávajících lokalit novou výstavbou je pro KSČM zcela nepřijatelné. MHMP disponuje pozemky a musí hájit zájmy všech
Pražanů, a ne pouze developerů.

V průběhu poslední dekády
Praha 8 zprivatizovala více než
8 tisíc bytů. Mnohdy nešlo jen
o privatizaci přímým nájemcům,
ale i o privatizaci tzv. obálkovou
metodou, kdy se ve výsledku
prodalo mnoho bytů pod cenou.
Navzdory slibům pak současná
koalice rozprodala podíly
v několika bytových domech
v Karlíně, kdy ve dvou případech
noví majitelé svůj podíl okamžitě přeprodali dál za mnohem
vyšší cenu. A teď se vracíme opět
na začátek a diskutujeme, zda by
Praha 8 měla stavět nájemní
byty... Řečeno s Tolkienovým
Hobitem, „Cesta tam a zase
zpátky“.
Ze zkušeností jiných evropských metropolí přitom víme,
že obec je důležitým hráčem na
realitním trhu a pokud drží
alespoň 5 procent bytového
fondu (Vídeň, město tradičně na
špičce žebříků kvalitního života,
má dokonce více než 50 procent
bytového fondu v držení města),
může regulovat výkyvy
realitního trhu způsobené
spekulací s nájemními byty. Dle
statistik až třetina bytů v Praze
je totiž kupována za účelem
spekulace cizinci. I to samozřejmě táhne ceny bytů nahoru.
Stěží se Praze 8 podaří v blízké
době držet opět alespoň
5 procent bytů. Radnice by však
měla minimálně investovat do
svého zbytkového bytového
fondu, aby ho mohla nabídnout
skupinám, které si nemohou
dovolit vlastní bydlení v Praze
– mladé rodiny s dětmi, senioři,
vdovy a vdovci a profese
s podprůměrnými platy (učitelé,
zdravotní sestry, dělnické
profese apod.).
Možností jak rozšířit obecní
bytový fond je pak více: nejen
vlastní stavba nových bytů, ale
např. i vyjednávání s developery,
aby několik bytů v novostavbách daroval či za režijní cenu
prodal městské části.

Petr Vilgus
místostarosta
MČ Praha 8
za Stranu Zelených

strana
zelených

Souhlasíme
s výstavbou
obecních bytů
V celé Evropě v posledních letech
prudce rostou ceny nemovitostí
a nájmů. Levné hypotéky
a stoupající bohatství lidí díky
dlouhému období ekonomického
růstu vytváří poptávku, kterou
developeři nedokáží ukojit
novou výstavbou. Vysoké ceny
však trápí nejen ty, kteří si chtějí
koupit bydlení do osobního
vlastnictví, ale i nájemníky, kteří
nechtějí vlastnit, ale jen za
rozumné peníze bydlet. Zelení
říkají: město se má stát developerem a stavět byty nejen pro lidi
v sociální nouzi, ale i pro mladé
rodiny, ovdovělé důchodce
a vůbec občany, kteří si nemohou
dovolit bydlení v soukromém.
Praha 8 se v minulosti zbavila
téměř všech bytů. Stalo se tak
z části z ideologických důvodů,
kdy sociálně necitlivá ODS
tvrdila „správná obec nemá
podnikat a i pronájem bytů je
podnikání“. Pikantním závěrem
celého příběhu bylo, že za peníze
z privatizace založili akciovku
a chtěli provozovat vlastní
hypermarket na Palmovce.
Zelení podporují výstavbu
nových obecních domů určených pro bydlení. Obec musí
garantovat cenově dostupné
bydlení všem svým obyvatelům.
Nesmí připustit, aby se z města
stalo ghetto jen pro bohaté a pro
turisty v pronajatých bytech
přes Airbnb. Nejde dovolit, aby
dostupné bydlení pro dnešního
Pražana bylo v budoucnu až za
hranicí metropole v městech
a vesnicích Středočeského kraje.
Příkladem zvládnutého
městského developmentu je
Vídeň. Zde rostou celé bloky
domů, které město staví pro své
občany. Je mým velkým přáním,
aby i Praha pochopila, že bez
obecních nájemních bytů to
nejde. Zároveň tvrdím, že na
obecní bydlení by měl podstatně
přispívat stát a magistrát.

Tomáš Pavlů
zastupitel MČ Praha 8
za Osmička sobě,
KDU-ČSL a nezávislí

KDU-ČSL,
Osmička sobě
a nezávislí

Podporujeme
dostupné bydlení
MČ Praha 8 v nedávné historii
prodala většinu obecních bytů,
v současné době vlastní cca
1 100 obecních bytů. Ptát se, zda
by obec měla iniciovat výstavbu
obecních bytů, se tak může zdát
zvláštní. Situace se však mění.
V posledních letech ceny bytů
v Praze raketově vylétly
nahoru, vlastní bydlení je těžko
dostupné i pro lidi s dobrými
příjmy. Nikde není psáno, že
člověk musí byt vlastnit, ale lidé
mají právo na důstojné bydlení.
Právo na bydlení je základním
lidským právem (viz nález pléna
Ústavního soudu, publikovaný
pod č. 231/2000 Sb.).
Městská část by mohla své
obecní byty nabídnout profesím, které potřebuje, zejména
učitelům škol, které zřizuje,
pracovníkům zdravotnických
a sociálních služeb a strážníkům apod. Souhlasíme s tím,
aby MČ Praha 8 iniciovala
výstavbu obecních bytů na
vhodných (vlastních) pozemcích za předpokladu, že nedojde
k zahušťování sídlišť a projekty
budou efektivně připraveny.
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Průzkum
devátá sonda do veřejného mínění občanů Prahy 8

Aktuálně o mateřských
a základních školách
nnČasopis Osmička ve spolupráci s výzkumným projektem Phoenix research
on-line pokračuje v unikátní každoměsíční sondě do veřejného mínění a postojů
občanů Prahy 8. V pořadí už deváté téma se tentokrát věnuje zjišťování míry
spokojenosti se stavem zázemí pro naše nejmenší a nejmladší.
První položená otázka výzkumu
zjišťovala, zda má Praha 8
dostatek mateřských a základních škol. Více než třetina
(39 procent) reagujících váhá
a přiklání se k odpovědi „nevím“,
o pět procent méně odpovídajících však sdílí názor, že jejich
počet je adekvátní. Dvacet sedm
procent respondentů je naopak
přesvědčeno, že by osmičce
prospěl větší počet mateřských
a základních škol.
Druhá otázka zkoumala míru
spokojenosti s kvalitou výuky,
vzděláním učitelů a stavem
vybavenosti mateřských
a základních škol. Nejvíce
z oslovených, 38 procent,
vyjadřuje svou spokojenost
s aktuální úrovní mateřinek

a základek na Praze 8. S menším
odstupem, 36 procent dotázaných, nemá na tento aspekt
vyhraněný názor a preferuje
odpověď „nevím“. Své výhrady
pak vyjádřilo 26 procent
odpovídajících.
Třetí otázka se dotazovala, zda
Praha 8 dostatečně podporuje
zdravé stravování v tomto typu
škol, či by se na podporu
zdravého stravování u nejmenších ve školkách a školách měla
ještě více zaměřit. Nejčastějším
verdiktem (u 37 procent
účastníků výzkumu) bylo, že
kvalita stravy je rozličná, vždy
dle školy, za což je dle respondentů odpovědné vedení školy
a ne nutně Praha 8. Necelá
čtvrtina volí odpověď „neumím

Má podle vás Praha 8
dostatek mateřských
Má  podle  Vás  Praha  8  dostatek  mateřských  
a základních škol?
a  základních  škol?

odpovědět“. Dvanáct procent
respondentů vnímá podporu
Prahy 8 zdravému stravování
nejmladších, avšak pochybuje
o účinku této snahy. O procento
méně oslovených naopak vnímá
aktivitu Prahy 8 jako nedostatečnou, s kvalitou jídla pro
nejmenší je nespokojeno a přálo
by si zlepšení. Shodné množství
reakcí, po 8 procentech, je
přesvědčeno, že Praha 8
dostatečně podporuje zdravou
stravu pro malé a není dál
potřeba cokoliv řešit, avšak
druhá stejně početná skupina
viní Prahu 8 z nedostatečného
zájmu o tuto oblast a kvalitu
jídla vnímá jako nedostačující.
Předposlední dotaz se věnoval
zjišťování, zda by se Praha 8 měla

Jsou podle vás mateřské a základní
školy dostatečně vybaveny,
Jsou  podle  Vás  mateřské  
co se kvality
výuky týče (vzdělaní učitelé,
a  základní  školy  dostatečně  vybaveny  co  
dostatek
vybavení atd.)?
se  kvality  výuky  týče  
(vzdělaní  učitelé,  dostatek  vybavení  atd.)?        

Nevím,  
neumím  
odpovědět
39%

Nevím,  
neumím  
odpovědět
36%

Spíše  
ne
19%

Spíše  
ano
22%
Rozhodně  
ano
12%

více zaměřit na kvalitu pedagogického sboru v mateřských
a základních školách. Čtvrtina
oslovených je přesvědčena, že by
vedení města mělo více podporovat kvalitu pedagogického sboru,
ale zároveň volají i po samostatné akvitě pedagogů v této
oblasti. Více než pětina (23 procent) se nepřiklání k žádné
z nabízených variant. S mírným
odstupem (19 procent) následuje
postoj, který volá po větší
aktivitě samotných učitelů, ne
nutně města. Sedmnáct procent
respondentů sdílí názor, že
město má rozvoj učitelů
jednoznačně podpořit, aby
výuka byla kvalitnější. O procento méně odpovídajících pak
jednoznačnou odpovědnost
adresuje pedagogům a nevidí
důvod pro zapojování města
do této aktivity.
Závěrečná otázka se zajímala,
zda by měla Praha 8 více
přispívat na modernizaci budov
a vybavení vzdělávacích
institucí. Jednoznačně dominuje
(u 57 procent odpovědí) souhlas
s větší aktivitou města v této
oblasti, necelá třetina (29 procent) pak váhá a zbývajících
14 procent dotázaných nevidí
důvod pro větší aktivitu osmičky
(red)
k těmto investicím.

Rozhodně  
ne
8%

Spíše  
ano
23%

Rozhodně  
ano
15%

Spíše  
ne
16%
Rozhodně  
ne
10%
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Podporuje podle vás Praha 8 dostatečně
zdravé stravování v mateřských a základních
Podporuje  podle  Vás  Praha  8  dostatečně  zdravé  stravování  
školách a měla by se podle vás na podporu
v  mateřských  a  základních  školách  a  měla  by  
zdravého stravování více zaměřit?
se  podle  Vás  na  podporu  zdravého  stravování  více  zaměřit?
Ne, P8  se  
nevěnuje zdravému
stravování  v  MŠ  a  ZŠ  
a jídla podle mých
informací nejsou kvalitní
8%

Jak  kde,  někde jsou
jídla zdravá  a kvalitní, jinde  
ne. Nejde podle mě  nejde  o  P8,  ale  
o vedení školy
37%

Ne,
zdravému
stravování
v  MŠ  a  ZŠ
se  P8  příliš
nevěnuje  a
kvalita jídla
je
nedostatečná
11%

Nevím,
neumím
odpovědět
24%

Ano,  P8  
podporuje zdravé stravování
v  MŠ  a  ZŠ,  ale nemá  
to příliš velký dopad
12%

Ano,
podporuje
zdravou
stravu  v  MŠ
a  ZŠ. Není
třeba dál
cokoliv řešit
8%

www.praha8.cz

Měla by se podle vás Praha 8
Měla  by  se  podle  Vás  Praha  
více zaměřit na kvalitu pedagogického sboru
8  více  zaměřit  na  kvalitu  pedagogického  
v mateřských a základních školách?
sboru  v  mateřských  
a  základních  školách?
Spíše ano, měla  
by učitele podporovat,  
ale zároveň  by  
se sami učitelé měli
snažit  o  to,  aby  
se zlepšovali
25%

Nevím,
neumím
odpovědět
23%

Rozhodně ano,
například učitele
podpořit  v  dalším
vzdělávání,  aby
výuka byla více
kvalitní
17%

Spíše  ne,
učitelé  by
se měli
sami snažit,
aby  se  
zlepšovali
a výuka byla
kvalitní
19%

Měla by podle vás Praha 8
Měla  by  podle  Vás  Praha  
více přispívat
na modernizaci budov
8  více  přispívat  na  modernizaci  budov  
a vybavení
vzdělávacích
institucí?
a  vybavení  vzdělávacích  institucí?

Nevím,
neumím
odpovědět
29%

Spíše
ne
9%
Rozhodně
ne
5%

Rozhodně
ano
22%
Spíše
ano
35%

13

Rozhodně  ne,
není  to úkol
městské části,
ale jednotlivých
pedagogů
16%

MČ Praha 8

MČ Praha 8

503 respondentů | CAWI

18-‐24
25-‐34
35-‐44
45-‐54
55+

10,7%
18,4%
18,4%
15,7%
36,8%

<ZŠ
ZŠ
OU
SŠ
SOŠ
VŠ

muž
49%

0,8%
18,2%
34,8%
7,2%
25,7%
13,2%

muž

žena
žena
51%

49,0%
51,0%

pohlaví
45-54
16%

35-44
18%

věk

ZŠ
18%

<ZŠ
1%

55+
37%

25-34
18%
OU
35%

VŠ
13%

18-24
11%

vzdělání

SOŠ
26%

SŠ
7%

sběr: 20.4.2018 - 12.5.2018
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Rozhovor
František Suchý:

Z hrdiny
politickým
vězněm

nnFrantišek Suchý (* 1927 v Praze) byl svědkem výjevů,
které by nechtěli vidět ani ti nejotrlejší. V době dvou totalit
denně riskoval život, strávil 12,5 roku v komunistickém
kriminále. V roce 2011 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. stupně, je držitelem Ceny Paměti národa (2017).
Váš život na cestě z libeňské
Vychovatelny, kde jste vyrůstal,
na bohnické sídliště, kde bydlíte
nyní, by vydal na několik tlustých
románů. Jak to vše začalo?
„Prvních pět let jsem žil ve
Vychovatelně, tatínek tam byl
odborným učitelem zahradníkem. Roku 1932 se díky tomu,
že jako zahradní architekt byl
schopný spravovat i přilehlý
urnový háj, stal ředitelem
krematoria Strašnice. Dostal
tam i služební byt, ve kterém
jsme bydleli až do roku 1952,
kdy jsme celá rodina skončili
v komunistickém žaláři.“
Nevadilo vám vyrůstat v krematoriu?
„Mrtvý neublíží, jen živý. Dítě
nevnímá, že si hraje v urnovém
háji nebo kolumbáriu. Já si na
mrtvoly zvyknul, přišlo mi to
úplně normální. Zaměstnanci
tatínka si ze mě dělali legraci,
jednou na mě zvrhli rakev
s deformovaným utopencem,

František Scuhý v roce 1934
před strašnickým krematoriem.

ale mně to nevadilo. Prostě jsem
v tom vyrůstal.“
V době heydrichiády vám bylo
16 let. Dnešní mládež si ani neumí
představit, co jste prožíval a dělal.
„Nacisti vozili tátovi ke spálení
těla odbojářů, popravených
v pankrácké sekyrárně a na
kobyliské střelnici. Když jsem
ráno přišel na žároviště, bylo
tam někdy krve, že se v tom
mohl člověk brodit. Vždyť to byli
lidé, kterým usekli hlavu, a krev
z nich ještě tekla. Při pohledu na
bedny, pod nimiž se roztékala
krev, mi bylo hned jasné, co budu
večer dělat. Přepisovat seznamy
mužů, žen a dětí, které sťali nebo
zastřelili.“
Co vás s tátou k tomu vedlo?
„Dělali jsme jen to, co by udělal
každý poctivý Čech. Věřili jsme,
že nacisté válku projedou,
a chtěli jsme tak zachovat
památku pro budoucí generace.
Věděli jsme, že nacisté dokumenty hned likvidovali. Nikdo
z pozůstalých se nesměl
dozvědět, kde byli jejich blízcí
zpopelněni. Okupanti si nepřáli,
aby si Češi z místa, kde by byl
rozptýlen popel popravených,
udělali pietní místo národního
odporu. Proto táta jako ředitel
krematoria nesměl ani zapisovat
jména obětí a seznamy měl vést
jen pod čísly.“
Co vám jako šestnáctiletému
klukovi běželo při přepisování
hlavou? Vždyť za to byl trest
smrti!
„Byli jsme z toho s tátou celí
vydření, zle nám z toho bylo.
Byli jsme velice nešťastní. Jen
si vemte ta jména – spisovatel
Vladislav Vančura, armádní
generálové Josef Bílý, Josef
Balabán nebo Josef Mašín a řada
dalších… Tehdejší elita československého národa…!“

Jak to opisování probíhalo?
„Když mohl, jména spalovaných
přepisoval otec sám. Pokud to
nešlo, odváděl pozornost dozorce
tím, že se ho snažil opít. Pokud
ani to nevyšlo, v 11 hodin večer
mě vzbudil a seznamy lidí, kteří
ještě byli v peci, jsem přepisoval
já. Popel jsme pak sypali nikoliv
do kompostu, jak nařídili nacisté,
ale na tajné místo stranou. Do
kompostu jsme sypali obyčejný
popel z komína kvůli případné
kontrole.“
Nebáli jste se, že se na to přijde?
„Modlili jsme se, aby se to nestalo.
Popel z těl obsahuje vždycky
zbytky kostí. Když se nacisti při
kontrole ptali, kam jsme nasypali
popel, táta jim vždycky ukázal
hromadu kompostu. Naštěstí se
v tom hnoji nechtěli vrtat.“
Bedny vozili Němci do Strašnic
až do konce války?
„Ano. Byly to bedny 50 na 50 cm,
ve kterých byly i oběti z koncentráku Hradišťko u Štěchovic.
Jednou těsně před spálením
jsme odtrhli víko a v tom
půlmetrovém prostoru ležela
dokonce dvě těla, dva příšerně
hubení Francouzi. A těsně před
koncem války k nám přijel
gestapák a z nádoby, kterou měl
u sebe, začal vyndávat zakonzervované lidské hlavy a házel
je jako míče do pece. Otec se
domníval, že viděl hlavu biskupa
Gorazda, který ukrýval útočníky
na Heydricha. V peci tak
pravděpodobně shořeli i samotní parašutisté.“
Ten seznam nakonec obsahoval
2154 jmen. V roce 1946 byl popel
obětí vyzvednut z provizorního
umístění a uložen na strašnickém
hřbitově, dnes je to pietní místo,
kde spočívají ostatky mnoha
mimořádných osobností československé armády, ale také
obyvatelů Lidic (i nejbližších
příbuzných letců RAF, Josefa
Horáka a Josefa Stříbrného).
„Moc mě těší, že naše tehdejší
činnost nebyla zbytečná. A že je
dnes pietní pohřebiště krásně
upravené. Po tátovi je dokonce
pojmenován park nedaleko
krematoria.“
To vše jste zažil v době, kdy se
mládež obvykle věnuje studiu.
Jaký jsem byl student vy?
„Lajdák, přečetl jsem ve škole
pod lavicí jednu detektivku
denně, takže jsem kromě
dějepisu měl ze všech předmětů
čtyřky. Vyučil jsem se strojním
zámečníkem, vahařem. Pak se

Čtyřletý František Suchý,
Vychovatelna, 1930.

můj přístup změnil – maturoval
jsem v roce 1947 s vyznamenáním, jako nejlepší ze třídy. Chtěl
jsem být konstruktérem
a nastoupil jsem ke studiu na
ČVUT. Pak přišel únor 1948,
zúčastnil jsem se nočního
pochodu studentů na Hrad, kde
nás přijal prezident Beneš. Byl
jsem člen národně socialistické
strany, začal jsem vydávat letáky
a šířit projevy Tomáše Garrigua
Masaryka…“

Když jsem ráno přišel
na žároviště, bylo tam
někdy krve, že se v tom
mohl člověk brodit.
A co bylo po únoru 1948?
„Věřili jsme, že to praskne, že nás
Američané v tomhle nenechají.
Tak jsem na pokyn agenta
americké zpravodajské služby
CIC Jaroslava Koudelky založil
několik protikomunistických
skupin, které ale o sobě vzájemně nevěděly, ukrýval jsem
zbraně…“
Asi vás na konci války nenapadlo,
že se ty hrůzy v krematoriu budou
opakovat.
„Komunisté postavili mého tátu
hned v roce 1948 před stejný
úkol jako nacisti – zase pálit
popravené. Urny s jejich
popelem se ukládaly anonymně
ve společném pohřebišti,
příbuzní o kremaci věděli, ale
nesměli vidět ani tělo, ani být
přítomni obřadu či převzít
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urnu. Popel některých lidí jsme
dokázali schovat, jiné ne.
Držel jsem v ruce i urnu Milady
Horákové, jejíž ostatky se dosud
nepodařilo nikde objevit.“
Ale v tu dobu se o vás a vašeho
otce už začala zajímat StB…
„Rodiče byli krátce zatčeni už
v roce 1949 za pomoc jiné rodině
při útěku na západ. Na mě
nasadili agentku Dražilovou,
exkluzivní krasavici, která mě
nepokrytě balila, jenže já byl
zamilovaný do jiné. Ale klec
spadla až v roce 1951, když
policie zatkla Koudelku.
Ten kruté výslechy nevydržel
a prozradil, že jsem ho
jeden čas ukrýval
v garáži.“

www.praha8.cz
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Musel jste přece vědět, že
se kolem vás stahuje smyčka.
Nepomýšlel jste na útěk?
„Pokusil jsem se o útěk až
ve chvíli, když u nás někdo
zazvonil, já otevřel a estébák
s namířenou pistolí zařval: Tak
pojď, ty gaunere! – Venku stály
dva zelené tudory plné ozbrojenců. Prudce jsem vyrazil do
sprintu, v tu chvíli mi praskla
přezka na sandálech a noha mi
z boty vyklouzla. Tím to
skončilo. A začal ten pravý
estébácký tanec.“
Co to znamenalo?
„Čtvrt roku fackování, kopanců
a dalších úderů, měsíce samvazby. Třídenní nucené nespaní mě
přivedlonapokrajsil,zezoufalství jsem si chtěl prokousat žíly, vrhal jsem se
hlavou na zeď. Po třech
měsících mi nabídli
spolupráci výměnou
za propuštění.
Vyšetřovatel mi
vyhrožoval: Buď,
ty hajzle, podepíšeš
spolupráci a jdeš
domů, anebo tě
pověsíme.“

Vysokoškolský index Františka Suchého.

Co jste odpověděl?
„Tak mě pověste. – Tím jsem je
asi šokoval. Byl jsem mladý, oni
s podpisem počítali – kdybych
podepsal, kdo by mi to mohl
vyčítat? Nepodepsal jsem, čest
má člověk jen jednu.“
Provaz jste nakonec nedostal.
„Rodiče dostali čtyři a čtyři a půl
roku, já 25 let. Všichni očekávali
trest smrti, ale zachránil mě
Rudolf Slánský. Nad ním totiž
vynesli ortel o den později než
nade mnou, a tak mi řekli, že
studenty nebudou věšet ve
stejnou dobu jako generálního
tajemníka KSČ. Mimochodem –
jeho tělo bylo rovněž spáleno
ve strašnickém krematoriu
a popelem pak StB posypala
zledovatělou silnici za Prahou.“
Jak vzpomínáte na léta strávená
v kriminále?
„Nejhorší byl Mírov. Tam jsem
pracoval jako jediný laik mezi
uvězněnými kněžími. Na Bory
a Leopoldov jsem se dostal až
v letech pro politické vězně
příznivějších. V Opavě jsem směl
pracovat v technickém ústavu,
tam už mě bachaři nesměli týrat.
Ovšem korekcím o hladu
a tvrdém loži jsem se ani tam
nevyhnul. Důvody mohly být
různé: stačilo nepozdravit nebo
mít špatně uklizeno v cele.“
Co jste ve vězení dělal?
„Snažil jsem se vzdělávat
především v matematice, fyzice

a technických oborech. Chyběly
mi jen tři zkoušky k ukončení
vysoké školy… Uměl jsem toho
nakonec dost, takže jsem svými
znalostmi a schopnostmi
vyrážel dech i nejlepším
projektantům v zemi. Využívali
mě u nejsložitějších staveb
té doby – projektoval jsem
atomovou elektrárnu v Bohunicích, dělal jsem na vývoji
náklaďáků Tatra 183.“
Odseděl jste si nakonec 12,5 roku.
„Pustili mě na podzim 1964
po odpykání poloviny trestu.
Rehabilitovali mě za Dubčeka
v roce 1968. Dodělal jsem ty
poslední tři zkoušky a byl jsem
konečně inženýr. Ale nastoupil
jsem coby zámečník ve Vršovicích… Ovšem nestěžuji si, já jsem
i po vysoké škole chtěl dělat
zámečníka. Až po jedenácti
letech jsem dostal místo
konstruktéra v Kovodíle Praha,
kde jsem pracoval až do
důchodu. Takže dnes můžu říct,
že nejzodpovědnější práci,
kterou jsem v životě dělal, jsem
dělal v kriminále. Dodnes ale
s radostí pracuji se soustruhem,
melu na něm maso...“
Vladimír Slabý
Foto Vladimír Slabý a Paměť
národa, www.pametnaroda.cz

celý rozhovor
najdete na

www.praha8.cz
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Bezpečnost
Ochrana majetku o dovolených

Nedejme šanci zlodějům
nnKaždý rok na stránkách
Osmičky varujeme čtenáře
před kriminalitou ve spojitosti s dovolenými a prázdninami. Že jde o sezonní
fenomén, dokazují každoroční policejní statistiky.
Mějme se tedy na pozoru
zejména před těmi, kteří mívají
zaměřeno na cizí majetek.
Věnujme proto pozornost
řádnému zajištění našich obydlí,
a pokud jedeme na dovolenou
bez našeho čtyřkolého miláčka,
postavme jej pro jistotu na
hlídané parkoviště nebo alespoň
někam, kde bude na očích našich
sousedů či známých.
Návodů jak se chránit jsme
v minulých letech uvedli celou
řadu. Zopakujme si tedy ty
nejdůležitější:
• Hlavní pozornost bychom měli
věnovat zabezpečení oken
a vstupů do objektu. Případnému pachateli bychom měli
přístup do domu nebo bytu
co nejvíce ztížit – nejlépe tak,
abychom jej od jeho záměru
ihned odradili. Namístě jsou

•
•

•
•

•

•

Zařízení pro zabezpečení bytu před nezvanými návštěvníky lze ovládat
i na dálku, například mobilem.

bezpečnostní dveře, a pokud
se jedná o nižší podlaží nebo
přízemí, tak i zabezpečená
okna či balkony – mřížemi
či alespoň bezpečnostními
fóliemi. Takovéto opatření je

trvalé a jistě se vyplatí do něj
investovat.
• Pokud máte okolo vašeho
domku přerostlou zeleň,
prosvětlete ji.
• O svém odjezdu na dovolenou

informujte své blízké známé
nebo příbuzné.
Zajistěte si pravidelné vybírání
poštovní schránky.
Pokud si opravdu cenné věci
ponecháte doma, schovejte je
na nenápadná místa, předtím
pořiďte jejich soupis
a fotodokumentaci.
Větší finanční částky odneste
raději do peněžního ústavu.
Zamyslete se i nad elektronickým zabezpečením bytu.
Nabízené systémy jsou dnes
dokonalé a finančně dostupné
a výstupy z nich je možno
sledovat přes internet.
Pokud máte doma pevnou
telefonní linku se záznamníkem, nenahrávejte na něj raději
vzkazy, kdy jste odjeli, kam, jak
dlouho budete pryč nebo kdy
se vrátíte.
Pamatujte i na pojištění
majetku. Existují i typy
krátkodobých připojištění
majetku podobně jako úrazová
připojištění, například připojištění opuštěné domácnosti.
Těmito produkty sice nedisponuje každá pojišťovna, ale
vyplatí se v tomto směru
zapátrat. Dobrým pomocníkem
je rovněž internet.

Zdeněk Nagovský, předseda
Komise pro bezpečnost RMČ Prahy 8

z Černé kroniky

Prevít alkohol
Alkohol škodí nejen dospělým,
ale má daleko nebezpečnější vliv
na zdraví dětí. Proto je ve
většině států Evropy dolní
hranice konzumace alkoholu
stanovena na 18 let. To si asi
neuvědomil majitel večerky,
který prodal partě nezletilých
(mladších 15 let!) lahev vodky,
která pak byla příčinou fatální
opilosti dívky, která byla ve
společnosti dalších stejně
starých dětí nalezena v pražských Bohnicích a následně pro
svůj stav hospitalizována.
Případ předali strážníci
k dalšímu opatření svým
kolegům ze státní policie.

a urážel spoluobčany. Na místě
bylo zjištěno, že muž odešel do
nedaleké provozovny McDonald's. Na místě strážníci zajistili
zcela opilého muže, který dle
vyjádření personálu před jejich
příjezdem křičel, nadával a
vyhrožoval dokonce i zabitím.
Navíc rozkopl výdejní pult
provozovny a poškodil kasičku
se sbírkou na peněžité dary.
To vše proto, že jej opilého
odmítli zaměstnanci obsloužit.
V jednání se strážníky byl však
muž již krotký a dobrovolně se
podrobil perlustraci. Vzhledem
k charakteru jeho jednání byli
na místo činu povolání policisté
z místního oddělení PČR.
Mužem způsobená škoda byla
vyčíslena na částku
18 000 korun.

Řádění muže
v „mekáči“

Rozbitá výloha

Strážníci městské policie
hlídkující v okolí Florence byli
upozorněni na agresivního
muže, který na konečné
autobusové linky č. 207 napadal

Dne 21. dubna byla operačním
střediskem MP Praha vyslána
hlídka strážníků do ulice
Zenklova, kde mělo dojít
k úmyslnému rozbití skleněné

výplně výlohy u obchodu s potravinami. Po příjezdu policistů na
místo byl navíc nedaleko
prodejny zjištěn muž, který byl
pravděpodobným pachatelem
skutku. Jelikož hodnota výlohy
převyšovala zjevně částku
5000 Kč, vzniklo podezření
ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci a případ byl
předán k dalšímu šetření PČR.

Ohrožení
pod vlivem
návykové látky
Specialisté z útvaru TOXI se
nezabývají pouze nealkoholovou toxikomanií. V jejich síti
uvízla tentokrát ryba zcela
jiného formátu, než bývá
obvyklé. Jednalo se totiž
o lékaře, který ve své ordinaci
praktikoval pod vlivem alkoholu, kterého měl v krvi při
kontrole policisty přes jedno
promile. Jelikož svou profesi
podezřelý vykonával ve stavu

„vylučujícím způsobilost
zaměstnání“, při kterém mohl
ohrozit život nebo zdraví lidí,
policisté jej obvinili z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky ve smyslu ustanovení
§ 247/1 trestního zákona.

Ve škole
zahořel sodík
Těžko říci, zdali popisovanou
událost hodnotili žáci jako
zpestření výuky, či jako vážné
nebezpečí, které jim hrozilo.
Ke konci dubna totiž došlo
v budově školy v Pernerově
ulici k zahoření sodíku při jeho
ukládání do školního skladu.
Na místo se dostavili hasiči
i zdravotníci, žáci byli mezitím
personálem školy evakuováni
na bezpečná místa. Přestože je
sodík silně reaktivní prvek,
ke zranění osob během události
nedošlo. Škoda způsobená
na inventáři školy ještě není
vyčíslena. Vyučování se zdrželo
o celé dvě hodiny.
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Územní rozvoj
Seriál: Co je to územní řízení, 4. díl

Vydání rozhodnutí
v územním řízení
nnV posledním díle našeho seriálu se dostáváme do závěrečné
fáze územního řízení – tj. vydání rozhodnutí stavebního
úřadu a další možný postup po vydání tohoto rozhodnutí.
Vydání rozhodnutí
v územním řízení

Stavební úřad posuzuje žádost
žadatele, kdy zejména zkoumá,
zda je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona,
zejména s platnou územně
plánovací dokumentací, a jeho
prováděcích právních předpisů,
mj. s obecnými požadavky na
využívání území, dále s požadavky na veřejnou dopravní nebo
technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení
nebo podmínkám dotčených
ochranných a bezpečnostních
pásem a v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů
a se závaznými stanovisky,
popřípadě rozhodnutími
dotčených orgánů. Na území hl.
m. Prahy jsou v účinnosti
pražské stavební předpisy.
V jednoduchých věcech,
zejména lze-li rozhodnout na
základě dokladů předložených
žadatelem, stavební úřad vydá
rozhodnutí bez zbytečného
odkladu, nejdéle však ve lhůtě
do šedesáti (60) dnů ode dne
zahájení územního řízení. Pokud
by k záměru bylo vyžadováno
závazné stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na
životní prostředí, lhůta pro
rozhodnutí úřadu činí až
devadesát (90) dní.
Na základě posuzování
stavební úřad rozhodne o (i)
zamítnutí žádosti, nebo o (ii)
umístění stavby, tj. rozhodne
vydáním územního rozhodnutí.
Pokud nebude záměr v souladu s uvedenými požadavky nebo
jestliže by umístěním a realizací
záměru mohly být ohroženy
zájmy chráněné stavebním
zákonem nebo zvláštními
právními předpisy, stavební úřad
žádost o vydání územního
rozhodnutí zamítne. Ve lhůtě
patnácti (15) dnů ode dne
oznámení rozhodnutí může
žadatel dle ust. § 81 a násl.
správního řádu proti tomuto
rozhodnutí podat odvolání. O odvolání proti zamítnutí žádosti
platí shodně to, co je uvedeno

níže o odvolání proti vydanému
územnímu rozhodnutí (viz dále).
V opačném případě vydá
stavební úřad územní rozhodnutí, kterým schvaluje navržený
záměr, vymezí pozemky pro jeho
realizaci, případně stanoví
některé podmínky pro realizaci
záměru.
Doba platnosti územního
rozhodnutí dle ust. § 93 stavebního zákona činí dva (2) roky ode
dne nabytí právní moci. Stavební
úřad může stanovit v odůvodněných případech lhůtu delší,
nejdéle však v délce pěti (5) let.

Podání odvolání

Účastník může proti územnímu
rozhodnutí ve lhůtě patnácti
(15) dnů ode dne oznámení
rozhodnutí podat odvolání dle
ust. § 81 a násl. správního řádu,
pokud se však po oznámení
rozhodnutí tohoto práva
písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Další náležitosti odvolání
stanoví ust. § 82 správního řádu.
O odvolání rozhoduje odvolací
orgán nadřízený stavebnímu
úřadu, který vydal napadené
rozhodnutí. Odvolací správní
orgán dle ust. § 89 správního
řádu přezkoumává soulad
napadeného rozhodnutí a řízení,
které vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními
předpisy. Správnost napadeného
rozhodnutí přezkoumává jen
v rozsahu námitek uvedených
v odvolání, jinak jen tehdy,
vyžaduje-li to veřejný zájem.
Jestliže odvolací správní
orgán dojde k závěru, že
napadené územní rozhodnutí
je v rozporu s právními předpisy
nebo že je nesprávné, může
v souladu s ust. § 90 správního
řádu rozhodnout tak, že
napadené území rozhodnutí
nebo jeho část zruší a (i) řízení
zastaví, nebo (ii) vrátí k novému

projednání stavebnímu úřadu,
který územní rozhodnutí vydal a
který je nadále vázán právním
názorem odvolacího správního
orgánu, anebo (iii) územní
rozhodnutí či jeho část změní.
Neshledá-li odvolací správní
orgán důvod pro postup popsaný
v předchozí větě, odvolání
zamítne a napadené územní
rozhodnutí potvrdí. Proti
rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat
a nabývá právní moci, jestliže
bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům (v souladu
s ust. § 91 správního řádu).

Nabytí právní moci

Územní rozhodnutí nabývá
právní moci okamžikem, kdy již
není možné jej napadnout
odvoláním. To nastává okamžikem, kdy marně uplyne lhůta
pro podání odvolání všemi
účastníky (není-li podáno
odvolání), případně okamžikem,
kdy je účastníkům oznámeno
rozhodnutí odvolacího orgánu
(je-li podáno odvolání).
Po dni nabytí právní moci
územního rozhodnutí stavební
úřad doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený
doložkou právní moci spolu
s ověřenou grafickou přílohou,
kterou tvoří celková situace
v měřítku katastrální mapy,
popřípadě další vybraná část
dokumentace.

Otázky a odpovědi:

1. Jak se lze bránit proti
vydanému územnímu
rozhodnutí?
Účastník řízení může proti
rozhodnutí podat ve lhůtě
patnácti (15) dnů (ode dne jeho

oznámení) odvolání, ve kterém
lze napadnout toliko výrok
rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nadřízený odvolací orgán,
který jej může zrušit, změnit
či vrátit stavebnímu úřadu
k novému projednání.
V odvolání by měl účastník
územního řízení uvést, jakým
způsobem se účinky územního
rozhodnutí dotýkají jeho práv, ať
vlastnických či jiných věcných.
2. Jak se lze bránit proti
zamítavému závaznému
stanovisku orgánu územního
plánování?
Závazné stanovisko, vydané
orgánem územního plánování ve
smyslu § 96b stavebního zákona,
lze napadnout taktéž až
prostřednictvím odvolání proti
výslednému územnímu
rozhodnutí, do kterého se
závazné stanovisko promítá.
Je-li závazné stanovisko
nesouhlasné, nelze pak v závěrečném rozhodnutí žádosti
stavebníka vyhovět. Účastník
tedy nemůže, jak tomu bylo do
účinnosti novely stavebního
zákona, napadnout stanovisko
ihned po jeho vydání, nýbrž
musí vyčkat na závěrečné
rozhodnutí a odvolat se proti
tomuto.
3. Jaká je další možnost obrany
po zamítnutí odvolání?
Pokud nebude odvolacím
orgánem vyhověno odvolání
proti rozhodnutí stavebního
úřadu, má účastník možnost jej
napadnout správní žalobou, a to
k příslušnému krajskému soudu,
v jehož obvodu má sídlo
stavební úřad, jenž napadené
rozhodnutí vydal. Podmínkou je,
že účastník vyčerpal možnost
podat řádný opravný prostředek
ve správním řízení (tedy
odvolání). Žalobu ve správním
soudnictví lze podat ve lhůtě
dvou (2) měsíců od doručení
zamítavého rozhodnutí
o odvolání. Soud může na návrh
žalobce současně rozhodnout
o odložení účinků rozhodnutí
stavebního úřadu do doby, než
rozhodne o žalobě, jedná se však
(vic)
spíše o výjimečný postup.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
ODVOLÁNÍ

ŽALOBA VE SPRÁVNÍM SOUDNICTVÍ

právo podat odvolání proti
územnímu rozhodnutí má účastník

právo podat správní žalobu proti
územnímu rozhodnutí má účastník

odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí

žaloba se podává ve lhůtě 2 měsíců
ode dne doručení rozhodnutí
o odvolání

odvolání se podává k odvolacímu
orgánu nadřízenému úřadu, jenž
napadené rozhodnutí vydal

žaloba se podává ke krajskému
soudu, v jehož obvodu má sídlo úřad,
jenž napadené rozhodnutí vydal

včas podané a přípustné odvolání
odkladný účinek

žalobě může být přiznán odkladný
účinek rozhodnutím soudu
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Územní rozvoj
Obyvatelé Bohnic protestují proti výstavbě OD Kaufland

Projekt
zcela ignoruje
specifika lokality
nnStovky obyvatel Bohnic a Troje se obrátily na Magistrát
hlavního města Prahy s vyjádřením zásadního nesouhlasu
se stavbou hypermarketu Kaufland, který by měl vyrůst
v těsné blízkosti bytových domů v této pražské čtvrti
a přírodního parku Draháň.
Projekt obchodního domu
Kaufland zcela ignoruje
specifika dané lokality. Hypermarket by měl stát v sousedství
Přírodního parku Draháň–Troja
a naproti připravovanému
hlavnímu vchodu do Botanické
zahrady. Navíc je v těsné
blízkosti pěti bytových domů
s více než tisíci domácnostmi,
přičemž nekrytý zásobovací
dvůr a střešní klimatizační
jednotky by svým hlukem
výrazně znepříjemňovaly život
mnoha obyvatelům.

Jako další problematický
aspekt vnímají obyvatelé
Bohnic nárůst dopravy. Projekt
počítá s 1 200 000 průjezdy
vozidel za rok skrze izolační
zeleň v majetku města. Nárůst
osobní i nákladní dopravy,
zejména v ulici K Pazderkám, by
podle nich znamenal i zvýšené
bezpečnostní riziko pro chodce,
zejména maminky s dětmi
a seniory venčící pejsky.
Znečištění z automobilového
provozu pak dle studie zasáhne
i část Botanické zahrady.

Do těchto míst se hypermarket opravdu nehodí.

Odpor obyvatel
i radnice a okolních
institucí

Proti záměru výstavby obchodního domu Kaufland se již dříve
v dotazníkovém šetření
iniciativy Proti-plotu vyjádřilo
96,7 % obyvatel a svůj jasný
nesouhlas vyjádřili i všichni
zastupitelé MČ Praha 8.
S výstavbou nesouhlasí ani
ředitel Botanické zahrady Troja
a Zoologická zahrada Praha.
„V krásném a zeleném sídlišti
Bohnice se potýkáme s celou
řadou rizikových developerských
záměrů, nejnověji s chystanou
výstavbou hypermarketu
Kaufland,” uvedl zastupitel
a předseda komise pro životní
prostředí MČ Praha 8 Vít Céza.

Konec nesmyslným
developerským
projektům

„Po dohodě s panem starostou
Romanem Petrusem jsme
zahájili proces přípravy jiného
územně plánovacího podkladu,
který má šanci začít chránit
oblast bohnického sídliště
výrazně dříve než samotný
Metropolitní plán. Tím by měla
být územní studie s regulačními
prvky,“ uvedl Céza a doplnil:
„Vedle toho mohu slíbit maximální boj proti uvažované
výstavbě Kauflandu
v Bohnicích.”
Obyvatelé Bohnic a iniciativa
Proti-plotu nebrání svůj životní
prostor poprvé. Loni například
zabránili za podpory starosty
Romana Petruse vykácení
vzrostlého dubového lesa
a stavbě rozhledny s klubem,
restaurací a parkovištěm
skrývající se pod názvem
Ekocentrum.

„Chápeme, že město se musí
rozvíjet, ale musí to být
v souladu s daným územím
a s respektem k obyvatelům
a jejich životnímu prostoru,“
říká za iniciativu Proti-plotu
Petr Kalla.

Jak mohu pomoci?

Každý může pomoci nejméně
dvěma způsoby. Prvním je
podepsat se pod petici proti
výstavbě OD Kaufland. Petiční
archy naleznete: v obchodě
HappyZOO v OC Krakov,
v Bioobchůdku vedle pošty
Lodžská, v městských knihovnách v KD Krakov, Kobylisy,
Ládví a v květinářství U Dvou
květinek v OC Visla (konečná
autobusu 200). Na místě si
můžete čistý petiční arch i vzít
a požádat o podpis rodinu,
přátele, kolegy – nemusí mít
trvalé bydliště na Praze 8.
Případně lze arch stáhnout
na stránce www.proti-plotu.cz.
Cílem je 10 000 podpisů, které
budou předány na Magistrát hl.
m. Prahy.
Druhou možností je od
30. 5. 2018 přispět iniciativě
Proti-plotu v kampani na
serveru Hithit.com. Vše, co
členové iniciativy dělají, dělají
ve svém volném čase a bez
nároku na honorář. Vznikají ale
náklady, které zatím hradí ze
svého – např. výpisy z katastru,
tisk letáků, konzultace. I drobný
finanční příspěvek pomůže tyto
a podobné náklady hradit
a umožní zapojit více odborníků. Jako poděkování za podporu
obdrží každý malý originální
dárek.
Podrobnější informace
nejdete na internetu na adrese
www.proti-plotu.cz.(kal)
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Představujeme Komunitní školu Troja

Místo, kde se prolínají
svoboda a zodpovědnost
nnKe konci roku 2017 byla
v ulici Na Farkách otevřena
Komunitní škola Troja, kde
se věnují dětem ve školce,
předškole i škole na
1. a 2. stupni.
Hlavním společným tématem
školy je autenticita a rozvoj
kompetencí dětí i rodičů,
hlavními hodnotami jsou
svoboda, zodpovědnost
a občanský princip. Škola
i školka fungují ve veliké
zahradě, kde je pro děti postaveno několik krásných objektů,
v nichž probíhá hra i výuka,
školka je umístěna ve zvláštním
objektu. Všechny děti se ale
průběžně potkávají, a je-li to
možné, spolupracují.
Na „zahrádce“ jsou denně od
8.30 do 17.00 hodin. Program
probíhá v dopoledním a odpoledním bloku. Dopoledne probíhají
tři hodiny, poté následuje oběd
a odpoledne probíhají další dvě
hodiny. Program bývá v úterý
a čtvrtek zaměřen na základní
trivium matematika, čeština
a angličtina a v ostatních dnech
je doplněn o emoční inteligenci,
komunikaci, improvizaci,
storytelling a další důležitá

Komunitní škola Troja nabízí inspirativní prostředí pro netradiční výuku.

témata. V pondělí se zaměřují na
přírodní vědy, ve středu na
finance a kariéru, hudbu
a výtvarnou výchovu. Ve čtvrtek
odpoledne jsou probírány „dějiny
pozpátku“ a společenské vědy.
Z cizích jazyků je zatím možnost

učit se kromě angličtiny ještě
španělštinu a ruštinu, v případě
zájmu i další jazyky.
Výuka probíhá hodně
projektově, časté jsou výlety
a odborná témata se učí
zážitkově a hrou (například pro

Krajinářský festival na Vítkově

Objevte
pražskou
divočinu!

nnPraha se v letních měsících stane
dějištěm 6. ročníku mezinárodního
krajinářského festivalu, který vnese
do veřejného prostoru města více než
50 site-specific instalací a intervencí
předních českých i zahraničních
architektů a umělců.
Pro letošní ročník landscape festivalu
s podtitulem Objevte pražskou divočinu!
byly na základě rozpravy s odbornou
veřejností vybrány lokality, o jejichž
budoucnosti se nyní vedou diskuse – ostrov
Štvanice, Rohanský ostrov, vrch Vítkov

a dolní Žižkov. Právě tyto oblasti by se díky
vhodné revitalizaci měly stát příkladem
kvalitního rozvoje městské krajiny
a veřejného prostoru v širším centru Prahy.
Slavnostní zahájení festivalu s názvem
Eskalace dobra na Vítkově proběhne
o první letní noci 21. 6. od 16 hodin.
Vystoupí kapely J.A.R., Kapitán Demo
a Puding paní Elvisovej. Podzimní program
pak bude patřit odborným přednáškám,
debatám a diskusím za účasti odborníků,
politické reprezentace a široké veřejnosti.
Festival pořádá Galerie Jaroslava
Fragnera ve spolupráci s Magistrátem
hlavního města Prahy, IPR, městskými
částmi Praha 3, 7 a 8, Společností pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, Vilou
Štvanice, Tancem Praha a Přístavem 18600.
Všechny akce festivalu jsou zdarma.
Festival nemá centrální prostor. „Jeho
hlavní ideou je vytvoření alternativní
turistické trasy vůči přehřátému centru,
vzájemné propojení Holešovic, Karlína
a Žižkova a představení potenciálů
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strategii a taktiku užívají hru
Dračí doupě). Zabývají se
i bankovnictvím, medicínou,
obchodem a vším, v čem pracují
rodiče a jejich přátelé. Každé
z dětí má svoji katedru a v rámci
ní si připravuje informace všude
tam, kde se v rámci programu
vyskytují, ať už jsou na koňské
farmě nebo v centru Prahy.
S příchodem hezkého počasí na
zahrádce tráví čím dál více času
hraním, pozorováním žab,
vysazováním kytek a podobně.
Vnímání světa v souvislostech,
zodpovědnost a svoboda jsou
témata, která se prolínají vším,
co dělají. Proto se připravují na
návštěvu a spolupráci s firmami
a spolupráci na sociálních
projektech.
Velmi důležitá je pro ně
spolupráce s rodiči a celou
rodinou. Mají rádi, když se
jednotlivé světy prolínají –
primární prostor (rodina) je
přirozenou součástí toho
sekundárního (školy). Všichni
se dobře znají, což umožňuje
pomalu společně vytvářet
rodinu rozšířenou. Proto je zde
i program pro rodiče. Na zahrádce organizují semináře a školení
z oblasti rodinného i partnerského života. Více informací lze
nalézt na facebooku „komunitniskolatroja“. Nejlepší je přijít
v úterý nebo ve čtvrtek
dopoledne, předem je nezbytné
zavolat na tel. 731 432 378 Jitce
Cenkové, nebo se s ní spojit
e-mailem na jitka.cenkova@
gmail.com.(vic)

možných budoucích center společenských
aktivit,“ přibližuje koncepci festivalu Dan
Merta. Obyvatelé a návštěvníci Prahy se
tak mohou těšit na velké množství
site-specific instalací a intervencí, k jejichž
realizaci byla oslovena řada tvůrců českých
(např. Milena Dopitová, H3T, Kurt Gebauer,
Jiří Kovanda, Jitka Trevisan) i zahraničních
(např. Lodewijk Baljon, Till Rehwald, Ilona
Németh). Kromě instalací čeká návštěvníky
festivalu také mnoho výstav – například
v chátrající Fuchsově kavárně na Štvanici,
která se po dobu festivalu promění
v galerii.
„Takto významný krajinářský festival
v Praze 8 vítáme. Velmi nám pomůže při
přípravách a budoucím rozvoji velmi
významných oblastí Prahy 8, kterým
dominuje oblast Rohanského nábřeží,“
dodává k akci zastupitel Vít Céza. Budoucí
trasu festivalu si pak mohli Pražané projít
již brzy z jara, kdy na mnoha místech
vykvetla linie narcisů, kterých bylo na trase
vysazeno v rámci podzimního workshopu
téměř 25 tisíc.(kad)
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Měníme Prahu 8
Veřejný prostor

Udržitelný rozvoj

Instalujeme komunitní
kompostéry
na Osmičce
Komunitní kompostování
na Osmičce se těší velkému
zájmu. V rámci pilotního
projektu Spolu8Bio instaluje
městská část Praha 8 společně
s organizací Ekodomov pět
komunitních kompostérů,
a to v Karlíně, Libni, Kobylisích, Bohnicích – Troji a Čimicích. Zapojené domácnosti tak
mají možnost třídit kompostovatelný biomateriál.
„V rámci projektu Spolu8bio
chceme lidem, kteří nemají
zahradu ani vnitroblok,
nabídnout možnost kompostovat kuchyňský odpad,“ říká
Hana Matoušová, radní
MČ Praha 8.
Komunitní kompostér typu
SIVA DUO je určen pro 10 až
15 domácností. Je zateplený,

a proto mohou domácnosti
třídit bioodpad i během
zimních měsíců.
Každý kompostér má svoji
správkyni, která se o kompostér stará. Navíc je kompostér
zcela uzamykatelný, klíče
vlastní pouze zapojení
zájemci.
„Zájem o komunitní
kompostování byl opravdu
velký, do projektu se přihlásilo
necelých 100 zájemců.
V současné době už komunitní kompostéry fungují
v Kobylisích, Bohnicích
a Čimicích,“ dodává Hana
Matoušová, radní MČ Prahy 8.
Lenka Černínová,
Odd. strategického rozvoje
a MA21

Zákoutí v novém
Městská část Praha 8 se ani
po roce nevzdala nadějí na
proměnu a zlepšení vzhledu
ulice Za Poříčskou bránou
a jejího okolí. V návaznosti na
zpracovanou architektonickou
studii se rozhodla učinit první
dílčí úpravu. A to nechat
vymalovat zdi na prostranství
při výstupu z průchodu metra
Florenc do této ulice.
„Vyhlásili jsme proto veřejnou
výzvu, na jejímž základě se
přihlásilo celkem 43 autorů se
svými návrhy. Na neformálním
setkání k výběru se sešli
obyvatelé ulice i spolky, zástupci
vlastníků i experti z oboru.
Celkem 9 osob včetně zástupce
městské části hodnotilo návrhy,“
říká radní Hana Matoušová.
Vítězem se stal abstraktní
návrh s názvem Vzorový dialog
mezinárodního umělce s ruskými předky Marata Danilyana.
A právě tento umělec na obě zdi
v průběhu dubna a května

nejprve přenesl návrh v hrubých
obrysech a poté motiv nastříkal
spreji v barevných kombinacích,
a obě zdi tak dokonale proměnil.
Ostatně posuďte sami.
„Věříme, že se touto velkoplošnou malbou alespoň trochu
zlepší veřejný prostor v této
zanedbané a přitom tak
historicky zajímavé části
Karlína,“ komentuje radní Hana
Matoušová, která proměnu
prostoru iniciovala.
Jana Martínková,
odd. strategického rozvoje a MA21

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 VÁS ZVE NA AKCI

10:00–16:00

ČTVRTEK

31/5 2018
10:00–20:00

PROSTRANSTVÍ U METRA PALMOVKA
PŘED KOMERČNÍ BANKOU

PREZENTACE ORGANIZACÍ

Stánky organizací se zaměřením na
udržitelný rozvoj.
13:00–18:00

FÉROVÁ OSMIČKA

Trh sociálních firem, fair trade a místních
farmářů.
18:00

VÝSTAVA

Zahájení venkovní výstavy návrhu
předprostoru centra Nová Palmovka
s komentovanou prohlídkou.
18:00–20:00

DEBATA

Veřejná debata s odborníky o proměně
Palmovky.
13:00–18:00

VYHLÍDKA NA PALMOVKU

Možnost prohlédnout si Palmovku a okolí
ze střechy Komerční banky

31/5–28/6 2018
VENKOVNÍ VÝSTAVA

Akce se koná pod záštitou místostarosty MČ
Praha 8, Petra Vilguse.
Akce se koná v rámci Evropského týdne
udržitelného rozvoje
AKCE JE ZDARMA

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8

Bohnice | Kobylisy | Čimice | Karlín
části území Libeň | Troja | Střížkov | Nové Město | Žižkov

Vy podejte návrh,
my zajistíme jeho realizaci.
Máme 10 miliónů korun.
Návrhy na úpravy veřejných prostranství v Praze 8 podávejte

do 30. června 2018.
Informace na mojeosmicka.praha8.cz

Fairtradová
městská část

PRAHA 8
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Zastupitelstvo mladých

Diskuse se studenty
Již druhý rok se na osmičce
konalo Fórum mladých, kde
se setkalo přes čtyřicet žáků
a studentů základních a středních škol Prahy 8. Zatímco
loňský rok akci pořádala
městská část Praha 8 a Zastupitelstvo mladých Prahy 8 s její
organizací jen pomáhalo, letos
byla plně v režii mladých
zastupitelů. A to včetně
moderace, cateringu a facilitace
u diskusních stolů. Žáci
a studenti zde měli jedinečnou
příležitost navrhnout a vyjádřit
se u pěti tematických stolů
k největším problémům, které
na osmičce pociťují, a zároveň
i k tomu, co se jim na jejich
městské části líbí. Akce se
zúčastnil i místostarosta Prahy 8
Petr Vilgus, zastupitel Vít Céza
a radní Jana Solomonová.
Nakonec sami účastníci vybrali

Zapojte se

Výsledky
veřejného
fóra 2018
nnV pondělí 16. dubna 2018
se v Kulturním domě Ládví
uskutečnil již 3. ročník
Veřejného fóra s cílem zjistit
podněty od občanů ke
zlepšení života v Praze 8.
„Každoročně pořádáme tuto
diskusní akci ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst
ČR. Naši občané mohou u stolů
tematicky zaměřených podávat
podněty, diskutovat a dozvědět
se o rozvojových záměrech od
přítomných zastupitelů nebo
zástupců odborů úřadu,“ říká
místostarosta MČ Praha 8
Petr Vilgus.
Diskutovat a podávat podněty
bylo možno u šesti tematických stolů:
• Školství, kultura, volný čas,
sport, cestovní ruch
• Doprava
Životní prostředí
• Rozvoj městské části, bydlení,
podnikání, investice

studenti ze Zastupitelstva mladých Prahy 8.

10P – deset nejdůležitějších
návrhů pro lepší Osmičku, se
kterými bude dále Zastupitelstvo mladých seznamovat
příslušné orgány.
1. Motivovat mladé umělce
(např. formou soutěží – literární,
scénáristické)

2. Nechceme Kaufland
v Bohnicích
3. Problémové osoby pod vlivem
návykových látek a bez domova
v oblasti Bulovka a metro
Kobylisy
4. Zajistit rodilé mluvčí
ve školách

• Sociální oblast, bezpečnost,
zdraví obyvatel
• Občan a úřad, informovanost,
služby občanům

10. Podporovat alternativní
vzdělávání ve školách.
11. Vrátit rozklikávací rozpočet
na web MČ Praha 8.
12. Propagovat objednání na
úřad online.

U každého kulatého stolu
určili občané dva nejdůležitější podněty k řešení. Ty poté
přítomní občané seřadili
dle důležitosti.
1. Zrušit autobusové nádraží
Ládví.
2. Nesouhlas s čimickou
radiálou – nahradit tunelem
Pelc – Tyrolka na křižovatku
Cínovecká – Kostelecká.
3. Zabránit výstavbě v zahrádkářské kolonii Na Okrouhlíku.
4. Zvýšit terénní sociální práce
pro resocializaci osob bez
přístřeší.
5. Výstavba nových bytových
jednotek, obzvlášť sociálních.
6. Instalovat nádoby na
bioodpad (i na sídlištích).
7. Kontrolovat pravidelně
lokality, kde se vyskytují osoby
bez přístřeší (včetně úklidu).
8. Podporovat vznik komunitních zahrad, vytipovat vhodné
lokality (nejen opuštěné)
a. na sídlištích,
b. v okolí ulic Vršní, Horňátecká, Služská.
9. Posílit kapacity základních
škol tak, aby mohly školy
poskytovat odpovídající vzdělávání talentovaným žákům.

Všechny podněty budou
předány na příslušné odbory
k řešení. Zprávu z veřejného
fóra naleznete na webu
MČ Praha 8: www.praha8.cz/
Verejne-forum-MA21 v sekci
místní Agenda 21.
Přítomní občané měli
možnost dozvědět se informace
o novém ročníku participativního rozpočtu Moje Osmička.
Místostarosta Petr Vilgus
k tomu uvádí: „V roce 2017

Diskuse u kulatých stolů v KD Ládví.
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5. Zlepšit komunikaci studentů
a školy
6. Zrušení modrých zón u škol
7. Vybudování sídlištních
parkovišť
8. Revitalizace prostředí Normy
(Štěpničná – nechceme výškové
budovy)
9. Větší informovanost ohledně
kulturních akcí a akcí v centrech
10. Krakov – spojovací můstek
– problémová mládež – kontrola
pohybu osob policií
Celá akce se vyvedla nade vše
očekávání. Povedlo se nejen
zapojit mladé do komunální
politiky a strávit příjemné
dopoledne, ale také ukázat, že
Zastupitelstvo mladých dokáže
zorganizovat velkou akci bez
větší pomoci. V neposlední řadě
také účastníci měli příležitost
poznat mezi svými vrstevníky
nové kamarády s podobnými
zájmy. A co je hlavní. Ukázalo
se, že Fórum mladých je na
osmičce již tradiční akcí.
Vojta Pruška

občané podali 36 návrhů na
zkvalitnění veřejného prostoru,
například na úpravu dětských
hřišť, vybudování skateparku
a naučné stezky, obnovy pítka
ve starých Bohnicích. Celkem
20 návrhů se po elektronickém
hlasování dostalo do vyčleněné
částky 10 mil. Kč z rozpočtu MČ
Praha 8.“ Návrhy projektů byly
předány k realizaci na příslušné
odbory úřadu. Vaše návrhy
můžete podat do konce června
2018 na adrese www.mojeosmicka.praha8.cz, kde jsou
uveřejněny pravidla, harmonogram a výsledky z roku 2017.
Iva Hájková,
Koordinátorka MA21
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Zdravotní a sociální péče
burza
seniorů
Burza seniorů
se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy,
tel. 286 883 676.
Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova
Kontakt: Jana Fejfarová, tel. 725 008 407
Iva Hubená, tel. 737 353 942

PROGRAM NA červen
``5. 6. úterý od 13.00 hod.
 Výtvarná dílna – KŮŽE a DRÁTOVÁNÍ, v Gerocentru, vede p. Boušová.
``12. 6. úterý od 13.00 hod.

 Výtvarná dílna – KŮŽE

v Gerocentru, vede p. Boušová
``14. 6. čtvrtek od 13,00 do 14.00 hod.

 Jóga pro seniory v Gerocentru,

vede p. Müllerová

``19. 6. úterý od 13.00 hod.
 CVIČENÍ PAMĚTI v Gerocentru.
Vede Iva Hubená
``21. 6. čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.

 BABINEC – Zpívání s kytarou,

Nový název

SOS místo OÚSS

nnPříspěvková organizace MČ Praha 8 poskytující sociální a zdravotnické služby
občanům Prahy 8, dříve známá jako Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb,
se nyní přejmenovala. Nový název zní Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8,
zkráceně SOS Praha 8.
„Návrh na přejmenování, který podal ředitel
organizace Michal Souček, byl projednán
a schválen Radou i Zastupitelstvem. Sám
jsem s novým názvem rád souhlasil. Jsem
přesvědčen, že je velice moderní, mnohem
snáze zapamatovatelný, a i ze zkratky je
pochopitelné zaměření organizace,“ říká
starosta Prahy 8 Roman Petrus.
Cílovou skupinou organizace jsou zejména
senioři a osoby se zdravotním postižením.
Organizace má registrovány čtyři sociální
služby a občanům Prahy 8 nabízí pečovatelskou službu, pobytové odlehčovací služby
v domě sociálních služeb, centra aktivizačních programů a denní stacionář. Další
významnou činností organizace je poskytování zdravotnických úkonů formou domácí
ošetřovatelské péče.

Kromě uvedeného organizace pravidelně
pro své klienty pořádá výlety a rekreace
a provozuje na čtyři kluby seniorů. SOS
Praha 8 poskytuje ale pomoc i těm nejmenším a s podporou MČ Praha 8 provozuje
denní dětské jesle (bližší informace níže),
kde je poskytována péče dětem ve věku
od jednoho do čtyř let věku.
V dalších číslech měsíčníku Osmička vám
shora uvedené služby blíže představíme.
Pro bližší informace a jednotlivé kontakty navštivte nový web organizace na adrese
(býv)
www.sospraha8.cz.

v Gerocentru, vede Iva Hubená
``22. 6. pátek od 9.30 hod.

 VÝLET – LYSÁ nad Labem.

Sraz v 9.30 hod. u pokladen na nádraží
Vysočany. Vede p. Boušová

``28. 6. čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod.
 Jóga pro seniory, v Gerocentru,
vede p. Müllerová.
``Středy 6., 13., 20. a 27. 5. od 13.00 hod.
 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 v Gerocentru.
Hole vlastní. Vede Iva Hubená.

výzva

Pomozte okradenému invalidovi
Smutné chvíle prožil senior zcela odkázaný na invalidní vozík: Neznámý pachatel
mu z parkoviště před domem odcizil
speciální osobní automobil. Na to, aby si
pořídil nový, však nemá dostatek financí.
Úřad MČ Praha 8 mu podle předpisů

operativně vyplatil příspěvek, ovšem to
zdaleka nestačí. U Komerční banky si
nešťastný spoluobčan zřídil transparentní
účet 115-7268260227/0100, na který mu
můžete zaslat libovolnou finanční částku.
(mik)
Pomůžete?

SOS Praha 8 provozuje Denní jesle

Celodenní péče i hlídací služba

Seniorská
OSMA
výlety
přednášky
vycházky
Podrobnosti na:

www.seniorskaosma.cz

nnPříspěvková organizace Sociální
a ošetřovatelské služby (SOS) Praha 8
je zaměřena především na seniory
a invalidní osoby, ale provozuje také
Denní dětské jesle v ulici Mirovická
1282/6.
Jesle se nacházejí v klidné části Prahy 8
v prostorné zahradě s dobrou dostupností.
Zařízení postupně prošlo rozsáhlými
rekonstrukcemi. Moderně vybavené herny
tak splňují veškeré požadavky pro děti
ve věku od 1 do 4 let.
V jeslích o děti pečuje plně kvalifikovaný
personál. Vyvážená a plnohodnotná strava
je připravována ve vlastní kuchyni. Děti si
zde upevňují kulturně hygienické návyky,
učí se sebeobsluze a hře v kolektivu. Při
výchovných zaměstnáních a organizovaných hrách rozvíjejí rozumové, citové,
výtvarné, hudební a motorické schopnosti.
Pobyt na účelně vybavené zahradě je

každodenní součástí programu, v letním
období je zpestřován hrou v brouzdališti.
Rodičům doporučujeme postupnou
adaptaci dětí za jejich přítomnosti, aby
odloučení bylo co nejméně bolestivé
a rodiče se mohli věnovat svým pracovním
povinnostem s tím, že je o jejich děti dobře
postaráno.
Maminky a tatínkové na rodičovské
dovolené mají možnost využít jesle, a to jak
v celodenní docházce, tak v hlídací službě
(nepravidelná docházka, krátkodobé
pobyty). Zápisy do trvalé docházky jsou
vyhlašovány v jarních měsících, do hlídací
služby přijímáme děti i v průběhu roku
dle kapacity.
Bližší informace o provozu a cenách najdete na našich stránkách www.sospraha8.cz,
jaroslava.cizkova@sospraha8.cz nebo přímo
v jeslích na telefonním čísle 284 685 087.
Kolektiv SOS Praha 8
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Karlínské Centrum integrace dětí a mládeže, z. s.

CID má cit

nnCentrum integrace dětí (CID), které sídlí v karlínské
Peckově ulici, má za sebou bezmála 28 let nesmírně záslužné
práce na poli zlepšení podmínek integrace dětí se
specifickými potřebami.
„I děti se specifickými potřebami
si zaslouží krásné dětství,“
přibližuje motto CID Marie
Petrželová, zakladatelka
a dodnes výkonná ředitelka CID.
„Naší zásadou je pomáhat, ale
nedávat vše zadarmo, podmínkou je vždy aktivní spolupráce
s klienty. Pak jsou děti i jejich
okolí připraveny na tvrdý život
v dospělosti,“ dodává. Ale nejde
jen o děti, CID se zaměřuje také
na mládež, rodiče, nezaměstnané i seniory.
Centrum, které začalo
pracovat už v listopadu 1990, je
zaměřeno především na děti se
zdravotním postižením a sociálním ohrožením a na jejich rodiče,
prarodiče nebo pěstouny. V CID
pracují s dětmi s nejrůznějšími
zdravotními postiženími,
zejména alergiky, atopiky,
s dermorespiračním syndromem,
jejich kombinacemi s DMO, LMD,
ADHD, PAS, ale i s SPU – například s logopedickými problémy,
dysgrafiky, dyslektiky, poskytují
pedagogicko-psychologické
a sociální poradenství. Nezanedbatelnou součástí pomoci je
ochrana práv dětí, podpora jejich
zájmů a potřeb a vytváření
podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže včetně
jejich rodičů.
Centrum vzniklo modifikací
konceptu integrované poradny
s terapií, který vznikl na Karlově
univerzitě. „Úzká vazba na
pedagogické a sociálně-právní

VOŠ, filozofické nebo pedagogické fakulty je u nás dodnes. Praxi
u nás získávají zejména studenti
studia sociální nebo speciální
pedagogiky, psychologie, sociální
práce,“ říká paní Petrželová.
Za dobu své činnosti CID
vygeneroval spoustu aktivit,
které se postupně oddělily
a jedou samostatně – třeba kluby
a kroužky jógy, turistiky,
ekologie, Dračí doupě, outdoor
sportování. „Dětskou hernu,
cvičení maminek s dětmi
a výuku práce na PC jsme
v Babyklubu organizovali jako
vůbec první v Karlíně. Po povodních v roce 2002 na to navázaly
nové kluby Pecka a Pecička,“
hrdě říká Marie Petrželová.
CID neustále rozvíjí bohatou
klubovou činnost, propagační
i tradiční akce a speciální
programy, rehabilitace a masáže
ve studiu Harmonie. Registrované sociální služby a pověření
k výkonu SPOD umožňuje jejich
poskytování v rámci klubů,
poradny, vzdělávání a nejrůznějších akcí pro veřejnost. Ve
spolupráci s o. p. s. Volonté
Czech úspěšně rozvíjí komunitní práci v novém projektu KCK
– Komunitní centrum Karlín
a v klubu BSS pro seniory.
Hodně terapeutických aktivit
v klubech i při doučování je
výtvarných, hudebně pohybových, ale třeba i literárních.
„Samotná pomoc musí děti bavit,
takže probíhá formou her. Právě
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Narozeninová oslava na dětském táboře.

např. logopedické problémy jsou
úzce spojené s dyslexií a dysgrafií, proto si hrajeme s písmeny,
cvičíme jazýček a hodně čteme,“
vysvětluje Marie Petrželová.
Pro nejmenší děti od roku do tří
let nabízí CID asistované hlídání
a programy v klubu Pecička.
Školáci do deseti let a starší mají
své aktivity v klubu Pecka,
doučování a terapeutická
cvičení. Na letní prázdniny se
připravují příměstské tábory
a další programy.
Veškerá tato záslužná činnost
je přitom hlavně závislá na
dobrovolnické pomoci, mzdové
prostředky jsou naprosto
nedostatečné pro zaměstnání
potřebných mladých pracovníků. Pomáhají proto senioři
v důchodovém věku. „Moc
děkujeme městské části Praha 8,
která nám každoročně přispívá
formou grantů, jinak peníze
sháníme, jak se dá,“ říká
s povzdechem Marie Petrželová
a dodává: „Jsme rádi za každou
pomoc, která nemusí být jen

finanční – uvítáme i služby nebo
materiál pro práci s dětmi
(papíry, pastelky, tužky, barvy,
lepidla). Hračky a oblečení jsou
součástí stálého výměnného
bazárku.“
Sdružení dobrovolnických
aktivit Hestia ocenilo činnost
CID a jeho dobrovolných
pracovníků prestižní cenou
Křesadlo – v roce 2016 pro Janu
Karáskovou, dříve předsedkyni
CID Jiřinu Čamrovou a nominováni byli i další, v loňském roce
fotograf Ivan Navrátilík.
„Ocenění ale zaslouží všichni,
kteří nám dlouhodobě pomáhají
– například Jana Linhartová,
Marie Harantová, Jana Benediktová, Věra Černá a další. Všem
patří obrovský dík a obdiv,“
uzavírá Marie Petrželová.
Centrum integrace dětí
a mládeže, z. s., najdete v Karlíně,
Peckova 277/7 (bezbariérový
přístup). Více o činnosti CID
na www.cidpraha8.cz.
Vladimír Slabý

Srdečně zveme na

7. 6. 16
v

hod.

KONFERENČNÍ SÁL HOTELU ALWYN
VÍTKOVA 151/26, PRAHA 8 – KARLÍN

Setkání přátel CID a KCK
Komunitního centra Karlín A JEJICH HOSTŮ

ˇ I SMYSLY

ˇ´T HUDBU VSEM
ZAZI

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.
www.cidpraha8.cz
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Školství a mládež

Osmička pro rodinu
pro vás připravila
Ďáblík

Krabík

Taussigova 1, Praha 8

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Pondělí
Výtvarka s Andreou 9:00–10:00
Jemná jóga 10:00–11:00
Jumping pro ženy (s možností
hlídání dětí od 1 roku) 11:00–12:00
Středa
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:00–11:00
Jumping pro děti od 4 let 16:30–17:30
Jumping pro ženy 17:30–18:30
Čtvrtek
Výtvarné tvoření s Ivetou 9:30–10:30
Pilates 10:00–11:00
Hudební ateliér – flétna 13:00–14:00
Angličtina (hlídání dětí) 15:00–16:30
Pátek
Dětská herna s angličtinou
9:30–10:30
Jumping pro děti od 4 let
10:30–11:30

Úterý
Výtvarné tvoření pro maminky
s dětmi 9:30–10:30
Středa
Dětská herna s angličtinou
9:30–10:15
Čtvrtek
Montessori 9:30–10:30
Jednorázové akce
1. 6. Den dětí 10:00–12:00
4. 6. Logopedická konzultace
13:00–18:00, účast zdarma
6. 6. Dětský bazar 9:00–12:00
8. 6. S kočárky za poznáním
Botanická zahrada Troja, 9:15–11:45
13. 6. Vycházka s angličtinou
Areál Psychiatrické nemocnice
Bohnice, 15:00–17:00
18. 6. Logopedická konzultace
13:00–18:00, účast zdarma
Otevírací doba:
po-st, pá 9:00–13:00
čt 11:00–13:00
Kontakty: tel.: 283 090 431
e-mail: krabik@osmickaprorodinu.cz

dětský den
Pátek 1. 6.
Jednorázové akce
1. 6. Den dětí 10:00–12:00
Otevírací doba: po–čt 9:00–17:00
pá 9:00–13:00
Kontakty: tel.: 281 863 104
e-mail: dablik@osmickaprorodinu.cz
Klub

Mapa

Mapa

Sokolovská 121, Praha 8
Otevírací doba klubu Mapa:
po, út 13:00–18:00 klub pro mladší
(6–12 let)
st, čt 13:00–18:00 klub pro starší
(10–15 let)
Program
po, st: Pravidelné doučování
Jednorázové akce
7.6. MAPAFEST 15:00–19:00
Kontakty: tel.: 606 634 847
e-mail: mapa@osmickaprorodinu.cz

BAZAR

6. 6. 9:00-12:00
KD KRAKOV

Karlík
Karlínské náměstí 7, Praha 8
Pondělí
Pohybovky s Ájou 10:00–11:00
Středa
Výtvarka s Ájou 10:00–11:00
Jednorázové akce
1. 6. Den dětí 10:00–12:00
Otevírací doba:
po–pá 9:00–13:00
Kontakty: tel.: 724 623 435
e-mail: karlik@osmickaprorodinu.cz

KOMUNITNÍ A RODINNÉ CENTRUM
Vila Alena je U Pazderek 265/22, Praha 8, Bohnice

Montessori herna - Montessori zahrada - Komunitní zahrada
1. 6. Den dětí 10:00–12:00
6. 6. Digi poradna 8:00–12:00,
účast zdarma
13. 6. Digi poradna 9:00–12:00

Otevírací doba:
po–pá 9:00–13:00
Kontakty: tel.: 725 860 929
e-mail: kc@osmickaprorodinu.cz

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

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

Pokračujeme v uceleném
programu Digitální svět

DIGITÁLNÍ SVĚT
MY VY A NAŠE DĚTI

Osmička pro rodinu

DIGITÁLNÍ SVĚT
DIGITÁLNÍ SVĚT
MY VY A NAŠE DĚTI

Osmička pro rodinu

MY VY A NAŠE DĚTI

Milí spoluobčané,
v květnu jsme spustili pilotní projekt
Digitální svět a Digi poradna, který má
za cíl komplexně uchopit problematiku
dnešních dní a současné populace.
Díky těmto aktivitám můžeme pomoci
a poradit širokému spektru obyvatel
a nabídnout pomoc i v konkrétních
situacích.

Velmi nás těší váš zájem a obsazenost
prvních přednášek KYBERPSYCHOLOGIE A FAKE NEWS, POČÍTAČOVÉ HRY
i využití termínů Digi poradny
v uplynulém měsíci.
Tento měsíc můžete navštívit nejen
přednášku SOCIÁLNÍ SÍTĚ, ale také Digi
poradnu hned v několika termínech.
Těšíme se na vás na všech akcích
Osmičky pro rodinu!
S pozdravem
ředitelka
Mgr. Kateřina Halfarová

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

Čtvrtek
Balanční cvičení pro seniory
9:00–10:00 a 10:00–11:00
Otevřený klub pro seniory
10:00–12:00
Ping-pong 12:00–14:00
Otevřený klub pro děti a mládež
13:00–17:30
Deskové hry 16:00–17:30
Jugger 17:30–19:00
Jóga pro pokročilé 19:00–20:30
Pátek
Jemná jóga 11:00–12:00
Lego a jiné stavebnice 14:00–16:00
Tvoření v RC 15:00–16:00
Jednorázové akce
1. 6. Dětský den 14:00–16:00,
účast zdarma
6. 6. Raw dorty workshop
17:00–20:00, cena: 300 Kč
9. 6. Joga - Pozdravy slunci
s programem pro děti
9:30–12:30, cena: 200 Kč
12. 6. Digitální svět – Sociální sítě,
jsou opravdu tak sociální?
18:15–19:45, účast zdarma
Otevírací doba
po 9:00–20:00 út 10:00–19:30
st 9:00–19:00 čt 9:00–20:30
pá 10:00–18:00
Kontakty: tel.: 606 035 260
e-mail: rc@osmickaprorodinu.cz

Máte pro nás nějaké náměty, dotazy, připomínky
nebo potřebujete více informací? Napište mi
e-mail: katerina.halfarova@osmickaprorodinu.cz
nebo tel.: 601 089 379
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Klub Mapa se rozrůstá
Léto je pro Mapu každý rok obdobím
rozkvětu. Ať už jde symbolicky o naši
zahradu s vlastnoručně vysazenými
stromky, ovocnými keři a sazenicemi,
nebo o organizaci venkovních aktivit.

V letošním roce doslova rozkvete i náš
Klub Mapa a jeho okolí. Právě totiž
probíhá proces zvětšování prostor
klubu a revitalizace jeho nejbližšího
okolí. Již velmi brzy se bude Mapa
moci pyšnit novou sportovněpohybovou místností, kterou
využijeme hlavně v zimních měsících
nebo při deštivém počasí. Díky laskavé
spolupráci s MČ Praha 8 povede kolem
klubu také nová asfaltová dráha,
kterou budou moci děti využívat pro
jízdu na kolečkových bruslích,
skateboardech a koloběžkách.
Otevřený klub pro děti a mládež Mapa
tak poskytne dětem zase o něco širší
nabídku aktivit.

Osmička pro rodinu děkuje
Milí rodiče, milé děti, babičky a dědečkové, dětské kluby Krabík a Karlík se
s vámi na prázdniny loučí.
V dětském klubu Ďáblík jsme pro vás
připravili hlídání dětí, pod názvem LÉTO
S ĎÁBLÍKEM (více informací na
www.osmičkaprorodinu.cz).
Děkujeme našim dětem, které byly tou
největší inspirací. Děkujeme rovněž
všem, kteří nás navštěvovali. Věříme, že
se vám společně strávené chvíle líbily.
Od září budeme pokračovat v pořádání
řady pravidelných i jednorázových
aktivit. I nadále budeme reagovat na
vaše podněty a nápady.

Dětské kluby budou otevřeny od
pondělí 3. 9. 2018.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme
se na vás.

www.praha8.cz
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Léto v RC Osmička
Počínaje červencem mají některé
pravidelné kurzy v RC Osmička
prázdninovou pauzu a setkáte se s nimi
opět od září. Uvolněný prostor však
využijeme pro rozšíření otevírací doby
LEGO herny pro maminky s dětmi, ping
pongu a otevřeného klubu pro děti
a mládež. Z pravidelných kurzů budou
i v létě pokračovat lekce jogy a pilates
s Radkou Neubertovou.
Součástí prázdninového programu jsou
samozřejmě i srpnové příměstské
tábory, kde na děti čeká spousta
zážitků.
Přejeme vám pěkné a zajímavé prožití
prázdnin a pokud budete mít dlouhou
chvíli, rádi vás uvidíme v našem
Rodinném centru Osmička.
Otevírací doba během prázdnin:
Pondělí: LEGO herna 11:00–12:30,
ping pong 11:00–19:00, otevřený klub
pro děti a mládež 13:00–18:00,
joga 19:00–20:00
Úterý: LEGO herna 10:00–12:00,
ping pong 10:00–18:00, otevřený klub
pro děti a mládež 13:00–18:00
Středa: 9:30–10:30 aby záda nebolela,
LEGO herna 10:00–12:00,
ping pong 10:00–19:00, otevřený klub
pro děti a mládež 13:00–18:00,
pilates 19:00–20:00
Čtvrtek: LEGO herna 11:00–12:30,
ping pong 11:00–19:00, otevřený klub
pro děti a mládež 13:00–18:00,
joga pro pokročilé 19:00–20:00

příměstský
tábor
v rodinném

ce

nt

ru

osmička

13.-17.8.

Pátek: ping pong 10:00–18:00,
otevřený klub pro děti a mládež
13:00–18:00

Praze 8 přibude přes 30 knihobudek

Aktivity pro všechny generace
- Herna s prvky montessori - veřejné a pravidelné kurzy
- Komunitní zahrada - možnost pěstování na záhonech, herní prvky
- Klub pro mládež - zájmové kroužky, PC učebna, doučování
- Klub pro seniory - pravidelná setkávání, PC kurzy, semináře
- Psychologická podpora - odborná pomoc, digitální poradna
- Semináře a přednášky - logopedie, výchova, výživa a další
- Hudební zkušebna - hudební lekce ve vybavené zkušebně

Osmička pro rodinu společně s MČ P8
posilují šíření literatury po osmé
městské části. V Praze 8 rozmístí přes
30 knihobudek.
"V první fázi umístíme knihobudky před
naše rodinná centra a dětské kluby.

Následně budeme umisťovat ke všem
školám a školkám, které o tento
projekt projevily zájem," říká ředitelka
Osmičky pro rodinu Kateřina
Halfarová.

www.osmickaprorodinu.cz
kc@osmickaprorodinu.cz, tel.: 725 860 929

Městská část
Praha 8
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školství a mládež
Hlasujte v soutěži

MŠ Korycanská
chce být
Škol(k)ou jinak
nnMateřská škola Korycanská se účastní letošního ročníku
soutěže Škol(k)a jinak o nejzajímavější mateřskou či základní
školu, která odstartovala 7. května 2018.
Podstatou soutěže je ukázat, co
právě lze v mateřinkách i na
základkách dělat jinak, motivovat a inspirovat ostatní i se
pochlubit. Do soutěže se mohou
hlásit pouze škol(k)y zřizované
obcí či městem. „MŠ Korycanské
držím v soutěži Škol(k)a jinak
2018 palce a věřím, že uspěje.
Je to mateřinka s integrací dětí
s poruchami imunity, alergiemi,
bronchiálním astmatem či
kožními ekzémy,“ komentuje
zapojení do soutěže radní
pro školství Anna Kroutil.

„Paní ředitelka Kotrbová pro
děti organizuje řadu kulturních
i sportovních akcí, oceňuji také
výuku angličtiny od raného
věku,“ popisuje činnost MŠ Korycanská radní Kroutil.
Odloučené pracoviště
MŠ Korycanská vzniklo
s podporou MČ Praha 8 v roce
2001. Dětem se zdravotním
oslabením je poskytována péče,
jakou jim běžná mateřská škola
nemůže dopřát. Na proces
socializace dětí dohlíží paní
učitelky, zdravotní sestry

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

MŠ Korycanská poskytuje dětem se zdravotním oslabením mimořádnou péči.

s různými specializacemi
a fyzioterapeut. Tato mateřská
škola je jedinečným zařízením
na území hlavního města Prahy,
díky níž mohou rodiče odcházet
do svých zaměstnání každý den
v klidu a s vědomím, že je o dítě
dobře postaráno.
Podpořit MŠ Korycanská
budete moci svým hlasem na

facebookových stránkách Svazu
měst a obcí České republiky.
Vyhrává MŠ či ZŠ, která získá
nejvíce lajků (bez rozlišení Super,
Paráda, To se mi líbí atp.).
Hlasování bude probíhat
od 4. do 22. června 2018.
Více o MŠ Korycanská 14
najdete na stránkách
(mav)
www.mskorycanska.cz. 

ZŠ Na Slovance

Žáci zkoumali
mikroklima okolí školy

Kroužky
se představují

nnLetos se opět žáci základní školy Lyčkovo náměstí
úspěšně zapojili do projektu o svém životním prostředí
Město do kapsy – Mikroklima okolí školy, tentokrát pod
vedením pana učitele Jana Kubáta.

Jarní dny jsou na naší škole
vždy zpestřené akcí Kroužky se
představují. Tato akce si dává
za úkol seznámit veřejnost
s činností školních zájmových
kroužků. V letošním roce jich
děti měly k dispozici 30 pod
vedením 21 vedoucích.
Proto i tento rok koncem
měsíce dubna byla v hale školy
připravena výstavka složená
z dílek a fotografií dětí. Formou
výstavky se prezentovaly
zejména pohybové kroužky
typu florbal, fotbal, pohybové
hry, minibasketbal a volejbal
společně s výtvarnými kroužky
keramikou a kuchtíkem.
Posledně jmenovaný kroužek
předvedl své umění napečenými máslovými sušenkami,
které bylo možné ochutnat
u vstupu do jídelny, kde byla
připravena druhá část akce.
Tou bylo vystoupení dětí přímo
na pódiu ve školní jídelně.
Celou prezentaci moderovali
zkušení moderátoři z řad dětí,
jež navštěvují zájmové kroužky.
Ti vzali pod svá křídla i mladší

Témata projektu má základní
škola Lyčkovo náměstí
rozdělená mezi jednotlivé
ročníky. Žáci devátých tříd
provádějí dotazníkové šetření
mezi spoluobčany, žáci
osmých tříd zpracovávají
téma vzduch, žáci sedmých
tříd se zabývají tématem zeleň
a žáci šestých tříd vodou.
Dotazníkovým průzkumem
mezi spoluobčany žáci
vytipovali následující
problematické lokality: okolí
zastávky Invalidovna, Florenc
a ulici Sokolovskou u zastávky Urxova.
V tématu ovzduší se žáci
zabývají hlavními škodlivinami v ovzduší, které dýcháme.
V Sokolovské ulici proto
umístili Petriho misky
s krémem ke zjištění prašnosti
ovzduší. Po pěti dnech misky
sebrali a zkoumaly změny

krému. Přesvědčili se o tom,
že v problematické lokalitě se
na krému zachytil drobounký
prach, a krém tak změnil
barvu na šedozelenou.
Žáci rovněž měřili dopravní
zatížení tohoto místa,
konkrétně na rohu ulice
Urxova a ulice Petra Slezáka.
Výsledky jejich měření
a návrhy ke zlepšení situace
si můžete prohlédnout
na internetových stránkách
projektu: www.mestodokapsy.
cz/mikroklima-okoli-skoly.
Projekt pro žáky a učitele
připravila 71/01 Základní
organizace Českého svazu
ochránců přírody Koniklec
a díky podpoře hlavního
města Prahy je pro pražské
školy zdarma.
Dalia Peterová,
71/01 ZO ČSOP

spolužáky a všem jim šlo
moderování na jedničku
s hvězdičkou. Na jevišti se
vystřídaly zejména kroužky
mažoretek, Funny Dance,
pohybový kroužek a kroužky
angličtiny a španělštiny.
Všechna vystoupení byla velmi
povedená, a to i s ohledem na
ne příliš velký prostor na
pódiu. I když měli vystupující
trému, na jejich vystoupeních
to vůbec nebylo znát.
Našim vystupujícím a jejich
vedoucím patří velké poděkování, za každým jednotlivým
vystoupením je veliký kus
práce. Největší odměnou pro
všechny byl určitě vřelý
potlesk diváků a také skutečnost, že mohou sdílet společnou radost se svými kamarády
z kroužků. Už nyní se všichni
moc těšíme na další ročník této
oblíbené akce, tentokrát
v modernizovaných prostorech
naší školní jídelny.
Alena Rybáková,
koordinátorka kroužků
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ZŠ Burešova

Školačka zachránila svou babičku
nnNejen při přírodních katastrofách a útocích násilníků může být člověk ohrožen. V naší škole
je tomuto tématu věnována dlouhodobě velká pozornost, která se určitě vyplatí.
Učitelé a vychovatelé se věnují s dětmi
nácviku první pomoci, děti se seznamují
s prací profesionálů Integrovaného záchranného systému, učí se jak se chovat v nejrůznějších situacích, kdy může dojít k ohrožení
života, a také se učí, jak těmto život ohrožujícím situacím předcházet. Jsme rádi, že ze
strany MČ Praha 8 se nám dostává v této
oblasti velké podpory, a i díky ní mohou být
děti pro tyto situace dobře připraveny.
Statečnost, odvaha, duchapřítomnost
a znalosti mohou zachránit život i v prostředí relativně bezpečném, jako je domov...
Příběh naší osmileté žačky dokumentuje
důležitost přípravy i těch nejmladších
školáků pro mimořádné situace.
Dana Palátová, ZŠ Burešova

Vážená paní učitelko,
I Vám patří dík a uznání za to, jak vychováváte své žáky, mimo jiné, jak se zachovat
v nenadálých situacích, že znají tel. čísla, aby mohli pomoci. Je i Vaší zásluhou, jak zvládla
moje vnučka Karolínka Š. následně popsanou událost.
Dne 16. 11. 2017 v 6:30 h mě postihlo tepenné krvácení. Spolu jsme se snažily ho
zastavit, ale nedařilo se. Zavolala jsem sousedku na pomoc. Ta neznala telefonní číslo
záchranky. Karolínka ihned věděla. Já střídavě pozbývala vědomí a moje úžasná vnučka
mi připravila čisté oblečení a vše pro odvoz do nemocnice. Sousedku instruovala o všem
potřebném v mé domácnosti. Karolínka byla duchapřítomná, pohotová a iniciativní.
Jsem na ni velmi pyšná a šťastná, že máme tak šikovnou školačku. Při ztrátě krve
a pozbývání vědomí tak byla účinně nápomocna k záchraně mého života. Patří jí za to
moje velké poděkování a obdiv.
Ještě jednou děkuji i Vám za skvělou výchovu Vašich žáků.
Zdraví a hezký den přeje

Milena P.

Rizika kyberprostoru

Pozvánka

Malujeme s knížkou
Ve středu 13. června 2018 od 16:30 hodin čeká v knihovně
Bohnice, Těšínská 600/4, na předškoláky i ostatní děti krátký
čtený příběh a výtvarná dílnička. Přijďte si k nám poslechnout
a malovat. Dílnu vede akademická malířka Jana Bergerová.
Vstup volný. Těšíme se na vás!(mk)

MŠ Libčická pomáhá kočičkám

Po celý duben probíhala v MŠ Libčické dobročinná sbírka krmiva
(kapsiček, konzerv) na pomoc kočičkám z útulku Bohnice. Rodiče
dětí se aktivně zapojili a donesli spoustu dobrot pro opuštěná
zvířata z útulku. Děti poté čekal nelehký úkol, a to zdolat dlouhou
cestu do záchytného střediska v areálu Psychiatrické léčebny na
socioterapeutické farmě, kde už je netrpělivě očekávaly nejen
kočičky, ale i zaměstnankyně místního útulku. Děti cestu krásně
zvládly. Starší kamarádi pomáhali v cestě mladším a v cíli na
všechny čekala zasloužená odměna: přátelské pohledy kočiček,
které děti dlouhou dobu pozorovaly. Děkujeme všem, kteří se na
akci podíleli – útulku Bohnice, rodičům dětí, paním učitelkám
a samozřejmě největší dík patří dětem. Věříme, že tato akce, která
se setkala s velkým ohlasem, nebyla poslední a rádi ji
zopakujeme.

Eliška Hriech, MŠ Libčická

V Praze 8 vznikla
Digi poradna
MČ Praha 8 a její příspěvková
organizace Osmička pro rodinu
společně jako první zareagovali na rizika digitálního světa
projektem Digitální svět, my,
vy a naše děti. První akce
v rámci projektu proběhla
15. května 2018. Počítačové
hry, sociální sítě, fake news,
závislosti, negativní vlivy
digitálních médií apod. To jsou
rizika dnešního digitálního
světa, která se dostávají do
popředí zájmů rodičů i odborníků „Naše organizace Osmička
pro rodinu ve spolupráci
s městskou částí Praha 8 již
dlouhodobě podporuje
programy na posilování
digitální gramotnosti u dětí,
mládeže, dospělých i seniorů,“
říká Kateřina Halfarová,
ředitelka Osmičky pro rodinu.
„Stále častěji jsme se však
setkávali s dotazy rodičů
a prarodičů, ale i samotných
dětí, co dělat, když jejich dítka
tráví veškerý svůj volný čas
u počítače, jak zjistit, co na něm
dělají, jaké stránky navštěvují
a co o sobě sdílejí,“ dodává
ředitelka Halfarová.
Projekt Digitální svět, my,
vy a naše děti je určen všem
cílovým skupinám, tedy

i dětem. „Velice pozitivně
vnímám fakt, že se o bezpečí
v kyberprostoru zajímají
rodiče i samotné děti. Je to
důkaz toho, že o rizicích
přemýšlejí. Proto podporujeme akce cílené na rozlišné
skupiny tak, aby osvěta
i diskuse byly co nejpřínosnější,“ popisuje místostarosta
Prahy 8 Radomír Nepil, bez
jehož podpory by projekt
nevznikl.
„Žáci a studenti, kteří cítí
potíže, nebo si s něčím neví
rady, mají možnost se poradit
ve škole, u metodiků prevence,
do jejichž agendy spadá také
kyberšikana. Rodiče ale často
o těchto problémech neví,
případně nemají tušení, na
koho by se měli obrátit. Proto
jsme se rozhodli zřídit
poradnu, která se rizikům
v digitální světě přímo věnuje.
Digi poradnu, která bude mít
působnost pro celou Prahu 8,
oceňují i samotné školy,“
dodává radní Anna Kroutil.
Digi poradna funguje od
15. 5. v Komunitním rodinném
centru Osmička, U Pazderek
265/22. Více informací na
www.osmickaprorodinu.cz.
(mav)
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Městská část
Praha 8

PA M Á T N Í K
NÁRODNÍHO
PÍSEMNICTVÍ

vás zvou na výstavu

Karel
Hlaváček

Prostibolo duše

Městská část Praha 8 a SŠ DUKE Náhorní
vás zvou na výstavu

TESKNÝ DÉMON

Karel Hlaváček

13. 6. – 14. 9. 2018
Bílý dům
U Meteoru 6
Praha 8 Libeň

Po a St: 8.00 – 18.00 hod.
Út a Čt: 8.00 – 15.30 hod.
Pá:
8.00 – 15.00 hod.
So, Ne a svátky zavřeno
Vstup zdarma

13/6 – 21/9 2018
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8

Doprovodný program
12. 9. 17.00 komentovaná prohlídka
rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel. 222 805 112
Otevřeno
po a st: 8.00–18.00, út a čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–15.00,
so, ne a svátky: zavřeno. Vstup zdarma.

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

V Á S S R D E Č N Ě Z V O U N A R E C I TA Č N Ě - H U D E B N Í V E Č E R
Pořádaný k 120. výročí úmrtí libeňského rodáka, Sokola, dekadentního
básníka a výtvarníka Karla Hlaváčka.

Městská část
Praha 8

KAREL HLAVÁČEK:
TVOU ZAHRADOU JSEM POZDĚ K RÁNU ŠEL
KDY: úterý 19. června 2018 od 19:00

recituje Mirek Kovářík a Radek Bláha
na harfu doprovází Zbyňka Šolcová

KDE: Libeňská sokolovna – Filipova síň
(Zenklova 2/37)

v 18:00 položení květin na hrob na Libeňském hřbitově

VSTUP NA AKCI ZDARMA

rezervace míst na: pavla.tomsikova@praha8.cz (kapacita síně omezena)

ČERVEN

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

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

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

PÁ
SO

01
02 19.30 CVIDOULE DI CAMPO
19.00

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

04
05 19.00 NORA
ÚT
05 19.30 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
PO

19.00

FUK!

PO

Obnovená premiéra,
Cabaret Calembour,
host divadla

ÚT

ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ST

06 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

07 19.30 DOTĚRNOSTI
08 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
PO
11 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ

ČT
PÁ

Derniéra

11

19.30

POSLEDNÍ DŮVOD,
PROČ SE NEZABÍT

12 20.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ST
13 19.00 NORA
ČT
14 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
ČT
14 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
PÁ
15 19.00 EDITH A MARLENE
PO
18 19.00 DON JUAN
ÚT
19 19.00 NORA
ÚT
19 19.30 POSLEDNÍ DŮVOD,

ČT

ÚT

PROČ SE NEZABÍT

20 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
Veřejná generálka
21 10.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
ČT
19.00 KRÁLOVA ŘEČ
21
ČT
Cabaret Calembour,
21 19.30 CVIDOULE DI CAMPO
host divadla
Předpremiéra
PÁ
22 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Předplatné skupiny A
Indigo Company,
PO
25 10.00 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI
host divadla
ST

Anglické titulky

(S) FILIPEM

26 10.00 PANÍ BOVARYOVÁ
ST
27 10.00 PANÍ BOVARYOVÁ
ÚT
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Libeňská pouť

Netradiční atrakce
přilákaly tisíce lidí
V sobotu 21. dubna se konal IV. ročník
obnovené Libeňské pouti. Krásné počasí
a bohatý program přilákaly tisíce lidí.
Zejména děti se vyřádily na netradičních
pouťových atrakcích, jako např. velký
houpák, kotrmelčák, kušová střelnice,
barbarské sekery či kolotoč na ruční pohon.
Vrcholem pro ně byla pohádka Sněhurka
a sedm trpaslíků v podání Víti Marčíka.
V obložení byl jak stánek Osmičky pro

rodinu, tak i stánky, kde se představila
tradiční řemesla – kovář, keramik, vlásenkář
nebo umělecký sklenář. Pro všechny
návštěvníky byla připravena tombola, kterou
losovala radní pro kulturu Jana Solomonová,
pod jejíž záštitou se letošní pouť konala.
Velký zájem byl i o komentované prohlídky
kostela sv. Vojtěcha či o varhaní koncert
Přemysla Kšici se zpěvem Jakuba Kose. (vrs)
Foto: Vladimír Slabý

Libeňská pouť nabídla návštěvníkům zábavu, poučení i odpočinek pod rozkvetlými stromy.

Libeňské jaro mladých

Unikátní přehlídka

Veteráni se sjeli
do Bohnic

Na 150 historických aut si dalo 28. dubna 2018 dostaveníčko v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, aby zde
zahájila svou letošní veteránskou
sezonu. Na přehlídce s názvem Grand
Veteran, jejímž partnerem byla MČ Praha 8, si mohli návštěvníci kromě
klasických veteránů prohlédnout
i expozici motocyklů, dobových sanitek
či aut bývalých prezidentů.
Akce byla kromě přehlídky unikátních
vozů koncipována do živých obrazů.
„Začali jsme příjezdem prezidenta
Masaryka, pokračovali Pražským jarem,
a vše vyústilo do roku 1989 a sametové
revoluce,“ popisoval Jaroslav Větvička
z pořádající Federace klubů historických
vozidel.
Na své si přišly i děti, které měly
možnost vyzkoušet si speciální řemesla
nebo předvést své dovednosti na
dopravním hřišti BESIP. „Veteránská
přehlídka má v areálu bohnické nemocnice už dlouholetou tradici. A je velice
dobře, že organizátoři při letošní akci
pamatovali i na děti, pro které jsou
epizody z našich dějin přece jen poněkud
vzdálené,“ chválila pořadatele radní pro
kulturu Jana Solomonová.
Text a foto: Vladimír Slabý

Městská část Praha 8 pořádá letos již 24. ročník hudebního festivalu Libeňské jaro
mladých. Od 14. května se na Libeňském zámku během této tradiční nesoutěžní přehlídky postupně představují žáci pražských základních uměleckých škol a konzervatoří.
Byť je někdy zpočátku svazuje tréma, mladí hudebníci předvádějí v obřadní síni i v kapli
Neposkvrněného početí Panny Marie to nejlepší ze svého umění a sklízejí zasloužený
(vrs)
potlesk. Přehlídka skončí 6. června.
Foto: Vladimír Slabý
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DRÁHA BMX

Lindavská - Praha 8

30/6/2018
MISTROVSTVÍ ČR
JEDNOTLIVCŮ
START ZÁVODU 10:30

VSTUP
ZDARMA

1/7/2018
MISTROVSTVÍ ČR
DRUŽSTEV
START ZÁVODU 10:30

www.bmxbohnice.cz

Městská část
Praha 8
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Sport
Bikrosový areál BMX Bohnice

Na zrekonstruovanou
dráhu se vrací závodníci

nnCelý areál bikrosové dráhy
TJ Slovan Bohnice prošel za
posledního půl roku rozsáhlou rekonstrukcí. A hned
první prázdninový víkend se
na něm bude konat Mistrovství České republiky!

Původní dosluhující startovní
pahorek byl odstraněn, aby na
jeho místě vyrostla moderní
startovací rampa splňující
evropské parametry. V prostoru
pod rampou vzniklo zázemí pro
jezdce, zahrnující šatny, toalety,
sprchy, klubovnu, sklad nářadí
nebo kuchyňku. Úpravami
prošla také samotná dráha.
Pro diváky byla postavena nová
tribuna ve svahu podél první
rovinky. Na cestu se položila
zámková dlažba. V rámci
rekonstrukce bylo také
instalováno umělé osvětlení.
Na celé rekonstrukci se
výrazně podílely pražský
magistrát a MČ Praha 8, protože
se jedná o areál na pozemcích
obou institucí. O tom, jak se
podařila, se mohli jak jezdci, tak
diváci přesvědčit již poslední
květnový víkend. V sobotu 26. 5.
se konal jubilejní 20. ročník
Velké ceny Prahy 8 a v neděli
27. 5. pak závod seriálu České

Slovníček pojmů
pro diváky:
Jezdci, riders – závodníci.
Rozpisy – nástěnka pro jezdce,
kde zjistí, v jakých rozjížďkách
jedou. Pro diváky nepodstatné.
Starťák – startovací rampa,
ze které závodníci startují.
Rovinka – část trati, která je rovná
– v Bohnicích jsou čtyři rovinky.
Klopenka – zatáčka – v Bohnicích
jsou tři klopenky.
Profi sekce (profina) – část tratě,
která umožňuje větší skoky a jezdí
ji jen zkušení závodníci.
Houpání – závodník nešlape,
ale jen vlastním tělem
s charakteristickým pohybem
zvyšuje rychlost kola.
Šestky/sedmičky, případně
devítky/desítky – jednotlivé
kategorie jsou rozděleny podle
věku.
Elite – top kategorie muži.
Nejvyšší možná kategorie.
Cruiser – jezdí se na větších
24palcových kolech.

info:
• Kde se dráha nachází?
Hned vedle Čimického háje, mezi
ulicemi Čimická a Lindavská.
• Jak se tam dostanete?
Pěšky, autem nebo autobusy č. 102,
144, 152, 177, 200 do zastávky
Čimický háj nebo č. 152, 177, 200
do zastávky Podhajská pole.
• Doprovodný program:
hudba, občerstvení, tombola
(v sobotu 26. 5.).
Vstup zdarma.

program
mistrovství ČR:
• Sobota 30. 6. – jednotlivci:
8:30–10:00 prezentace jezdců
9:00–9:45 trénink blok 1 (do 12, CR)
9:45–10:45 trénink blok 2 (13+, CR)
11:15 zahájení závodu
• Neděle 1. 7. – týmy:
8:30–9:15 prezentace jezdců
9:00–9:40 trénink blok 1 (do 12, CR)
9:40–10:30 trénink blok 2 (13+, CR)
10:45 zahájení závodu

Sezona na nově zrekonstruované dráze BMX startuje!

ligy BMX. Po oba dny bylo
dokonce možné si zazávodit
v kategorii „příchozích“, tj.
jezdců, kteří nemají vystavenu
závodní licenci. Stačilo přijít
ráno v den závodu k registraci
a přihlásit se. Jako „příchozí“ jste
potřebovali jakékoliv kolo,
helmu, dlouhoprsté rukavice,
dres s dlouhým rukávem
a dlouhé kalhoty. Akce měla
velkou účast celé české špičky
BMX, která si chtěla novou
dráhu zajet před domácím
šampionátem, jenž se na této
trati jede o pět týdnů později.
Nejvýznamnější domácí
událost tohoto sportu – Mistrovství České republiky BMX – se
v Bohnicích bude konat první
prázdninový víkend. V sobotu

30. 6. proběhne závod jednotlivců a v neděli 1. 7. pak závod
týmů. Přijďte zažít bouřlivou
atmosféru velkých závodů,
vychutnat souboje tělo na tělo,
zafandit místním borcům,
ochutnat skvělé občerstvení
a zahájit tak prázdniny ve
velkém stylu. Vstup je opět
po oba dny zdarma!

Co je bikros?

Bikros neboli BMX (zkratka
z anglického Bicycle Motorcross) je individuální cyklistický
sport, při kterém se jezdí na
speciálních většinou 20palcových kolech. Závodí až 8 jezdců
najednou na trati s mnoha
skoky, vlnami a klopenými
zatáčkami. Trať je většinou

Vyznavači BMX mohou mít z bohnické dráhy opravdovou radost.

hliněná, zatáčky bývají asfaltové nebo dlážděné. Každá
rozjížďka přináší souboje tělo
na tělo, dlouhé skoky a bohužel
nechybí ani pády, proto je bikros
řazen mezi adrenalinové sporty.
Od roku 2008 je bikros jednou
(rop)
z olympijských disciplín. 
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Cesta kolem sveta
za jeden

DEN DETÍ 2018
VSTUP ZDARMA

Centrum RoSa Vás zve na

DĚTSKÝ DEN
pro děti, rodiče a prarodiče

Výlet do Austrálie
v sobotu 9. června
od 14:00
divadelní představení
a workshop na didgeridoo
venkovní soutěžní hry a minigolf
občerstvení

2. 6. 2018
od 10:00 do 14:00

Karlínské náměstí, Praha 8
Vydejme se na cestu kolem světa
Navštívíme blízké i vzdálené exotické země
Ochutnáme cizokrajné chutě a vůně, setkáme se s jinými kulturami

DIVADLO

HUDBA

DÍLNIČKY A SOUTĚŽE

SKÁKACÍ HRAD

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

Městská část
Praha 8

MČstská þist
Praha 8

vstupné 50 Kč/dítě
doprovod zdarma
Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8

ve spolupráci

pod záštitou radní Jany Solomonové

Městská část Praha 8
ve spolupráci se sdružením
R TEAM pořádají

Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

KAŽDÝ ČTVRTEK
OD 18:00

(DUBEN – ČERVEN)

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8
POD VEDENÍM
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA
START: dětské hřiště u hájovny
v Čimickém háji
Účast na trénincích je ZDARMA,
začít můžete kdykoli.

Bližší info podá p. Tischer, tel.: 222 805 104,
jaromir.�scher@praha8.cz

pod záštitou radní pro sport
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,
Jany Solomonové
která může být zveřejněna.

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat
děti narozené v letech
2017 a 2018 na

1. a 2. 10. 2018
Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 2. 9. 2018
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

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

BĚHÁME S OSMIČKOU
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Zlaté kadetky Basket Slovanka!

Kadetky z Basketu Slovanka excelovaly v závěru letošního
mistrovství ČR. Na domácí palubovce v posledním dubnovém
víkendu nejprve potvrdily postavení v tabulce po základní části,
kterou vyhrály – prvním kolem play-off proti HB Basket prolétly
snadno 3:0 a i semifinále proti Loko Trutnov zvládly s přehledem
74:40. Ve finále proti Žabovřeskám to byl ovšem boj – poločas
nerozhodně 30:30, ale ve třetí části již hráčky Slovanky prohrávaly o 10 bodů. Holky však ukázaly velkou vnitřní sílu, lepší
kondičku a také kvalitnější lavičku střídajících hráček, což
opravdu rozhodlo o našem vítězství 72:62. Drama s jasným
a hlavně mistrovským koncem pro Basket Slovanka! Nejužitečnější hráčkou (MVP) byla vyhlášena Andrea Ondroušková, do
týmu All stars ji doprovodila i Eliška Hálová, obě jsou z našeho
zlatého týmu.

Text a foto: Jiří Toušek, Basket Slovanka



OVOV na ZŠ Mazurská

V pátek 20. dubna se na ZŠ Mazurská za slunného počasí
uskutečnilo již po sedmé okresní kolo Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV) pro Prahu 8. Soutěž, za kterou stojí
olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle,
se skládala z pěti disciplín – trojskok z místa, hod medicinbalem,
kliky, přeskoky přes švihadlo a běh na 1000 m. Soutěžili zde
jednotlivci i týmy s ročníky narození 2003 až 2008. Okresního
kola se zúčastnilo 150 dětí z celkem devíti základních škol.
Na dvou postupových místech se umístila ZŠ Mazurská a ZŠ
Na Šutce a plno dalších jednotlivců ze všech zúčastněných škol.
Celou akci doprovázel známý Freestyle motokrosař Petr Pilát,
který spolu s radní Janou Solomonovou následně gratuloval
všem vítězům.
Velké poděkování patří nejen všem účastníkům, ale také
hlavnímu organizátorovi Radku Zavřelovi, který celou akci řídil,
a rovněž vedení MČ Prahy 8, jmenovitě panu místostarostovi
Matěji Fichtnerovi, paní radní Anně Kroutil a paní radní Janě
Solomonové, kteří celou akci podpořili, a to i finanční částkou,
za kterou byla pořízena např. trička a odměny pro všechny
soutěžící. Za podporu děkujeme i panu vedoucímu odboru
školství Petru Svobodovi.


Mgr. Lukáš Vachuta, ZŠ Mazurská
foto: Vladimír Slabý
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běh Ďáblickým hájem s novinkou
Na start
tradičního
47. Jarního
běhu Ďáblickým hájem
se v neděli
22. dubna
postavilo přes
400 závodníků
v celkem
17 kategoriích.
Tradiční
závod, který
pořádá
TJ Kobylisy ve spolupráci s MČ Praha 8, letos představil jednu
technologickou novinku – všichni závodníci obdrželi spolu
se startovním číslem čip, díky kterému měli naprosto přesně
změřený dosažený čas. Na nejmenší (nar. 2015 a mladší), které
poslala na trať radní pro sport Jana Solomonová, čekala
30m vzdálenost a v cíli otevřená náruč fandících příbuzných
i malá sladká odměna. Velká dramata (včetně několika pádů,
které skončily bez následků a všichni závodníci doběhli do cíle)
nabídly i předškolní kategorie na 100 a 200 m. Hlavní závod na
4000 m mírně zvlněným terénem po lesních pěšinách a pevných
cestách vyhrál Tomáš Šťastný za 14:55 min., mezi ženami byla
nejrychlejší Zuzana Krchová v čase 15:36 min. A klobouk dolů
před nejstaršími účastníky, kterými byli František Doležal a Jiří
(vrs)
Kruk, oba ročník 1943! 
Foto: Vladimír Slabý
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Inzerce
XVI.

V ČERVNU ODSTARTUJE

Karlínská scéna Regina!
Letní kino, divadlo i koncerty pod širým nebem nabídne po celé léto zahrada budovy
Českého rozhlasu v Karlíně, Hybešova 10.
Už po šestnácté se karlínská rozhlasová zahrada promění v letní kino. Karlínské filmové
léto letos začíná 16. června a končí 8. září. A stejně jako v minulých letech, i tentokrát
nabídne filmové novinky. To vše za velmi příznivé vstupné. K tomu navíc každý den získají
tři návštěvníci knihu z produkce vydavatelství Kristián.
Program kina sledujte na www.karlinske-filmove-leto.cz
Další informace najdete průběžně na www.reginadabpraha.cz,
na našem facebookovém profilu facebook.com/karlinskascenaregina
a samozřejmě i ve vysílání pražské digitální rozhlasové stanice Regina DAB Praha.

Kromě kina nabídne Karlínská scéna Regina také divadélka pro děti, koncerty,
rodinné programy i tematické dny, například Den s Karlem Zemanem.
A tyto programy budou ZDARMA.

KFL_2018_Osmicka_inz_188x130.indd 1

15.05.18 9:36

I naše síť potřebuje v létě regeneraci
549 kilometrů naší sítě dodává teplo 225 tisícům domácností, desítkám
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a průmyslových objektů
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu a pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v letních
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v zimním období, které
si bez vyhřátého domova a teplé koupele neumíme představit. Je to jako
s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako
s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a vůbec všemu, na čem
vám záleží. Jedině díky ní získáte klid a jistotu.

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018
lokality

termíny od – do

Bohnice

10. – 16. 7. a 25. – 26. 8.

Čimice

10. – 16. 7. a 25. – 26. 8.

Ďáblice

10. – 16. 7.

Kobylisy

10. – 16. 7. a 25. – 26. 8.

Bulovka

10. – 12. 7.

Libeň – Voctářova

10. – 12. 7.

Invalidovna

placená inzerce

bez omezení

placená inzerce

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat
také individuální odstávky. O přesných termínech včas informujeme konkrétní
smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče

ve věku 5 – 13 let (roč. 2005 – 13).

Cely rok s Vámi

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/
placená inzerce

odstavka_PT_92x130_PH8.indd 1

14.05.18 18:30

Tréninky každou středu a pátek od 16.30 hod.
na hřišti v Troji, Bus č. 112, zast. Čech. škola.
Další informace Jaroslav Fliegl, 602 150 374,
mail: tj-sokol-troja@volny.cz
www: tj-sokoltroja.cz

placená inzerce

Máte zájem
inzerovat v našem
měsíčníku?
Chcete oslovit
64 200 domácností?
Kontaktujte nás:
Alena Teichmannová

alena.teichmannova@praha8.cz

tel. 222 805 136
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Historie
Barokní klenot INVALIDOVNA

Místo zmaru oživení

nnInvalidovna. Měl to být velkolepý domov pro tisíce
válečných invalidů. Karlínský barokní klenot, který
byl projektován podle vzoru pařížské Invalidovny,
tuto ambici ale nikdy nenaplnil.

Nezapomínalo se na vodovod,
pekárnu, pivovar, jatky, obchody,
ale také vězení. Tajemstvím není,
že nechyběla zelinářská zahrada
ani „zahrada mrtvých“ – hřbitov
pod horou Vítkov.
Základní stavební kámen
položil 15. 8. 1732 císař Karel VI.
Vzhledem k nedostatku financí
se podařilo ve skutek proměnit
jen devítinu stavebních plánů.
Například místo kostela zde
byla kaple.

Nájemníci se měnili

Karlínská Invalidovna v roce 1845. Zdroj: Wikipedie

„V tomto pomíjejícím životě není
nic jistého než smrt, leč hodina
její je nejistá…“ Těmito slovy
začíná závěť, kterou 3. srpna
1658 sepsal hrabě Petr Strozzi,
jehož rod pocházel z Itálie.
Ve službách rakouského císaře
měl vlastní pěší pluk. Když za
statečnost v boji proti turecké
přesile děkoval vojákům, trefila
ho zbloudilá střela. Stalo se tak
6. 6. 1664; Strozzimu bylo 48 let.
V poslední vůli vyslovil přání,
„aby zestárlí chudí důstojníci
a vojáci, kteří ve službách
válečných se stali invalidy,
nebyli nuceni po věrných
a dlouholetých službách žebrati,
nebo dokonce upadnouti
v záhubu.“
Vojevůdce stál u zrodu
Vojenské invalidní nadace Petra
hraběte Strozziho. Podle závěti
pro případ svojí bezdětnosti
majetek odkázal pražskému

arcibiskupovi a jeho nástupcům. Podmínkou bylo, aby se
zisk využíval „pro zaopatřování
válečných invalidů jídlem,
nápoji, ošacením a jinými
potřebami“. Závěť nabyla
platnosti v roce 1714, kdy
zemřela manželka Marie
Kateřina.

Angažoval se panovník

Císař Karel VI. 27. května 1728
pověřil pražského arcibiskupa,
aby zřídil velkou ústřední
invalidovnu a pozemky pro ni
zakoupil z peněz Strozziho
nadace. Stavební plány vypracoval Kilián Ignác Dientzenhoffer.
Měl vzniknout domov pro
4000 (!) invalidů. Sociální ústav
vybavený nemocnicí, společenskými místnostmi, jídelnami, ba
i krčmou. Vzhledem k tomu, že
s invalidy mohly bydlet i rodiny,
byla v plánu i dvoutřídní škola.

stalo se (nejen) v praze 8...
1. 6. 1953  V ČSR byla nečekaně provedena měnová reforma.
Souběžně byl odstraněn lístkový systém a zavedeny nové
maloobchodní ceny.
2. 6. 1948  Prezident Beneš
podepsal abdikační listinu.
Národní shromáždění
14. 6. 1948 jeho nástupcem
zvolilo K. Gottwalda.
5. 6. 1932  Byl obnoven provoz
lanové dráhy na Petříně.
15. 6. 1968  Provoz zahájilo
nové mezinárodní letiště
v Praze – Ruzyni.

15. 6. 1985  Na Petříně byl
obnoven provoz lanové dráhy
přerušený 7. 6. 1965 po sesuvu
zeminy.
16. 6. 1927  Schválen oficiální
znak hl. města Prahy.
16. 6. 1942  Obyvatelé Lidic
byli popraveni na Kobyliské
střelnici.
19. a 26. 6. 1921  Na Maninách
se konala I. spartakiáda Federace dělnických tělocvičných jednot. Stadion vybudovali dělníci
svépomocí za týden (!).

Premiérovými nájemníky se
stalo 200 „vojenských churavců“,
kteří byli vojensky organizováni.
Situace se postupně civilizovala:
Např. v roce 1854 zde našlo
domov 1404 osob, z toho už
138 žen a 134 dětí. Volné
prostranství před Invalidovnou
se využívalo ke slavnostem
a dostihům. Část sloužila jako
cvičiště s vojenskou střelnicí.
Oproti očekávání počet
obyvatel výrazně nezvýšila ani
1. světová válka: Po jejím
ukončení tady sídlila Družina
československých válečných
poškozenců. V roce 1919 se
uvolnily prostory pro exponáty
Vojenského muzea. O léto
později přestavba umožnila
zavedení elektřiny. Tu využívali
také němečtí okupanti.
Při povstání 5. května 1945
v oknech zřídili střílny a kulomety. V úterý 8. května
se naštěstí vzdali.
Velení nad Invalidovnou
převzalo ministerstvo národní
obrany. Do roku 2014 tady sídlil
Vojenský ústřední archiv.

19. 6. 1945  Vydání dekretů
prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců a jejich pomahačů, o mimořádných
lidových soudech.
19. 6. 1946  Prezidentem ČSR
byl opět zvolen E. Beneš.
19.–27. 6. 1948  V Praze se
uskutečnil XI. všesokolský slet.
21. 6. 1931  Nemocnice
Na Bulovce se dočkala
slavnostního otevření.
21. 6. 1939  Nacistické tzv.
norimberské zákony začaly
platit v Protektorátu Čechy
a Morava. (Židé ve věku od 6 let

Invalidovna se do podzimu roku
2002 stala depozitářem
Národního technického muzea.
Přes 20 000 unikátních archiválií poškodila divoká povodeň
v roce 2002.

Blýská se na lepší časy

Širší veřejnost se do těchto
prostor dostala v září roku 2009
při Dnech evropského kulturního dědictví. O sedm let později
se Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových rozhodl
chátrající čtyřkřídlý dvoupatrový komplex privatizovat.
Vyvolávací cena činila 637,7 milionu korun. Proti dražbě se
důrazně postavila radnice
Prahy 8. Podle dnešního vedení
MČ Praha 8 by prostory
Invalidovny měly sloužit mj.
pro výstavy, galerie, vzdělávání,
pro drobné obchody, služby…
Takovou naději výrazně
posílil premiér Andrej Babiš,
jenž Invalidovnu letošního
12. března navštívil. Na rekonstrukci přislíbil až miliardu
korun. Upřesnil: „Jsem přesvědčen, že Invalidovna za pět, šest
let bude skvělou památkou,
přitahující turisty a naše lidi.
Bude tady život…“
Po Invalidovně bylo pojmenováno experimentální sídliště
budované v létech 1960–1965.
Od roku 1986 se tak jmenuje
budovaná stanice na trase
metra B. Stejnojmenná tramvajová zastávka slouží už od roku
1896! Od února 1918 Invalidovna náleží do seznamu národních
kulturních památek.
Hrabě Petr Strozzi, jehož
bustu vytvořil v Kaizlových
sadech z bílého tyrolského
mramoru sochař Mořic Černil
v roce 1898, by mohl mít radost!
Milan Koukal

museli mít na oděvu žlutou
hvězdu.)
21. 6. 1991  Skončil odsun
sovětských vojsk z území
Československa.
23.6.–5.7. 1955  I. celostátní
spartakiády se na Strahovském
stadionu zúčastnilo přes
500 tisíc cvičenců.
24. 6. 1922  Lanová dráha na
Letnou byla zrušena a roku
1926 nahrazena pohyblivým
chodníkem.
26. 6. 2004  Do provozu byla
uvedena trať metra mezi
stanicemi Kobylisy a Ládví.
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Společenská rubrika
nově narozené děti
Září 2017

Glaserová Hana

Kabourek Kryštof

Jeřábková Evelína

Říjen 2017

 Krejčík Jan

Březen 2018
 Baborská Veronika

Novotná Ema
Pešoutová Nela
 Ptáčková Isabela

 Müller Robin

 Stará Václava

 Dovhošej Edward

Duben 2018
Brümmerová Kateřina

Surovec Richard

 Hričinda Filip

Prosinec 2017
 Buchtová Kamila

Štádler Michael

 Gassenbauerová Anna

Šubrtová Zuzana

 Čapek Conan Michael

Tichý David

Janek Filip

Únor 2018

 Keil Daniel

Drábek Tadeáš
Leponi Natálie
 Mašek Viktor

 Homola Karel

 Melo Matěj

Gebauer Filip
Halounek Teodorik Aurel
Jergonová Darja
 Kuzmíková Tereza

Procházková Marie
 Turčová Jiřina

Katsichti Dorothea
 Müllerová Eva

Wojnar Adam
 Žáková Anna

Leden 2018
Adams Helen Nela
 Bárta Kryštof

Václavíková Kristýna

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

Květen 2018
Hladík Marek

Vážení spoluobčané,

• Prosíme vás, abyste zasílali fotografie pouze u dětí do tří

• v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás,

měsíců věku v době uveřejnění. Dále zveřejňujeme jméno

prosím, kontaktujte na tel.: 222 805 170, 601 306 107

a příjmení u dětí do šesti měsíců věku. Ostatní pouze

nebo na e-mailu: osmicka@praha8.cz.

pokud je volné místo.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST BOHNICE

jubilea
Duben 2018
Dne 20. 4. oslavili manželé Jana a Ladislav Lázňovští 50 let
společného života, zlatou svatbu.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Kde domov můj ?
Komponovaný pořad na počest vzniku a vývoje
naší státní hymny, hudebního symbolu
české státnosti (1918 – 2018)

2008 – 2018

10 LET

v podání předních pražských umělců:
Jiří Brückler / alternace Tomáš Křovina – zpěv
Martin Levický / alternace Aleš Bílek – klavír
Ivan Štraus – housle
Václav Bernášek – violoncello
Jiří Lisý / alternace Tomáš Kyral – horna

100 KONCERTŮ

Autorka pořadu, dramaturgie, scénář: Zdena Zvěřinová

PÁTEK

KULTURNÍ

8. ČERVNA 2018, 19.30
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
BOHNICKÁ UL., PRAHA 8

V PRAZE 8
Vstupné dobrovolné, doporučené vstupné 100,- Kč

Koncert finančně podpořili:

www.osmicky.cz

HLASATELÉ V AKCI

11.6. • 14:00

Zábavný pořad s legendami
televizního vysílání

LISTOVÁNÍ.CZ

21.6. • 14:00

Velký sál
Centra aktivizačních
programů,
DPS Burešova 1151/12,
Praha 8

Květen 2018
Paní Halíková Marta dne 18. 5. oslaví 89 let.
Hodně zdraví a životní síly přeje
sestra Markéta s rodinou, snacha Hanka s rodinou.
Dne 21. 5.
oslavil své
85. narozeniny
pan Vladimír
Pour.
Přejeme
hodně štěstí,
spokojenosti,
životního
i cestovatelského
elánu do
dalších let.
Petr a Honza

Červen 2018
K Tvým narozeninám vše nejlepší, stále lepší zdraví a pohodu
a co nejvíce světlých a radostných dnů přeje manžel Luděk.
Dne 13. 6. oslaví manželé Hana a Ctibor Vrbičtí 65 let
společného života. Hodně zdraví a životní síly jim přejí
synové Pavel a Petr s rodinami a neteř Hanka s rodinou.
Dne 21. 6. se naše maminka paní Jitka Vlásková dožívá
významného životního jubilea 80 let. Přejeme jí pevné zdraví,
štěstí, spokojenost a pohodu do dalších let. Synové Petr
a Pavel, snachy Ivana a Světlana, vnoučata a pravnoučata.

KULTURNÍ OSMIČKY

Akce proběhnou pod záštitou
starosty Prahy 8 Romana Petruse.

Čtení z knihy
s Lukášem Hejlíkem
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

en
červ 8

PROGRAM

201

CAP Burešova

Pondělí
``  9:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí
dílna seniorů (vede R. Svobodová)
``  9:30–12:00  Nordic walking pro
méně zdatné (vede H. Šandová
a J. Řezníčková)

``  10:00–11:00  Orientální tanec pro
seniory (vede Bc. K. Vlčková)

``  13:30–15:00  Esperanto – mírně
pokročilí (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

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

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

``  10:00–10:50  AJ – konverzace
pro pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)

Středa

``  11:00–11:50  AJ – středně pokročilí
(vede Ing. M. Kolářová)

``  8:00–12:00  Přístup na internet

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

``  8:30–9:20  AJ – mírně pokročilí
(vede Ing. H. Soukupová)

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

``  9:00–11:00  ŠJ pro radost
(vede J. Štoffanová)

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

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

``  12:30–15:30  Stolní tenis –
v DK Ďáblík, Taussigova 1172/1
(vede O. Šínová)

``  10:00–10:50  AJ – pokročilí
(vede MUDr. M. Veselý)

``  13:00–16:00  Přístup na internet

``  11:00–11:50  AJ středně pokročilí –
Bible stories + písně s kytarou.
(vede ing. Prokop Vondráček)
``  11:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup
na internet

``  11:00–11:50  NJ – pokročilí
(vede JUDr. M. Pudil)

Úterý

``  12:30–15:30  Stolní tenis –
v DK Ďáblík, Taussigova 1172/1
(vede H. Špatenková)

``  8:00–9:30  Přístup na internet
``  9:00–10:00  Čchi-kung pro
začátečníky (vede M. Vilímová)
``  8:00–8:50  AJ začátečníci –
Follow Me 1 – konverzační metoda
(vede ing. Prokop Vondráček)
``  9:00–9:50  AJ mírně pokr. 1 – angličtina pro jaz. školy I. + písně s kytarou
(vede Ing. Prokop Vondráček)
``  9:30–11:00  Dramaticko-recitační
kroužek (vede Z. Poková)
``  10:00–10:50  AJ středně pokr. – angličtina pro jazykové školy II + písně
s kytarou (vede Ing. Prokop Vondráček)
``  10:00–11:30  NJ – mírně pokročilí
(vede Ing. J. Bartoš)

``  11:15–12:00  Přístup na internet
``  11:00–11:50  AJ mírně pokročilí 2
– angličtina pro jazykové školy I.
+ písně s kytarou (vede Ing.
Prokop Vondráček)
``  13:00–14:30  Přístup na internet

BAZAR - PALMOVKA
Zástavy, výkup, prodej
Po - Pá 9 - 21
So, Ne: 12 - 20
Tel: 723 973 797
www.bazar-palmovka.cz
placená inzerce

``  11:30–12:30  Stolní tenis –
v DK Ďáblík, Taussigova 1172/1
(vede M. Šimonová)

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

Speciální:

Čtvrtek
``  9:00–11:00  Školička PC a internetu
konzultační metodou – pokročilí
(vede Mgr. K. Černý) – nutno
objednat se v kanceláři CAP

``  10:00–11:00  Školička PC – konzultace (vede Ing. V. Pázler) – 5. 6. a 19. 6.

``  9:00–10:30  AJ konverzace –
konverzace pro pokročilé
(vede Mgr. H. Vašíčková)

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

``  13:30–15:30  Školička PC
pro začátečníky
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

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

``  8:00–12:00  Přístup na internet

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

``  13:00–15:00  Šachový kroužek

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

``  13:30–15:00  ŠJ – mírně pokročilí
(vede ing. F. Máčaj)

Pátek

``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vede paní Pýchová
a Ing. M. Sokol)

``  8:00–9:00  Čchi-kung pro pokročilé
(vede M. Vilímová)

``  11:00–11:50  AJ – středně pokročilí
(vede Ing. H. Soukupová)

``  15:30–18:00  Školička
PC a internetu – mírně pokročilí
(vede P. Smitková)

``  11:00–11:50  AJ – pokročilí
(vede MUDr. M. Veselý)

``  14:00–16:00  Právní poradenství –
pro objednané – 4. 6. a 18. 6.

``  8:00–14:00  Sociální poradenství

www.ouss8.cz

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

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

``  13:00–13:50  Repeating English
– začátečníci a mírně pokročilí
(vede V. Machulková)

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

``  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.
``  Hledáme lektory – dobrovolníky
na RJ, trénink paměti a na tablety
a chytré telefony.

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové
Městská část Praha 8 vás zve na

KURZY
CVIČENÍ
PRO
SENIORY

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

KDE: Centrum RoSa
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY V ČERVNU: Každý pátek
rezervace míst u paní Teichmannové:
od 10:00 a od 11:15
alena.teichmannova@praha8.cz, tel.: 222 805 136

1., 8., 15., 22. a 29. 6.

``  1. 6. od 10:00  Tvořivá dílnička –
Truhlíky – nutná rezervace
v kanceláři CAP. Vede D. Hůrková
``  4. 6. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. –
v klubovně v přízemí
``  5. 6. od 10:00  Kroužek šikovných
rukou – Recykujeme džíny –
vede Mgr. M. Neckářová
``  7. 6. od 9:00  Paličkování –
vede D. Zemanová
``  12. 6. od 10:00  Hrátky z papíru
– vede D. Zemanová
``  14. 6. od 14:00  Konec
Lucemburské dynastie –
přednáška PhDr. A. Karkulové
``  15. 6. od 10:00  Tvořivá dílnička –
Korková klíčenka – nutná rezervace
v kanceláři CAP. Vede D. Hůrková
``  18. 6. od 15:00  Zdravotní seminář
pro seniory – profesionální
záchranáři. Nutná rezervace
v kanceláři CAP.
``  18. 6. od 14:00  Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. –
v klubovně v přízemí
``  25. 6. od 15:00  Zdravotní seminář
pro seniory – profesionální
záchranáři. Nutná rezervace
v kanceláři CAP.
``  21. 6. od 14:00  Beseda
o duchovních tématech –
s katechetkou Mgr. B. Tranovou
``  22. 6. od 8:30  Patchwork –
vede S. Kyselová
``  27. 6. od 13:30  Procházka po Praze
s průvodkyní JUDr. H. Barešovou
– předem nutné přihlášení –
od prvního dne v měsíci, telefonicky
nebo osobně v kanceláři CAP
Burešova.
``  29. 6. od 10:00  Tvořivá dílnička
– nutná rezervace v kanceláři CAP.
Vede D. Hůrková.
``  UPOZORNĚNÍ:
2.–6. 7. bude zavřeno!

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

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace,
která může být zveřejněna.
placená inzerce
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Zdravotní a sociální péče – CAP
Centrum
aktivizačních
programů

en
červ 8

PROGRAM

201

CAP Mazurská

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)
``  9:15–10:15  Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede O. Měchura)

Středa

``  9:30–10:30  AJ – pro mírně
pokročilé (vede Mgr. M. Rexová)
``  10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská)
``  11:00–11:50  ŠJ – pro mírně
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková)
``  11:30–15:00  Přístup na internet
``  11:45–12:30  Čchi-kung
(vede M. Dobrovská)
``  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 J. Hrubá)
``  9:45–10:45  Interlingua –
mezinárodní jazyk
(vede O. Měchura)
``  9:30–12:00  Nordic walking
(vede S. Činátlová) – sraz před CAP
``  10:00–10:50  AJ – pro mírně
pokročilé (vede I. Grün)
``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede I. Košťálová)
``  13:00–14:30  Přístup na internet
– liché týdny: 5. 6. a 19. 6.
``  11:15–12:40  Jóga
(vede E. Bihelerová)

``  8:00–9:00  Přístup na internet
``  8:30–9:50  AJ – pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
``  9:00–9:50  Školička PC a internetu pro mírně pokročilé
(vede Ing. V. Košťál) –
liché týdny: 6. 6. a 20. 6.
``  9:15–10:15  Tai-chi – I. skupina,
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)
``  9:30–10:15  Zdravotní cvičení
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  10:00–11:00  Školička PC
a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) –
liché týdny: 6. 6. a 20. 6.
``  10:00–10:50  FJ – pro mírně
pokročilé (vede S. Patejdl)
``  10:30–11:30  Zdravotní c vičení
– v KD Krakov (vede L. Němcová)
``  10:30–11:30  Zdravotní cvičení
(vede V. Formánková)
``  11:00–12:00  FJ – konverzace
(vede M. Randyšová)
``  11:45–12:45  Jóga (vede J. Borská)
``  12:00–12:50  Školička PC internetu
pro začátečníky (vede A. Gaislerová)
– sudé týdny: 13. 6.
``  12:00–15:00  Přístup na internet
``  13:30–15:00  Stolní tenis
(vede V. Soušková)
``  13:30–15:00  Bingo – společenská
hra (vedou I. Košťálová a J. Hrubá)
– liché týdny: 6. 6. a 20. 6.

Čtvrtek

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

Městská část
Praha 8

``  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: 5. 6. a 19. 6.

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

Městská část Praha 8 vás zve na

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

www.ouss8.cz

``  8:30–9:30  AJ – pro mírně 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)
``  13:45–14:45  Tai-chi – II. skupina,
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)
``  13:50–14:45  AJ – pro pokročilé
(vede E. Parma)

Pátek
``  8:00–9:00, 12:00–14:00  Přístup
na internet
``  8:00–9:15  Stolní tenis
(vede T. Pavlovský)
``  8:30–9:20 Interlingua –
mezinárodní jazyk
(vede O. Měchura)
``  9:00–9:50  Školička PC pro mírně
pokročilé (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 1. 6. a 15. 6.
``  9:30–10:30  Orientální tance
(vede H. Kurková)
``  10:00–10:50  Školička PC pro
začátečníky (vede J. Votrubová) –
sudé týdny: 1. 6. a 15. 6.
``  10:45–11:30  Zdravotní cvičení
na bederní páteř (vede J. Wurmová)
``  13:15–14:00  Zdravotní cvičení
na židlích (vede Mgr. Z. Vévoda)
``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská
osobně, nebo na tel.: 283 024 118.
``  Dále je nutné se vždy přihlásit
na všechny dílničky a přednášky.
Děkujeme za pochopení.

Speciální:
``  1. 6. od 10:00  Výtvarná dílnička –
malování – přijďte vyzkoušet

různé techniky a potěšit duši
(vede A. Gaislerová)
``  5. 6. od 10:30  Paličkování – koná
se opět na Mazurské v CAPu
(vede Ing. B. Rošická) – paličky,
herdule a materiál vlastní
``  6. 6. od 10:00  Vycházka –
rybníky v Čimickém údolí
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem.
``  7. 6. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  8. 6. od 10:00  Pozitivní myšlení
– pojďte pozitivně myslet
a každý den bude krásný
(vede L. Francírková)
``  11. 6. od 13:30  Zdravotní seminář
pro seniory – přednášejí
profesionální záchranáři
``  13. 6. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  14. 6. od 8:00  Patchworková
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) –
materiál zajištěn
``  14. 6. od 10:00  Trénink paměti
(přednáší Bc. A. Novotná)
``  15. 6. od 10:00  Výtvarná dílnička
– Quilling (vede J. Hrubá)
``  18. 6. od 13:00  Přednáška –
Aby záda nebolela
(přednáší I. Feliciani)
``  19. 6. od 10:00  Korálková dílnička
– koná se v KD Krakov
(vede Ing. B. Rošická)
``  20. 6. od 10:00  Vycházka –
Z Bohnic k přívozu Zámky a na
Bohnickou vyhlídku
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem.
``  21. 6. od 9:30  Háčkování a pletení
(vede J. Novotná)
``  27. 6. od 13:30  Klubové setkání
(vede O. Soustružníková)
``  UPOZORNĚNÍ:
2.–6. 7. bude zavřeno!

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

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

TAJEMSTVÍ
ŠLECHTICKÝCH
RODŮ

PRAHA
NEZNÁMÁ

12. 6. OD 15:00

14. 6. OD 15:00

Klemens Metternich
a půlstoletí rakouské politiky

Historický vývoj
a zajímavosti Malé Strany

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105
Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

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

legenda skupiny Rangers (Plavci)
kdy: středa 6. června od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov
– velký sál vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Akce se koná pod záštitou radní rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
Jany Solomonové
tel.: 222 805 136

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

RADEK
TOMÁŠEK

Městská část
Praha 8

akce 2018

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

Městská část Praha 8
vás zve na pravidelné
SETKÁNÍ SENIORŮ

RADEK
TOMÁŠEK

legenda skupiny Rangers (Plavci)
kdy: středa 13. června od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví – velký sál
vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Akce se koná pod záštitou radní rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
Jany Solomonové
tel.: 222 805 136

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

Městská část
Praha 8

NAJDE NÁS TAKÉ NA

PN BOHNICE!

www.bohnice.cz

programy klubů seniorů / červen
OÚSS Taussigova 1172/1,
1. patro, č. 21, Kobylisy
Provozní doba klubu:
Pondělí a středa od 13:00 hod.

`` 4. 6. středa od 14:00 hod.
 hudební odpoledne Mgr.
Vomáčky (Trampská romantika)
`` 6. 6. středa od 13:00 hod.
 Volná herna – hrajeme
společenské hry dle výběru
`` 11. 6. pondělí od 13:30 hod.
 Pomůžeme vám dýchat volněji – kurz dechového rehabilitačního cvičení nejen pro osoby s plicní
chorobou pod vedením odborné fyzioterapeutky RadkyPolišenské
`` 13. 6. středa od 13:00 hod.
 Zpíváme na lidovou notu.
Kdo rádi zpíváte nebo hrajete na nějaký hudební nástroj, přijďte mezi nás.
`` 18. 6. pondělí od 15:00 hod.
 Aby záda nebolela – cvičíme
Seniorfitnes s Ing. I. Osvaldovou
`` 20. 6. středa od 13:00 hod.
 Klub FIlmového diváka –
promítáme ﬁlm dle výběru
`` 25. 6. pondělí od 15:00 hod.
 Cvičení na židlích s Irenkou
`` 27. 6. středa od 14:00 hod.
 hrajeme bingo
`` Kdo máte zájem seznámit se
s počítačem, naučit se vyhledávat
potřebné nebo zajímavé věci
na internetu, komunikovat
s ostatními pomocí e-mailu,
přijďte, pomůžeme vám i při

„prvních krůčcích“. K počítači,
internetu a zápůjčce knih z naší
knihovny je volný přístup po celou
provozní dobu klubu. Informace
– vedoucí klubu: D. Luczy –
mobil tel.: 732 710 656, e-mail:
klubtaussigova@seznam.cz
`` V červenci a srpnu bude klub
uzavřen. Těšíme se na shledanou
3. září.

DPS Burešova 1151/12
Kobylisy

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

`` 4. 6 . od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
`` 6. 6. od 14:00 hod.
 Jerusalem II. část –
přednáška ing. Burdycha
`` 11. 6. od 14:00 hod.
 klubová vycházka s holemi
Nordic Walking; sraz ve 14:00 v klubu
`` 13. 6. od 14:00 hod.
 přátelská návštěva
KS Taussigova
`` 18. 6. od 14:00 hod.
 Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol.
`` 20. 6. od 14:00 hod.
 hudební odpoledne Mgr.
Vomáčky (Trampská romantika)
`` 27. 6. od 14:00 hod.
 Prokrastinace aneb jak
přestat a začít znova – přednáška nadace Lepší senior

`` Každé úterý od 14.00 do 17:00 hod.
 probíhá taneční terapie
`` Každý čtvrtek od 10:00 do 11:00 hod.
 půjčování knih z knihovny.
`` V červenci a srpnu bude klub
uzavřen. Těšíme se na shledanou
3. září.

DPS Bulovka 1462/10,
Libeň

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

`` 4. 6. od 14:00 hod.
 Jerusalem II. část –
přednáška ing. Burdycha
`` 7. 6. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes, z. s.)
`` 11. 6. od 14:00 hod.
 hudební odpoledne Mgr.
Vomáčky (Trampská romantika)
`` 14. 6. od 13:00 hod.
 Prevence přepadení –
přednáška Městské policie Praha
`` 18. 6. od 14:00 hod.
 trénink paměti
s paní Šoutovou
`` 21. 6. od 13:00 hod.
 cvičení na židlích
(Seniorfitnes z. s.)
`` 25. 6. od 13:30 hod.
 setkání Mezi – námi
s dětmi z MŠ Pobřežní
`` V červenci a srpnu bude klub
uzavřen. Těšíme se na shledanou
4. září.

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

`` 5. 6. od 15:00 hod.
 hrajeme BINGO
`` 7. 6. od 14:00 hod.
 trénink paměti
s Mgr. Neckářovou
`` 19. 6. od 15:00 hod.
 hudební odpoledne Mgr.
Vomáčky (Trampská romantika)
`` 21. 6. od 13:30 hod.
 klubová vycházka do galerie
Kooperativy (sraz na recepci)
`` 26. 6. od 15:00 hod.
 výtvarná dílnička
Mgr. Neckářové
`` 28. 6. od 14:00 hod.
 BABINEC aneb posezení
a vyprávění u kávy a čaje
`` Od 11. do 15. 6.
 klub uzavřen
z důvodu společné rekreace
`` Po celou 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.
`` V červenci a srpnu bude klub
uzavřen. Těšíme se na shledanou
4. září.

Přejeme vám krásné
a klidné léto!
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Člověk může všechno“ (dokončení

v tajence).

Franz Kafka (3. červenec 1883 – 3. červen 1924), pražský německy píšící
spisovatel židovského původu a jeden z literárně nejvlivnějších spisovatelů
20. století. 135. výročí narození, 94. výročí úmrtí.
Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla:
„V humoru se blbost nedá schovat, zato
vážně řečená blbost může dokonce
vypadat jako důvod k zamyšlení.“
Výherci, kteří získali vstupenky
na festival Mezi ploty:
Petr Kopeček, Karlín
Jindrřch Fořt, Libeň
Petr Šafránek, Troja
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 15. června 2018 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní výherci

získají

po dvou vstupenkách

do kina

ATLAS

SUDOKU

(nepravidelné)
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Inzerce

PAPÍRNICTVÍ
U Kuželů • Zenklova 58

(naproti Libeňskému zámečku)

Hračky,
dárkové zboží,
tiskopisy...

OTEVŘENO
pondělí–pátek
7:15–18:00

Přijďte k nám nakoupit.
S úsměvem jsme tu pro
vás již několik desítek let.

AÈINKA

ha 8

LEVNÉ PRACOVNÍ ODĚVY

Zenklova 21/58
.30 hodin
Praha 8 – Libeň

nka.cz

CÍ DOBA:
OTEVÍRA
tek

á
pondělí–p

0

9:00–17:0

Tel.: 606 164 562
RESTAURACE

U Meteoru 29/3 • Praha 8 – Libeň
tel.: 773 563 772
e-mail: info@restauracemeteor.cz
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
DENNÍ MENU:
výběr z několika druhů hotovek
bezmasé jídlo
NABÍZÍME VÁM:
• SALONEK – soukromé oslavy pro max. 30 osob •
• rezervace na tel. 773 563 772 nebo na e-mailu:
info@restauracemeteor.cz • SPORTOVNÍ PŘENOSY –
plátno, televize • VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KVÍZY •
Těší se na vás kolektiv restaurace Meteor.

www.restauracemeteor.cz

METEOR
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita
Šimůnkova (slepý konec)
Štěpničná (parkoviště)

Území

Datum

Kobylisy

1. 6.

Čas

Lokalita

14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Území

Datum

Libeň

25. 6.

14:00–18:00

Čas

Kobylisy

25. 6.

15:00–19:00

Libeň

25. 6.

16:00–20:00

Bohnice

26. 6.

14:00–18:00
14:00–18:00

Libeň

1. 6.

15:00–19:00

Na Přesypu x Pod Přesypem

Tanvaldská (proti domu č. 1)

Kobylisy

1. 6.

16:00–20:00

Na Truhlářce (parkoviště)

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

4. 6.

14:00–18:00

Pekařova x Jestřebická

Trojská x Nad Trojou

Troja

4. 6.

15:00–19:00

Křivenická x Čimická

Čimice

26. 6.

Kobylisy

4. 6.

16:00–20:00

Na Vartě

Libeň

26. 6.

15:00–19:00

Libeň

5. 6.

14:00–18:00

Na Žertvách x Vacínova

Libeň

26. 6.

16:00–20:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)
Braunerova x Konšelská

Kobylisy

5. 6.

15:00–19:00

Lindavská

Bohnice

27. 6.

13:00–17:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Třeboradická x Košťálkova

Karlín

5. 6.

16:00–20:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

27. 6.

14:00–18:00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

6. 6.

14:00–18:00

Nekvasilova X K Olympiku

Karlín

27. 6.

15:00–19:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Bohnice

6. 6.

15:00–19:00

Nad Rokoskou x Na úbočí

Libeň

27. 6.

16:00–20:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

Bohnice

6. 6.

16:00–20:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

28. 6.

14:00–18:00

Drahorádova

Střížkov

7. 6.

14:00–18:00

Burešova

Kobylisy

7. 6.

15:00–19:00

Na Pěšinách x Pod Statky

Kobylisy

28. 6.

14:00–18:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

7. 6.

16:00–20:00

Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

28. 6.

15:00–19:00

Chaberská x Líbeznická

Kobylisy

8. 6.

14:00–18:00

Karlín

28. 6.

16:00–20:00

Kobylisy

29. 6.

14:00–18:00

Fořtova x Do Údolí

Čimice

8. 6.

15:00–19:00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň

8. 6.

16:00–20:00

Křivenická x Čimická

Čimice

9. 6.

09:00–13:00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

9. 6.

09:00–13:00

Havránkova x Šimůnkova

Kobylisy

9. 6.

10:00–14:00

Troja

10. 6.

08:00–12:00

K Haltýři x Velká skála
Lindavská

Bohnice

10. 6.

09:00–13:00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

10. 6.

09:00–13:00

Janečkova

Kobylisy

10. 6.

10:00–14:00

Libeň

11. 6.

14:00–18:00

Pekařova x Jestřebická

Nad Rokoskou x Na Úbočí

Bohnice

11. 6.

15:00–19:00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

11. 6.

16:00–20:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

12. 6.

14:00–18:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Libeň

12. 6.

15:00–19:00

K Mlýnu x Chorušická

Čimice

12. 6.

16:00–20:00

Bohnice

13. 6.

14:00–18:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)
Kandertova x Lindnerova

Libeň

13. 6.

15:00–19:00

Kobylisy

13. 6.

16:00–20:00

Stejskalova x U Rokytky

Libeň

14. 6.

14:00–18:00

U Pekařky

Libeň

14. 6.

15:00–19:00

Kašparovo náměstí – u hřbitova

Libeň

14. 6.

16:00–20:00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

15. 6.

14:00–18:00

Ke Stírce x Na Stírce

Korycanská x K Ládví

Čimice

15. 6.

15:00–19:00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

15. 6.

16:00–20:00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

16. 6.

09:00–13:00

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

16. 6.

09:00–13:00

Kollárova x Pernerova

Karlín

16. 6.

10:00–14:00

Braunerova x Konšelská

Libeň

18. 6.

14:00–18:00

Kubíkova (u DD)

Pernerova x Sovova
Frýdlantská
Šimůnkova

Kobylisy

29. 6.

15:00–19:00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

29. 6.

16:00–20:00

Stejskalova x U Rokytky

Libeň

30. 6.

09:00–13:00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

30. 6.

09:00–13:00

Písečná x Na Šutce

Troja

30. 6.

10:00–14:00

BIO VOK
Datum

Čas

U Pekařky x Pod bání

Lokalita

1. 6.

13:00–17:00

Brandýská x Ke Hřišti

4. 6.

13:00–17:00

Do Údolí x Libeňská

5. 6.

13:00–17:00

Fořtova x Okořská

6. 6.

13:00–17:00

Havlínova x Klíčanská

7. 6.

13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála

8. 6.

13:00–17:00

Kandertova

9. 6.

8:00–12:00

Klecanská x Na Ládví

11. 6.

13:00–17:00

Kubišova

12. 6.

13:00–17:00

Modřínová x Javorová

13. 6.

13:00–17:00

Na Hranicích x Kočova

14. 6.

13:00–17:00

Nad Popelářkou 177/12

15. 6.

13:00–17:00

Nad Rokoskou x Na úbočí

16. 6.

8:00–12:00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna

18. 6.

13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

19. 6.

13:00–17:00

Přívorská x Hanzlíkova

20. 6.

13:00–17:00

U Pekařky x Pod Bání

21. 6.

13:00–17:00

Turská x K Větrolamu

22. 6.

13:00–17:00

Brandýská x Ke Hřišti

25. 6.

13:00–17:00

Do Údolí x Libeňská

26. 6.

13:00–17:00

Fořtova x Okořská

27. 6.

13:00–17:00

Kobylisy

18. 6.

15:00–19:00

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

Libeň

18. 6.

16:00–20:00

Havlínova x Klíčanská

28. 6.

13:00–17:00

Dolejškova x U Slovanky

Libeň

19. 6.

14:00–18:00

Kandertova

29. 6.

13:00–17:00

Kurkova (parkoviště)

Kobylisy

19. 6.

15:00–19:00

Klecanská x Na Ládví

30. 6.

8:00–12:00

Libišská (parkoviště)

Kobylisy

19. 6.

16:00–20:00

Drahorádova

Střížkov

20. 6.

14:00–18:00

Mazurská (u trafostanice)
Mlazická
Chaberská x Líbeznická

BIO VOK hrazené MHMP

Troja

20. 6.

15:00–19:00

Lokalita

Datum

Čas

Čimice

20. 6.

16:00–20:00

Na Dílcích

2. 6.

9:00–12:00

Kobylisy

21. 6.

14:00–18:00

Střížkovská 64

2. 6.

9:00–12:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

21. 6.

15:00–19:00

Na Bendovce x Nad Pentlovkou

9. 6.

9:00–12:00

Nad Popelářkou x Nad Strání

Troja

21. 6.

16:00–20:00

Na Pěšinách x Na Stírce

9. 6.

9:00–12:00

Kobylisy

21. 6.

16:00–20:00

Fořtova x Do Údolí

16. 6.

13:00–16.00
13:00–16.00

Modřínová x Javorová
K Haltýři x Velká skála

Troja

22. 6.

14:00–18:00

Turská x K Větrolamu

16. 6.

Na Pecích x Chaberská

Kobylisy

22. 6.

15:00–19:00

Kubišova x Gabčíkova

23. 6.

9:00–12:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

Kobylisy

22. 6.

16:00–20:00

Petra Bezruče x U Pískovny

23. 6.

9:00–12:00
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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.
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032
``ZEDNICKÉ, obkladačské práce,
malířské a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců
a čalouněného nábytku.
Tel.: 723 339 160, 777 316 680
``PROVÁDÍM VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE,
čištění kanalizace.
Michal Hrášek, tel.: 603 714 638
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``ŽALUZIE – ROLETY –
MARKÝZY, pergoly, baldachýny,
plisé, sítě proti hmyzu, shr.
dveře, garnýže, čalounění
dveří+ těsnění. Zdeněk Petříček,
tel.: 606 350 270,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně
dodání. Tel.: 603 421 968,
283 881 375. E-mail:
rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO
POTRUBÍ A KANALIZACE,
veškeré instalatérské práce,
topenářské práce. Nepřetržitě!
Rekonstrukce koupelen
a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré zednické,
obkladačské, podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů
a nebytových prostorů.
Mobil:777 670 326
``TRUHLÁŘSKÉ A STAVEBNÍ
PRÁCE. Tel.: 720 208 411,
antoninbrabec@seznam.cz
``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973, 728 324 916
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování,
stěrky a sádrokarton.
Sezonní sleva 10 %.
Volejte na tel. 603 432 476.
``INSTALATÉRSKÉ PRÁCE,
obklady, zed. rekonstrukce, byt,
dům. Tel.: 603 184 081,
e-mail: olaolda@volny.cz
``ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:
malování, instalatérské, zednické
aj. domácí práce. Tel. 602 835 102
``ZEDNÍK, MALÍŘ,
REKONSTRUKCE i drobné
opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``FA. J. MACHÁČ – VÝMĚNY
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ
A KUCH. DESEK. Instalace
sprchových koutů a boxů-senioři
sleva! Pokládka dlažby, PVC,
koberců. Štukování, malování,
lepení podhledů. Sekání trávy
a vyklízení. Tel.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
``ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad a jejich
odstranění. El. vedení v koupelně
i kuchyni. Výměny rozvaděčů.
E-mail: elektroP8@email.cz.
Tel.: 608 278 778
``ELEKTRO VESELÝ.
Tel.: 602 881 859
``MALÍŘ, LAKÝRNÍK,
tel.: 605 015 145
``ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE.
www.elektrikarerben.cz.
Tel.: 604 516 344
``INSTALATÉR – TOPENÍ,
výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359
``MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, 20letá praxe. Rozpočet
zdarma. Tel.: 723 984 693
SLUŽBY

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

``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/okna
``SEKÁME TRÁVU na zahradách
naší motorovou sekačkou, včetně
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/trava
``SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY a vysokou trávu našimi
stroji. Odstraníme také křoví,
nálety, zlikvidujeme odpad. Tel.:
724 006 275. www.pvj-group.cz
``VYČISTÍME KOBEREC,
SEDAČKU, křesla, židle přímo
u Vás na místě, strojem na
vlhko extrakční metodou.
Slušné jednání a zkušenosti.
Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/uklid
``STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY
A KEŘE našimi motorovými
nůžkami, včetně odvozu odpadu.
Tel.: 724 006 275,
www.pvj-group.cz/plot

``EXTERNÍ PŘEDSEDA SVJ
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830,
www.predseda-svj.cz
``LIKVIDACE POZŮSTALOSTÍ–
VYKLIDÍME VÁŠ DŮM, BYT
a jiné. Pracujeme levně, rychle,
kvalitně – i o víkendu.
Tel.: 775 520 155
``VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
PŮDU, SKLEP, DŮM. Volejte
608 884 148. Ceny dohodou.
``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO? Vyklízíme
a odvážíme z těchto míst: Půdy,
byty, sklepy, dvorky, zahrádky
atd. Levně: informace na tel.:
702 410 965. Sem dní v týdnu.
``REVIZE ELEKTRO. Revize
elektroinstalací, spotřebičů
a hromosvodů. Tel. 732 935 215
``BROUŠENÍ PARKET, LAK,
240 Kč/m2, MALOVÁNÍ.
Tel.: 603 422 376

``HODINOVÝ MANŽEL,
MONTÁŽ A ÚPRAVY NÁBYTKU,
kuchyní, skříní. Drobné i větší
opravy v bytech a domech.
www.hodinovy-remeslnik.cz.
Tel.: 737 674 082

``VÝROBA, OPRAVY, MONTÁŽ
ŽALUZIÍ, ROLET, spouštěcích
garnyží. Prodej drobného železářského zboží. U Pazderek 146, P–8,
tel.: 774 858 102, www.campo.cz

``POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
počítačů vám nabízí naše
provozovna v Lublinské 9,
Praha 8 – Troja. Můžete nás
navštívit či zavolat
pondělí–pátek, 13–19 hodin.
Tel.: 240 200 282,
www.pocitacekohout.cz
``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –
prádlo se snadno vytáhne ke
stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584

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

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

``HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 604 676 694

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

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

``ÚKLID – LEVNĚ: MYTÍ OKEN,
ČISTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK,
úklid domů, bytů, kanceláří.
Tel.: 602 835 102

``OPRAVA ELEKTRONIKY, TV,
LCD, DVD, CD, videa, gramofony
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop.
Tel.: 603 453 529

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

``ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ADU – styl. Poznaňská 449, Praha 8 – opravy, úpravy, návrhy
oděvů, šití na míru. Tel.:
602 218 041, www.adu-styl.cz,
e-mail: adustyl@gmail.com
``HODINOVÝ MANŽEL –
PROFESIONÁLNÍ POMOCNÍK
pro opravy, montáže a další
pomoc ve vaší domácnosti, na
zahradě, chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942

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

``ROZVODY, ODDLUŽENÍ,
KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ POMOC.
JUDr. Dan Zwieb, advokát.
Karlín – Březinova 524/31.
Tel.: 603 275 839, www.akzwieb.cz
REALITY – POPTÁVKA

``KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek, jakkoli
velký i spoluvlast. podíl s právní
vadou, exekucí, nežádoucím
nájemníkem. Formality vyřídím.
I na dožití. Tel.: 603 420 013.
``PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ pro
své děti menší a větší byt. Lze
i zvlášť. Na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím 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
``ZÁJEM TROJA / BOHNICE
O VÝMĚNU BYTŮ V OS. VLAST.
2+kk za 3+1 + lodžie. Byt 2+kk
Olštýnská po rekonstrukci,
nová kompl. kuchyň, vše na míru,
nízký nájem 2 500 Kč, 37 m2, směr
sever, 20. patro. Klidné a příjemné
bydlení. Tel.: 777 320 910
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REALITY – PRONÁJEM

``PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA!
Pro manažery firem
s rodinami hledáme pěkné
byty v Praze. Garantujeme
bezproblémový průběh nájmu.
Bez provize! Tel.: 734 319 304
``HLEDÁM MENŠÍ BYT DO
14 tis. nebo větší do 20 tis.,
celkem pro 2 os., pár ideálně
2 roky a více, lodžie výhodou,
centrum do 30 min., zařízení
na dohodě. RK nevolat. Tel.:
605 845 088
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, tel.: 777 150 350,
www.martinkratochvil.cz
``SÍDLO PRO SRO, OSVČ
v Praze od 149 Kč/měsíc.
Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE
UŽÍVAT. Platba ihned v hotovosti.
Tel.: 739 665 455

``PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ, prohlášení nem. věci,
likvidace BD, založení SVJ,
Tel.: 724 304 603
NÁKUP – PRODEJ

``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOST koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400
``NEJLEPŠÍ CENY ZAPLATÍME
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKY,
i poškozené a pánské zl. hodinky.
Starožitnosti + zlatnictví
Vysočany, Pod Pekárnami 157/3,
Tel.: 605 829 440 po desáté hod.
``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY,
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``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
``PRODÁM KRÁLÍKY,
VAJÍČKA, OŘECHY, HOUBY.
Tel.: 776 172 530
VÝUKA – KURZY

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
www.angmat.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
NABÍDKA PRÁCE

``ZAHRADNICKÁ FIRMA
přijme pracovníka na brigády .
Sekání trávy, řezání živých plotů,
pomocné práce. Tel.: 724 006 275
``ÚKLIDOVÁ FIRMA PŘIJME
zaměstnance na brigády mytí
oken. Pište na info@pvj-group.cz
``HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO,
ZODPOVĚDNÉHO A SAMOSTATNÉHO MALÍŘE – lakýrníka
se smyslem pro detail.
Tel.: 603 432 476
``HLEDÁM ZDRAVOTNÍ SESTRU
nebo ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKU do zubní ordinace na Praze 8.
Tel.: 737 084 532 od 19:00 hod.
``HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID
Tel.: 734 699 830
``SANITÁRKA NA ODDĚLENÍ
BALNEOFOTOTERAPIE.
Achillea – kožní sanatorium
hledá spolehlivou a pozitivní
kolegyni. Předchozí praxe

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

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

www.praha8.cz

vstup zdarma
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není podmínkou. Zkrácený
pracovní úvazek. Pravidelné
střídání dopolední a odpolední
směny, bez víkendů a nočních.
Stravenky, odměny, příspěvek
na důchodové pojištění, 5 týdnů
dovolené. Příjemné pracovní
prostředí. Nástup září–říjen
2018. Pracoviště: Libčická 397/4,
Čimice. Kontakt: tel.: 603 222 123,
e-mail: dlabola@achillea.cz,
``ZDRAVOTNÍ SESTRA NA ODDĚLENÍ BALNEOFOTOTERAPIE.
Achillea – kožní sanatorium hledá
spolehlivou a pozitivní kolegyni
na oddělení mužů. Zkrácený
pracovní úvazek. Pravidelné
střídání dopolední a odpolední
směny, bez víkendů a nočních.
Stravenky, odměny, příspěvek
na důchodové pojištění, 5 týdnů dovolené. Vhodné i pro
sestřičku před důchodem nebo
v důchodu. Příjemné pracovní
prostředí. Nástup září–říjen
2018. Pracoviště: Libčická 397/4,
Čimice. Kontakt: tel.: 603 222 123,
e-mail: dlabola@achillea.cz
KRÁSA

``Salon VIOLET – kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, depilace. Tel.: 602 937 661,
www.salonviolet.8u.cz
``PEDIKÚRA, REFLEXNÍ masáže
nohou. Tel.: 774 877 972

a
výstav

25. 4. – 8. 6. 2018
Bílá galerie, tzv. Bílý dům
U Meteoru 6, Praha 8

www.praha8.cz
Městská část
Praha 8
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Inzerce

placená inzerce

40 %

prodáno

Prodej
III. etapy

Domov ve vašem stylu
placená inzerce

BEZPEČNÝ DOMOV
ZAČÍNÁ DVEŘMI

WWW.NEXT.CZ | +420 777 335 878
Akce bezpečnostní kování zdarma platí do 30.6.2018
placená inzerce
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Pozvánka

Vážení obyvatelé Prahy 8,
dovolte, abychom vás jménem
festivalu United Islands of
Prague a MČ Praha 8 pozvali na
jubilejní 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu, který se
uskuteční ve dnech 22. a 23. května v ulicích Karlína. Akce se koná
pod záštitou primátorky
hlavního města Prahy Adriany
Krnáčové a místostarosty
MČ Praha 8 Radomíra Nepila.
Festival United Islands of
Prague se po celou dobu své
existence soustředí na objevování
nové muziky a hudebních
talentů. Za svou bohatou historii
představil více než tisícovku
zahraničních umělců, přičemž
řada z nich dnes patří k velkým
jménům světové hudební scény.
V letošním roce je pro návštěvníky přichystáno více než patnáct
scén s hudební produkcí a bohatý
doprovodný program. Na celý
festival je vstup již tradičně
zdarma. Křižíkova ulice a přilehlé
okolí se tak během festivalu stane
hlavní kulturní tepnou Prahy
a místem přinášejícím nevšední

United Islands zavítají po roce opět do Karlína.

hudební zážitky. Inovací
letošního ročníku je také soutěž
začínajících českých kapel
a interpretů Objevy United
Islands. V roli objevitelů nových
hudebních nadějí zde vystoupí též

David Koller, Buty či Vypsaná
Fixa.
S průběhem festivalu budou
spojena nutná dopravní omezení
a opatření, na která včas
upozorní dopravní značení.

Uzavírky, omezení dopravy
a zákaz parkování se budou
v pátek 22. května týkat oblastí:
Karlínské náměstí před a za
kostelem, přilehlé ulice Kollárova
a parkoviště v severozápadní
části Karlínského náměstí, dále
oblasti Kaizlových sadů, zejména
ulice U Invalidovny, Za Invalidovnou a Molákova. V sobotu
23. května bude zcela uzavřena
ulice Křižíkova v oblasti mezi
Karlínským náměstím a Kaizlovými sady, části přilehlých ulic
Thámova a Březinova a Lyčkovo
náměstí. Návrat k běžnému stavu
nastane v neděli od 8 hodin.
Náhradní parkování pro
rezidenty bude zajištěno v ulici
Sokolovské v oblasti Kaizlových
sadů a na Rohanském ostrově.
Vyhrazená stání pro invalidy
zůstanou zachována, stejně jako
přístup ke garážím a průjezd do
nich bude umožněn. Prosíme
všechny obyvatele Karlína
o pochopení a vstřícnost, neboť
v oblastech uzavírky budou stát
pódia, stánky s občerstvením,
technické zázemí festivalu apod.
Děkujeme a srdečně zveme,
Tým United Islands a Praha 8
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ZA PODPORY

Hlavní město Praha
akci podpořilo
částkou ve výši
4 000 000 Kč

inzerce osmicka A5 sirka.indd 1

16/05/2018 16:13

Dětský den aneb
Rytíři v Bohnicích

pátek 1. 6.

13:00 – 18:00

Hřiště u ZŠ Glowackého
(Praha 8- Bohnice, Glowackého 555/6)

moderátorka akce: MAJDA ZE ŠKOLKY

13:30 – 13:50 – písničky s Majdou
15:00 – 15:20 – písničky s Majdou
16:30 – 16:50 – písničky s Majdou
17:30 – 17:50 – rytířský turnaj
po celé odpoledne:
• středověké dobové ležení
s ukázkami rytířské zbroje a šermu
• veselé písničky hraje DJ Václav
atrakce pro děti:
• skákací hrad ve tvaru velké lodě
• výtvarné dílny Osmičky pro rodinu

soutěže pro děti o ceny:
• lukostřelba
• hod kamenem na kance
• ulov si divočáka
• barbarské sekery
• rytířské kroužky
od 18:00 opékání špekáčků
(s hasiči SDH Bohnice)
od 21:30 (po setmění)
– Cooltourbus pod širým nebem
– promítání ﬁlmu pro děti AUTA3
• vstup na promítání zdarma

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu Jany Solomonové

Městská část Praha 8 vás srdečně zve do

Městská část
Praha 8
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Od 1. do 3. června
zastaví v areálu hřiště
u ZŠ Glowackého
mobilní letní kino
Cooltourbus.
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Začátky promítání
po setmění, od 21.30 hodin.
Těšíme se na vás!
Akce se koná pod záštitou radní
pro kulturu Jany Solomonové.

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

Městská část Praha 8 a Osmička pro rodinu
zvou všechny děti, rodiče i prarodiče na

Městská část
Praha 8

