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Úřad Městské části Praha 8
Odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností
pořádá koncert

Cykluus zzámmecckýýchh koonncertů

Kuubeelíkk kkvvvvarrrtttettt 
aa RRobberrt PPacooourrrekk jj.hh...

Jan Marek – 1. housle
Dana Truplová – 2. housle

Karolína Strašilová – viola
Tomáš Strašil – violoncello

Robert Pacourek j.h. - klarinet
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Zazní skladby autorů: F. Schuberta a W. A. Mozarta

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

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

www.praha8.cz

M stská st
Praha 8

MIMI DEN
Odpoledne 

18. 6. 2015 
od 14:00

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

X. Psí den

Městská část Praha 8
odbor kultury, sportu 

a komunikace s veřejností

pod záštitou Aleny Borhyové, 
zástupkyně starosty Městské části Praha 8 

pořádá

V případě vstupu se psem je nutný platný očkovací 
průkaz. Soutěž je určena voříškům, křížencům a psům 

bez PP. Přihlášky do soutěže „Osmičkový voříšek“ 
přijímáme do 5. 6. 2015. Přihlášky a informace najdete 

na www.praha8.cz, v infocentru Úřadu MČ Praha 8, 
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň, na e-mailu: vladislava.

wildtova@praha8.cz a na tel.: 283 090 422 a 606 613 390

a soutěž o Osmičkového voříška

na libeňské psí louce

sobota 20. června 2015 
od 10.00 hodin
Host: herečka Lenka Zahradnická 
– předsedkyně komise
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Vážení spoluobčané,
často se mi velmi obtížně vysvětluje, co vlastně samospráva 
městské části smí, a co nesmí dělat. Za posledního půlroku jsem 
minimálně dvacetkrát musel vysvětlovat, že Městská policie spadá 
pod Magistrát hl. m. Prahy, tedy nikoli pod starostu městské části. 
Starosta může žádat zástupce Městské policie o pomoc a jeho 
váha je stejně silná jako každého dalšího občana. Nebo že 
stavební a živnostenský úřad je sice pod stejnou „střechou“ 
městské části, ale že vliv samosprávy, tedy politiků na tyto úřady 
není žádný, a dokonce nesmí být žádný. 

Každopádně se objeví situace, kdy městská část může opravdu 
razantně zasáhnout. V případě Prahy 8 k tomu došlo v květnu 
tohoto roku. V Bohnicích začala vznikat prokazatelně černá 
stavba. Z Řešovské ulice vede krátká cesta do parku Farky. V této 
lokalitě začala vznikat nová silnice do lesa. Ano, do lesa. 
Ona totiž nevede vůbec nikam. Respektive vede do chráněné 
oblasti, k pozemku, který byl najednou oplocen, a začali na něm 
pracovat dělníci. Znovu zdůrazňuji, že v oblasti, kde se stavět 
nedá a nikdy se stavět ani nebude moci.  

I přes opětovné místní šetření a udělení zákazu dalších úprav 
fi rmě, která tyto zásahy prováděla, došlo k další činnosti – 
konkrétně k vysypání cesty štěrkem, zasazení brány, a dokonce 
oplocení okolí této „černé“ cesty. 

Velmi chápu desítky stížností občanů na současnou situaci. 
Městská část však dělá vše proto, aby černá stavba byla 
odstraněna co nejdříve. Je nepřípustné, aby pachatelé 
pokračovali ve svém konání. Zasadíme se, 
v součinnosti s dalšími orgány, 
o potrestání viníků.
Hezký a klidnější červen.

Roman Petrus
Starosta MČ Praha 8
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Tři výstavy – tři pohledy
Výročí konce II. světové války jsme si připomněli třemi výstavami. 
Expozice v Grabově vile, ze které je náš snímek, přibližovala po celý 
květen hrdinství obyvatel Prahy 8 za protektorátu Čechy a Morava. 
V tzv. „bílém domě“ je až do 11. června válečný konfl ikt ukázán 

pohledem stu- den-
tů středních škol 
v Praze 8. A v Libeň-
ském zámku 
probíhá výstava 
Československo 
a Česko na mapo-
vých pohlednicích 
(končí rovněž 
11. června).  

Text a foto: 
Vladimír Slabý

VÝROČÍ

Praha 8 uctila 70 let od konce II. světové války
Výročí konce nejstrašnějšího vá-

lečného konfl iktu v dějinách si na 

několika místech připomněla 

i Praha 8.

Dne 5. května 2015 u mostu Ba-

rikádníků probíhalo uctění památ-

ky padlých Pražského povstání, 

kterého se za MČ Praha 8 zúčastnil 

starosta Roman Petrus a zastupitel 

Vít Céza, předseda Komise pro ži-

votní prostředí. Památku padlých 

polských vojáků v Žernosecké uli-

ci uctil za Prahu 8 místostarosta 

Petr Vilgus. 

O den později, 6. května, pro-

běhlo uctění památky 546 popra-

vených na Kobyliské střelnici a při-

pomenutí si 73. výročí vyhlášení 

II. stanného práva (heydrichiády). 

Kvůli rekonstrukci Kobyliské střel-

nice se letos pietní akt výjimečně 

konal na Ďáblickém hřbitově. Úctu 

padlým zde vzdal starosta Roman 

Petrus, místostarostka Prahy 8 

Alena Borhyová a radní Radomír 

Nepil.

Vedle zástupců MČ Praha 8 se pi-

etních aktů zúčastnila i řada dal-

ších významných osobností. Přišli 

zástupci Poslanecké sněmovny 

PČR, Senátu PČR, Ministerstva 

obrany a Generálního štábu, Ma-

gistrátu hl. m. Prahy, Českého sva-

zu bojovníků za svobodu a Česko-

slovenské obce legionářské. 

Ze zahraničních hostů byli přítom-

ni zástupci velvyslanectví Polské 

republiky, Srbska, Chorvatska 

a Republiky Bosna a Hercegovina.

Pietní akty, které organizoval 

Český svaz bojovníků za svobodu, 

probíhaly podle ofi ciálního proto-

kolu. Jejich součástí tak byl napří-

klad slavnostní nástup Čestné 

stráže AČR, nosiči věnců, kteří po-

chodovým krokem za hudebního 

doprovodu Hudby Hradní stráže 

a Policie České republiky umístili 

věnce na pietní místa. Zazněly 

státní hymny všech států, které se 

pietních aktů zúčastnily. Vzpo-

mínkové dny zakončilo přátelské 

setkání v Grabově vile, kde všem 

účastníkům a čestným hostům po-

děkoval starosta Roman Petrus. 

(apa)

placená inzerce

POCTA HRDINŮM

Kytice pro Anthropoid
Ve středu 27. května položili staros-

ta Roman Petrus a místostarostka 

Alena Borhyová věnec a kytici k Pa-

mátníku Operace Anthropoid. Tato 

akce měla připomenout a uctít pa-

mátku všech obětí heydrichiády. 

Tedy všech rodin i jednotlivců, kteří 

byli zavražděni nacistickými oku-

panty za poskytnutí pomoci česko-

slovenským parašutistům, kteří 

v kobyliské zatáčce pod Bulovkou 

provedli před 73 lety atentát na 

Reinharda Heydricha. Během nacis-

tické odvety za tento čin bylo povraž-

děno odhadem 5000 osob.   (lk)

  Jednoduchý 
kříž na Ďáblickém 
hřbitově 
symbolicky 
propojil letošní 
pietní místo 
s Kobyliskou 
střelnicí. Byl totiž 
vyroben 
z trnovníku bílého 
(Robinia 
pseudoacacia), 
který byl pokácen 
v rámci probíhající 
rekonstrukce 
Kobyliské 
střelnice. Kříž 
je vysoký 3 m 
(příčka 1,5 m).
Foto: 
Vladimír Slabý
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JDEME S DOBOU

Mobilní 
aplikace 
Osmička
Časopis Osmička jde s dobou – díky 

bezplatné mobilní aplikaci Osmič-

ka mohou mít uživatelé chytrých 

mobilních telefonů interaktivní po-

dobu našeho měsíčníku vždy 

u sebe. Aplikace s interaktivní po-

dobou měsíčníku Osmička pro uži-

vatele mobilních zařízení s operač-

ním systémem iOS (Apple) 

a Android je distribuována pro-

střednictvím iTunes App Store 

a Google Play.

Co umí nová aplikace: Zvýrazně-

ní aktuálního čísla, možnost stáh-

nout libovolné číslo v archivu, 

správce stažených čísel – stažené 

číslo je možno smazat, nebo otevřít, 

možnost hromadného mazání – 

rok, vše, refresh seznamu automa-

ticky po otevření aplikace.  (vlk)

Z RADNICE

Rada MČ chce zakázat 
podomní prodej
Rada městské části na svém zasedá-

ní ze dne 6. května 2015 schválila 

návrh změny tržního řádu. Kromě 

nových prodejních míst požádala 

Magistrát hl. m. Prahy o celoroční 

zákaz provozování podomního pro-

deje na celém území hl. m. Pra-

hy. Toto je velmi zásadní krok smě-

rem k řešení důležité problematiky. 

Podomní prodej už radnice v nedáv-

né době začala aktivně řešit kampa-

ní „Stop šmejdům“.  (red)

Vysvěcení křížku „U Kříže“
Farář Václav Sochor z kostela 
sv. Vojtěcha v Libni slavnostně 
vysvětil 6. května křížek, který 
byl umístěn v lokalitě „U Kříže“. 
Křížek se rozhodli obnovit bratři 
Tomáškové. Betonový podstavec 
je zřejmě původní, originální 
křížek, který byl původně 
v oblasti Na Švábkách a poté 
přemístěn do míst U Vrchu 
Libušína, se nedochoval – byl 
větší a byl na něm plechový 
malovaný korpus Krista. 
Prosecká ulice, kde nyní křížek 
stojí, byla kdysi cestou Svatovác-
lavské poutě do Staré Boleslavi. 
Cestou bylo 44 kapliček, 
zachovalo se jich jen pár. 

Text a foto: (býv)

Z RADNICE

Zásadní nesouhlas 
s výstavbou Troja Horizons trvá
Rada MČ opět nepodpořila výstavbu bytového domu Troja Horizons v mís-

tě nezastavěných ploch v Troji na nároží ulic K Pazderkám a Lodžská. Vede-

ní radnice se vyjadřovalo nesouhlasně již v minulosti a dále na svém stano-

visku trvá. MČ nestojí o další zahušťování zástavbou a trvá na využití těchto 

ploch jako zeleň. Navíc pokud by byl projekt schválen stavebním úřadem, 

došlo by k dalšímu úbytku parkovacích míst rezidentů v Troji.  (red)

BEZPEČNOST

Zaevidujte si své kolo!
Krádeže cyklistických kol narůstají. Jednou z možností jak je alespoň troš-

ku ochránit je jejich evidence. Ta se bezplatně provádí na jednotlivých ob-

vodních ředitelstvích Městské policie hl. m. Prahy, na osmičce je to tedy 

v ul.  Balabánova 1273/2. Je potřeba mít s sebou občanský průkaz, doklad 

o nabytí, kolo, trvalý pobyt v Praze a souhlas se zaevidováním. Po vyfoto-

grafování a zaevidování kola cyklista obdrží průkazní lístek a evidenční 

nálepku.  (pet)

PRÁZDNINY

Letní provoz 
Městské 
knihovny
Prázdninová provozní doba 
Městské knihovny je od 
1. července do 30. srpna 2015. 
Jak budou otevřené pobočky 
MKP v Praze 8? 

Bohnice, Těšínská 4/600
Po 13–19, Út 9–16, 
St a Čt 12–19, Pá 9–16

Ládví, Burešova 2/1661
Po 13–19, Út 9–16, 
St a Čt 12–19, Pá 9–16

Kobylisy, Klapkova 26/3
Út 9–16, Čt 12–19 dospělí, děti 
zavřeno celé prázdniny

Uzavírka poboček v celé síti 
včetně ústřední knihovny 
27. 7. – 9. 8. 2015.  (hrad)

KONCERT

Sv. Vojtěch 
naladil na Irsko 
V kostele sv. Vojtěcha v Libni kon-

certovalo 21. dubna Foerstrovo ko-

morní pěvecké sdružení pod vede-

ním sbormistra Jaroslava Brycha. 

V  tomto architektonicky i akustic-

ky zajímavém prostoru zazněl pro-

gram, s kterým poté sbor úspěšně 

reprezentoval na soutěži v irském 

Corku, kde na počátku května zís-

kal velmi cenné třetí místo. Sbor 

prezentoval skladby sakrální i svět-

ské, v latině, staroruštině i v čes-

kých a moravských nářečích.

Jelikož byl koncert pořádán ve 

spolupráci s farností kostela sv. Voj-

těcha, byla celá fi nanční částka, vy-

braná jako dobrovolné vstupné, vě-

nována kostelu na opravu varhan. 

(čer)

ZŠ PETRA STROZZIHO

Projektový 
týden k výročí 
osvobození  
Počátkem května u příležitosti 

70. výročí konce II. světové války 

připravila ZŠ Petra Strozziho pro 

své žáky projektový týden s názvem 

„70 let od konce druhé světové vál-

ky“. Do projektu byly zapojeny 

všechny třídy druhého stupně, ně-

které ročníky prvního stupně, a do-

konce se zapojili i ti nejmenší. 

Na začátku týdne vyrazily všechny 

ročníky na významná místa týkající 

se druhé světové války. V další části 

projektového týdne žáci zhlédli ně-

kolik dokumentárních pořadů či fi l-

mů, s nimiž pak následně dále pra-

covali. Výsledky je možné si 

prohlédnout v budově školy, kon-

krétně na panelu ve školní jídelně. 

 Petra Jehnová
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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.

Jak navrhujete 
využít Löwitův 
mlýn, Libeňský 
zámeček, „bílý 
dům“, Grabovu 
vilu a „tesko 
budovy“, 
pokud se 
radnice 
přestěhuje 
do nové 
budovy 
na Palmovce

?

HNUTÍ ANO

Kostlivci bývalé 
koalice ohrožují 
městskou část

Prodat, nebo neprodat? Důležitá 

otázka nejen proto, že bývalá koalice 

zanechala Prahu 8 na pokraji ban-

krotu kvůli svým megalomanským 

projektům. Výsledky amatérského 

počínání starých „odborníků“ bývalé 

koalice ODS-TOP 09 a odpadlíci jsou 

a bohužel i budou k vidění ještě něja-

kou dobu, než se nám podaří vymést 

všechny „kostlivce ze skříně“. Příkla-

dem byly statisícové platy některých 

prominentních úředníků, které jsou 

již díky nám minulostí. Hnutí ANO 

bude samozřejmě jednat i nadále 

jako správný hospodář a společně 

s občany rozhodne, jak naložit s bu-

dovami, které zůstanou prázdné, po-

kud se radnice přestěhuje do nové 

budovy na Palmovce.

Löwitův mlýn a Libeňský zámek by 

měly být řešeny jako jeden komplex. 

Uvítali bychom uspořádání veřejné 

debaty s občany, kteří by se podíleli na 

rozhodnutí, jak nejlépe tyto budovy 

využívat. Jedná se o kulturně význam-

né památky a občané by měli mít mož-

nost je v budoucnu navštěvovat. Bílý 

dům je z komerčního hlediska obtížně 

využitelný. Jeho dispozice a vybavení 

neodpovídají požadavkům komerč-

ních nájemců. Mohla by zde být např. 

jiná veřejná instituce, úřad či škola.

Určitě bychom nestáli o prodej Gra-

bovy vily, ale spíše o dlouhodobý pro-

nájem. Byla by vhodná pro ambasádu 

či velvyslanectví, protože má zachova-

lé reprezentační prostory a optimálně 

vyřešené okolí z hlediska bezpečnosti. 

Tzv. „tesko budovy“ jsou již na hranici 

své životnosti. Bylo by ekonomicky ne-

výhodné do nich nadále investovat. 

Na jejich místě by mohla vzniknout 

nějaká architektonicky zajímavá vý-

stavba rezidenčního charakteru. 

Radomír Nepil

radní MČ Praha 8

za ANO

ODS PRAHA 8

Neumětelství 
radnice ohrožuje 
Novou Palmovku

Odpověď na zvolenou otázku může 

být naprosto zbytečná. Proč? Před-

stavitelé nynější koalice ANO-ČSSD-

-SZ-KSČM se stali neplatiči, a ohro-

žují tak termín dokončení Nové 

Palmovky.

Minulé vedení radnice reprezento-

vané ODS a TOP 09 odevzdalo stav-

bu v předstihu a termín předání 

v dubnu 2016 měl zcela reálné kon-

tury. Po ustavení nové koalice její líd-

ři rozpoutali personální čistky, které 

zdecimovaly Úřad městské části i ve-

dení její akciovky. Ta má spolu se 

zhotovitelem na starosti dokončení 

komplexu Nová Palmovka.

Výsledky amatérského počínání 

nových „odborníků“ jsou již k vidění. 

V květnu na lavičkových plakátech 

slavíme Vánoce, ekonomický odbor se 

„baví“ šikanou bezúhonných občanů, 

a co je nejhorší, Praha 8 dluží dodava-

teli za postavenou část 200 milionů 

korun. Zhotovitel tak zákonitě utlu-

muje práce a termín dokončení je 

ohrožen. Tato nejistota může mít vliv 

i na chování nájemců obchodů a na 

ekonomickou úspěšnost projektu.

Přesto věřím, že Nová Palmovka 

bude navzdory „nepráci“ vedení Pra-

hy 8 dokončena a začne konečně 

sloužit občanům. Po přestěhování 

radnice do nových prostor zůstává 

naše představa o využití opouštěných 

nemovitostí neměnná. Löwitův mlýn 

s pivovarem po nutných protipovod-

ňových opatřeních na Rokytce přesta-

vět na restauraci s ubytováním a mini-

pivovar, Libeňský zámek poslouží 

jako oblíbené svatební a výstavní mís-

to podobně jako Grabova vila. Bílý 

dům jako nepotřebný prodat.

Zbývá jen doufat, že se vedení radni-

ce konečně probere a začne místo vy-

mýšlení výmluv konečně pracovat. 

Ondřej Gros

zastupitel MČ Praha 8 

za ODS

TOP 09 PRAHA 8

Radnice se musí 
chovat jako řádný 
hospodář

Stručně řečeno – městská část by se 

měla zachovat hospodárně, efektiv-

ně a účelně. Grabova vila a Libeňský 

zámeček by měly i nadále zůstat ma-

jetkem MČ, ať už pro její vlastní úče-

ly, nebo v pronájmu. Na „teskáčích“ 

(kde sídlí sociální a ekonomický od-

bor) s dávno překročenou životností 

jsou nejhodnotnější pozemky, na 

kterých stojí. Stejně jako „bílý dům“ 

se nám jeví jako nejhospodárnější 

tento majetek prodat. 

Na otázce je nicméně zásadnější 

její druhá část – stěhování do nové 

radnice. Celý projekt je postaven na 

3 pilířích; prvním je radnice samot-

ná, druhým jsou komerční prostory 

a třetím je Království železnic, které 

mělo být významným nájemcem. Po-

kud bude jeden z pilířů ohrožen, celý 

projekt a jeho dlouhodobá výnosnost 

budou ohroženy také. Bez úředníků 

a zaměstnanců kanceláří nebudou 

profi tovat služby, bez Království že-

leznic nebude budova a její okolí 

o víkendu žít, bez profi tujících ná-

jemců a Království nebude naopak 

profi tovat radnice, jakožto vlastník 

budovy. Stávající koalice se nebyla 

zatím schopna k projektu jednoznač-

ně postavit. Z rozpočtu byla vyňata 

položka na revitalizaci prostoru před 

budovou, nejsou alokované pro-

středky na stěhování ani interiéry. 

Vždy se jedná o velké zakázky, které 

nelze zrealizovat za týden. Pokud se 

stávající ‚management‘ radnice bude 

i nadále k nové radnici stavět takto 

nehospodárně, neefektivně a neúčel-

ně, připraví nenávratně městskou 

část o klíčové příjmy. 

Petra Hainzová

předsedkyně 

klubu zastupitelů 

MČ Praha 8 za TOP 09
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FÓRUM

ČSSD

Co s budovami, kte-
ré opustíme? To je 
předčasná otázka

Opravdu! V tuto chvíli jsou všechny 

případné diskuse o tom, co s budova-

mi, které opustíme při odchodu ně-

kam jinam, hodně teoretické. Vý-

stavba takzvané nové radnice za 

1,2 miliardy korun, kterou tato koa-

lice zdědila v rámci mnoha danaj-

ských darů od předchozích koalic, je 

natolik spletitá, že vyznat se v ní vy-

žaduje opravdu nadlidské úsilí. Mu-

sel bych být opravdu odvážným poli-

tikem, kdybych mohl nyní 

jednoznačně říci: ano, takto je to 

správně, takto to bude dostavěno 

a  takto se tam nastěhujeme. 

Pokud bychom si již nyní hypotetic-

ky představili, že se tento zděděný 

průšvih přeci jen podaří nějak dořešit 

a úředníci se začnou stěhovat z mno-

ha dosavadních pracovišť na jedno 

místo, co se bude dít dále s dosavad-

ními budovami? Kulturní dům Kra-

kov by ČSSD chtěla i nadále provozo-

vat jako kulturní dům. V žádném 

případě bychom nechtěli mluvit 

o prodeji ani o pronájmu těchto pro-

stor. Grabova vila je naopak vhodné 

místo pro pronájem. Naopak pro ob-

jekty, které se dnes nacházejí za bu-

dovou tzv. Bílého domu a lidově se 

jim říká „teskáče“, nevidíme přílišné 

využití. Dokážeme si představit, že 

minimálně jeden, možná i více, by 

úplně zanikly. O tzv. Bílém domu je 

potřeba jednat. Zde jsou podle ČSSD 

možné obě varianty – tedy prodej 

i pronájem. Spíše bychom se klonili 

k prodeji. Reálnou přestavbu Bílého 

domu si z ekonomického hlediska pří-

liš nedokážeme představit. V případě 

Libeňského zámečku jsme přesvědče-

ni, že by v něm již politici neměli na-

dále přetrvávat a měli by se případně 

kompletně přestěhovat do nové budo-

vy radnice.  

Roman Petrus

starosta MČ Praha 8  

za ČSSD

KSČM

Co s nimi?

Nevím, zdali je otázka z pera „Os-

mičky sobě“ seriózně zodpověditel-

ná. Obávám se, že není. Nejde o to, 

že by si jednotlivé politické subjek-

ty  zastupitelstva nedokázaly před-

stavit, jak účelně naložit s předmět-

nými budovami. Problém je, že 

sestěhování celého Úřadu MČ do 

nové radnice na Palmovce je stále ve 

hvězdách. Dodnes není jasné, zda 

městská část podmínky, vyjednané 

mezi bývalým vedením radnice 

a Metrostavem, vůbec může akcep-

tovat. Nad částí uzavřených smluv 

visí opravdu příliš mnoho otazníků 

a právních nejasností.

Co se týká dominanty Prahy 8, Li-

beňského zámečku, dovede si zastu-

pitelský klub KSČM představit, že by 

mohla být využívána dílem pro re-

prezentativní účely městské části, ale 

i jako místo expozic výtvarného 

umění se vztahem k Praze 8. Díla 

tvůrců Lhotáka, Grosse či Boudníka 

znají příznivci moderního umění 

na celém světě. O Löwitově mlýnu 

těžko v tomto směru meditovat, snad 

kdyby mohl levitovat ze zátopové ob-

lasti někam výše, třeba k již zmíně-

nému zámečku. To Grabova vila by 

se dala využít daleko lépe – o proná-

jem jejích prostor by mohla  případ-

ně projevit zájem některá ze zahra-

ničních  ambasád. Vila je to klasická, 

umístěná v krásném parku. Zato 

„bílý dům“ je opravdu problém. 

V současnosti vhodný, po částečné 

rekonstrukci, možná jako levná uby-

tovna či paintballové sportoviště. 

A „teskáče“ nad ním? Ty bychom 

mohli nabídnout Spolku pražských 

čarodějnic, které by je mohly na ně-

který příští třicátý duben „ekologic-

ky zlikvidovat“. 

Zdeněk Nagovský

 zastupitel MČ Praha 8 

za KSČM

OSMIČKA SOBĚ,
KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ

 Informace 
a diskuse zaručí 
správné rozhodnutí
V roce 2010 rozhodlo vedení městské 

části (ODS, TOP 09) o stavbě nové 

radnice a obchodního centra, nepro-

běhla žádná diskuse, nebyla architek-

tonická soutěž ani dopravní studie. 

Nyní po pěti letech nás dohání ukva-

penost a nekoncepčnost takového 

jednání.  Slovíčko „pokud“ v otázce 

představuje velkou nejistotu.  

Abychom mohli vést smysluplnou 

diskusi, potřebujeme znát informace 

o stavu budov, nákladech na údržbu, 

vytápění apod.  Jednání nad využi-

tím by nemělo být pouze odborné či 

politické, slovo musí dostat i obyva-

telé této části města. 

V podzámčí Libeňského zámečku 

stojí Löwitův mlýn s budovou pivo-

varu, mohlo by zde být příjemné mís-

to k setkávání, mlýn byl nákladně re-

konstruován v roce 2000, ale od té 

doby sem už dvakrát vtrhla velká 

voda. Část budovy je možné využít 

i  jako komunitní a kulturní centrum.  

Pivovar by mohl sloužit svému účelu, 

vařila by se desítka Zastupitel a dva-

náctka Libeňák či Starosta. Stezka 

vedle Rokytky si zaslouží opravu 

i  umělé osvětlení. 

Tesko domky dosluhují, kdysi se 

zde uvažovalo o rozšíření komunika-

ce, po zkušenostech s Blankou se zde 

již silnice asi stavět nebude. Pozem-

ky mohou zůstat nezastavěné nebo 

zde může být postavený bytový dům.  

Ke kvalifi kovanému a dobrému 

rozhodnutí potřebujeme znát infor-

mace o stavu všech daných budov, 

vyslechnout odborníky (architekty, 

urbanisty, prostudovat výhled na 

rozvoj městské části a Libně) a záro-

veň i místní obyvatele. Největší ostu-

dou by jistě bylo arogantní jednání 

radních, jaké předvedla ODS a spol. 

při stavbě na Palmovce.  

Tomáš Pavlů

zastupitel MČ Praha 8 

za Osmička sobě 

(KDU-ČSL a nezávislé 

osobnosti Prahy 8)

STRANA ZELENÝCH

K oživení městské 
části i jako zdroj 
fi nancí 

Letní kino, divadlo, koncerty, akce 

pro děti, občerstvení se zahrádkou. 

To vše by mohl brzy nabídnout Löwi-

tův mlýn. Pro areál památkově chrá-

něného mlýna u Rokytky se dlouho-

době nedaří najít komerční 

pronájem, rádi bychom prostor na-

bídli ke kultuře. Vzniklo by tak uni-

kátní místo pro setkávání občanů, 

které v Libni dosud chybí. Prostor by 

mohl být přes den vhodným cílem 

rodinné procházky a večer místem 

pro pivo se sousedy. Velmi oblíbené 

obřadní síně Libeňského zámečku by 

měly být dále využívány ke svatbám, 

do budoucna by mohly přibýt další 

společenské akce a výstavy a záme-

ček být více zpřístupněn veřejnosti 

a doplněn např. o cukrárnu na ná-

dvoří. Grabově vile by velmi slušelo 

sídlo ambasády. Městská část za pro-

nájem těchto reprezentativních pro-

stor může získat nemalé peníze.

Kancelářské budovy, „bílý dům“ 

a „tesko budovy“ nad ním částečně 

pronajímáme již dnes, mj. státnímu 

Úřadu práce. Ostatní by se mělo začít 

pronajímat také. Přikláníme se k pro-

nájmu oproti prodeji. Jak jsme viděli 

u privatizace bytů, vedly tyto jedno-

rázové obrovské výnosy politiky 

k roztočení získaných fi nancí, mno-

hé z nich následně velmi rychle mi-

zely v propadlišti dějin bez efektu. 

Městská část nyní potřebuje dlouho-

dobé fi nanční krytí, které jí aspoň 

zčásti mohou tyto budovy dopřát, ne 

rychlý výnos. Příjmy z pronájmu po-

sílí zdroje na podporu organizací, 

které se zaměřují na kulturu a sport 

v celé Praze 8. 

Štěpán Klimeš

předseda ZO 

Strany zelených 

Praha 8
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FINANCE

600 milionů za privatizaci 
z peněz občanů Prahy 8
Bývalá koalice ODS–TOP 09 a od-

padlíci připravili za svého vedení 

městskou část o více než půl miliar-

dy korun. Konkrétně šlo o astrono-

mickou částku 612 524 427,68 Kč. 

Bývalé vedení radnice se totiž roz-

hodlo, že vrátí dotaci, kterou 

MČ Praha 8 získala od Magistrátu 

hl. m. Prahy a kterou nikdy nebylo 

nutné splatit. 

 Vše začalo po povodních v roce 

2002. Domy v Karlíně a Libni byly 

silně poničeny a MČ Praha 8 zdale-

ka neměla prostředky na jejich re-

konstrukci. Evropská investiční 

banka (EIB) a Magistrát hl. m. Pra-

hy nabídly fi nanční pomoc na opra-

vu zničených domů. EIB dala půjč-

ku Magistrátu, který následně 

peníze věnoval městské části for-

mou účelové dotace. Tento dar více 

než 400 milionů korun 

(440 228 466,03 Kč) byl využit 

k opravám postižených domů. 

EIB měla pouze jedinou podmínku, 

ke které se tehdejší zástupci radni-

ce zavázali – rekonstruované domy 

po dobu 30 let neprodávat.  Bývalá 

koalice však chtěla privatizovat za 

každou cenu. A cena to byla oprav-

du vysoká. Vyvázání se ze smluv-

ních podmínek znamenalo splatit 

nejen celou půjčku, ale i příslušné 

úroky. Částka se tak vyšplhala na 

více než 600 milionů korun, což 

byla cena, kterou městská část mu-

sela zaplatit za privatizaci nemovi-

tostí v Karlíně a Libni. 

Nemělo by větší smysl vyčkat? 

Měla za těchto podmínek uspěcha-

ná privatizace smysl? Z pohledu bý-

valého vedení a jeho krátkodobých 

zájmů možná ano. Z dlouhodobého 

hlediska obyvatel městské části byl 

tento krok na pováženou. Privatiza-

ce sice přinesla do rozpočtu jedno-

rázově velký objem fi nančních pro-

středků, je ale diskutabilní, jak 

efektivně s nimi bylo nakládáno. 

Megalomanské a netransparentní 

projekty dotované z privatizačních 

peněz přivedly městskou část na po-

kraj bankrotu. Bývalá koalice ODS–

TOP 09 a odpadlíci ještě před svým 

odchodem stihla většinu peněz 

utratit uzavřením řady smluv, k její-

muž plnění zavázala současnou ko-

alici. Ta má tím pádem svázané ruce 

v plánování nových projektů a jako 

správný hospodář musí bojovat 

se ztrátovým rozpočtem. 

Michal Fišer,  

člen Finančního výboru ÚMČ Praha 8

Komu to prospělo?
Petr Vilím, zastupitel za KSČM, ce-

lou záležitost komentuje: „Císař Ve-

spasiamus kdysi dávno kritizoval 

svého syna Tita za zavedení daně 

z provozu veřejných záchodků slo-

vy: Pecunia non olet (peníze ne-

páchnou). Všichni, co se půl roku 

a pokaždé s menším či větším pře-

kvapením seznamujeme s výsledky 

hospodaření bývalé radniční garni-

tury, bychom si měli připomenout 

další latinský citát: Cui bono...“  

Své vyjádření poskytla i ODS pro-

střednictvím zastupitele Ondřeje 

Grose: „Vůbec mne nepřekvapuje 

postoj, který zaujala čtyřkoalice 

k prodeji domů nájemníkům v Karlí-

ně a Libni. Jsem rád, že jsme tuto 

privatizaci dokázali s hlavním měs-

tem a EIB vyjednat a prosadit. Její 

podmínky považuji za maximálně 

korektní a férové. Zároveň chápu, že 

by současní mocní drželi raději tisí-

ce občanů v obecních bytech, a měli 

tak nad nimi absolutní moc. A že jim 

moc chutná, ukázali už ve věci nevy-

bíravého pronásledování občanů 

kvůli údajnému neplacení psích po-

platků.  (býv)

Bývalé vedení radnice chtělo 
privatizovat za každou cenu – 
a ta byla nakonec velmi vysoká.

HOSPODAŘENÍ RADNICE

www.bohnice.cz

Zveme Vás
do Bohnic na ...

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

 Se zájmem jsem si přečetl „Forum“ 
v květnové Osmičce. Já chápu, že na tako-
vé rozloze a při takovém silničním provo-
zu se nemůže pár lidí, kteří „sedí na rad-
nici“, věnovat všemu, co se momentálně 
„vylíhne“. Doufám, že by bylo vhodné při-
pomenout, že bude nutno k tomu problé-
mu s provozem a parkováním motorových 
vozidel přistoupit komplexně. Odstrašu-
jícím příkladem je pokus o řešení problé-
mu s parkováním u stanice metra Ládví. 
Rád bych autorům uvedených stanovisek 
v květnovém Foru řekl, že jejich snaha je 

chvályhodná, ale dokud se neuzavře prů-
jezd Prahou a nezpoplatní vjezd vozidel 
do Prahy, bude jejich práce v tomto do-
pravní oboru jen snahou bez uspokojivé-
ho výsledku. Nutno začít dokončením vý-
stavby severního obchvatu, musí být silná 
a levná příměstská doprava. Tunel Blanka 
měl na svou výstavbu ještě 10 let času. 

Antonín Drbohlav

Vážený pane Drbohlave,

smyslem integrace Mělnicka a Neratovicka 

do Pražské integrované dopravy je dostat 

více lidí do hromadné dopravy a ulehčit 

přetíženosti okolí automobilovou dopra-

vou. Z analýzy, kterou jsme si nechali 

zpracovat, vyplývá, že došlo ke snížení 

počtu zaparkovaných aut s mimopražskou 

značkou v okolí Ládví. Zároveň věříme, 

že úbytek aut se časem ještě zvětší se 

zefektivněním hromadné dopravy jako 

celku. Parkování v Kobylisích a Ďáblicích 

pomohou vyřešit zóny placeného stání, 

které by měla realizovat Technická správa 

komunikací.  

Odbor územního rozvoje a výstavby  
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8. 6.NNNNeeee 22288
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PROGRAM ČERVEN Začátky představení ve 21:30 h | Vstupné 50 Kč  
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.

M stská st Praha 8M stská st Praha 8

XIII.

LETNÍ KINO REGINA
Hybešova 10, Praha 8 11

. 
6.

– 
6.

 9
. 

20
15

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

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit a upravovat.

 Bydlím na Ládví a pravidelně třídím odpad. Byla jsem jej jako vždy odnést ke kontejnerům, když mě paní z kulturáku upo-
zornila a vynadala, že kontejnery patří kulturnímu domu Ládví, že my občané tam nesmíme nic dávat. Že tam mají ceduli, kte-
rá je ovšem nečitelná, ale jako KD LÁDVÍ byl označen pouze kontejner na plasty a směsný odpad. Na kontejneru na papír, kte-
rý jsem zrovna vyhazovala, nic značeno nebylo. Zaráží mě, že tam mají i kontejner na elektroniku, který nevím, na co kulturní 
dům potřebuje. Poblíž mého bydliště (Za Střelnicí) není další dostupný kontejner. Jak to tedy je? Také mi schází kontejner na 
sklo, který dříve byl u knihovny, než to tam někdo před lety zapálil, a pak se kontejnery přemístily právě sem, hned vedle pi-
zzerie Giovanni.  M. Procházková

Vážená paní Procházková,

dle zjištěných informací jsou Vámi 

zmiňované sběrné nádoby ve stání 

Kulturního domu Ládví  a jsou obsluhová-

ny svozovou společností Ipodec Čisté 

Město. Stání je příslušno KD Ládví a není 

určeno pro veřejnost. Červená nádoba na 

EEZ náleží společnosti Asekol a k jejímu 

umístění se vyjadřuje odbor dopravy 

ÚMČ Prahy 8. 

Kontejnery společnosti Asekol, které 

jsou umisťovány na stanoviště kontejnerů 

na tříděný odpad, dle sdělení pana 

Nedbala z Pražských služeb nevyžadují 

žádné povolení od odboru dopravy. 

Rozhodnutí o zvláštním užívání komuni-

kace se vydává pouze v případě, že 

kontejner Asekolu stojí samostatně, tzn. 

mimo stanoviště na tříděný odpad. 

V tomto případě se bude odbor dopravy 

ve spolupráci s odborem životního 

prostředí a speciálních projektů snažit na 

základě jednání se společností Asekol najít 

vhodnější umístění pro kontejner na 

elektrozařízení tak, aby bylo zcela zřejmé, 

že kontejnery na tříděný odpad a elektro-

zařízení jsou určeny pouze pro veřejnost. 

Odbor životního prostředí 

a speciálních projektů
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DROGOVÁ SCÉNA

Dva dealeři jsou ve vazbě
Na území MČ Prahy 8 zadrželo 

protidrogové oddělení PČR v roce 

2015 v rámci samostatných speci-

alizovaných akcí tři podezřelé 

z rozsáhlé distribuce omamných 

a psychotropních látek, z toho dvě 

osoby jsou stíhány vazebně. Dále 

protidrogové oddělení vyšetřovalo 

trestné činy dle § 284/1, 2 trestní-

ho zákoníku, které se týkají držení 

drog pro vlastní potřebu v množ-

ství větším než malé. 

Je třeba se zmínit i o zpracování 

několika desítek přestupků na úse-

ku ochrany před alkoholismem a ji-

nými toxikomaniemi. V rámci pro-

tidrogového oddělení v teritoriu 

Praha III (zahrnuje Prahy 3, 8 a 9) 

jsou průběžně realizována bezpeč-

nostní opatření a policejní akce se 

zaměřením na snižování a elimina-

ci drogové trestné činnosti. 

Během poslední bezpečnostní 

akce bylo zadrženo celkem dva-

náct pachatelů pro celkem 

30 trestných činů a uděleno šest 

blokových pokut. Předmětem zá-

jmu konzumentů drog jsou pře-

vážně pervitin a marihuana. 

(zn)

BEZPEČNOST / INZERCE

Záhada obytného 
karavanu
Poslední den měsíce dubna 
rozhodně nebyl pro strážníky 
dnem odpočinkovým. Na telefo-
nické oznámení byli vysláni pro-
věřit násilné vniknutí do obyt-
ného karavanu. V okolí strážníci 
nalezli pohozené svršky, umě-
lohmotný kanystr a přenos-
né rádio. Dále zjistili, že vstup-
ní dveře karavanu byly zamčené 
a nepoškozené, přičemž obě vý-
plně oken byly vytrženy. Uvnitř 

přívěsu je čekalo překvape-
ní v podobě spícího muže zjev-
ně pod vlivem alkoholu. Jelikož 
vzniklo podezření ze spáchá-
ní trestného činu majetkového 
charakteru, byl případ předán 
republikové policii. 

Přes Milku 
k pohřešované osobě
Nepříjemné zpestření jedno-
ho dubnového dne zažila ve-
řejnost a ochranka v prodejně 
Albert v ulici Střelničná, Pra-

ha 8, kde byla zadržena pacha-
telka krádeže. Neznámá mla-
dá žena si schovala pod svrchní 
oděv čokoládu Milka v hodnotě 
35,-Kč, bez zaplacení prošla po-
kladnou, za níž byla zadržena. 
Na místo přijela hlídka, která 
neznámou ženu vyzvala k pro-
kázání totožnosti, ovšem bez 
úspěchu. Mladistvá byla před-
vedena na MO PČR Kobylisy 
k prokázání totožnosti, kde bylo 
zjištěno, že je dotyčná v celo-
státním pátrání jako pohřešova-
ná osoba. 

Indoor pěstírna konopí
Začátkem dubna odhalili v Pra-
ze 8 v Pobřežní detektivo-
vé kriminální služby Policie ČR 
nelegální pěstírnu konopí. Po-
dezřelý, který pěstírnu provozo-
val, pěstoval uvnitř bytu v indo-
orovém provedení v množství 
větším než malém celkem 
29 kusů rostlin indického ko-
nopí. Provozovatel byl obviněn 
z přečinu nedovoleného pěsto-
vání rostlin obsahujících omam-
nou nebo psychotropní látku.  

VYBRALI JSME Z ČERNÉ KRONIKY

Požár na Palmovce
Ve čtvrtek 14. května okolo 02.00 hod. došlo z neznámých příčin 
v ul. Voctářova k požáru střechy skladové haly o velikosti cca 
20 x 50 m. Na místě zasahovalo 13 hasičských jednotek. Kromě nich 
k případu vyjížděla i záchranná služba, aby ošetřila jednu osobu, 
která se nadýchala kouře.   Text a foto: David Straka

PRÁVNÍ PORADNA

Drobné opravy 
hrazené nájemcem
Každou středu poskytuje MČ Praha 8 na Libeňském 
zámku bezplatnou právní poradnu, kterou vede 
JUDr. A. Pachtová. V Osmičce vždy krátce rozebere-
me jeden z problémů, který občany trápí.

 Bydlím v nájemním bytě 
a potřebuji vymalovat. 
Mám nárok na proplacení 
od majitele bytu? 

Jana Arnoštová, Libeň

Do drobných oprav, které si 

hradí sami nájemníci, spadají 

opravy bytu a jeho vnitřního 

vybavení, pokud je toto vybavení 

součástí bytu a je ve vlastnictví 

pronajímatele. Patří sem také 

zejména opravy podlah, oken 

a dveří, výměny vypínačů, 

zásuvek, zvonků, osvětlovacích 

těles, opravy umyvadel, van, 

výlevek, dřezů, kuchyňských 

sporáků, kuchyňských linek, 

opravy kamen na tuhá paliva, 

plyn a elektřinu a podobně.

Do nákladů spojených 

s běžnou údržbou, které jdou na 

účet nájemců, lze zařadit např. 

malování a vnitřní nátěry, čištění 

odpadů, čištění spotřebičů 

i podlah a podlahových krytin.

Stává se, že si pronajímatel 

a nájemce nevymezí v nájemní 

smlouvě přesný rozsah účasti 

nájemce na opravách a údržbě 

bytu, pak je možné využít obsahu 

již zrušeného nařízení vlády 

č. 258/1995 Sb. (§ 5 a 6). 

JUDr. A. Pachtová
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DOPRAVA

REKONSTRUKCE

Bude mít Libeňský most 
pruh zeleně?
Oprava Libeňského mostu je již 

dlouhá léta důležitým tématem 

Prahy 8. Opakovaně se upozorňuje 

na to, že je ve velmi špatném stavu 

a že může nastat situace, kdy bude 

muset být uzavřen. 

Bohužel rekonstrukce byla mi-

nulým vedením magistrátu nasta-

vena tak, aby most byl rozšířen 

a mohl být ve variantě 2+2, to zna-

mená dva automobilové pruhy na 

obou stranách. K takto předložené-

mu návrhu, který byl řadu měsíců 

soutěžen, jsou připravena i staveb-

ní povolení. Současné vedení Ma-

gistrátu hl. m. Prahy změnilo plány 

tak, že pruhy budou jen 1+1 pro 

automobilovou a 1+1 pro cyklistic-

kou dopravu. Šíře mostu však musí 

být stejná, protože jsou tak nasta-

vena všechna povolení. V případě, 

že by magistrát nyní vše zastavil, 

dojdeme k situaci, že se bude mu-

set připravit vše znovu, což může 

trvat dalších několik let.

Radnice Prahy 8 však nechce do-

pustit, aby se v budoucnu most 

mohl dopravně změnit na 2+2. 

Proto připravujeme návrh projektu 

pro Magistrát hlavního města Pra-

hy o prvním zeleném mostě v Pra-

ze. Chtěli bychom, aby na mostě 

byl zelený pruh a případně stromy. 

Představme si to tedy tak, že upro-

střed bude tramvajová trať, po stra-

nách automobilový pruh, cyklo-

pruh, zelený pruh a zakončení 

chodníkem pro pěší.  (per)

CHODNÍKOVÝ PROGRAM 2014

II. etapa téměř dokončena
V rámci tzv. „chodníkového programu 2014 – II. etapa“,  spočívající-
ho v souvislé rekonstrukci  chodníků ve vlastnictví hl. m. Prahy 
na území MČ Praha 8, na kterých vykonává správu Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy a jejichž dopravně-technický stav byl 
ze strany občanů nejvíce kritizován,  byly opraveny chodníky v ul. 
Radomská, Zelenohorská, 
Přemyšlenská, Nad 
Mazankou, Větrušická a Ke 
Koupališti. V červnu 
letošního roku proběhne 
oprava chodníku v ul. 
Feřtekova, u křižovatky s ul. 
Cafourkova. Finance na tyto 
opravy ve výši 6 milionů Kč 
poskytla MČ Praha 8 
prostřednictvím MHMP do 
rozpočtu TSK. V současné 
době probíhá také 
koordinace a nacenění 
vybraných chodníků do 
„chodníkového programu 
2015“.  (mo)

VYCHÁZÍME VSTŘÍC OBČANŮM

Žádáme o zrušení zastávek neintegrovaných 
autobusových linek na Ládví
Situace kolem autobusových zastá-

vek na Ládví občany Prahy 8 velmi 

trápí, svědčí o tom např. petiční 

akce Ládví není autobusák, která 

má přes 4000 podpisů, ale i řada 

dopisů a mailů, které radnice do-

stává. MČ Praha 8 vše bedlivě sle-

duje a vyhodnocuje. A již požádala 

Magistrát hl. m. Prahy a ředitele 

TSK hl. m. Prahy o zrušení autobu-

sových zastávek na Ládví nezařaze-

ných do Pražské integrované do-

pravy (PID). To by výrazně snížilo 

a zjednodušilo dopravní provoz 

v této lokalitě.

Ve světových metropolích je běž-

nou praxí, že doprava je ze zásady 

regulovaná a integrovaná. Na Lá-

dví ale jezdí řada linek, které ne-

spadají do PID a zbytečně zatěžují 

dopravní situaci. Městská část pro-

to požádala o jejich defi nitivní zru-

šení a navrhla jejich přesunutí do 

Letňan. „Místem, kde končí dálko-

vá hromadná a individuální dopra-

va z Ústecka, Liberecka, Hradecka, 

Pardubicka atd., by měl být jedno-

značně terminál Letňany. Určitě ne 

zastávky MHD na Ládví,“ uvádí 

radní pro dopravu MČ Praha 8 Ka-

rel Šašek. 

K integraci se váže kritika části 

občanů, kteří by preferovali právě 

výše zmíněnou variantu a i další 

úpravy. „Jsme si vědomi negativ-

ních reakcí některých občanů na 

nedávnou změnu. Je pochopitelné, 

že nestojí o mimopražskou dopra-

vu. Proto také nebudeme podporo-

vat dálkové autobusy na Ládví. 

Chceme po magistrátu a TSK co 

nejrychlejší ukončení těchto spo-

jů,“ říká Karel Šašek.

Odbor dopravy průběžně moni-

toruje dopady integrace Mělnicka 

a Neratovicka, z pozitivních lze za-

tím jmenovat zjištěný úbytek za-

parkovaných aut Středočechů 

v okolí Ládví. „Na vzniklé problémy 

neprodleně reagujeme a jsme v ne-

ustálém kontaktu s organizátorem 

pražské dopravy – ROPIDem. Jed-

náme o možnostech optimalizace 

intervalů PID a jednotlivých tras 

tak, aby nedocházelo k problémům 

omezení bezpečnosti a plynulosti 

dopravy. Dále po ROPIDu požadu-

jeme, aby zavedl na počátečních 

uzlech možnost parkování v reži-

mu P+R,“ doplňuje Karel Šašek. 

Organizace ROPID plně podporu-

je snahu městské části Praha 8. „Vy-

místěním příjezdového a dojezdo-

vého stání dálkových autobusů ze 

stanice metra Ládví bude více místa 

pro autobusy zapojené do systému 

PID, které mohou na rozdíl od těch 

dálkových využít i Pražané nejen na 

cesty po Praze, ale i na území Stře-

dočeského kraje,“ říká Pavel Pro-

cházka, pověřený řízením ROPID. 

Magistrát celou situaci projedná-

val po uzávěrce tohoto čísla, o vý-

sledcích budeme informovat v příš-

tí Osmičce.

Na podzim tohoto roku  se usku-

teční další beseda s občany za pří-

tomnosti zástupců Magistrátu hl. 

m. Prahy a TSK. Zde dojde k vyhod-

nocení tohoto projektu s veřejností. 

Výstupy z tohoto jednání budou 

podkladem pro další rozhodování 

o integraci.  

Anna Patočková
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POZVÁNKY

UUUUVVVIIIDDDDÍÍÍTTEEEEUUUUVVVVIIIDDDÍÍÍTTTEEEE

WWW.LEGENDY.CZ

133.——14.. ČEERRVVENN 2200155  PPRAAHHAA
PRAHA 8, PARK V AREÁLU PN BOHNICE

PPŘPŘŘŘEDEDDDPRODODDPROPROPR EEEJJE
VVVSTSTUTUTUUV PPEPEPENENENEEEKKK

AUTOMOBILŮ MOTOCYKLŮ

SSVVVĚĚĚTTTOOOOVVVÉÉÉ 
HVĚZDY 

MMMOOOTTOOORRRRSSSPPPOOORRRTTTTUUU

KUPON JE MOŽNÉ UPLATNIT NA POKLADNĚ MOTORISTICKÉ SLAVNOSTI LEGENDY 13. A 14. 6. VŽDY 

OD 9.00 DO 12.00. POKLADNA BUDE UMÍSTĚNA PŘED HLAVNÍM VSTUPEM DO PSYCHIATRICKÉ 

NEMOCNICE BOHNICE. KUPON LZE UPLATNIT POUZE JEDNOU.100Kč

KUPON V HODNOTĚ 100 Kč NA NÁKUP JEDNODENNÍ 
VSTUPENKY NA MOTORISTICKOU SLAVNOST LEGENDY



 červen 2015 www.praha8.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 13

POZVÁNKY

VÝBĚR Z NABÍDEK AKCÍ PRO OBČANY PRAHY 8

 Zájezd pro seniory
SKALNÁ, HOTEL VILDŠTEJN. Pobytový zá-
jezd pro seniory Prahy 8 pořádá Obvodní 
ústav sociálně-zdravotnických služeb. Termín: 
17. 8.–22. 8. 2015. Cena: 4 450 Kč. Cena zahr-
nuje: ubytování a  plnou penzi, dopravu a vý-
lety autobusem v místě dle programu, vstup-
né relikviář sv. Maura. Ostatní vstupy (190 Kč) 
nejsou zahrnuty v ceně. Program: návštěva 
Mariánských Lázní a Boheminia parku minia-
tur, prohlídka města Cheb, procházka přírod-
ní rezervací SOOS, Kladské rašeliny, prohlídka 
relikviáře sv. Maura v Bečově nad Teplou, ex-
kurze ve Strunalu, výroba hudebních nástrojů, 
výlet do Františkových Lázní, prohlídka hradu 
Seeberg, zastávka ve skalním městečku Vikla-
nech u Žihle. Přihlášky s úhradou přijímá od 
1. 6. 2015 každé pondělí od 8 do 12 hod soci-
ální pracovnice Bc. Monika Šafratová, vždy po 
předchozí domluvě, v Domě s pečovatelskou 
službou, ul. Bulovka 1462/10. Podrobnější in-
formace na tel.: 283 842 214.

 Architektura
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Románský kostel 
Stětí sv. Jana Křtitele i se zvonicí můžete v Dol-
ních Chabrech navštívit každou první sobo-
tu v měsíci až do listopadu od 13 do 17 hodin. 
Více na www.osop-chabry.cz.

 Beachvolejbal
JUNIORLIGA. Beachklub Ládví přivítá 6.–
7. června stovky malých beachvolejbalistů na 
fi nálovém turnaji pražské beachvolejbalové 
juniorligy. Přes 150 týmů se zúčastní turna-
je v celkem v pěti barevných kategoriích – žlu-
tém, červeném, zeleném, fi alovém a mod-
rém mini beachvolejbalu. Ten je specifi cký pro 
svou modifi kaci pravidel přizpůsobených pro 
jednotlivé věkové kategorie. Pražská juniorli-
ga je ofi ciální soutěž pražského volejbalového 
svazu v Praze..

 Rodinný víceboj
MÁMO, TÁTO SPORTUJ S NÁMI! Zveme vás 
na sportovní odpoledne pro celou rodinu, 
které pořádá atletický oddíl AC Praha 1890. 

Ve středu 17. června se bude konat 3. ročník 
Libeňského sportovního dne pro seniory a zá-
roveň 1. ročník rodinného víceboje. Začátek je 
v 16 hod. na stadionu AC Praha 1890, U Pekař-
ky 20, Praha 8. Více na www.ac1890.cz.

 Jubileum ZŠ Hovorčovická
ČTYŘICÁTINY. ZŠ Hovorčovická v Praze 8 srdeč-
ně zve všechny bývalé pedagogy a žáky ško-
ly na setkání při příležitosti 40. výročí zahájení 
výuky v ZŠ Hovorčovická 11, které se uskuteční 
dne 9. 6. 2015 od 14.00 do 18.00 v budově ško-
ly. Těšit se můžete na ukázky žákovských pra-
cí, prezentaci celoškolního projektu, promítání 
DVD ze života školy i vzpomínkové fotografi e. 

 Hypoterapie
KOŇSKÝM KROKEM… rozloučení se školním 
rokem. Zajíček na koni, o. p. s., zve všechny 
děti a rodiče na rozlučkovou oslavu ke koním 
v sobotu 27. 6. od 15.00 do stájí Bleu de Ciel 
v Hostivaři (K Horkám 46, Praha 10, Hostivař). 
Děti se svezou na koních, zahrajeme si hru 
„Za pokladem do stáje“, budeme grilovat, hrát 
na kytaru, zpívat... Je nutno se přihlásit na 
m.splavec@zajiceknakoni.cz, tel: 722 180 861. 
Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám 
a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze 
znevýhodněných skupin obyvatel, dětmi rozu-
míme i dospělé s duší dítěte. Více na www.za-
jiceknakoni.cz,www.jezdecka-akademie.cz.

 Cvičení pro seniory
KE CVIČENÍ NEPOTŘEBUJETE TALENT, ALE 
SNAHU SE CÍTIT DOBŘE. Skupinová zdravot-
ní cvičení v pojetí Senior fi tnes probíhají v So-
kole Kobylisy, U Školské zahrady 430/9, vždy 
v pondělí od 18.00 do 19.00 hod. a úterý od 
11.00 do 12.00 hod. Cvičení vede Irena Jur-
čová, tel. 608873137, poplatek za lekci 40 Kč. 
Více na seniorfi tnes@seznam.cz 
nebo www.seniorfi tnes.cz.

 Tenis s angličtinou
LETNÍ TENISOVÉ KEMPY.  Tenisová akademie 
Hajnovka pořádá pro děti od 4 do 15 let kem-
py s výukou angličtiny. Děti budou rozděleny 
do skupin dle věku a úrovně. Termíny: 29. 6. 
– 3. 7., 20.–24. 7., 24.–28. 8. (vždy pondělí až 
pátek). Kde: V pěkném, uzavřeném, klidném 
areálu plném zeleně Tenisového klubu Loko-
motiva Praha a Sportovního klubu Hajnovka, 
Pod Plynojemem 164, Praha 8. 
Více na www.tenis-hajnovka.cz

 Výzva
VIZUÁLNÍ PAMĚŤ PRAHY 8. Hledáme záběry 
ulic, domů, zmizelá či zapomenutá místa Karlí-
na, Libně, Kobylis, Bohnic, Ďáblic, Čimic a Tróje, 
natočené na fi lmový materiál (8 / 16 / 35 mm). 
Zapůjčené fi lmy chceme digitalizovat, zpřístup-
nit a uchovat pro budoucnost. Na konci léta 
promítneme za účasti autorů a pamětníků v 
karlínském Přístavu sestřih nejzajímavějších zá-
běrů. Kontaktujte nás, prosím, e-mailem na Pa-
metP8@duracfi lm.cz, poštou na adrese Durac-
fi lm, z. s., Primátorská 45, 180 00 Praha 8 nebo 
telefonicky na 723 429 567.

Redakce se omlouvá za tiskovou chybu v článku 
„Jak blízko je městská část před bankrotem?“ 
v květnové Osmičce, kde je chybně uvedena jako 
autorka Eliška Vejchodská.

BURZA 
SENIORŮ

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

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova 

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

PROGRAM NA ČERVEN
  9.6. ÚTERÝ CVIČENÍ PAMĚTI
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede pí. Iva Hubená.

  12.6. PÁTEK NÁVŠTĚVA VÝSTAVY 
„ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ“
v Lysé nad Labem. Vede paní Alexandra 
Boušová.
Sraz v 9.45 na nádraží ve Vysočanech. 
Přihlášky na recepci v Gerocentru.

  16.6. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA – 
PRÁCE S KORKEM
Pomůcky: nůž, zrcátko, karton na podložení.
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Pod vedením pí. Alexandry Boušové, 
vstupné 20 Kč

  17.6. STŘEDA DO ÚŽIC NA MINIGOLF 
– POPLATEK 111 Kč pro sen. nad 60 let.
Sraz  v 8.45 hod. v Kobylisích na stanici 
autobusu 372. Vede pí. Věra Dvořáková   

  23.6. ÚTERÝ VYCHÁZKA DO TROJSKÉ 
BOTANICKÉ ZAHRADY
Sraz v 13.00 hod. v Ládví u fontány. 
Vede M. Froňková. Vstupné 10 Kč nad 70 let, 
45 Kč do 70 let.

  NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu: 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2015
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit.
Sraz v 13,00 hod. v Gerontologickém centru.  
Vede pí. Iva Hubená

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

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

Příjemné prožití hezkého léta 
přeje všem kolektiv Burzy seniorů

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna
775 718 470, www.divadlokamen.cz
4. ervna od 19:30 h:
Dopis poslaný poštou
(lehce disharmonické business drama o ur ité 
ešitelnosti dezorientace; hold odvaze k vytvá ení 

struktur a wikipedii)
d

18. ervna od 19:30 h:
Mamut mamut
(detektivka o setkávání s jinými sv ty a jinými 
poštovními systémy)
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HISTORIE / POZVÁNKA

UZAVŘENÍ LIBEŇSKÉHO MÍRU V ROCE 1608 

Rudolf II. ve válce s bratrem Matyášem
V místě dnešního Libeňského zámku stála rene-

sanční budova, v níž byl 25. června 1608 uza-

vřen dokument středoevropského významu. 

Panování císaře Rudolfa II. (vládl v letech 

1576–1612) bývá v českých dějinách vnímáno 

jako výjimečné období, kdy se Praha stala na 

dvě desetiletí centrem Evropy. Rudolf  II. sem 

v roce 1583 přenesl z Vídně své sídlo, a Praha 

tak mohla těžit z přítomnosti přepychového cí-

sařského dvora. 

Méně se však ví o císařově neslavném konci, 

kdy se vlivem pokročilé syfi lidy a častých zá-

chvatů úzkosti stále více stahoval do ústraní 

a stával se neschopným vlády. Díky tomu již po 

roce 1600 hrozil habsburské monarchii reálný 

rozpad. Vyčerpávala ji zejména dlouhotrvající 

válka s Turky (1592–1606), ale panovník se stá-

le bránil uzavřít mír. 

Naděje habsburského rodu se upínaly k Ru-

dolfovu o pět let mladšímu bratrovi, ambicióz-

nímu arcivévodovi Matyášovi. Rudolf II. sice 

neměl legitimní potomky, ale odmítal designo-

vat svého bratra ještě za svého života tak, že by 

ho dal zvolit římským králem. Bezmezná ctižá-

dost arcivévody Matyáše vedla, spolu s Rudol-

fovou neschopností vyřešit různé problémy, 

k jejich sporu. Klíčovým pro rozkol obou bratrů 

se stává rok 1606, kdy nejprve habsburští arci-

vévodové prohlásí Matyáše faktickou hlavou 

svého rodu, a on poté uzavírá mírové smlouvy 

s Turky i uherskými povstalci, které patnáctile-

tou válku ukončily. Jenomže císař se zdráhal 

tyto smlouvy uznat.

Česká šlechta císaře podržela
Rakouská, uherská a moravská šlechta vytvořily 

konfederaci a vyzvaly Rudolfa II. k abdikaci ve 

prospěch Matyáše. Císař si uvědomil, jaké nebez-

pečí mu hrozí, a nabídl Matyášovi potvrzení tu-

reckého míru. Ten však odmítl další vyjednávání 

s duševně chorým bratrem a v čele 20 000 vojá-

ků zahájil na jaře 1608 tažení do Čech. Na Ru-

dolfovou stranu se postavili čeští, slezští a lužičtí 

stavové (šlechta a královská města), kteří doufa-

li v politické a náboženské ústupky, a díky jejich 

podpoře se Matyáš tak úplně neprosadil.

Matyášova armáda zaujala začátkem června 

pozice u Štěrbohol a nastalo vyjednávání.

Rudolfova pozice byla neudržitelná a nako-

nec mu nezbylo než přĳ mout bratrovy požadav-

ky, 25. června 1608 byla uzavřen tzv. Libeňský 

mír. Rudolf postoupil svému bratrovi Uhry, Mo-

ravu, Horní a Dolní Rakousy, a zůstaly mu Če-

chy, Slezsko, Horní a Dolní Lužice.

Klid v monarchii ale dlouho nevydržel. V čer-

venci 1609 vydává Rudolf II. Majestát na nábo-

ženskou svobodu, jímž musel, i když nerad, 

splatit dluh českým stavům za podporu proti 

bratrovi. Situace v Čechách se vyhrotila v roce 

1611, kdy si císař pozval na pomoc proti všem 

nepřátelům vojsko svého bratrance, pasovského 

biskupa Leopolda. Drancování země a vypleně-

ní levobřežní části Prahy znamenalo defi nitivní 

odklon české politické reprezentace od Rudolfa 

směrem k Matyášovi. Vyhnání pasovských 

z Čech vedlo k defi nitivnímu pádu Rudolfa II., 

byl izolován od vládních záležitostí a ponechán 

v osamění na Pražském hradě, kde následující-

ho roku zemřel.  Libor Kálmán

Pro celou rodinu

vstup 
zdarma

HISTORICKÉ 
SLAVNOSTI 
LIBEŇSKÉHO 
MÍRU kdy:

 Slavnostní zahájení
 BraAgas – hudba
 Hortus Gratiae – ruské tance

 
 aneb co si Kašpárek z Jiráska zapamatoval“

 BraAgas – hudba

 Bílkovo loutkové divadlo „O Bruncvíkovi 

 BraAgas – hudba

 Hortus Gratiae – barokní tance
 BraAgas – hudba

 

 Abbacca – historický šerm
 Ukázky výcviku historických vojenských jednotek
 Abbacca – historický šerm
 Ukázky výcviku historických vojenských jednotek

 
 

 vojenský tábor

M E D I Á L N Í  P A R T N E R
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPRAVY Z FONDŮ EU

Revitalizace Karlínského náměstí 
Na základě projektu ‚‚Revitalizace Karlínského 

náměstí‘‘, na který byla poskytnuta podpora 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kon-

krétně Operačního programu Praha Konkuren-

ceschopnost (OPPK) až do výše 45 595 430 Kč, 

se v současné době revitalizuje park na Karlín-

ském náměstí.

V květnu proběhla demontáž oplocení dětské-

ho hřiště a herních prvků, stávajícího mobiliáře. 

Dále proběhly některé zemní práce, jako je hlou-

bení zemních rýh a jam pro přípojky vody, kana-

lizace a elektřiny.

Dále se připravují drenážní jámy a budují 

nové páteřní komunikace v severní části náměs-

tí. Pokračuje rekonstrukce objektu technického 

zázemí parku a začne se s realizací vrtané stud-

ny. Také byla oplocena jižní část náměstí v okolí 

kostela, kde budou v brzké době probíhat další 

úpravy.  Anna Patočková, Klára Kuchařová

  Karlínské náměstí sice v květnu stále ještě 
ovládala těžká technika, ale nový dlážděný 
chodník už dával tušit, že zde jednou bude 
oáza klidu a odpočinku. Foto: Daria Říčařová

  Kobyliská střelnice, jak ji neznáte – plná stavebního ruchu. Foto: Daria Říčařová

OPRAVY Z FONDŮ EU

Rekonstrukce Kobyliské střelnice
Na základě projektu ‚‚Rekonstrukce Kobyliské 

střelnice‘‘, na který byla poskytnuta podpora 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kon-

krétně Operačního programu Praha Konkuren-

ceschopnost (OPPK) až do výše 18 263 800 Kč, 

se v současné době rekonstruuje národní kultur-

ní památka Kobyliská střelnice.

Práce na památníku probíhají již od března, 

mj. byly  kompletně odstraněny náletové dřevi-

ny. Terčové (střelecké) jámy, které byly doposud 

zakryté náletovými dřevinami, byly zbaveny ná-

nosů zeminy, byly očištěny jejich vnitřní stěny 

a byl odstraněn komunální odpad, který se 

v nich v průběhu let nasbíral.

Část původní trachytové dlažby se podařilo 

zachránit a bude použita v prostoru před areá-

lem střelnice. 

V současné době probíhají zemní práce. Kon-

krétně jde o hloubení rýh a jam pro drenáž a pří-

pojky vody a elektřiny. V rámci sadových úprav 

v těchto dnech úspěšně probíhá odstraňování 

kořenových systémů.

Pamětní desky se jmény popravených a ka-

menná mozaika s veršem ‚‚Zastav se na chvíli… 

krev naše vstoupila do této země, ale my znovu 

se vzpřímili.‘‘ jsou zakryté z důvodu ochrany 

před poškozením v průběhu oprav. 

Anna Patočková, Klára Kuchařová
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Lokalita Datum Čas

Služská x Přemyšlenská 5. 6. 15.00–19.00
Kubišova x Gabčíkova 8. 6. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou 9. 6. 15.00–19.00
Přívorská x Hanzlíkova 12. 6. 15.00–19.00
Turská x K Větrolamu 17. 6. 14.00–18.00
Brandýská x Ke Hřišti 19. 6. 14.00–18.00
Fořtova x Okořská 23. 6. 15.00–19.00
Javorová x Březová 26. 6. 14.00–18.00
Do Údolí x Libeňská 30. 6. 14.00–18.00

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

VOK NA BIO ODPAD

Lokalita Datum Čas

Křivenická x Čimická 5. 6. 13.00–17.00
Burešova 5. 6. 14.00–18.00
Lindavská 5. 6. 16.00–20.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 6. 6. 08.00–12.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 6. 6. 09.00–13.00

Fořtova x Do Údolí 6. 6. 10.00–14.00
Pekařova x Jestřebická 8. 6. 13.00–17.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 8. 6. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská 8. 6. 16.00–20.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 9. 6. 13.00–17.00
Havlínova x Pohnertova 9. 6. 14.00–18.00
Havránkova x Šimůnkova 9. 6. 16.00–20.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 10. 6. 13.00–17.00
Hnězdenská x Olštýnská 10. 6. 14.00–18.00
Janečkova 10. 6. 15.00–19.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 10. 6. 16.00–20.00
Jirsíkova x Malého 11. 6. 13.00–17.00
K Mlýnu x Chorušická 11. 6. 14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 11. 6. 15.00–19.00
Kandertova x Lindnerova 11. 6. 16.00–20.00
Kašparovo náměstí 12. 6. 13.00–17.00
U Pekařky 12. 6. 14.00–18.00
Ke Stírce x Na Stírce 12. 6. 16.00–20.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 15. 6. 13.00–17.00
V Zahradách x Na Sypkém 15. 6. 14.00–18.00
Korycanská x K Ládví 15. 6. 15.00–19.00
V Zámcích (u domu 51/64) 15. 6. 16.00–20.00
Kubíkova (u DD) 16. 6. 13.00–17.00
Kubišova 
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

16. 6. 14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce 16. 6. 15.00–19.00
Kurkova (parkoviště) 16. 6. 16.00–20.00
Libišská (parkoviště) 17. 6. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) 17. 6. 15.00–19.00
Braunerova x Konšelská 17. 6. 16.00–20.00
Mlazická 18. 6. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová 18. 6. 14.00–18.00
Dolejškova x U Slovanky 18. 6. 15.00–19.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 18. 6. 16.00–20.00
Na Pecích x Chaberská 19. 6. 13.00–17.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 19. 6. 15.00–19.00
Na Pěšinách x Pod Statky 19. 6. 16.00–20.00
Chaberská x Líbeznická 20. 6. 08.00–12.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 20. 6. 09.00–13.00
Na Truhlářce (parkoviště) 20. 6. 10.00–14.00
Na Vartě 22. 6. 13.00–17.00
K Haltýři x Velká skála 22. 6. 14.00–18.00
Na Žertvách x Vacínova 22. 6. 15.00–19.00
Křivenická x Čimická 22. 6. 16.00–20.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 23. 6. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Kubišova 23. 6. 14.00–18.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 23. 6. 16.00–20.00
Pakoměřická x Březiněveská 24. 6. 13.00–17.00
Lindavská 24. 6. 14.00–18.00

Lokalita Datum Čas

Pernerova x Sovova 24. 6. 15.00–19.00
Stejskalova x U Rokytky 25. 6. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 25. 6. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 25. 6. 15.00–19.00
Pernerova x Šaldova 26. 6. 13.00–17.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 26. 6. 15.00–19.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 29. 6. 13.00–17.00
Petra Bezruče x U Pískovny 29. 6. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 29. 6. 15.00–19.00
Petra Slezáka x Urxova 30. 6. 13.00–17.00
Písečná x Na Šutce 30. 6. 15.00–19.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodne NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. 
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od 
nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, 
elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky 
a sporáky.

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže 
spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

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

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

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

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY
Taussigova, naproti domu 1172/1  14. 6. 8.00–14.00

Hovorčovická (před objektem Veolia)  27. 6. 8.00–14.00 

Co patří do mobilního sběru: Baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, laky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 
hlodavců, plevele a odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UNIKÁT

Slyšeli jste již o „Hřbitově bláznů“?
Hřbitov chovanců Zemského ústa-

vu pro choromyslné neboli také 

„Hřbitov bláznů“ se nachází v seve-

rozápadní části Prahy 8 nedaleko 

od Psychiatrické nemocnice Bohni-

ce. Tento hřbitov byl určen k ulože-

ní ostatků bezvěrců a bláznů, které 

tehdejší společnost odmítala po-

hřbívat na běžných hřbitovech. 

Hřbitov je obehnán mohutnými 

zdmi, které oddělují od okolního 

světa vnitřní ponurou atmosféru 

podtrženou porosty břečťanu, sta-

rých stromů a fragmentů pomníků 

a rozpadající se kaple. Jde o zcela 

jedinečné mystické místo s unikát-

ním vzhledem a atmosférou, které 

je mnohými řazeno mezi nejděsi-

vější místa střední Evropy. 

Místo je velmi zanedbané, což 

ani zdaleka neodpovídá jeho vý-

znamnosti. Z toho důvodu jsme 

s panem starostou Romanem Pe-

trusem zahájili jednání s radní hl. 

m. Prahy pro oblast školství a soci-

ální politiky Irenou Ropkovou 

ohledně možného přesunu tohoto 

hřbitova ze stávající správy Psychi-

atrické nemocnice Bohnice do 

vlastnictví hl. m. Prahy. Optimál-

ním cílem jednání by byl z pohle-

du Městské části Praha 8 přesun 

pod Správu pražských hřbitovů 

s odpovídající participací MČ Pra-

ha 8 vedoucí k tolik potřebnému 

zlepšení stavu tohoto unikátního 

hřbitova. 

Vít Céza

LIBEŇSKÝ OSTROV

Zahrádkářská kolonie se 
postupně otevírá veřejnosti
Zahrádkářská kolonie na Libeň-

ském ostrově začala v poslední době 

pořádat a připravovat řadu aktivit 

vedoucích k otevírání se veřejnosti. 

Jednou z takových je zahrádkářský 

příměstský tábor pro pěti- až dva-

náctileté děti, který letos proběhne 

od 3. 8. do 7. 8. Podrobné informa-

ce získáte na www.fondsidus.cz. 

Druhým takovým významným poči-

nem je projekt komunitní zahra-

dy. V rámci něho bude umožněno až 

dvaadvaceti dalším rodinám pěsto-

vat na svém záhonku zeleninu 

a především trávit aktivně volný čas 

v příjemném prostředí u Vltavy. Kro-

mě záhonků budou mít členové této 

komunitní zahrady k dispozici také 

odpočinkovou zónu s kompletním 

vybavením. V případě zájmu o zá-

honek kontaktujte zástupce zahrád-

kářské kolonie na emailu: zzzkopec-

ka@seznam.cz. 

„Z těchto aktivit lze jednoznačně 

vyčíst pozitivní trend rozvoje za-

hrádkářské kolonie vedoucí k větší-

mu otevírání se veřejnosti, které je 

dle mého názoru naprosto klíčové 

pro dlouhodobou podporu zahrád-

kářských kolonií a zároveň velmi 

přínosné pro mnohé skupiny obča-

nů, jako jsou rodiny s dětmi či senio-

ři. Věřím, že tento pozitivní trend 

bude i nadále pokračovat,“ konsta-

tuje předseda Komise pro životní 

prostředí Vít Céza. Zástupce staros-

ty Petr Vilgus k tomu dodává: „Za-

hrádkářské kolonie v Praze už dáv-

no nefungují jen jako místo pro 

pěstování ovoce a zeleniny. Jsou to 

místa setkávání a komunitního živo-

ta. Městské děti zde získávají kladný 

vztah k přírodě a cvičí si manuální 

zručnost. Kolonie jsou užitečnou 

součástí života moderního města.“ 

(vic)

DOBROVOLNICKÉ PRÁCE

Vrcholem byl velký úklid 
Rohanského nábřeží
Nové vedení městské části dává od začátku svého působení velký 
důraz na komunikaci a spolupráci s občany městské části. Jednou 
z takových forem spolupráce, které se velmi osvědčily, jsou 
dobrovolnické úklidové akce v různých částech Prahy 8. Dosud jsme 
zaštítili a materiálně vybavili úklidové akce v Čimickém háji, 
v Čimickém údolí, na Střížkově, na Okrouhlíku, v lese u vinice 
Máchalka a na několika dalších místech. 
Dosud poslední úklidová akce se konala ve spolupráci se zahrádkáři 
z Libeňského ostrova v sobotu 16. května na Rohanském nábřeží. 
Koordinovali ji předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza 
a radní pro životní prostředí Anna Kroutil. Zahrádkářů se sešlo přes 
50 a v rámci úklidu byly odstraněny dva velkoobjemové kontejnery 
odpadu. Díky této iniciativě došlo k úklidu před 6. červnem 2015, 
kdy bude v této lokalitě slavnostně zakončen populární Avon 
Pochod. Vít Céza k tomu dodává: „Velmi si vážíme zájmu veřejnosti 
o úklidové aktivity a spolupráce na zlepšování veřejného prostoru. 
Všem patří naše velké poděkování. Rád bych také pozitivně vyzdvihl 

účast mnoha 
členů zahrád-
kářské kolonie 
v úklidu před 
Avon Pocho-
dem, což 
ukazuje zájem 
a ochotu 
zahrádkářů 
pomoci 
i v aktivitách 
mimo vlastní 
kolonii.“  (vic)

  „Hřbitov bláznů“ je mystické místo s unikátní atmosférou. Foto: Vít Céza
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KULTURA

WWW.DIVADLOPODPALMOVKOU.CZ

GABRIEL 
BARRE

REŽIE

NORMAN
ALLEN
LIBRETO

JACK
MURPHY

TEXTY

FRANK
WILDHORN

HUDBA

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

TRADICE

Starobohnické posvícení 
navštívil král Vladislav
V neděli 17. května se opět uskuteč-

nilo tradiční Starobohnické posvíce-

ní. Již poosmé se náměstí ve Starých 

Bohnicích proměnilo ve středověký 

jarmark spojený s bohatým dopro-

vodným programem.

Možná se ptáte, proč se slaví po-

svícení v květnu, a ne na podzim, 

jako to většinou bývá. Jak je v Boh-

nicích zvykem – mají na to papír. 

Kostel svatého Petra a Pavla byl to-

tiž vysvěcen 30. května 1158. Au-

tentika kostela (doklad o vykona-

ném svěcení) je zachována 

v originále, tvoří unikátní nejstarší 

dokument tohoto druhu v Archivu 

hlavního města Prahy a je prohláše-

na za kulturní památku. Tento rok 

jsme tedy oslavili již 857. výročí vy-

svěcení. Program posvícení vytváří 

skupina dobrovolníků z farnosti sv. 

Petra a Pavla, kteří bez nároku na 

honorář pomáhají a snaží se každý 

rok přĳ ít s novým nápadem. Letos 

se posvícení konalo ve středověkém 

duchu. Staré Bohnice tak navštívil 

král Vladislav se svou družinou, 

který na pódiu se svou chotí Judi-

tou Durynskou zatančil několik do-

bových tanců a poté se pomodlil 

v kostele svatého Petra a Pavla. Zla-

tým hřebem posvícení pak bylo vy-

stoupení skupiny Spirituál kvintet.

Díky významné podpoře MČ Pra-

ha 8 a spolku Bohnice žĳ í, z. s., ale 

i všech dárců z řad veřejnosti mohli 

diváci zhlédnout i vystoupení hudeb-

ní skupiny Řemdih, souborů historic-

kého tance Regii Caroli regis a Ane-

llo, kejklíře Zdeňka Vlčka a spolku 

živé historie Doba Karlova a řadu dal-

ších vystoupení.  Renata Molová

Libeňské jaro mladých
Tradiční nesoutěžní přehlídka žáků pražských základních umělec-
kých škol a konzervatoří „Libeňské jaro mladých“ měla letos jeden 
mimořádný bonus navíc. Festival, jehož XXI. ročník zahájila 
12. května místostarostka Alena Borhyová, totiž dvěma koncerty 
zároveň po dlouhé době rekonstrukce otevřel veřejnosti zámec-
kou kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Nádherné 
prostředí kaple i obřadní síně Libeňského zámku, ve kterých 
se koncerty konaly, jen umocnilo zážitek z výtečných výkonů 
mladých hudebníků.  Text a foto: Vladimír Slabý

  Starobohnic-
ké posvícení 
nabídlo 
i ukázky 
tradičních 
řemesel. 
Foto: 
Miloš Skácel

OSLAVY

Libeňská pouť a výročí 
110 let kostela sv. Vojtěcha
Kostel sv. Vojtěcha v Libni oslavil 

letos v dubnu 110 let. Obyvatelé 

si výročí připomněli poutí a další-

mi akcemi, které připravila 

MČ Praha 8. 

Na pouti se krom dospělých ba-

vily i děti. Loutkové divadlo, kolo-

toč, dětská střelnice, ukázky řeme-

sel a další atrakce ocenili ale nejen 

nejmenší návštěvníci. Koncert 

v kostele, kde vystoupilo hned ně-

kolik souborů, byl důstojnou gratu-

lací této unikátní secesní stavbě. 

Úspěch slavily i komentované pro-

hlídky kostela stejně jako výstava 

v tzv. „bílém domě“. 

Kostel sv. Vojtěcha je výjimečný 

také tím, že už tu vlastně dávno být 

neměl. Původně byl totiž zamýšlen 

jako provizorní stavba a je velké 

štěstí, že už se nenašly prostředky 

na stavbu jiné budovy, a my tak 

máme dodnes možnost obdivovat 

krásu a ducha této secesní památ-

ky. „Sakrální stavby jsou v dnešní 

době často opomíjené a oslavy uká-

zaly, že se pořád najde mnoho lidí, 

které historie a architektura zají-

má. Příští rok budeme v pouti 

u kostela určitě pokračovat a dou-

fám, že si akce najde mezi lidmi ne-

jen z Prahy 8 své místo,“ říká orga-

nizátorka celé akce Jana Pešlová, 

předsedkyně Komise pro kulturu 

a volný čas. Zastupitel Tomáš Pavlů 

se přidává:  „Věřím, že v Libni ob-

novujeme tradici, na kterou pamět-

níci vzpomínají. Poděkování patří 

všem, kteří se na přípravě podíleli, 

jsem moc rád, že jsem k obnovení 

poutě mohl přispět. A místostarost-

ka Alena Borhyová dodává: „Jsem 

přesvědčena, že stavitel kostela 

Matěj Blecha spolu s architektem 

Emilem Králíčkem by byli velice 

hrdí na svou práci. Sama jsem 

v tomto kostele byla pokřtěna, tak-

že mám k němu velice blízký vztah. 

Přeji kostelu, aby nás mohl těšit ješ-

tě mnoho dalších let.“  (apa, býv)
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INZERCE

placená inzerce

ZUŠFEST20
15

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TAUSSIGOVA
Praha 8 / Taussigova 1150 /  www.taussigova.cz 

RUSALKA při ZUŠ Taussigova, o. s.

10
.R

OČ
NÍ

K
středa 24.6.2015
úterý 23.6.

Soutěž o zajímavé ceny!
Hlasování o nejlepší kapelu!

V úterý 
23.6. 18:00 

speciální 
host LENKA 
DUSILOVÁ

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

  
INSTALATÉR 

TOPENÁŘ 
veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace 

NEPŘETRŽITĚ 
Tel:  603 421 968 

283 881 375 
Rothenberg s.r.o. 

Na Slovance 38, Praha 8 
placená inzerce

placená inzerce

VÝKUP KNIH 
A KNIHOVEN

koupíme 
jednotlivé knihy 

i celé sbírky, 

tel.: 604 11 44 66
arco@antikvariaty.cz

placená inzerce
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ

  Obrovská 
radost 
fl orbalistů 
ze ZŠ 
Lyčkova – 
právě 
postoupili 
do fi nále!

ZŠ LYČKOVO NÁMĚSTÍ

Stříbrný úspěch mladých fl orbalistů
Čtvrťáci a páťáci ZŠ Lyčkovo ná-

městí mají mezi sebou výborné 

sportovce, kteří skvěle reprezentu-

jí Smysluplnou školu v Karlíně. 

Klukům z „Lyčkárny“ se totiž poda-

řilo probojovat přes tři postupová 

kola do fi nálového turnaje celo-

státní školské fl orbalové soutěže. 

A v něm pod vedením trenérů On-

dřeje Černého a Vítka Ryby získali 

skvělé druhé místo!

Šest nejlepších týmů z celé ČR se 

17. dubna utkalo O pohár Think 

Blue Cup v hale Arena Sparta Pod-

vinný mlýn. V takřka domácím 

prostředí, které klukům z „Lyčkár-

ny“ vytvořili spolužáci a učitelé, 

nejprve prohráli se ZŠ Heyrovské-

ho z Olomouce 5:8 a následně 

i s jedním z favoritů turnaje ZŠ Ko-

nečná z Karlových Varů 2:10. 

Ve skupině obsadili třetí místo a ve 

čtvrtfi nále je čekali Bílí Trhači z Li-

berce. Klukům se tento zápas vyda-

řil a po vítězství 9:7 postoupili do 

semifi nále. V něm oplatili porážku 

Kalovým Varům – byť rychle pro-

hrávali 0:3, zápas otočili a vyhráli 

6:5! Ve fi nále už nestačili na obháj-

ce trofeje z Uherského Brodu, kteří 

turnajem prošli bez zakolísání. 

„Druhé místo je fenomenální 

úspěch,“ chválí kluky ředitel školy 

Jan Korda. „Vždyť většina soupeřů 

byla ze škol, které jsou sportovními 

výběrovými školami zaměřenými 

právě na fl orbal a hokej. Náš „ama-

térský“ tým uspěl hlavně díky tak-

tice, týmovému duchu, výborným 

fanouškům a Honzovi Krupičkovi, 

který sázel jeden gól za druhým 

a právem se dostal do All Star tur-

naje. Kluci, díky a velká gratula-

ce!“  (vrs, jak)

SŠ NÁHORNÍ

Slavná školní budova slaví 85 let
Funkcionalistická budova součas-

né Střední školy Náhorní, která se 

nachází v Kobylisích v ulici U Měš-

ťanských škol, v blízkosti metra 

Kobylisy, oslaví letos již 85 let. Zá-

kladní kámen školy byl položen 

v roce 1930. Od tohoto roku prošla 

škola mnoha změnami, včetně re-

konstrukce v roce 2011, ale ráz bu-

dovy zůstal zachován. Změny se 

týkaly i charakteru vzdělávání, od 

měšťanské přes základní školu, 

gymnázium až po dnešní střední 

školu, která je umělecky a odbor-

ně zaměřená. 

Budova školy a její okolí byly oblí-

beným místem českých filmařů, 

např. zde byly natočeny scény staré-

ho českého fi lmu „Škola základ ži-

vota“ a v roce 1953 tuto školu, tehdy 

„měšťanku“, navštěvoval Karel Gott. 

Studiu se zde věnovaly i další zají-

mavé osobnosti. Na oslavu 85. výro-

čí, která proběhne 17. června, jsou 

srdečně zváni všichni, kteří tuto 

školní budovu navštěvovali.   (býv)

Předškoláci na dopravním 
hřišti Glowackého
S příchodem teplého počasí se děti více účastní silničního provozu 
– vyráží na kolech, koloběžkách či pěšky na výlety a procházky. 
Je proto důležité, aby se v dopravním provozu orientovaly a byly 
připravené na situace, které je mohou potkat. Proto naši předškolá-

ci navštěvují dopravní 
hřiště Glowackého.  Aby si 
mohli vyzkoušet nejen roli 
chodce, ale i „řidiče“, 
zakoupilo Servisní středisko 
MČ Prahy 8 pro děti 
mateřských škol koloběžky. 
Předškoláci nejen ze 
ZŠ Glowackého si díky tomu 
mohou procvičit vzájemnou 
spoluúčast chodců a řidičů 
v dopravním provozu. 

Text a foto: Šárka Fišerová

ZŠ BUREŠOVA

Nová sportoviště 
už slouží dětem
Počátek května byl v ZŠ Burešova ve znamení dokončení velkorysé rekon-

strukce venkovních sportovišť, kterou provedl zřizovatel, MČ Praha 8. Byl 

položen nový povrch na čtyřech drahách běžeckého oválu, uvnitř kterého 

byla vybudována  dvě další víceúčelová hřiště – na házenou, basketbal, vo-

lejbal, nohejbal a malou kopanou, dráhy a doskočiště pro skok daleký i vy-

soký a prostor pro vrh koulí. 

První sportovci již dráhy a hřiště vyzkoušeli, probíhají zde hodiny těles-

né výchovy a sportovní kroužky družiny, ale hlavní zatěžkávací zkouškou 

bude 5. červen 2015, kdy sportovní dopoledne ke  Dni dětí  bude i oslavou 

nově otevřeného areálu.   Dana Palátová

VÝZVA

Hledáme Nejlepšího 
teenagera Prahy 8
Rozjívení a přidrzlí teenageři, bez zájmu o dění mimo svůj mobil 
či tablet a z principu nesouhlasící se „zkušenými“ – je nastupující 
generace skutečně celá taková? Jsme přesvědčeni, že ne! Proto 
jsme se rozhodli najít Nejlepšího teenagera Prahy 8. Znáte někoho 
od 13 do 19 let, kdo nejen v něčem vyniká (ať už je to sport, hudba, 
výtvarné umění, péče o přírodu či jakákoli jiná aktivita včetně 
vlastního byznysu), ale má zároveň vyzdviženíhodné osobní 
(morální, povahové) vlastnosti? Nemělo by se jednat jen o jednorá-
zový, byť sebezáslužnější čin, nýbrž o dlouhodobé postoje 
navrhované mladé osobnosti.
Své návrhy i s odůvodněním zasílejte do 31. srpna 2015 
na adresu Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8, na obálku uveďte 
„nejlepší teenager“, nebo na e-mail federica.skuhravat@praha8.cz. 
Slavnostní vyhodnocení proběhne v říjnu 2015.  (red)
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OSVĚTOVÁ KAMPAŇ

Zdraví máme jenom 
jedno, pečujme o něj 
Plné bankovní konto, hvězdná kari-

éra, vysokoškolský titul, luxusní 

dům nebo na drahé auto v garáži? 

Je to štěstí? Těžko, protože když 

vám schází zdraví, je vám tohle vše 

k ničemu. Proto se o své zdraví mu-

síme náležitě starat. 

Oddělení zdravotnictví a sociál-

ních služeb MČ Praha 8 zahájilo mi-

nulý měsíc dlouhodobou kampaň 

Osmička pro zdraví, zaměřenou na 

zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

naší městské části. Kampaň má za 

cíl informovat o důležitosti preven-

ce, jak předcházet zdravotním potí-

žím, jak pečovat o duševní zdraví. 

Vždy jedenou v měsíci se budeme 

věnovat konkrétnímu zdravotnímu 

tématu – v květnu to byl diabetes, 

v červnu rakovina tlustého střeva. 

Zájemci získají nejen informace, jak 

pečovat o své zdraví, ale zároveň se 

budou moci nechat odborníky zdar-

ma vyšetřit. 

Kampaň vyvrcholí v říjnu Veletr-

hem zdraví a sociálních služeb. „To 

ale neznamená, že se poté už nebu-

deme problematice zlepšení zdra-

votního stavu našich spoluobyvatel 

věnovat. Za řadu potíží si v podsta-

tě můžeme sami – nedostatečným 

pohybem, hektickým životním sty-

lem, nedostatkem odpočinku. 

Chceme, aby si lidé uvědomili, 

že pravidelný pohyb je základ zdra-

ví a zároveň nejlepší prevencí proti 

řadě zejména civilizačních chorob. 

Pokračovaní kampaně po Veletrhu 

zdraví se proto ponese v duchu hes-

la Pravidelný pohyb je základ zdra-

ví,“ říká místostarostka Alena Bor-

hyová.  (býv)

OSMIČKA PRO ZDRAVÍ
V červnu proti rakovině tlustého střeva 

UNIKÁTNÍ PROJEKT – STŘEVO TOUR
Pondělí 15. června 2015 parkoviště 

před vstupem do „Bílého domu“, 
U Meteoru 6, Praha 8, 9–17 hod.

P R O G R A M

 obří model 
tlustého střeva (tunel 
o rozměrech 9 x 4 m)

 průvodci – zkušení 
lékaři, zdravotní sestry 
nebo studenti vyšších 
ročníků medicíny

 poskytování informací 
o problematice včasné-
ho záchytu a léčby 
rakoviny tlustého 
střeva a konečníku

 videoprojekce 
o dané problematice

O
SM

IČKA PRO ZDRAVÍ

rakovině tlustého stř
ev

a!v červnu proti

INSTALACE A SERVIS 
TEPELNÝCH ČERPADEL

Realizujeme výstavbu tepelných čerpadel jak pro 
rodinné, tak pro bytové domy dle požadavků zá-
kazníků. V nabídce máme pouze kvalitní prově-
řené výrobky a poskytujeme záruční i pozáruční 
servis.

INSTALACE KONDENZAČNÍCH 
PLYNOVÝCH KOTLŮ

Zajišťujeme komplexní řešení pro vytápění bytů, 
domů i nebytových prostor. Zpracujeme prvotní 
analýzu a studii proveditelnosti, zhotovíme pro-
jektovou dokumentaci, pomůžeme s financová-

ním a výstavbou zařízení a následně zajistíme 
provoz, servis a údržbu celého systému.

PRODEJ AKUMULAČNÍCH KAMEN, 
PŘÍMOTOPŮ A BOJLERŮ

Elektrotepelná zařízení různých značek prodává-
me v naší prodejně v Jungmannově ulici, Praha 
1, kde si můžete výrobky prohlédnout, popř. 
i vyzkoušet. U vybraných zařízení zajišťujeme 
i montáž a demontáž vč. odvozu a ekologické 
likvidace.

INSTALACE A SERVIS OSVĚTLENÍ

Zhodnotíme energetickou náročnost stávajícího 
osvětlení a navrhneme nové řešení včetně eko-
nomické efektivnosti a investičních a provozních 
nákladů. Samozřejmostí je následná realizace 
projektu na klíč. Dále nabízíme revize a opravy 
osvětlení a poradenství v oblasti řízení a regula-
ce osvětlení.

    
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE

Díky kvalifikovaným pracovníkům a technic-
kému zázemí zajistíme rychle a za příznivou 
cenu veškeré činnosti související s dodávkou 
elektřiny. Obnovujeme dodávku, zřizujeme nebo 
rekonstruujeme odběrná místa pro přímé i ne-
přímé měření elektrické energie, rekonstruujeme 
hlavní domovní vedení a bytové rozvody. Vyřídí-
me také potřebné formality při jednání s přísluš-
ným distributorem elektřiny.

Pražská energetika, více než dodavatel energií 
Již více než rok Pražská energetika (PRE) poskytuje širokou nabídku nadstavbových energetických služeb. Snažíme se, abychom pro vás byli 
nejen zajímavým dodavatelem energií, ale i společností, na kterou se můžete obrátit také v jiných energetických oblastech. Naše portfolio 
služeb je opravdu široké a různorodé a my pevně věříme, že jej využijete vy nebo vaše bytové družstvo. 

www.premereni.cz/sluzby
tel.: 733 143 143, e-mail: servis.prem@pre.cz

placená inzerce
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VÝZVA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ALENA BORHYOVÁ

zástupkyně starosty městské části Praha 8

vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma

Podpora neziskových organizací 
při získávání dotací z operačního programu 

PRAHA – PÓL RŮSTU
Kulatý stůl je určen pro zástupce neziskových organizací, 

které působí v městské části Praha 8 
v následujících oblastech:

kultura * sport, mládež a volný čas * senioři * zdravotnictví

Pojďme si vzájemně říci, čím jste připraveni pomoci lepšímu 
životu v MČ Praha 8 a co může MČ Praha 8 udělat pro vás.

Termín: 23. června od 10 do 12 hodin
Místo: Grabova vila (Na Košince 1, Praha 8)

Z kapacitních důvodů může každá nezisková organizace 
vyslat jednoho zástupce. Registrujte se do 15. 6. 2015 

na e-mailu federica.skuhrava@praha.8.cz. 

Těším se na setkání s vámi. Alena Borhyová

CIDÁČEK VÁS ZVE

• Na Karlínské slavnosti 
s Cidáčkem 4. června!

• Celý červenec budou 

probíhat letní tábory, tentokrát 

se přeplavíme na pevnost 
Boyard do Jeseníků.

• Konec prázdninových 

radovánek si děti užijí 

na příměstském táboře 

v Karlíně od 24. 8. do 31. 8.

Více informací na:
Centrum integrace dětí 

a mládeže, o. s.

tel. 775 937 707 

www.cidpraha8.cz,

www.facebook.com/cidpraha8

Senioři si vyzkoušeli 
tvorbu koláží
Dva bezplatné workshopy pro seniory z osmičky uspořádala 
19. května MČ Praha 8 ve spolupráci s Muzeem hlavního města 
Prahy na téma tvorby koláží. Lektorkou byla fotografk a a výtvarnice 
Jitka Kopejtková, která se věnuje street artu. V úvodu byla 
představena technika koláží a její ukázky. Ve druhé části workshopu 
si sami senioři mohli vyrobit vlastní koláže. Tvorbu si vyzkoušely 
i místostarostka Prahy 8 Alena Borhyová a zastupitelka Jana 
Pešlová. Všechny výtvory budou v letních měsících vystaveny v tzv. 
bílém domě. Celý kurz byl pro seniory zdarma a zahrnoval 
i vstupenku do expozice muzea.  Text a foto: Miloš Skácel

FILMOVÝ CYKLUS

Ekofi lmy se 
promítaly v CAP
V rámci dlouhodobého cyklu Příro-

da – krajina – člověk proběhlo od 

12. ledna do 20. dubna 2015 

v přednáškovém sále Centra aktivi-

začních programů  OÚSS Prahy 8 

v Burešově ulici osm komentova-

ných projekcí vybraných filmů 

z Ekofi lmu 2014, mezinárodního 

festivalu fi lmů o ochraně přírody, 

krajiny a životního prostředí, které 

zdarma zapůjčilo Ministerstvo ži-

votního prostředí ČR. Díky tomu 

byl vstup na všechna fi lmová před-

stavení volný. 

Celý cyklus doprovodil odbor-

ným výkladem RNDr. Miloslav 

Štulc, dobrovolný pracovník CAP. 

Jednotlivé díly této fi lmové pře-

hlídky měly speciální tematické za-

měření a projekce byla spojena 

s besedou s odborníkem. Například 

13. dubna byl uveden český fi lm 

„Divočiny“, zabývající se možnost-

mi návratu některých živočichů 

(tura, losa, medvěda, vlka, rysa aj.) 

do naší přírody, besedoval Vladimír 

Dolejský, náměstek ministra život-

ního prostředí a ředitel sekce 

ochrany přírody a krajiny MŽP ČR. 

Cyklus se těšil velkému zájmu se-

niorů MČ Praha 8. Jednotlivých 

projekcí se zúčastňovalo 40–50 ná-

vštěvníků, kteří vždy sálek zcela za-

plnili.  (mih)

ZDRAVOTNICTVÍ

Bulovka má 
nové dialyzační 
středisko

Unikátní lékařské středisko bylo 

slavnostně otevřeno ve středu 

20. května v blízkosti Nemocnice 

Na Bulovce. V pavilonu se nachází 

dialyzační středisko B. Braun Avi-

tum a vzdělávací centrum Aeculap 

Akademie.

Vzdělávací centrum budou moci 

využívat jako jedno z mála v České 

republice nejen profesionální lé-

kaři, ale také studenti. Slavnostní-

ho otevření se zúčastnila i mís-

tostarostka MČ Praha 8 Alena 

Borhyová, která vyjádřila radost 

nad tím, že takto špičkové zařízení 

je právě v naší městské části. Bu-

dova střediska také vyniká svou 

architekturou z dílny Ivana Krou-

py. Během večera byla také předá-

na cena Aesculap Akademie 2014 

za celoživotní přínos v oblasti soci-

álního lékařství, lékařské etiky 

a gerontologie doc. MUDr. Ivě Hol-

merové, Ph.D., ředitelce Geronto-

logického centra Praha 8.  (ms)

PODPORA

Běh naděje 
MČ Praha 8 ve spolupráci se 

ZŠ U Školské zahrady a 68. pionýr-

skou skupinou Lvíčata uspořádala 

21. května již 16. ročník Běhu na-

děje na Praze 8. Každý závodník 

přispěl dobrovolným zaplacením 

startovného na konto léčby onko-

logicky nemocných.

Na trať se spolu s několika desít-

kami běžců vydala i místostarost-

ka Prahy 8 Alena Borhyová.  (vrs)
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Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz

www.ouss8.cz

PROGRAM

červen
2015

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

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

  9:00–12:30  Stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vede O. Šínová)

  9:30–12:00  Nordic walking pro 
méně zdatné (vede H. Šandová)

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

  10:00–11:30; 11:30–13:00  AJ 
„Enjoying English“ – konverzace 
pro pokročilé I., II. 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

  10:00–11:00  Cvičení na židlích 
(vede D. Husáková)

  10:00–12:00  Školička PC a interne- 
tu (vede Ing. M. Vítková), 8. a 22. 6.

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

  13:00–16:00  Přístup na internet  

  13:00–16:00  Právní poradenství 
– jen pro objednané

ÚTERÝ
  8:00–12:00  Přístup na internet   

  8:00–8:50  AJ pro středně pokročilé 
+ také Business English (vede Ing. 
P. Vondráček, lektor Agentury Educo)   

  9:00–9:50  AJ konverzační metodou 
+ písně s kytarou „mírně pokročilí“ 
(vede Ing. P. Vondráček)   

  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede M. Bílek)

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

  10:00–10:50  Témata v AJ + písně 
s kytarou, (středně) pokročilí 
(vede Ing. P. Vondráček)

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

  11:00–11:50  AJ – mírně pokročilí + 
písně s kytarou (vede Ing. P. Vondrá-
ček)

  13:00–14:30  Přístup na internet   

  13:00–14:30  NJ konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 

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

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

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

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

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

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

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

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

  11:00–11:50  NJ – pokročilí 
(vede L. Lengál)

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

  11:10–12:10  Orientální tanec 
pro seniory (vede K. Horáková)

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

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

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

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

  14:30–16:20  Školička PC a interne-
tu (vede RNDr. E. Tomková)

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

ČTVRTEK
  8:00–15:00  Sociální poradenství 

  8:00–11:00; 13:00–14:30  Přístup 
na internet 

  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede J. Pavel) 

  9:00–9:50  NJ – mírně pokročilí 
(vede L. Lengál)

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

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

  10:00–12:00  Půjčování knih  – v klu-
bovně v přízemí (vede M. Kloudová)

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

  10:00–10:50  NJ – začátečníci 
(vede L. Lengál)

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

  11:00–11:50  Školička PC a interne-
tu (vede L. Lengál)

  11:10–12:00  AJ – středně pokročilí 
(vede Ing. H. Soukupová) 

  13:30–15:00  ŠJ – mírně pokročilí 
(vede K. Sluka)

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

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

  8:00–12:00  Přístup na internet

  9:00–12:30  Stolní tenis 
(vede P. Procházka) 

  9:00–10:00  Cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

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

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

SPECIÁLNÍ: 
  Do konce června si můžete v CAP 
prohlédnout výstavu obrazů 
výtvarníka Václava Skaly – krajina 
a zátiší (tempery, kvaše, akryly, 
akvarely). 

  Pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením RNDr. M. Štulce 
turistické výlety přírodními a kultur- 
ními památkami středních Čech. 
Aktuální informace v kanceláři CAP. 

  8. 6. od 14:00  Hudební odpoledne 
s M. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  9. 6. od 9:00  Tvořivá dílna 
D. Zemanové „papírová krajka“

  9. 6. od 13:00  Patchworková dílna 
Mgr. S. Kyselové

  11. 6. od 13:00  Individuální lékové 
poradenství pod vedením farmaceu-
tů ústavní lékárny IKEM – jak správně 
užívat léky, konzultace možných 
nežádoucích účinků a vzájemného 
ovlivňování léků mezi sebou 
(přihlášení předem nutné)

  16. 6. od 9:00  Paličkování 
s D. Zemanovou 

  16. 6. od 13:00  Korálková dílna 
V. Urbanové „želvičky“ – přihlášení 
předem nutné

  22. 6. od 13:45  Společné vystoupe-
ní M. Beranové a Dramaticko-recitač-
ního kroužku – v klubovně v přízemí 

  23. 6. od 9:00  Kroužek šikovných 
rukou s Mgr. M. Neckářovou 

  23. 6. od 13:00  „Kruhy světla“ 
– přednáška R. Svobodové

  23. 6. od 13:45  Dendrologická 
vycházka Mgr. K. Pinkase: „Procház-
ka parkem u zámku Veltrusy 
s dendrologickou tečkou“. 
Sraz ve 13:45 před Katastrálním 
úřadem u stanice metra „Kobylisy“. 
Doporučujeme sportovní nebo 
turistickou obuv. Návrat z Veltrus 
do Prahy asi v 18:30.

  25. 6. od 14:00  Beseda s P. J. Brtní-
kem – zamyšlení nad dokumentem 
„Gaudium et Spes“ prohlídka 
zámeckého parku s RNDr. V. Větvič-
kou 

  29. 6. se uskuteční prohlídka 
zámeckého parku s RNDr. V. Větvič-
kou ve Štiříně. Akce je přednostně 
určena zájemcům, kteří se nemohli 
zúčastnit prohlídky v září minulého 
roku. Přihlašování a info v CAP.

  1. 7. od 13:30  Procházka po Praze 
s průvodkyní pí H. Barešovou – při-
hlašování předem nutnés P. J. Brtní-
kem – zamyšlení nad dokumentem 
„Gaudium et Spes“

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Burešova

Městská část Praha 8 ve spolupráci
s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 8, Karlíně

a s Literárně dramatickým klubem Dialog na cestě

Vás srdečně zvou na oblíbený přednáškový cyklus

SETKÁNÍ TŘETÍHO VĚKU
Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla

Spisovatelka a básnířka JAROSLAVA PECHOVÁ představí svoji tvorbu, která je opravdu rozsáhlá. Píše knížky pro děti a dospělé 
čtenáře, ale též intimní lyrickou poezii. Vytvořila i sbírku básní, kterou věnovala milované řece Berounce. Je také autorkou 

třinácti Hrníčkových kuchařek. U příležitosti 70. výročí narození spisovatele Oty Pavla napsala úspěšnou knihu Zpáteční lístek 
do posledního ráje Oty Pavla, která právě vychází již v šestém, upraveném vydání. Některé knihy a povídky byly přeloženy do 

němčiny, angličtiny, slovenštiny a srbštiny. Získala různá ocenění, je členem Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů ČR.

úterý 30. červen 2015 v 15.00 hodin
Vítkova 13, zasedací místnost NO CČSH, Praha 8

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

  

Hrušovanské nám stí 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry
tel. 283852858, mob. 604976653,  www.dchabry.eu 
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ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE / INZERCE

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

www.ouss8.cz

PROGRAM

červen
2015

PONDĚLÍ
  8:00–12.00  Přístup na internet 

  8:00-8:50  AJ pro začátečníky 
(vede L. Lengál) 

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

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

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

  10:00–10:50  AJ – konverzace 
pro pokročilé (vede S. Patejdl) – 
sudé týdny: 11. 5. a 25. 5.

  10:00–10:50  Inter – Lingua 
(mezinárodní jazyk – 
vede O. Měchura) – 
liché týdny: 4. 5. a 18. 5.

  10:30–11:30  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová) 

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

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

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

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

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

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

  8:30–9:30  Školička PC a internetu 
– začátečníci (vede L. Lengál)

  9:00–10:00  Zdravotní cvičení (vede 
L. Němcová) 16. 6. hodina odpadá

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

  10:00–14:30  Přístup na internet

  10:00–10:50  AJ pro začátečníky 
(vede L. Lengál) – liché týdny: 
2. 6., 16. 6. a 30. 6.

  10:30–11:30  Zdravotní cvičení 
na židlích (vede L. Němcová) 

  11:45–13:30  Stolní tenis pro 
pokročilé (vede Z. Domkář)

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

  13:00–15:00  Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 2. 6., 16. 6. a 30. 6.

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

STŘEDA 
  8:00–9:00  Přístup na internet

  7:45–8:45  Cvičení – Taiči – cvičí 
se v KD Krakov (vede M. Nová)

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

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

   9:00–9:50  Školička PC a internetu 
pro mírně pokročilé 
(vede Ing. V. Košťál) – 3. 6. a 24. 6.

  10:00–11:00  Školička PC a interne-
tu pro začátečníky 
(vede Ing. V. Košťál) – 3. 6. a 24. 6.

  10:00–10:50  FJ (vede S. Patejdl) 

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

  13:00–14:30  Stolní tenis 
(vede T. Pavlovský)

  13:30–15:00  Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 
3. 6. a 17. 6.

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

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

  9:00–14:30  Přístup na internet

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

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

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

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

  13:45–14:45  Zdravotní cvičení – 
cvičí se v KD Krakov 
(vede L. Němcová) 

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

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

  8:00–9:15  Stolní tenis 
(vede V. Soušková)

  9:00–9:50  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – 
5. 6. hodina odpadá

  9:00–9:50  PC Školička pro začáteč-
níky (vede J. Votrubová) – 
liché týdny: 5. 6. a 19. 6. 

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

  10:00–10:50  PC Školička pro začá-
tečníky (vede J. Votrubová) – 
liché týdny: 5. 6. a 19. 6.

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

  10:30–11:20  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) – 
5. 6. hodina odpadá 

  13:15–14:00  Zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová)

  12:30–14:30  Individuální 
rehabilitační poradna 

(vede Bc. A. Novotná, 
po objednání na tel. 732 101 824)  

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

SPECIÁLNÍ: 
  8. 6. od 13:30  Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová) – 
nutné se přihlásit

  9. 6. od 10:00  Korálková dílnička 
(vede Ing. B. Rošická) 

  10. 6. od 13:30  Květinová dílna 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

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

  18. 6. od 10:00  Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  22. 6. od 15:00  ,,Vážně – nevážně“ 
– beseda s paní místostarostkou 
Alenou Borhyovou a jejím hostem pí 
Blankou Turturro, zabývající se „Slow 
Food“ jako protikladu k rychle se 
rozvíjejícímu trendu „fast food“

  23. 6. od 10:00  Paličkování 
(vede Ing. B. Rošická) – paličky, 
herdule a materiál vlastní

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

CAP Mazurská

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

PROGRAM NA ČERVEN 
 4. 6. – 14:00 hod. – „Neapol 

s Pompejemi“ – II.část-  
přednáška Ing. J. Burdycha 
z cyklu„Světové metropole“

 9. 6. - 15:00 hod. – Hrajeme 
BINGO

 11. 6. – 14:00 hod. – Trénink 
paměti (vede Bc. Novotná)

 16. 6. – 15,00 hod. – 
vyrábíme korálky – tvořivá 
dílnička s pí. Janou Luskovou

 18. 6. – 13:00 hod. – klubová 
vycházka do rezidence Rosa 

 23. 6. – 15:00 hod. –
Hudební odpoledne Mgr. 
V. Vomáčkys doprovodem 
členů  Salonního orchestru – 
(Písničky staré Prahy)

 25. 6. – 15:00 hod. – 
mezigenerační setkání klubu 
s dětmi MŠ Pobřežní (návštěva 
školky)

 30. 6. – 15,00 hod. – 
„BABINEC“, aneb rozloučení 
před prázdninami – posezení 
u kávy a čaje

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

lektor p. Adam Novák.
V době prázdnin bude klub seniorů uzavřen. 

Těšíme se na vás opět v září!

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, 
Bulovka 1462/10, Praha 8,

 hledá na výpomoc
řidiče na rozvoz obědů 

pro starší spoluobčany 
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B * zkušenosti s řízením 
vozidla * spolehlivost * slušné vystupování a vstřícné jednání *

Bližší informace: Hanuš Linhart, vedoucí autoprovozu
tel.: 283 841 222, e-mail: hanus.linhart@ouss8.cz
  nebo v personálním oddělení tel.: 283 842 215 

e-mail: alena.dudkova@ouss8.cz.
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PŘEDSTAVUJEME

BOTANICKÁ ZAHRADA PRAHA 

O vzácných dřevinách vás poučí i „živý had“
Botanická zahrada Praha – to není 

jen péče o rostliny, ale i péče o ná-

vštěvníky. A právě o některých no-

vinkách, které zpříjemňují návštěv-

níkům pobyt v zahradě, jsme si 

povídali s ředitelkou trojské Bota-

nické zahrady Věrou Bidlovou.

„V loňském roce jsme oslavili 

45 let od založení zahrady, a tak 

jsme si dopřáli malý dárek – nové 

logo. Od května tohoto roku pou-

žíváme zbrusu nový grafi cký ma-

nuál, který pro nás vytvořily Anna 

Divišová a Zuzana Lednická ze 

Studia Najbrt.“

 V čem je 
zvláštnost 
loga, resp. ce-
lého nové-
ho vizuálního 
stylu?

„Je veselý, barevný a hravý stej-

ně jako celá naše zahrada. A přede-

vším má příběh. Organické logo ve 

tvaru B je složeno z patnácti druhů 

rostlin, které každý návštěvník 

může v naší zahradě najít. Můžeme 

spolu s designérkami říct, že naše 

identita rozkvetla.“

 Na návštěvníky čeká i novinka 
v podobě bytelných dřevěných 
sloupků, rozesetých podél cesti-
ček. K čemu slouží?

„Těch dubových sloupků je nyní 

kolem devadesáti, jsou ve venkovní 

expozici a seznamují návštěvníky 

především se zajímavými dřevina-

mi. Z jedné strany mají klasickou 

ceduli v černotisku, z druhé strany 

v Braillově písmu. A když si ná-

vštěvníci v po-

kladnách půjčí 

sluchátko, sta-

ne se ze sloupů 

i zvukový prů-

vodce. Ovšem 

ne jen tak oby-

čejný, když má totiž sluchátko kaž-

dý ve skupině, stačí, aby se desky 

s Braillovým písmem dotýkal jen je-

den z nich, a ostatní, kteří se s ním 

propojí třeba chycením za ruce, 

uslyší díky vodivostním vlastnos-

tem kůže totéž co on.“

 Takže rodina vytvoří živého 
hada, který slouží jako médium 
pro přenos zvuku?

„Přesně tak. Dubové sloupky 

jsou nabité informacemi, které na-

bízí všem rovnocenný zážitek bez 

ohledu na jejich případný handi-

cap. A naopak, všechny aktivity 

také umožňují přiblížit život s han-

dicapem většinové společnosti.“

 Botanická zahrada poskytuje 
hodně informací, ale k jejich dů-
kladnému vstřebání je třeba čas 
– a nezřídka i odpočinek. 

„Právě proto si mohou návštěv-

níci půjčit piknikovou deku a kro-

mě prostor Japonské zahrady vyu-

žít travnaté plochy k odpočinku. 

A ve viničním domku z 18. století, 

ve kterém máme vinotéku, si mo-

hou koupit i víno z památkově 

chráněné vinice sv. Kláry, které ni-

kde jinde neseženou. K příjemné-

mu pobytu určitě přispěje i nová 

kašna, která je v provozu od května 

tohoto roku. Ta vznikla ze staré cis-

terny, ve které se v dávných dobách 

jímala voda na závlahu.“

 Stává se Botanická zahrada 
Praha díky všem uvedeným vy-
lepšením populárně-vzdělávací 
institucí 21. století?

„O to samozřejmě usilujeme, ale 

přes všechny uvedené novinky 

naše práce rozhodně není u konce. 

Pracujeme na zlepšení navigačního 

systému uvnitř zahrady, řešíme no-

vou webovou prezentaci… Snaží-

me se o zkvalitnění návštěvnické 

vybavenosti, aby se zahrada stala 

ideálním místem k návštěvě ve kte-

rékoliv roční době.“ 

Vladimír Slabý

ČERVEN V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
 30. 5.–28. 6. Botanické ilustrace 

Představeny budou práce umělců 
z osmi zemí celého světa, kteří 
uspěli v soutěži O nejlepší 
botanickou ilustraci.

 2. 6.–30. 8. Pět dní 

Pískovcové sochy, výstava prací 
mladých výtvarníků v atraktivním 
prostředí tropického skleníku.

 13. 6.–12. 7. Pozor, kaktus!

Kaktusy a sukulenty 
naaranžované v retro stylu 
předminulého století, kdy se 
s nimi setkávali A. V. Fryč, Emil 
Holub či Benedikt Roezl.

 12.–14. 6. Trvalkové dny 

Trvalky Botanické zahrady 
představí kurátor sbírek Petr 

Hanzelka, chybět nebude ani 
nabídka trvalek od domácích 
pěstitelů nebo výstava fotografi í 
zahradních květin.

 13. 6., 19–01 hod. Muzejní noc 

Nechte se vtáhnout do nevšední 
atmosféry vlahé červnové noci 
v kapli sv. Kláry nebo ve skleníku 
Fata Morgana.

 21. 6. Piknik v botanické 

Zakončení pochodu Klubu 
českých turistů, z Prahy 8 je start 
mezi 9. a 12. hodinou buď 
z Kobyliského náměstí, nebo 
z Florence před 
Muzeem 
hl. m. Prahy.

Víte, že…
 Botanická zahrada je sice spo-

jena s Prahou 7, ale že kous-
kem leží i na katastrálním úze-
mí Prahy 8?

 zahradu za rok 2014 navštívilo 
více než 300 tisíc návštěvníků?

 na trávníky Botanické zahra-
dy (kromě Japonské zahrady) je 
možné vstupovat, polehávat na 
nich a používat je k piknikům?

 vína z vinice sv. Kláry, oceně-
ná na mnohých soutěžích u nás 
i v zahraničí, zakoupíte pouze 
ve zdejší vinotéce?

 v Botanické zahradě se pěstuje 
na 22 000 druhů rostlin (z toho 
asi 5000 ve sklenících)?

 v zahradě se nachází tropický 
skleník Fata Morgana vybave-
ný nejmodernějšími technolo-
giemi, historická vinice sv. Kláry 
i meditační Japonská zahrada?

 Botanická zahrada zaujímá 
celkově téměř 30 ha upravených 
expozičních ploch?

 zahrada byla založena v roce 
1969 a patří mezi nejmladší 
v České republice?

  „Mluvící“ 
dřevěné 
sloupky jsou 
jednou 
z novinek 
v Botanické 
zahradě 
Praha. 

ed 
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SPORT

Mladí admiráci 
slavili fotbalem
Fotbalový klub Admira Praha se rozhodl se svou mladší přípravkou 
– Koníci 2006 – oslavit Svátek práce sportem. A tak se dne 1. května 
2015 na stadionu FK Admira Praha v Kobylisích uskutečnil SPEI Cup, 
mezinárodní turnaj ročníků 2006 a mladších, kterého se zúčastnilo 
deset mužstev. Slavnostní výkop provedl Roman Petrus, starosta 
MČ Praha 8, ceny nejlepším předával bývalý ligový fotbalista Luděk 
Zelenka. Pohár vítěze získal bez porážky tým Ružinov Bratisla-
va A před Admira Praha Bílá, kteří tak uhájili čest pořádajícího 
klubu, bronz vybojovali další hosté ze Slovenska – tým Dubnice 
nad Váhom.  Text a foto: Vladimír Slabý

MINIHÁZENÁ

Osmička Cup vyhrály ZŠ Mazurská 
a ZŠ Bohumila Hrabala

Házenkářský oddíl Sokola Kobyli-

sy II uspořádal v pátek 24. dubna 

2015 již 5. ročník turnaje v minihá-

zené základních škol „Osmička 

Cup“. O medaile a poháry, celkem 

ve dvou kategoriích – 1. až 3. třída 

a 4. a 5. třída, se letos utkalo cel-

kem jedenáct družstev ze základ-

ních škol Palmovka, Bohumila Hra-

bala, Mazurská, Burešova 

a U Školské zahrady.

O vítězný pohár v kategorii 1. až 

3. třída se letos utkali žáci ze zá-

kladních škol Burešova a Mazur-

ská. Házenkářské štěstí se nakonec 

přiklonilo na stranu Mazurské, kte-

rá vyhrála o jednu jedinou branku. 

V kategorii 4. a 5. třída letos domi-

novaly týmy z Libně. Vítězství vy-

bojovali žáci ze ZŠ Bohumila Hra-

bala. Na druhém místě pak páťáci 

ze ZŠ Palmovka a třetí příčku obsa-

dil tým ZŠ Mazurská. Všichni hráči, 

i Ti co nestáli na stupních vítězů, 

byli oceněni sladkou odměnou 

a házenkářskou medailí.  (mt)

ATLETIKA

Nejlepší 
maratonci 
Prahy 8

Mezi 10 000 běžci ze 75 zemí, kte-

ří se 3. května postavili na start 

21. ročníku Volkswagen Maratonu 

Praha, bylo i 98 mužů a 21 žen 

z městské části Prahy 8. 

Nejrychlejšími „osmičkáři“ se 

stali Miroslav Kotouč s časem 

2:42:42 hod., Luboš Matějka 

(2:55:14) a Radka Churaňová, kte-

rá 42,195 km uběhla za 2:57:53. 

Nejpomalejší obyvatel Prahy 8 za-

běhl maraton za šest a čtvrt hodi-

ny a pohodlně se vešel do časové-

ho limitu sedmi hodin. Tři nejlepší 

maratonce osmičky pak ocenil sta-

rosta Prahy 8 Roman Petrus, který 

se s nimi a s pořadateli závodu 

v čele s ředitelem organizačního 

výboru Carlem Capalbem setkal 

v Grabově vile.  (vrs)

SOFTBAL

Ženy Joudrs vyhrály 
úvodní turnaj Poháru ČSA
Softbalistky Joudrs úspěšně vkročily do nové sezony, když v úvodním tur-

naji Poháru ČSA na domácí půdě neprohrály ani jeden ze šesti zápasů, ve 

fi nále deklasovaly Storms Řepy 12:1. Udělaly tak důležitý krok pro kvali-

fi kaci do Final Four, fi nále českého poháru, které se odehraje na podzim. 

Loni jej bohnická děvčata vyhrála, a získala tak právo účasti v letošním Po-

háru vítězů poháru (PVP), prestižní klubové evropské soutěži, kterou le-

tos pořádají 17.–22. srpna právě Joudrs. Předvedou-li Joudrsačky na PVP 

podobné výkony, mohou směle pomýšlet na medaili nejcennější.  (pep)

TAEKWON-DO

Medailové 
žně na ME 
Ve dnech 27. dubna – 3. květ-
na se v italské Andrii konalo 
mistrovství Evropy v moder-
ním korejském bojovém 
umění Taekwon-Do ITF. 
Vynikajícího výsledku dosáhli 
závodníci z oddílu Ge-Baek 
Hosin Sool ITF, cvičící na 
ZŠ Libčická, a z oddílu 
Taekwon-do Dan-Gun. Zlato 
a stříbro získal Vladimír 
Samussev mezi veterány. Další 
stříbro získala juniorka Marina 
Baranova, třetí místo přidaly 
juniorky Kateřina Zimmerma-
nnová a Štěpánka Benešová, 
a všechny tři pak získaly dva 
bronzy v týmových soutěžích. 
Třetí místa rovněž obsadili 
Ondřej Svoboda a Sára 
Santnerová (ta hned dvakrát). 
Česká výprava se v silné 
konkurenci 29 států stala 
pátou nejúspěšnější zemí. 

(mt, pp)

  Softbalistky 
Joudrs 
s pohárem 
pro vítězné 
družstvo. 
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SLAVÍME V případě vašeho zájmu 
o uveřejnění v této rubrice
nás prosím kontaktujte na tel.: 222 805 118,
e-mail: osmicka@praha8.cz

JUBILEA

DUBEN 2015
 Manželé Eva 

a Karel Slukovi 
oslavili zlatou 
svatbu v dub-
nu 2015.

KVĚTEN 2015
 Ing. Pavel Danda 

oslavil dne 17. května 
úctyhodných 95 let. 
Od svých dětských 
let žije nepřetržitě 
v Kobylisích (původně 
v Nových Ďáblicích) a 
je tak jedním z mála 
pamětníků vzniku a předválečné historie 
této části dnešní Prahy 8. Ke gratulantům 
v čele s ing. arch. Vratislavem Dandou, synem 
jubilanta, se za MČ Praha 8 připojil i starosta 
Roman Petrus.
 Dne 5. května 1945 padl v období Pražského 

povstání v prostoru Košinky náš děd, štábní 
kapitán František Malík. Ačkoli jsme ho 
nepoznali, ctíme jeho památku. 
Vnoučata Richard a Drahomíra.
 Manželé 

Miloslava 
a Karel Ně-
mečkovi 
v květnu osla-
vili 50 let spo-
lečného života 
zlatou svat-
bou. 

ČERVEN 2015
 Diamantovou svatbu oslaví 25. června 2015 

ing. Jaromír a Zdenka Strnadovi z Prahy 8. 
Své ano si řekli na Staroměstské radnici v Praze 
před 60 lety. Tohoto vzácného výročí se dožíva-
jí v plné duševní svěžesti.
 Dne 23. června 2015 osla-

ví paní Jaroslava Croattinio-
vá z Kobylis své 80. narozeni-
ny. Vše nejlepší, hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let 
přeje neteř Míla s rodinou.
 Paní Marie Kieleová slaví v červnu své jubile-

um. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel.
 Dne 11. června 2015 slaví své 

krásné životní jubileum 70 let 
naše drahá maminka a babička 
paní Anna Šťastná, které touto 
cestou přejeme hodně zdraví, 
štěstí a životní energie do dal-
ších let. S láskou přejí vnoučata 
Martin s partnerkou Aničkou, Michal s přítelky-
ni Denisou a Dominik. K přání se připojuje dce-
ra Gabriela s manželem Martinem.

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI

 V případě vašeho 
zájmu o uveřejnění v této 
rubrice nás prosím 
kontaktujte 
na tel.: 222 805 118, 
e-mail: 
osmicka@praha8.cz.
Prosíme rodiče, 
aby zasílali fotografi e 
pouze u dětí, které nejsou 
starší než dva měsíce.  

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

ŘÍJEN 2014
 Drož Daniel

 Nevařil Lukáš

LISTOPAD 2014
 Beneš Ondřej

 Hrubý František

LEDEN 2015
 Figus Alessio Cristiano

 Hora Jaromír

 Mamurova Josefína

 Novák Dominik

 Pantofl íčková Julie

 Pavlíček Marek

 Šebánek Jan

 Vacek Tomáš

 Wittenbergerová Beáta

ÚNOR 2015
 Hofmannová Jana 

 Goldšmíd Matěj

 Kaiser Matěj

 Kubátová Kristýna

 Kubeš Šimon

 Lavička Adam

 Pallová Tereza

 Sladovník Daniel

 Smrž Thea Lilien

BŘEZEN 2015
 Březina Tomáš

 Dvořák Matyáš

 Hanzelínová Eliška

 Hrabinová Hana

 Karlíková Antonie 

 Kubicová Laura

 Kollinger Viktor

 Miškovský Zdeněk

 Nekvasilová Aneta

 Novák Lukáš

 Pilní Aleš a Martin

 Průšová Alice

 Simonová Kristýna

 Tesař Tomáš

DUBEN 2015
 Haklová Tereza

 Hejkal David

 Hanušová Alžběta

 Holcová Klára

 Jahodková Anna

 Ježková Kristýna

 Smíšková Anna

 Oudrán David

 Weigel Jan

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

SUDOKU (lehká)Znění tajenky z minulého čísla: V máji se blýská, sedlák si výská

Výherci, kteří obdrží vstupenky na představení do Hudebního divadla Karlín:

  Josef Hýsek (Čimice)

  Iva Zemanová (Karlín)

  Josef Včela (Bohnice)

Správné znění tajenky červnového čísla
nám zašlete nejpozději do 23. června 2015
na adresu: 

Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 

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

Nezapomeňte napsat svoji adresu.

18.05.15   16:49

nového čísla
23. června 2015

Vizual_AF_A5 wide.indd   1

18 3
vylosovaní výherci

získají každý po dvou vstupenkách 
na zářijové představení 

do Hudebního divadla Karlín
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INZERCE

ŘEMESLNÍCI

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

 REKONSTRUKCE BYTŮ A KOUPE-
LEN NA KLÍČ vč. dodání kuchyně. 
Spolehlivá fi rma od roku 1999. 
Reference můžeme zaslat pře-
dem. Sleva pro seniory 10 %. 
Více na www.demistav.cz. 
Tel.: 774 408 123, 778 000 698

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

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

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

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, shr-
novací dveře, čalounění dveří, sili-
konové těsnění. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ – 
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, umyva-
del, van, el. ohřívačů, připojení 
praček, myček, vodoměrů, kohou-
tů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatér-
ské práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce koupe-
len a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

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

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

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

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez 
stromů. Zahrady. Tel.: 
606 662 223, 723 899 561

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

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

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LA-

KÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy – s tím-
to inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76

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

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

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

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY. 
Kompletní rekonstrukce i panelo-
vých bytů. Frézování drážek. Sta-
vební dokončení. Začištění rýh, 
štuky, malby. Tel.: 608 278 778, 
elektrobyty@gmail.com

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

 TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí výro-
bu i menšího nábytku, výrobu 
a montáže kuchyňských linek, ve-
stavěných skříní, plotů, pergol či 
různé opravy na chatě, v domác-
nosti etc. Tel.: 775 034 757

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

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

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – 
zásuvky – světla, 
www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

 ŽALUZIE, SÍTĚ, ROLETY A DALŠÍ 
– AKCE 25% sleva na montáž žalu-
zií, www.zaluzie-levne.cz, objed-
návky p. Galo tel.: 775 162 573  

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

SLUŽBY

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

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

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

 HODINOVÝ MANŽEL. Údrž-
ba domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, po-
kládka podlahových krytin, truh-

lářská výroba, sádrokarton, ma-
lování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 168 170 

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

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

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

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE ap. mokrou metodou 
profi  stroji v domácnostech i fi r-
mách. Ručně čistíme kožený náby-
tek, myjeme okna a podlahy. Zba-
víme Vás špíny, prachu, roztočů, 
alergenu a skvrn různých původů. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava 
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818 
www.cistimekoberce.cz

 ŽEHLÍME ZA VÁS včetně dopra-
vy. Tel.: 608 221 626. Žehlení plus 

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY, opra-
vy a servis. Bazar použitých PC 
vám nabízí naše provozovna 
v Lublinské 9. Naproti Penny Mar-
ketu – www.pocitacekohout.cz. 
Můžete nás navštívit či zavolat 
pondělí–pátek, 13–19 hodin. 
Tel.: 240 200 282 

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ TRÁVY 
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275          

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

 ZEDNÍCI – MALÍŘI NABÍZÍ. Malo-
vání 22 Kč/m2 vč. mat. Štukování 
80 Kč/m2 vč. mat. Pokládka pod-
lah, levné kontejnery, vyklízecí a 
bourací práce, zahradnické práce 
– kácení stromů. Tel.: 603 935 693

 WWW.ZEHLENISDOPRAVOU01.
CZ Doprava ZDARMA. Vyžehle-
no do 2. dne. Kalhoty, povlečení: 
24 Kč/kg. Tel.: 721 443 980

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

 PŘEKLADY z a do AJ, NJ, RJ, FJ, 
ŠJ, italštiny a polštiny, písem-
né texty, korespondence, články 
apod. Tel.: 602 132 213   

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

 PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ NEBO 
ČLEN VÝBORU dle §1205 NOZ. 
Ing. Mirgová, tel.: 603 415 830, 
www.predseda-svj.cz

NÁKUP – PRODEJ

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

 KOUPÍM STARÉ ZLATÉ MINCE, 
zlaté šperky, st. stř. předměty, ob-
razy lokomotiv, obrazy od E. Fa-
míry, zlaté pánské hodinky. INTE-
RANTIK, Praha 9, út–pá, 
tel:. 283 893 334, 605 829 440     

 ANTIKVARIÁT koupí knihy, obra-
zy, grafi ku, bankovky, mince, čtyř-
lístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

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

 VÝKUP JÍZDNÍCH KOL, Klapkova 
40, Praha 8, tel.: 605 700 664

 KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE, mák, 
vajíčka, ořechy. Tel.: 723 266 481
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VÝUKA – KURZY

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

 Vyuka-plavani.cz  pro dospělé 

 JESLE ŠKOLKA KORÁLEK NABÍZÍ 
POSLEDNÍ 2 místa. 
www.jesleskolkakoralek.cz 
Tel.: 605 132 696

AUTO – MOTO

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

REALITY – POPTÁVKA

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

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

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY V PRAZE. Menší byt  1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově, dlu-
hy vyplatím, možné i před privati-
zací. Na stěhování nespěchám, lze 
i na dožití. Tel.: 608 661 664

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

REALITY – PRONÁJEM

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

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

 NABÍZÍM PRONÁJEM GARÁŽE 
u metra Ládví. Tel.: 773 744 973, 
773 744 972

 PRONAJMU GARÁŽ – Sokolov-
ská, Karlín. Tel.: 723 266 481

 PRONAJMU GARÁŽ – ulice Čum-
pelíkova, tel.: 607 560 358

 PRONAJMU GARÁŽ, ulice Píseč-
ná, 1. Etapa H – 1300 Kč. 
Tel.: 233 557 033 

 MLADÝ PÁR (32 LET) hledáme 
pronájem bytu někde poblíž met-
ra. Máme jedno dítě (7 let). 2+kk 
– 3+1 do 14 000 Kč. Děkuji. 
Tel.: 777 640 390

 1 OSOBA ŽENA hledá pronájem 
bytu do 11 000 Kč. Velikost gars. 
až 2+kk. Děkuji moc. 
Tel.: 605 845 088 

REALITY – SLUŽBY

 MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní 
makléř – specialista pro Prahu 8, 
15 let zkušeností na trhu. Prodej 
a pronájem nemovitostí. ZDAR-
MA tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost.  Zenklova ulice, P-8 
www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350 

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

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

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

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

REALITY – PRODEJ

 SEVERNĚ OD PRAHY 8, v obci 
Zdiby prodám zahradu 829 m2, 
cena 1400 Kč/m2 . Všechny sítě 
na pozemku. Tel.: 602 312 212, 
602 215 014

 20 KM OD PRAHY 8, u Staré 
Boleslavi prodám stavební 
parcelu 1200 m2. Cena 1050 Kč/
m2, všechny sítě, v obci škola, 
pošta, blízko jezero Lhota. 
Tel.: 602 312 212, 721 570 850 

 PRODÁM RD se zahradou – 
Mělnicko. Tel.: 723 54 84 47

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

ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %. 
Tel.: 604 207 771

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

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

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ 
TĚLA a chybějících minerálů i vita-
mínů v organismu. Najde výživo-
vou příčinu i řešení při únavě, de-
presi, arytmii, nadváze, vysokém 
tlaku, diabetu, dně, bolesti klou-
bů a zad. Praha 5. 
Tel.: 608 155 338

 NOVĚ OTEVEŘEN MASÉRSKÝ 
SALON – Gdaňská 337 – Bohnice, 
tel.: 734 328 710

 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST pro ko-
munikativní lidi. POWERSTRIPS 
TEJP – náplast – lékařsky ověřený 
a patentovaný produkt. Nabízíme 
výhodné platové podmínky po za-
školení, bonusy, profesní růst, 
znalost PC výhodou. 
www.ProSveZdravi.cz, 
tel.: 777 061 902. 

KRÁSA

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ galva-
nickou žehličkou pro vyhlazení 
a vyčištění pleti. Účinné na aknóz-
ní pleť. Cena 600 Kč. 
Tel.: 602 288 444

 PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ KOS-
METICKÉ OŠETŘENÍ PLETI. 

Přípravky pro domácí péči. P8 – 
Velká Skála. Tel.: 602 305 395, 
www.kosmetickamilada.cz   

 PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA, 
vysoce hygienické a efektivní 
ošetření nohou pomocí 
přístrojové techniky zn. Gehwol. 
Vhodné také pro pacienty 
s diabetem, hemofi lií, lupénkou 
apod. www.studiomazurska.cz, 
tel.: 724 969 666 

 PŘIJMU KOSMETIČKU S ŽL, 
Praha 8 – Libeň, tel.: 736 672 357

NABÍDKA PRÁCE

 HLEDÁM ZEDNÍKA – oblast 
Nymbursko. Tel.: 723 266 481

 PŘIJMEME ZAHRADNÍKA na bri-
gády, řez keřů, sekání pozemků. 
Pište na info@pvj-group.cz

 MŠ DOLÁKOVA PŘIJME vyuče-
nou kuchařku na plný úvazek. 
Nabídky na tel.: 723 846 660

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce

  Lesní klub 3 údolí
PRÍMESTSKÉ TÁBORY LÉTO 2015

13. – 17.7.  –  Troja
10. – 14.8.  – Troja

17. – 21.8. – Cimice

pro 
deti

 3-6 le
t

www.3udoli.cz
katka@3udoli.cz, tel.: 608 700 446

placená inzerce

placená inzerce

IZOLACE
   plochých střech, 

   balkonů

   teras 

   garáží 

   z PVC folí

ZATEPLENÍ
Stanislav Hroch

Mob.: 777 558 922
www.izolacehroch.cz

Nad Octárnou 21
Praha 6
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K O U P Í T E  V  K N I H K U P E C T V Í  P O R T Á L
Klapkova 2, Praha 8 / Po–Pá: 9–18 hod.
tel.: 283 028 203-204, e-mail: obchod@portal.cz 

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

L

Bez názvu-3   1 4.11.2014   14:53:03

w w w.portal.cz

brož., 120 s., 199 Kč

placená inzerce

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
+ GAP

POVINNÉ RUČENÍ

KOMPLETNÍ
SERVISNÍ NÁKLADY

POJIŠTĚNÍ
SKEL VOZU

ZIMNÍ PNEU
VČETNĚ VÝMĚNY

REZERVUJTE SI TESTOVACÍ JÍZDU JEŠTĚ DNES
AUTOBOND GROUP a.s. 
Kolbenova 859/15, Praha 9 - Vysočany - tel: 226 216 625
www.nissan.autobond.cz 
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. 
Měsíční splátka 4999 Kč se vztahuje k modelu Nissan Micra 1,2 Visia s délkou nájmu 36 měsíců při 5% spoluúčasti u havarijního pojištění. Výše splátky pro 
jednotlivé modely se liší. Pro podrobnější informace o podmínkách nabídky „Operativní leasing Nissan Best Way / Full Service“ navštivte www.nissan.cz 
nebo autorizované dealery Nissan. Nabídka je platná pro smlouvy se zákazníky uzavřené od 18. 5. 2015 do 30. 6. 2015. Nissan Finance znamená fi nancování 
poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Nissan Pulsar: kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9 l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km; 
Nissan Note: kombinovaná spotřeba: 3,5–5,1 l/100 km, kombinované emise CO2: 90–119 g/km; Nissan Micra: kombinovaná spotřeba: 4,1–5,4 l/100 km, 
kombinované emise CO2: 95–125 g/km.

www.nissan.cz

ZÍSKEJTE SVŮJ NOVÝ NISSAN  
JIŽ OD 4999 KČ MĚSÍČNĚ 
S FULL SERVIS OPERATIVNÍM LEASINGEM 
NISSAN BEST WAY
  

NISSAN MICRA
MUSÍŠ JI MÍT

NISSAN NOTE
PŘEDVÍDEJTE NEOČEKÁVANÉ

NOVÝ NISSAN PULSAR
PŘESNĚ PRO VÁS

placená inzerce

800 500 506
více info na fi nep.cz

SLEVA 5 %
NOVÉ BYTY A RODINNÉ DOMY

Zjistěte více:

198-15_FIN_kampan_KVETEN-CERVEN__inz_OSMICKA_91x117mm_10-6-2015.indd   1 4.5.2015   3:13:06

placená inzerce
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NEZÁVAZNÉ PROHLÍDKY BYTŮ

800 810 100Více výhod najdete na novechabry.cz

DALŠÍ ETAPA 

ZKOLAUDOVÁNA!

Kobylisy

5 min

Díky výborné 
dostupnosti z centra 

stihnete po práci vyrazit 
s rodinou na hřiště pod okny

nebo se projet po naší cyklostezce.

Tady s klukama 
lumpačíme

placená inzerce
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PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Vstupné maximálně 220 Kč. 
Vstupenky na představení označená 
jako pronájem otevřený veřejnosti 
je možné rezervovat, ale prodávají 
se až večer před představením.

 5. 6. pá 19:30 
… A NEBO TAK 
Folkový koncert. Pronájem 
otevřený veřejnosti.

 8. 6. po 19:30 
Ĺ. Feldek: SMRT V RŮŽOVÉM 
Hra o posledních dnech života 
francouzské šansoniérky Edith Piaf. 
Hraje Divadlo Komorní svět. 
Premiéra. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 15. 6. po 15:00 
ŘECKÉ ODPOLEDNE 
S PETREM MIKESKOU 
Zábavné putování po Řecku nám 
přiblíží řeckou tradici i současný 
život. Součástí pořadu jsou i živě 
zpívané písně od těch tradičních až 
po populární – v typicky řecké 
úpravě s buzuki a dalšími 
tradičními nástroji. 

Účinkují P. Mikeska a M. Hašková. 
Představení pro seniory. 
Vstupné 50 Kč.

 17. 6. st 19:30 
Ĺ. Feldek: SMRT V RŮŽOVÉM 
Druhá premiéra. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 18. 6. čt 19:30 
D. Tristram: OPAČNÉ POHLAVÍ 
Bláznivá komedie o tom, že každý 
má nějaký ten mimomanželský 
hřích, je napsaná vtipným 
a svižným jazykem a s úspěchem 
se uvádí na mnoha zahraničních 
scénách. Hraje Divadlo Amadeus. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

 22. 6. po 18:00 
GEORGE & BEATOVENS 
Koncert pražské rockové skupiny. 
Účinkují Karel Kahovec a Viktor 
Sodoma. Mimo jiné zavzpomínají 
na Petra Nováka. 
Představení pro seniory. 
Cena 50 Kč.

 24. 6. st 18:00 
ZORA JANDOVÁ ZPÍVÁ ŠANSONY 
Představení pro seniory. Cena 50 Kč.

 25. 6. čt 19:30 
Y. Reza: OBRAZ  
Příběh tří nerozlučných kamarádů 
plný napětí, překvapivých změn 
a tajemství je zároveň sondou 
do dětské duše dospělého chlapa. 
Hraje Divadlo Pod Petřínem. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Vážení diváci, víkendová představení 
obnovíme v říjnu. Zájemcům 
o profesionální představení pro děti 
nabízíme volná místa na následují-
cích školních představeních, která 
je však nutno předem rezervovat 
telefonicky nebo e-mailem. 
Vstupné 50 Kč. 

 3. 6. st 9:00; 10:30 
TVÉ TĚLO – TVŮJ HRAD 
Při neobvyklé pohádkové exkurzi 
získáte důkaz o škodlivosti cukru, 
tabáku, alkoholu, léků. Nechcete-li 
své tělo předčasně měnit 
ve zříceninu, pak neváhejte ani 
na vteřinu a vstupte! 
Hraje Divadlo Piškot. Od 6 let.

 4. 6. čt 9:00; 10:30 
TVÉ TĚLO – TVŮJ HRAD

 10. 6. st 9:00; 10:30 
JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ 
Dva cirkusoví klauni zábavnou 
formou seznamují děti s proble-
matikou životního prostředí 
a možnostmi, jak napravovat 
a omezovat nešťastné kroky, 
kterých se člověk v přírodě 
dopouští. 
Hraje Divadlo Piškot. Od 8 let.

 11. 6. čt 9:00 
JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ

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

 2. 6. út 17:00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

 9. 6. út 17:00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

 16. 6. út 17:00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

 23. 6. út 17:00
ČERVENÁ KARKULKA

 30. 6. út 17:00
ČERVENÁ KARKULKA

DIVADLO KARLA HACKERA

 > Divadelní scéna MČ Praha 8 > Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy > tel.: 284 681 103 > 
> www.divadlokh.cz 
 facebook.com/DivadloKarlaHackera 
 ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 > www.praha8.cz > 

sp.zn. 1T 12/2015
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se síd(���	������.�	���/%��+&���0123.���14156758.
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Územnímu pracovišti pro Prahu 8, ��<� '� �)�=�:� >;'*�&ých osob ze závislé 
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&��%
�����-	���!�	��)�(*�$�	�	
��$�����$�	��=*�#�,����'�����#�����=*?#-�����
��(&��,�+%�#���86.656,- ��,

e) od 26"@"1561� ��� 15"6"1567� '�� �-����� ������ 1561� �9� ����*���� 1563� ��%9�(��
'��-�#����:�� '�� �'�;� �� �������(�� '�)�
!"	 &���$����	 ��)�(*�$�%	 +�
��=*�#�,����'�����#�����=*?#-�������(&��,�+%�#���26.936,- ��,

+��9��#��(��'��-�#����:��'���'�;���(&���+%�#&��636.550,- ��, kterou neodvedla 
���%��-�A�� *��#*#����� �� #�&#�� '��&��,� >*���+��� ����#)��&;� �9*(�� ��� =�=*��� B&��� ���
��:=������-��.

placená inzerce

��&��+��%��� 2 sp.zn. 1T 12/2015

tedy: =�&�� '��-�#����#�(� �� �(%#��� ��� �-#?��� ��'����� ����(�*(�� ���=*� '%&������
povinnost '�� '��-�#������ ���,�#� ��<.� pojistné na sociální zabez��+���� ��
��=*�#�,����'�����#�����=*?#-��.�+��9�'��&�(�����������'��+�A������-��.

��� 	
�#�����

�)�+*�� ����������� ���-.� ��=*�#�,��� ��� ���*%(��� '���'��+���� �� ������,� ���*��,�
platby dle § 241 odst. 1, 2 trestního zákoníku,

a odsuzuje se 

���(��C�176����#"�1�#�"�'%&���&����C�13����#"�6.�1�'%&����+"�76�21566���"��� #���#���
�����-����#*� ��%��*�&A��� ����� �� )�'���� ���#*� �*�� & trestu �$�)�%��	 ��&
��!�,
&#��A� ��9�(����%� ��%��*�&%� ������ ���)�=��� ��� ��,� �%&(��;� � �-��+��&�� D-�#�&,�
+%�#*� 	����� �� – ���*+&�� ��� (�:#-� 1� �-���:� ��� ��%���� ���*� ��'���&�� � rozsahu 
�*�*�%(�-�621��#���;���=������A#*�&�'�?(������-�����'��=?���������"�

Vzhledem k tomu, že se obžalovaná vzdala práva odvolání, a státní zástup&;�- se 
����-9� �'��(a práva odvolání, vyhotovil samosoudce podle § 129 odst. 2 #�"� )%���
'=������?��A�������A���'����&.�&#��A���������=����:����-��"�

	�
��$EF Proti tomuto rozsudku  l z �� � ����#� ����(%��� ��� �� ��:� ���� ����
����+���.� & D-�#�&,��� ������ � 	��'�� ����#)���*�#���� ��������,���
soudu. Toto právo náleží &���-��#%#�����'%�#����� #,9���9�(����,���
���������%����#��A��&�.�&#��A��������)������#A&%.�'B+��#�-�,�����-�
���������%����#��A��&����'���%����-�*�����?&�'��,��.�&#��A���(�#�*(�
�%��&� ��� �%������ ?&��;.� ���� �����%����#� �A��&�� �� �%����-� ?&��;.�
�?���#-�#������%��#,9����#�.�9��#�&��A��A��&��+*�-�����;("�
����(%��� ����� �A#� '%����<� ��:����-��� #�&.� ��;� �;(�� ��#���.� ���
kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány 
��'���&�������)�'���.�&#��,���'���&���)����%'�(�"
G�������-�����9�(����,�����������'sudek odvoláním napadnout též 
�)���'�����9�(����,���� ��&�(�����)��,�.� =���������'���*.� ����=*#�(.�
osvojenec, manžel a druh. 
G�� �����-��� �(��*�#�,��� ��9�(����,��� �:9�� ����#� ����(%��� #,9�
��H%�����-)��A��,+�����(%��9"�
G+��������,�����(%������%����&(���A�B+*��&"
	�%�������(%���������:9��B��-?�-����%��#�#��.�&������=�=�=*9�=������
�A�(���-��'��("�

V Praze dne 5. &�-#�� 2015

JUDr. Petr Novák, v.r.
samosoudce

Za správnost vyhotovení: 
/������%���#�)*��

placená inzerce
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KULTURA / PROGRAMY

  

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Kámen v pravěku
12. 4. – 5. 10. 2015

PRAŽSKÉ VĚŽE
Petřínská rozhledna, Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: Petřín – místo vycházek, rozhledů 
i dolování

Zrcadlové bludiště na Petříně 
Petřínské sady, Praha 1
Stálá expozice: Dioráma „Boj studentů se Švédy na 
Karlově mostě roku 1648“

Staroměstská mostecká věž 
Karlův most, Praha 1 – Staré Město

Prašná brána 
nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město

Svatomikulášská městská zvonice
Malostranské nám. 556/29, Praha 1 – Malá Strana

Malostranská mostecká věž 
Karlův most, Praha 1 – Malá Strana

Věže a bludiště otevřeny denně 10–22 hod.

               

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Otevřeno út–ne 9 –18 hod.

www.muzeumprahy.cz

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel. 224 919 833

VÝSTAVA
Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan 
23. 7. 2014 – 3. 1. 2016

MÜLLEROVA VILA, národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice
tel. 224 312 012
Prohlídky v červnu: v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a v 17.00 hod.
Objednávky mailem: vila.muller@muzeumprahy.cz

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř,  tel.: 286 001 366 

6. 6. Jezdecký den – Jezdecká společnost Ctěnice 
pořádá první kolo 12. ročníku jezdeckých závodů 
O pohár Prahy. Závody jsou určeny dětským jezdcům 
na pony. Vedle dětských soutěží připravuje Jezdecká 
společnost i doprovodný program, ve kterém nebude 
chybět možnost svezení dětí na pony či na koních.

STÁLÉ EXPOZICE
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdru-
žování řemeslníků od středověku po 
současnost

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova

13. 6. Pražská muzejní noc – od 19 do 01 hod. je vstup 
do hlavní budovy muzea na Florenci, do Podskalské celnice 
na Výtoni, do Zámeckého areálu ve Ctěnicích a na Svatomi-
mikulášskou městskou zvonici zdarma. 
Více na www.muzeumprahy.cz, www.prazskamuzejninoc.cz

26.–30. 6. Za dobré vysvědčení do muzea! 
Máte jedničku z prvouky, vlastivědy, nebo z dějepisu? 
Přijďte k nám do muzea na Florenci, do Podskalské celnice 
na Výtoni nebo do Zámeckého areálu ve Ctěnicích – vstup 
zdarma pro žáky a studenty.

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

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, Praha 8, tel. 224 816 772–3

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY
Stavte barikády / Výstava k 70. výročí 
Pražského povstání
5. 5. – 30. 6. 2015

Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotografiích 
Borise Baromykina
13. 5. – 11. 10. 2015

Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby 
stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016

PŘEDMĚT SEZÓNY
Souboj psaný střelným prachem
7. 4. – 28. 6. 2015

Pavel Starý

 soutìží humoru pod zastoupením FECO, z kterých
 

                 po a st: 8:00–18:00 
                 út a èt:  8:00–15:30 
                 pá:        8:00–15:00 
                 so a ne a svátky: zavøeno 

má rùzná ocenìní. Je èlenem Èeské Unie Karikaturistù.

grafik, ilustrátor, designér, karikaturista

Pavel Starý
a jeho kreslený humor, který byl døíve pravidelnì 
otiskován ve všech pražských èasopisech, denním tisku 
a v knižních ilustracích. 
Vìnuje se grafice a kreslenému humoru, zúèastòuje se 

Budova Úøadu MÈ P8, tzv. „Bílý dùm“ U Meteoru 6, Praha 8   Libeò

Mìstská èást Praha 8
Vás srdeènì zve na 

výstavu kresleného humoru
obèana Prahy 8

Termín konání výstavy: 17. 6.   19. 7. 2015

��������	�
���

Vernisáž výstavy je 16.6. v 17.00 hod.



kulinářské  
soboty  

na zámku
food events

produkty  
regionálních farmářů

prezentace 
mezinárodních kuchyní

kdy: 
v sobotu 6. a 20. června 8:00 –14:00

kde: 
na nádvoří Libeňského zámku  
(vchod z ulice U Libeňského zámku)


