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Vedení radnice položilo věnce 

6 fóruM zAstupiteLů
Jaké využití navrhujete pro Löwitův mlýn, 
Centrum Palmovka, zadní trakt Libeňského 
zámku, oC Draháň a bývalý dům sociálních 
služeb Na Dlážděnce? 

8 Čtenáři náM píší…
… a my odpovídáme
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Spojení s Prahou 6: nejdřív lanovka, časem 
tramvaj

12 rozhovor
Michal Lang: ocenění si nesmírně vážíme

18 fotosoutěž
...o nejkrásnější záběry naší městské části

20 úzeMní rozvoj
Vzniká oddělení urbanistického rozvoje

23 historie
Největší dynamitová továrna na světě

28 škoLství A MLádež
Velikonoční tvoření ve škole

34  sport
Tomáš Kusý: Pálkař to má těžší

40  zdrAvotní A sociáLní péČe
Programy klubů seniorů 

43 zábAvA
Křížovka o ceny

Milí spoluobčané,
přichází červen a s ním konečně i léto. U nás v Praze 8 budeme mít jednu velmi 
unikátní akci. A to mistrovství světa v softbalu, které se koná poprvé v historii 
na evropském kontinentu. Máme to štěstí, že se jedna část odehraje v softbalovém 
areálu u ZŠ Dolákova, který je domovem klubu Joudrs. Celý turnaj odstartuje 
13. června utkáním obhájců titulu z Nového Zélandu s našimi borci. 

Softbal u nás nepatří mezi velké sportovní disciplíny, ale i ty my Češi máme rádi. 
Zdá se mi, že jsme opravdu velmi hravý národ, který se rád zajímá o nové či menší 
sporty.  A tak v době, kdy se nám v těch „velkých“, jako je třeba fotbal, na mezinárodní 
scéně příliš nedaří, sbíráme úspěchy ve florbalu, malé kopané, softbalu a tak. I proto 
je třeba sportovce, ať provozují jakoukoliv hru, podpořit. A tak se, prosím, přijďte na 
mistrovství podívat. Sám jsem opravdu zvědavý třeba na borce z Botswany či 
Singapuru, které budeme mít čest u nás hostit.

Pochvalu za svou práci si určitě zaslouží také Divadlo pod Palmovkou, které 
získalo krásné ocenění – nejlepší divadlo a inscenace roku. Rozhovor s ředitelem 
divadla určitě doporučuji k přečtení a jako libeňský rodák jsem hrdý, že máme 
v Praze 8 natolik prestižní scénu.  

Červen je také měsícem, kdy končí školní rok. A tak je třeba poděkovat všem paním 
učitelkám a pánům učitelům za jejich náročnou práci při vzdělávání a výchově 
našich dětí. Na konci měsíce se bude rozdávat vysvědčení. Ať už malý žáček přinese 
domů známky jakékoli, buďme jako rodiče shovívaví. V případě  
dobrých známek chvalme, v případě těch horších pomozme,  
aby to bylo příští rok lepší.   

S přáním krásného začátku léta

ondřej gros
starosta MČ Praha 8

30 kuLturA
Praha 8 oslavila Den matek

14 zdrAvotní A sociáLní péČe 
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Palmovka

ulice na 
žertvách má 
nové mobiliáře

 ntéměř tříměsíční práce na revitalizaci části 
ulice na Žertvách jsou u konce. 

Povrch tramvajové zastávky 
Palmovka byl předlážděn a ulice 
je nově vybavena specifickými 
městskými mobiliáři. Ty byly 
osázeny stromky a rostlinami, 
které suplují chybějící stromořa-
dí. Celá revitalizace vyšla přibliž-
ně na 9 milionů korun a je hraze-
na z dotace hl. m. Prahy. 

 „Kultivace Palmovky a jejího 
okolí je pro nás jednou z priorit. 
Tato oblast byla bohužel dlouho-
době zanedbávána a její součas-
ný stav nedělá Praze 8 příliš 
dobrou vizitku. Postupnými 
kroky nyní měníme Palmovku 
v důstojné místo,“ říká radní 
Prahy 8 pro strategický rozvoj 
Tomáš Hřebík. 

Mobiliáře jsou vyrobeny ze 
snadno udržovatelných materiá-

lů s vyšší odolností proti vanda-
lismu. Použité dřevo pochází 
z certifikovaných lesů trvale 
udržitelného hospodaření. 
Za návrhy stojí Unit architekti, 
s. r. o. Mimo šesti mobiliářů 
v ulici Na Žertvách byly další 
prvky umístěny před Libeňským 
mostem, Libeňskou sokolovnou 
a Divadlem pod Palmovkou. Zde 
je mobiliář doplněn o panely 
informující o aktuálním progra-
mu divadla a dalších zajímavých 
novinkách.

I na ostatních místech nabíze-
jí mobiliáře mimo posezení 
i další využití. Zahrát si zde 
můžete například šachy, nebo si 
vypůjčit knihu z veřejné knihov-
ničky. „Mobiliáře plní také este-
tickou funkci. Naším cílem je dát 

Palmovce příjemnější a přiroze-
nější charakter a vytvořit zde 
postrádající identitu a náplň 
místa,“ vysvětluje radní Hřebík. 

pALMovkA 2030
Předláždění části ulice Na Žert-
vách a instalace mobiliářů je 
jedním z prvních kroků v rámci 
projektu Palmovka 2030, který 
vznikl z iniciativy městské části 
Praha 8. Smyslem projektu je 
propojit a koordinovat všechny 
probíhající a plánované investi-
ce v okolí Palmovky.

„Instalace nových mobiliářů 
sama o sobě Palmovku nespasí, 
jsem ale přesvědčen, že lidé, kteří 
tu bydlí a pracují, uvítají každou 
změnu k lepšímu,“ myslí si 

zastupitel Prahy 8 Petr Pelc. 
„Třicet let se zde téměř nic hez-
kého neudělalo a toto je první 
změna, na kterou budou navazo-
vat další projekty,“ dodává.

Do budoucna se počítá napří-
klad s proměnou předprostoru 
Komerční banky, kde by měla 
být nainstalována kontejnerová 
kavárna s dřevěným pódiem 
s posezením. V plánu je také 
úprava tramvajové křižovatky 
na Palmovce, která se stane 
bezbariérovou. Více informací 
o tomto projektu a dalších plá-
novaných změnách si mohou 
čtenáři přečíst na internetových 
stránkách www.palmovkated.cz 
nebo na www.facebook.com/
palmovkated.  (čer)

MČ Praha 8 se 2. května připojila k uctění 
památky šesti milionů Židů, kteří byli 
zavražděni během holocaustu. Radnice 
vyvěsila na půl žerdi vlajku novodobého 
státu Izrael.  (vít)

NA PůL ŽERDIv Pieta

praha 8 uctila 
památku 
padlých

 nzastupitelé si spolu se zástupci 
vlády, armády, veterány a jinými 
spolky připomněli konec ii. světo-
vé války.

„Připomínat si svoji historii a hrdiny, kteří 
padli za svobodu, je vždy důležité. I když 
se to stalo před 74 lety. Dnes zde uctíváme 
vojáky z cizích zemí, kteří se svým dílem 
zasloužili i o naši svobodu. To je určitě 
dobré si každý rok připomenout,” říká 
starosta ondřej Gros (oDS).

Pietní akty se jako obvykle konaly 
na různých místech Prahy 8. Již v neděli 
5. května se pokládaly věnce na mostě 
Barikádníků. V pondělí pak začalo pietní 
kolečko po Praze 8. V deset hodin došlo ke 
shromáždění na Ďáblickém hřbitově, 
v jedenáct pak v Žernosecké u památníku 
padlých vojáků polské armády. Celý den 
zakončila velká pieta na Kobyliské střelni-
ci ve dvě hodiny odpoledne.

Na místě nastoupené jednotky pozdravi-
ly politickou reprezentaci a zástupce 
generálního štábu vojenskou hudbou. Dále 
se u piety sešli zástupci historických spol-
ků a i hrstka příbuzných obětí.

Výročí konce II. světové války je důleži-
tým státním svátkem, který se tradičně 
slaví nejen po různých městech u nás, ale 
i v dalších evropských zemích. S víc než 
60 miliony obětí je II. světová válka největ-
ším válečným konfliktem v dějinách lid-
stva.  (til)

Pietní akt při příležitosti 74. výročí ukončení 
2. světové války 8. května.

nové mobiliáře jsou již nyní na Palmovce. Foto: MČ Praha 8
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Staré a nové stavby”
Takhle na jaře se vše znovu rodí.
Fasády se umývají a domy
se rekonstruují.

No některé ty domy
se snad už opravit

ani nedají!

přátelé, no to je náhoda. zrovna
v rubrice fórum se zastupitelé k tomuto
tématu vyjadřují. přečtěte si v osmičce,
jaký mají na tuto věc názor.

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Ondřej Chytil

Pozvánka
jednání 
zastupitelstva
Poslední veřejné jednání 
Zastupitelstva městské části  
Praha 8 před letošními 
letními prázdninami se 
uskuteční ve středu 12. červ-
na ve velkém sále tzv.  Bílého 
domu – budovy úřadu měst-
ské části Praha 8, U Meteo-
ru 6, Praha 8 – Libeň. Zasedá-
ní se koná od 14.00 hodin. 

Na programu bude mimo 
jiné schvalování dotací na 
sportovní výchovu mládeže. 
Podrobný program zastupi-
telstva je před zasedáním 
vždy zveřejňován na Úřední 
desce.

on-line přenos ze zasedání 
zastupitelstva můžete sledo-
vat na stránkách radnice  
www.praha8.cz v záložce 
volené orgány – zatupitel-
stvo.  (vrs)

libeň

radnice poprvé 
vyvěsila svou vlajku
Ke každé obci, městu či městské 
části patří znak a vlajka. Zatím-
co znak Prahy 8 je hojně využí-
ván již několik let, tak vlajka 
byla od svého schválení heral-
dickou komisí a magistrátem 
hl. m. Prahy vyvěšena poprvé 
letos 8. května. 

oba návrhy vznikly jako 
výsledek činnosti nestálé komi-
se Rady městské části Praha 8 
pro výběr symbolů této MČ, 
která pracovala pod vedením 

radního hlavního města Prahy 
Radovana Šteinera v roce 2005. 

Znakem městské části je 
polcený štít, v jehož levém 
červeném poli je hradební zeď 
s otevřenou bránou, z níž vyniká 
obrněná paže držící meč. Pravé 
pole je dále svisle rozděleno. 
V pravé červené a zlatě orámova-
né části je uvnitř korunovaná 
iniciála „K“, která odkazuje na 
císařovnu Karolinu Augustu, 
manželku rakouského císaře 

Františka I., za jehož panování 
Karlín jako první pražské před-
městí v roce 1817 vznikl. Červe-
ná a bílá na vlajce představují 

barvy českého znaku, dva modré 
pruhy jsou odkazem na Vltavu 
a Rokytku, které městskou částí 
protékají.  (vít)

vlajka a znak na Libeňském zámečku. Foto: Vladimír Slabý

rekonstrukce

návrh opravy 
Libeňského mostu

 nzačátkem května byla na výboru pro dopravu hl. m. Prahy 
prezentována čerstvě dokončená studie opravy libeňského 
mostu, kterou vypracoval kloknerův ústav Čvut.

Vzhledem k tomu, že most není 
v současnosti staticky vhodný 
k provozu, vznikla studie, která 

přišla s řešením, jak tento pro-
blém odstranit. Kloknerův 
ústav představil čtyři varianty 

postupu rekonstrukce. Co se 
týká vzhledu stavby, tak ústav 
v každé variantě počítá s vytvo-
řením replik zchátralých částí.

Všechny varianty navrhují 
komplexní řešení a postup při 
rekonstrukci. Výbor pro dopra-
vu nakonec doporučil variantu 
číslo 2, která počítá s výrazným 
zesílením klenbových pásů. 
Ty by se mohly rozšířit až o de-
set centimetrů.

Vzhledem k charakteru pro-
váděných prací během rekon-
strukce nebude možné na 
mostě zachovat provoz indivi-
duální automobilové dopravy, 
městské hromadné dopravy ani 
pohyb pěších a chodců. Všechny 
varianty oprav počítají s dobou 
realizace na dva až tři roky 
a s celkovými náklady od 
600 milionů korun výše. 

Vedení hlavního města Prahy 
také nepočítá se stavbou provi-
zorního mostu a chce po ne-
zbytnou dobu rekonstrukce 
nabídnout řidičům objízdné 
trasy.  (til)

viditelně Poškozené kolejové pásy na mostě. Foto: Vladimír Slabý
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jaké využití 
navrhujete 
pro Löwitův 
mlýn, centrum 
palmovka, 
zadní trakt 
Libeňského 
zámku, 
oc draháň 
a bývalý dům 
sociálních služeb 
na dlážděnce? 
nebo 
prosazujete 
jejich prodej?

tento Měsíc 
se Ptá: 

osMička sobě 
– ZeleNí,  
kdu-Čsl

ods
není-li 
na živobytí,  
musíme prodávat
Je již všeobecně známo, že 
Praha 8 není po posledním 
volebním období v dobré finanč-
ní kondici. Naopak je na tom 
špatně. Jen rozpočet v roce 2018, 
tedy poslední, který prosadilo 
minulé vedení radnice, spolykal 
těžko uvěřitelných 1,9 miliardy 
korun. A tak se letos začalo 
šetřit, schválený rozpočet má 
necelou miliardu. 

Přesto je evidentní, že se naše 
městská část musí zachovat 
stejně jako rodina, která má 
finanční problémy. Tedy prodat 
něco ze svého majetku, aby byla 
schopna vůbec přežít. 

Začněme Novou Palmovkou 
– obec již ani s dotací od magist-
rátu, která jí byla přislíbena 
v roce 2018, není schopna celý 
projekt dokončit. To si přiznat 
musíme. Navíc se zatím neblíží 
ani dohoda s Metrostavem, 
který měl objekt postavit. Pokud 
si všechny tyto okolnosti dáme 
na pomyslnou váhu, vychází 
nám asi jediné – prodej celého 
projektu. A to transparentně 
a za maximální dosažitelnou 
cenu. 

Dalším objektem, který by byl 
v ideálním případě rekonstruo-
ván, a spolykal by tak desítky 
milionů korun, je Löwitův mlýn. 
Ty městská část nemá a v do-
hledné době je nejspíš nezíská. 
V současné situaci se tedy jeví 
jako nejlepší tuto nemovitost 
prodat, či ji za pro obec výhod-
ných okolností pronajmout 
subjektu, který by dodal tak 
potřebnou investici a provedl 
rekonstrukci.

Pokud se zdaří úspěšně zpeně-
žit například výše zmíněné 
objekty, pak můžeme teprve 
uvažovat o tom, jak naložit 
s těmi ostatními zmíněnými 
v otázce z dílny osmičky sobě. 

Na investice do nich budou 
opět potřeba peníze. 

Piráti
je nutné najít 
provozovatele

Především si přeji, aby tyto 
objekty zůstaly v majetku Pra-
hy 8. Chápu, že současná radnice 
čelí rozpočtové krizi, ale řešit ji 
prodejem cenného majetku je ta 
nejhorší a poslední možnost. 
Zbavovat se budov, které mohou 
sloužit obyvatelům Prahy 8, 
považuji za nešťastné jak z po-
hledu dlouhodobého finančního, 
tak možného přínosu pro naše 
občany.

Pro zmíněné historické libeň-
ské objekty navrhuji v otevře-
ném výběrovém řízení nalézt 
vhodné provozovatele, kteří 
představí své projekty jak vede-
ní Prahy 8, tak veřejnosti. Z nich 
potom vybereme ty nejlepší 
podle daných kritérií, například 
těchto: Zaměření/obsah navrže-
ných projektů, délka nájmu, 
navrhované nájemné a investice 
do objektů v průběhu nájmu.

Ač první kritérium nebude 
lehké vyhodnotit, je důležité mít 
představu, jak budou objekty 
občanům Prahy 8 sloužit.

Preferuji projekty zaměřené 
na kulturu nebo poskytování 
služeb obyvatelům, případně 
takové, které vhodně spojí 
komerční provoz s přínosem 
Praze 8. Umím si na těchto 
místech představit galerii, ale 
i komerční jednotku se zajíma-
vým zaměřením.

Trochu jiný případ je oC 
Draháň. Zde se nedaří nalézt 
zajímavé dlouhodobé provozo-
vatele zčásti proto, že zdejší 
provozovny jsou zastaralé a chá-
trají. Situace se nezlepší bez 
investic do objektů a infrastruk-
tury. Prostředky na ně můžeme 
získat z dotací nebo od investo-
ra, který oC zvelebí výměnou za 
vlastnický podíl nebo dlouhodo-
bý nájem.

8Žije
z mlýna může 
být živé místo

V otázce je třeba oddělit hrušky 
od jablek a brambory od třešní: 
každý z objektů se liší stavem, 
umístěním či možnostmi přístu-
pu. Každému jejich prodeji, 
pronájmu i dalšímu využití by 
měla předcházet kvalifikovaná 
rozprava.

Tak například u bývalého 
domu sociálních služeb v ulici 
Na Dlážděnce se 8žije opakova-
ně přimlouvá za jeho využití pro 
bydlení nájemců z řad mladých 
a začínajících učitelů. objekt by 
měl šanci získat dotaci z někte-
rého renovačního programu. 
V případě oC Draháň skončily 
pokusy o oživení na mrtvém 
bodě, ačkoli by si nejen obyvate-
lé Čimic přáli jeho důstojnější 
podobu. Případný prodej je 
možný, ale podmínky stojí za 
diskusi. Naopak prodávat zadní 
trakt Libeňského zámku či 
Löwitův mlýn nedává smysl, 
zvlášť poté, co do nich Praha 8 
nalila tolik peněz. Zejména 
využitelnost mlýna stojícího 
v záplavovém území je složitá. 
Ale co následovat příkladu 
Kasáren Karlín či Invalidovny 
a hledat iniciativu, která bude 
ve mlýně za symbolický nájem 
pořádat společenské a kulturní 
akce?

Budova zamýšlené nové 
radnice (Centrum Palmovka) 
se stala pomníkem amatérismu 
a nezodpovědnosti několika 
politických garnitur. oDS ji 
netransparentně prosadila, 
následně kolem ní ANo rozpou-
talo soudní spory vedoucí – bez 
promýšlení dalších kroků – 
k neslavné prohře s Metrosta-
vem. A nyní oDS ve spolupráci 
s ToP 09, Patrioty a ANo chystá 
pochybný záměr jejího prodeje, 
k němuž přibalí ještě obří po-
zemky v okolí. To vše v čase, kdy 
není v obecní kase dost peněz na 
školství ani na větší investice.

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.

Ondřej Gros
starosta  
MČ Praha 8  
za ods

Michal Novák  
zastupitel 
a MČ Praha 8  
zaPiráty

Perla Kuchtová
zastupitelka  
MČ Praha 8  
za 8žije

Fórum zastupitelů
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ano
nejdříve je třeba 
udělat důkladnou 
analýzu 
Není možné pouhým „pohledem 
z okna“ určit, co se prodá, a co 
ne. Je třeba se zaměřit na nemo-
vitý majetek, ze kterého MČ 
Praha 8 nemá žádný významný 
ekonomický užitek a ani neplní 
veřejně prospěšnou funkci. 
Stejně tak postupuje stát, který 
takovýto majetek označuje za 
tzv. nepotřebný a následně 
umožňuje jeho prodej. 

Před každým prodejem nemo-
vitosti je třeba provést analýzu, 
která prověří a zadokumentuje 
technický stav nemovitosti 
a v případě potřeby vyčíslí 
náklady potřebné na uvedení 
nemovitosti do správného 
technického stavu ve formě 
tzv. nacenění („kolik to bude 
stát, aby nemovitost byla v po-
řádku“). odborné posouzení 
technického stavu nemovitosti 
se provede ve vybraných tech-
nických oborech, od čehož se 
následně může odvíjet i skuteč-
ná hodnota nemovitosti. Pokud 
se při prověřování najdou 
závady, může toto prověření 
ušetřit peníze za opravy nemo-
vitosti a kvalifikovaně pomoci, 
při rozhodování o jejím případ-
ném prodeji – do té doby není 
možné říct, jestli nějakou nemo-
vitost prodat, nebo ne. 

toP 09 a stan
prodávat ano, 
ale s rozumem!

Rád bych se zde zamyslel obecně 
nad celkovou koncepcí nakládá-
ní s nemovitým majetkem MČ 
a kam by měla směřovat. 

Pokud se MČ rozhodne něja-
kou nemovitost prodat, měla by 
tyto vytěžené finanční prostřed-
ky z většiny zpátky vracet do 
portfolia nemovitého majetku 
MČ, resp. reinvestovat je. Domní-
vám se, že by finanční prostřed-
ky z prodejů nemovitého majet-
ku neměly být rozpouštěny do 
běžných výdajů (do provozu) 
MČ a tím je tzv. projídat. Není 
možné na jedné straně byty 
prodávat (privatizovat) a na 
druhé straně byty stavět. Ne- 
jsem zastáncem výstavby sociál-
ních bytů, ale bytů obecních, 
které by mohla MČ tržně prona-
jímat. Jedině touto cestou bude-
me schopni snížit obrovský 
deficitní rozpočet MČ. 

Další významný krok  pro 
hospodaření MČ vidím ve vý-
stavbě nových bytů na základě 
obchodní spolupráce developera 
a MČ. Konkrétně tak, že např. 
MČ poskytne pro výstavbu svůj 
pozemek, developer postaví byty 
a MČ si buď určitý počet bytů 
ponechá ve vlastnictví, nebo 
bude participovat na zisku 
z prodeje. 

Samostatné téma je případný 
prodej budovy Nové Palmovky. 
Zde bývalé vedení MČ prokáza-
lo, že schopna stavět takto velké 
projekty není. Tuto neschopnost 
bych nerad opakoval či v letargii  
tohoto projektu, který dlouhodo-
bě MČ nejen finančně velmi 
poškozuje, dále pokračoval, 
a proto s napětím očekávám 
výsledek analýzy, která by měla 
doporučit jak s tímto majetkem 
nakládat. 

Na závěr tedy mohu konstato-
vat, že s prodejem nemovitého 
majetku souhlasím v případě, že 
je nepotřebný či náklad na jeho 
ekonomické využití dlouhodobě 
přesahuje možnosti MČ.

osmiČka sobě –  
zelení, kdu-Čsl
kreativní, 
ekonomické 
a pro lidi!

Jsme přesvědčení, že město se 
nemá zbavovat svého majetku, 
aby získalo finance na běžné 
výdaje. Všechny stavby, snad 
kromě domu Na Dlážděnce, jsou 
významné i jako přirozená 
centra dané oblasti. Prodejem 
těchto objektů se městská část 
vzdává možnosti aktivně ovliv-
nit jejich využití a to je velká 
chyba. Nepovedená privatizace 
Paláce Svět a jeho prodej jsou 
odstrašujícím příkladem nejen 
pro Prahu 8.

Jsme autory usnesení, které 
ukládá: radnímu pro majetek 
vypracovat analýzu variant 
řešení projektu „Nová Palmov-
ka“.  MČ by měla společně s míst-
ními spolky začít hledat uplat-
nění pro Löwitův mlýn (např. 
galerii dřevěných, kamenných či 
železných soch) a jedině po dvou 
nebo třech letech neúspěšného 
hledání vhodného využití uva-
žovat o prodeji.

Již minulá koalice začala 
připravovat plány na rekon-
strukci a uvažovat o navýšení 
oC Draháň o několik pater. 
Rozumné navýšení stavby 
a výstavbu bytů podpoříme. 
Dům Na Dlážděnce by měl být 
opraven a byty nabídnuty k pro-
nájmu učitelkám a učitelům 
škol, které zřizuje MČ. Bohužel 
současné vedení chce dům 
prodat.

Zastupitelé nebyli seznámeni 
se stavem zadního traktu Libeň-
ského zámku, v případě, že je 
možné ho využít pro kanceláře, 
bude dobré zde nastěhovat 
osazenstvo z Grabovy vily a pro 
Grabovu vilu najít solventního 
nájemce – nejlépe ambasádu. 
Nakládání s budovami a majet-
kem MČ musí být vedeno odbor-
ně, transparentně a s péčí řádné-
ho hospodáře bez podezření na 
střet zájmů a korupci. Pouze 
tehdy nebude muset MČ nucena 
prodávat svůj majetek, aby 
zalepila díry v rozpočtu a použi-
la výnos z prodeje nemovitého 
majetku na běžné výdaje.

Patrioti
z prodeje je nutné 
investovat, jinak 
je ámen!
Nejprve bych chtěl uvést, že 
prodej nemovitostí není tím 
skutečným příjmem do radniční 
kasy, ale takovým jednorázovým 
příspěvkem. Z prodaného majet-
ku by se měla financovat přede-
vším výstavba nájemních bytů, 
aby Praha 8 měla potřebné 
dlouhodobé příjmy, protože již 
za rok se propadneme do velmi 
tvrdého provizoria, kdy bude 
nutné snižovat provozní nákla-
dy téměř o polovinu!

Začnu nešťastnou tzv. novou 
radnicí na Palmovce. Tu je potře-
ba prodat za nejvyšší nabídku, 
protože na dostavbu jednoduše 
nemáme a každý den se její 
hodnota snižuje. Celý projekt 
stárne a ceny na případnou 
dostavbu se neustále zvyšují. 
oC Draháň by se nemělo prodá-
vat, ale místo toho zapracovat 
na projektu nájemních měst-
ských bytů pro obyvatele Pra-
hy 8, a nikoliv pro azylanty.

Slyším ze všech stran o potře-
bě startovacích bytů, ale jsem 
možná jediný, kdo vidí za něko-
lik let mnohem větší problém 
než ten, že si mladí a zdraví lidé 
nemohou vzít pronájem. Tím 
problémem je stárnutí populace. 
Potřebujeme menší byty pro 
seniory, kteří uvolní např. své 
byty pro mladší generace. 

Zadní trakt Libeňského zá-
mečku – neprodávat. ostatní 
nemovitosti je třeba nechat 
projít transparentní analýzou, 
zda se vyplatí je opravit, nebo 
prodat. Držet je, až z nich budou 
ruiny, koukat a čekat si dnes ani 
zítra nemůžeme dovolit.

Radomír Nepil
zastupitel  
MČ Praha 8  
za Ano

Tomáš Hřebík  
radní  
MČ Praha 8  
za ToP 09 a sTAn

Tomáš Pavlů
zastupitel  
MČ Praha 8  
za osmička sobě

Jiří Vítek
místostarosta  
MČ Praha 8 
za Patrioty
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Čtenáři píší

Ptali jste se nejen na www.Praha8.cz
○ Zdravím,  
plánuje se v dohledné době 
rozšíření počtu parkovacích 
míst na sídlišti Bohnice, kon-
krétně v oblasti ulic Feřtekova 
a Řešovská?Již někdy předloni 
se o tom psalo v radnicí vydáva-
ném časopisu a zatím se stále 
nic neděje. Naopak díky neustá-
lým omezením například z dů-
vodu stavby domu pro seniory či 
rekonstrukce teplovodu se v této 
oblasti parkuje stále hůře a naše 
„hrdinná“ městská policie pak 
v noci rozdává pokuty chudá-
kům, kteří již nemají jak zapar-
kovat… 
 kAdeřábek 

Vážený pane Kadeřábku,
na akci Vybudování parkovacích 
stání v ulicích Eledrova, Hanouš-
kova a Řešovská, Bohnice – Pra-
ha 8 Bohnice, bylo požádáno 
o vydání územního rozhodnutí. 
Řízení bylo přerušeno z důvodu 
požadavku Odboru územního 
rozvoje a výstavby o doplnění 
projektové dokumentace. V tuto 
chvíli vám bohužel nemůžeme 

podat bližší informace. 
S pozdravem

IrenA krATochvílová, oddělení 
silničního správního úřadu, 

odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
vozovka kolem Divadla pod 
Palmovkou a v ústí Světovy 
ulice je více než dva a půl roku 
v katastrofálním stavu. Jaká je 
pravděpodobnost, že se vrátí do 
původního, sjízdného stavu? 
 korunA 

Vážený pane Koruno,
na komunikaci Zenklova, v úse-
ku od nám. dr. V. Holého po 
Palmovku, probíhá obnova 
vodovodního řadu. Akce je 
rozdělena na několik, po sobě 
následujících, etap. Finální 
povrch bude zhotoven až po 
skončení celé akce, což je dle 
nám dostupných informací na 
podzim tohoto roku. Bližší 
informace vám může poskyt-
nout správce této komunikace, 
jímž je TSK hl. m. Prahy, který si 
bude od zhotovitele po skončení 

prací přebírat komunikaci zpět 
do své správy a současně si 
stanovuje podmínky převzetí.  
S pozdravem

Mgr. lenkA kAPlAnová,
vedoucí oddělení silničního 

správního úřadu,  
odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
ráda bych se zeptala, zda-li 
budou v dohledné době mezi 
kontejnery na tříděný odpad 
zařazeny i sběrné kontejnery na 
jedlé tuky a oleje, popřípadě kdy 
se plánuje jejich zavedení. 
Předem děkuji.  
 choTová

Vážená paní Chotová,
děkuji za váš dotaz ohledně 
nádob na třídění tuků a olejů 
z domácnosti. Dle sdělení Magis-
trátu hl. m. Prahy se o přidávání 
kontejnerů na sběr tuků a olejů 
k separačním stání zatím neuva-
žuje. Magistrát má tuto záleži-
tost vyřešenou díky sběrným 
dvorům, kde se tuky i oleje 
odebírají v neomezeném množ-

ství. Od letošního roku je možné 
tento druh odpadu odevzdat 
i u svozových vozidel, která jezdí 
po Praze a odebírají nebezpečný 
odpad. Trasy těchto vozidel jsou 
uveřejněny na webových strán-
kách Prahy. 
S pozdravem

jIří jAnsA,
oddělení kontroly ovzduší, odpadů 

a správních činností,  
odbor životního prostředí (oŽP) 

○ Dobrý den, 
chtěla jsem se zeptat, zda i v le-
tošním roce budou před OC 
Krakov probíhat farmářské trhy. 

ŠárkA Thořová

Vážená paní Thořová,  
v současné době dokončujeme 
kolaudaci náměstí, tedy upřím-
ně nevidím v letošním roce šanci 
na uskutečnění farmářských 
trhů, a to vzhledem k vypsání 
výběrového řízení apod. Věřím 
však, že v příštím roce se místo 
u OC Krakov již probudí ke 
spokojenosti okolních obyvatel. 
Krásný den,
 jIří víTek, 

místostarosta MČ Praha 8

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

Vážená redakce,
je naprosto úžasné, že se právě Praze, a právě 
„osmičce“, podařilo podílet se na tak ohromné 
akci, jako je MS v softbale. Bude určitě překva-
pivé vidět týmy, které hovoří čínsky, japonsky, 
španělsky a vůbec, jsou z různých koutů 
našeho krásného světa a přijedou právě sem 
či do Havlíčkova Brodu. Není nutné žít jenom 
hokejem, protože i tento sport je hravý a o pře-
mýšlení. Byla jsem nadšená z vašeho povídání 
právě o této hře ve vašem pestrém časopisu. 
Prostě ohromná emoce, že zde bude něco 
jiného, a určitě se musíme snažit být dobrými 
hostiteli. S úctou

dAgMAr MerAŠIcká

Vážená radnice,
ráda bych ocenila akci pořádanou vaším 
odborem, a to Libeňskou pouť. Mile mě překva-
pil rozsah vystavovatelů i pořádaných vystou-
pení. Oblast přímo okolo úřadu byla komor-
nější a klidnější, vhodná pro děti. Moc se nám 
líbilo vystoupení skupiny historického šermu 
Artis Bohemia, které bylo poučné, mělo spád 
a vtip. Využití prostoru budovy Sokola byl 
skvělý nápad a líbil se mi i vstup na zámeček. 
Část okolo pódia oslovila především mladé lidi 
a všichni si to užívali. Dovolte, abych vám 
poděkovala a popřála mnoho dalších, takto 
pěkných kulturních akcí.
  rosová, obyvatelka bohnic

valášek  
V KD LáDVí

Folklorní soubor 
Valášek vás zve na

jarní 
koncert 

v kd ládví
31. 5. 2019 od 19 hodin

Těšíme se na shledanou!
Vaši Valášci

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
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Radnice informuje

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče 

pořádá XXV. ročník hudebního festivalu

Libeňské jaro mladých
13. KVĚTNA – 5. ČERVNA • LIBEŇSKÝ ZÁMEK • PRAHA 8

Podrobnější informace na tel.: 222 805 104, 606 613 390 nebo na www.Praha8.cz

29. 5. st 19.00 obřadní síň ZUŠ P 10, Olešská
30. 5. čt 19.00 kaple Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P 4, Roškotova
3. 6. po 17.00 obřadní síň ZUŠ P 9, Ratibořická
5. 6. st 17.00 kaple ZUŠ P 8, Taussigova – závěrečný koncert

18.00 nádvoří
18.30 obřadní síň VSTUP ZDARMA

PROGRAM FESTIVALU

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

nesoutěžní přehlídky žáků pražských základních uměleckých škol a konzervatoří

nePřehlédněte

přesun 
tramvajové 
zastávky 

 ntramvaje ve směru do kobylis budou stavět jinde.
Z důvodu pokračování rekon-
strukce vodovodu DN 300 v ulici 
Zenklova je nutno přesunout 
zastávku Palmovka směr Bulov-

ka v ulici Zenklova přibližně 
o 125 metrů po směru jízdy, před 
vchod do domu č. 36/454, k Diva-
dlu pod Palmovkou, a přibližně 

35 metrů za křižovatku s ulicí 
Na Hrázi. Bude proveden provi-
zorní řad a následně demonto-
ván stávající vodovodní řad 
DN 300 a následně položen nový 
z litiny DN 300 ve stejné trase. 
Tímto bude zastávka dvakrát 
po délce rozkopána. Z tohoto 
důvodu a pro zajištění bezpeč-
nosti cestujících je přesun za-
stávky nutný. Následně bude 
celá zastávka předlážděna 
novou dlažbou. Investorem akce 
je Pražská vodohospodářská 
společnost, a. s. Termín přesunu 
tramvajové zastávky je od 
4. 6. 2019 do 31. 8. 2019.  (lam)

maPa Přesunu zastávky na Palmovce. Ilustrace: MČ Praha 8

Palmovka
konec 
nehezkého 
sloupu

Z Palmovky byl konečně 
odstraněn mobilní stožár 
trakčního vedení. Umístil ho 
tam Dopravní podnik, aby 
dočasně přidržoval jiný stožár 
z bezpečnostních důvodů. 
Původní sloup byl drobně 
narušen při stavbě bezbarié-
rového vstupu do metra. 
Kotvený stožár byl na konci 
dubna nahrazen novým 
a dočasný sloup už byl odve-
zen. více informací o Pal-
movce a projektu Palmovka 
teď najdete na str. 4.  (maj)

Šest unikátních koncertů  
PKF — Prague Philharmonia  
pod širým nebem v prostorách 
Kasáren Karlín s dirigentskou 
hvězdou Jiřím Rožněm a violistou 
Stanislavem Svobodou.

Více informací a vstupenky na  
goout.net — kasarnakarlin.cz — pkf.cz
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mhd

spojení s prahou 6:  
nejdřív lanovka, časem tramvaj

 ntramvaj spojující bohnice 
a Podbabu, která ale nebude 
zajíždět do sídliště bohnice.
taková je představa vedení 
městské části o budoucnosti 
tramvají mezi Prahou 8 a Pra-
hou 6. trasu nyní prověří 
institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy (iPr).

Vedení Prahy 8 o této věci 
s Institutem plánování a rozvo-
je diskutovalo už od začátku 
roku. „Vysvětlili jsme postoj 
Prahy 8, že tramvajová trať 
dovnitř sídliště Bohnice je pro 
nás nepřijatelná. Propojení 
s Prahou 6 ale považujeme za 
důležité a přínosné pro obě 
městské části. Tato trasa splňu-
je obojí,” říká radní Tomáš 
Slabihoudek (ToP 09 a STAN). 

nikoLiv do bohnic, 
ALe okoLo bohnic
„Dříve než za deset let to jistě 
nebude. Pro okolí Bohnic a Troje 
se jedná o hlukově nejšetrnější 
variantu a přitom bezproblémo-
vou z hlediska dostupnosti. 
Jestli má být výsledkem letitého 
strašáku zavedení tramvají do 
srdce sídliště Bohnice tato 
varianta, musí uspokojit jak 

odpůrce, tak zastánce propojení 
Prahy 8 a Prahy 6 kolejovou 
dopravou,” říká k věci místosta-
rosta pro územní rozvoj Jiří 
Vítek (Patrioti pro Prahu 8).

„S IPR jsme diskutovali také 
o detailech napojení tramvaje 
na stanici Kobylisy i o tom, 
nakolik je reálné zachovat ulici 
Čimická v uspořádání 2+2 

pruhy. Zdá se, že ve velké části 
ulice Čimická to reálné je,” 
dodává radní pro dopravu 
Tomáš Slabihoudek. IPR nyní 
v prověřovací studií zjistí, jestli 
je taková trasa reálná. otazník 
visí především nad tunelem 
propojujícím Bohnice a Troju. 
Výsledky prověřovací studie 
budou známé do konce roku.

Dřív než tramvaj se ale rýsuje 
jiné propojení s Prahou 6, a to 
v podobě lanové dráhy. Tu 
připravuje vedení města jako 
dočasnou alternativu tramvají, 
kterou bude možné postavit 
rychleji. Lanovka má propojit 
Bohnice u Polikliniky Mazurská 
se zoologickou zahradou v Pod-
hoří, kde se má vybudovat nový 
vchod do zoo, a s Prahou 6 na 
Nádraží Podbaba.

„Se stavbou lanové dráhy 
Bohnice–Podbaba souhlasíme 
za splnění několika podmínek. 
Těmi jsou především stavba 
dostatečně kapacitních P+R 
parkovišť a také záruka, že 
stavba lanovky neohrozí přípra-
vu tramvajové trati,“ popisuje 
předseda komise pro dopravu 
Martin Jedlička (ToP 09 
a STAN) výsledek jednání 
komise.

Podle studie proveditelnosti, 
kterou si nechal zpracovat 
Ropid, má lanovka mít zhruba 
stejnou kapacitu jako tramvaj. 
Lanovka bude zapojena do sítě 
MHD. V současnosti je ve stadiu 
předprojektové přípravy.  
Ještě letos se začne pracovat 
na projektové dokumentaci 
k územnímu řízení. Vedení 
města ji chce postavit během 
pěti let. Náklady na celou stav-
bu Ropid odhadl na 1–1,5 mi- 
liardy Kč.  (maj)

vizualizace lanové dráhy okolo Zoo Praha. Foto: Ing. Václav Brejška

tramvaj by měla vést ulicí Čimická a K Pazderkám, okolo Polikliniky Mazurská. Dále pak tunelem do Podhoří 
a přes most do Podbaby. Foto: IPR
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Pozvánky

JAN ADAMUS 
– hoboj

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

pořáda

Cyklus zámeckých koncertu

úterý  

11. 6.  2019  
19.00 hodin

Program: 
zazní skladby českých a světových autorů 

( G.F.Händel, G.Ph.Telemann, J.S.Bach, W.A.Mozart, 
A.Dvořák aj.)

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

Rezervace míst 
tel.: 222805104, 606 613 390

www.praha8.cz     
Z akce bude pořízena foto a videodokumentace, která může být zveřejněna.

ZBYŇKA ŠOLCOVÁ
– harfa

Městská část
Praha 8

12. 6. – 27. 9.
2019
Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

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

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

BARBORA 
SLÁDKOVÁ 
krajiny vnitřní 
a vnější 

VÝSTAVA

BARVOU —
TLAKEM — 
ŽÁREM — 
TAHEM  

17 / 4  —  21/ 6

tzv. Bílý dům
U Meteoru 6 

Praha 8 — Libeň

OTEVŘENO
po a st 8–18, út a čt 8–15.30
pá 8–15, so, ne a svátky zavřeno,  
vstup zdarma

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

www.umeleckoremeslna.cz
info@umeleckoremeslna.cz

SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.
Podkovářská 4, 190 00 Praha 9

tel: 266 311 751

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

MČ Praha 8 a Karlínské Spektrum

VÁS ZVOU NA OSLAVU DNE DĚTÍ

NÁMOŘNÍCI Z KARLÍNA
1. června 10–14 hod.

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ  
U KOSTELA  

SV. CYRILA A METODĚJE

 
Devět stanovišť pro plnění „námořnických“ úkolů, skákací 
loď, malování na obličej, pohádky s mořskou tematikou.

ODMĚNA PRO DĚTI V NÁMOŘNICKÉM!
Na pódiu se v rámci festivalu United Islands 

od 11.00 do 13.00 hod. představí dětské sbory 
Prahy 8, irské tance, taneční skupina Impuls, bubeníci.
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Rozhovor

inscenace něco za něco vyhrála Cenu divadelní kritiky. Foto: archiv dPP

ředITel dIvAdlA Pod PAlMovkou 
MIchAl lAng:

ocenění 
si nesmírně 
vážíme

 ndivadlo pod Palmovkou získalo nedávno cenu za nejlepší 
inscenaci i divadlo roku. tento úspěch zapůsobil pro libeňské 
divadlo jako závan nové energie. s ředitelem michalem 
langem jsme si povídali o tom, jak divadlo funguje dnes.

Přišel jste do divadla kolem roku 
2013. Proč jste si vybral Divadlo 
pod Palmovkou a jaký byl váš 
příchod?
Někdy mám pocit, že osudové 
věci opravdu fungují. Narodil 
jsem se v Praze a jako malý jsem 
trávil prázdniny u babičky na 
Pankráci. Často jezdili na návště-
vu za tetou do Dolních Počernic. 
Jako malý kluk si pamatuji, jak 
stojím na autobusové zastávce 
a dívám se na modrý most. Byl 
to železniční most v ulici Na 
Žertvách. Dlouho jsem nevěděl, 
kde se nachází. No a teď se na 
něj dívám každý den z divadla.

V roce 2013 se odehrávala dvě 
výběrová řízení na ředitele – do 
Divadla Na Zábradlí a do Divadla 
pod Palmovkou. Byl jsem tehdy 
v činoherním klubu a věděl jsem, 
že pro divadlo je důležitá přede-
vším dobrá značka.

Divadlu pod Palmovkou se 
dlouho vyčítalo, že se jeho reper-
toár překrývá s komerčními 
divadly. Příspěvková organizace 
hl. m. Prahy by totiž měla plnit 
jinou funkci než komerční 
divadlo. K tomu je potřeba dobrá 
značka u odborné i laické veřej-
nosti a já se ji rozhodl libeňské-
mu divadlu vytvořit.

Jak se taková divadelní značka 
vytváří?
Důležité je nabízet něco jiného 
než největší komerci. Myslím tím 
samozřejmě kvalitu. To nezna-
mená, že to musí být něco, čemu 
nikdo nerozumí. Máme tu expe-
rimentální kousky od slavných 
evropských režisérů. Ti přináší 
nekonvenční tvorbu, která se 
sama nenabízí a divák si k ní musí 
najít svou vlastní cestu. Vedle 
toho tu máme klasická předsta-
vení v moderním provedení, ve 
kterých je ukryta moudrost 
a tradice našich předků, potaž-
mo celého vědění lidstva.

Získali jste cenu za nejlepší 
inscenaci i nejlepší divadlo roku. 
Je to pro vás úspěch?
ohromný a nesmírně si toho 
vážíme. Je to prestižní ocenění 
divadelních kritiků, kteří jsou 
vyzváni, aby hlasovali pro jed-
notlivé kategorie. Je to vysoce 
nezávislé hodnocení, které jsme 
navíc vyhráli s docela velkým 
předstihem.

Máme všichni opravdu velkou 
radost. Zvedlo to sebevědomí 
celému vedení divadla i hercům 
na jevišti. Na scéně je vidět, že 
všichni hrají s chutí. Navazuje-
me díky tomu také mnoho 
mezinárodních kontaktů, které 
jsou pro nás velmi důležité.

Kritici ocenili inscenaci Něco za 
něco od Williama Shakespeara. 
V čem se ta hra povedla?
Jan Klata je originální režisér, 
který má svůj jasný divadelní 
jazyk. Je provokativní, poetický 
a především velmi dobrý. V čes-
ké činohře pracovala evropská 

hvězda jeho formátu vůbec 
poprvé. 

Některé jeho scény vám mo-
hou připadat hrozně dlouhé, 
ale je to tak dobře. 

Když se divák na internetu 
podívá na nějaké video, tak si 
nepříjemné scény v pohodlí 
přetočí. V reálném světě ale 
některé zážitky nelze posunout 
nebo vyškrtnout. Pan Klata jim 
na scéně dává stejný prostor 
a divadelní zážitek je pak velmi 
vyvážený. I herecké výkony jsou 
opravdu skvělé. Tereza Dočkalo-
vá s Honzou Vlasákem do toho 
dali opravdu všechno a to 
zabodovalo.

Jsou nějaké další inscenace, které 
vás letos zaujaly?
Jan Klata u nás inscenoval 
i podruhé, a to Fausta. Dostal 
za něj velkou evropskou cenu. 
Má to přes tři hodiny a určitě to 
není pro většinového diváka.

Místní nám mohou vyčítat, 
že děláme moc intelektuální 

a dramatické věci, ale my tu 
máme Mocnou Afrodité od 
Woodyho Alena nebo Zamilova-
ného Shakespeara od Toma Stop- 
parda. To jsou velmi vtipné 
komedie opravdu pro všechny.

Pusťte Donnu k maturitě od 
Tomáše Dianišky mělo velký 
úspěch u mladých lidí. Dále 
hrajeme Královu řeč, Ritu Marle-
ne, máme tu na hostování i kaba-
ret. Jsme opravdu celopražské 
divadlo.

Jaký máte jako ředitel recept na 
vytvoření kvalitního programu?
Mám především skvělé spolu-
pracovníky. S týmem dramatur-
gů vytváříme obsah. Je to skvělá 
skupina, která přemýšlí do 
hloubky a přichází s kvalitní 
analýzou. Titul se hledá tak, aby 
pasoval na tělo našemu herecké-
mu souboru. A to je velmi tech-
nická práce. Herec se v kostýmu 
i tématu musí najít.

Zároveň téma musí být přitaž-
livé pro diváka. Sleduji, co se děje 
ve společnosti a co v ní rezonuje. 
Často se stává, že i když je téma 
těžké, ale trefí se do současnosti, 
tak zafunguje a představení je 
vyprodané.

Jste spíš direktivní ředitel, nebo 
si necháte poradit?
Nejsem direktivní, ale někdy 
musíte dělat rozhodnutí. Ve 
spolupráci s dramaturgy se 
jedná opravdu o partnerství. 
Kdyby lidé v divadle brali velké 
peníze, tak bych si mohl dovolit 

Na scéně je vidět, že 
všichni hrají s chutí.
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michal lang se souborem Divadla pod Palmovkou Foto: archiv dPP

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ČERVEN

ÚT 19.3004 JAK SBALIT ŽENU 2.0

ÚT

ČT

ST

19.00

19.00

19.00

04

06
05

SEDMÉ NEBE

PO 19.0003 DON JUAN

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

ROK NA VSI

ÚT 19.0011 MOCNÁ AFRODÍTÉ

PO 19.0010 FAUST

PÁ 19.0007 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

Derniéra

Anglické titulky

ČT 11.0013 BEZRUKÝ FRANTÍK Veřejná generálka

PO 17 POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

19.30

PÁ 19.3014 BEZRUKÝ FRANTÍK Předpremiéra

Cabaret Calembour,
host divadla

NE 19.3016 KVIDOULE IV.

ST 19.0012 NORA
ČT

PO

22.15

19.00

13

17

PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

KRÁLOVA ŘEČ

PÁ 19.0014 FUK!

ÚT 18 BEZRUKÝ FRANTÍK19.30

ČT 19.3020 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ST 19.0019 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
ČT 19.0020 EDITH A MARLENE

Zadáno

ST 19.0026 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
ČT 10.0027 NORA

ÚT 19.0025 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ČERVEN
1. 6. Den dětí na Výtoni – hra pro děti a jejich rodiče 
v okolí Podskalské celnice na Výtoni
1. 6. Hrajeme si na Petříně – malé překvapení pro 
všechny soutěžící ve hře „Za tajemstvím Pindruší“
1. 6. Kreativní workshop pro veřejnost k výstavě
Mezinárodní den koláže (9–18 hod.)
8. 6. Pražská muzejní noc – volný vstup do hlavní 
budovy muzea na Florenci, do Podskalské celnice na 
Výtoni, Novomlýnské vodárenské věže a do Zámeckého 
areálu Ctěnice
30. 6. Chcete si zlepšit náladu po vysvědčení? 
Tak přijďte k nám! Stačí mít s sebou vysvědčení a máte 
volný vstup do hlavní budovy na Florenci, do Podskalské 
celnice na Výtoni a do Zámeckého areálu Ctěnice

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  

VÝSTAVY
Chudá Praha
Lidé-Místa-Instituce
17. 4. – 25. 8. 2019

Dýmová hora
17. 4. – 29. 12. 2019

50 let se Čtyřlístkem
8. 5. – 1. 9. 2019

www.muzeumprahy.cz

1. 6. 2019
DEN DĚTÍ NA VÝTONI
HRAJEME SI NA PETŘÍNĚ

něco tvrdě vyžadovat. ovšem ty 
peníze v příspěvkových organi-
zacích jsou tak nízké, že to 
reálně nelze.

Chodíte do divadla i jako divák?
Já jsem nejraději jenom divák. 
Jenom si sednu, dívám se a ne-
přemýšlím. Jakmile člověk začne 
v divadle přemýšlet, tak je něco 
špatně. 

Týká se to i náročných, intelektu-
álních inscenací?

Ano, představení ovšem musí 
splňovat nějaká kritéria. Když 
vidím, že herec položí otázku 
a neotočí hlavou, tak už začnu 
přemýšlet, jestli se jedná o réto-
rickou otázku, nebo jestli to je 
chyba herce, a celé je to pryč. 
Někdy se to stane po minutě. 
Za chvíli vidíte chyby a musíte 
tam zůstat sedět ještě celé před-
stavení. To je potom nepříjemné.

Jak jste se k divadlu poprvé 
dostal?

Já jsem původně rocker a bube-
ník. Před revolucí jsme hodně 
hráli na nezávislé scéně. Byli 
jsme docela známí, ale to skonči-
lo, když mě vzali na DAMU. Dělal 
jsem tehdy závozníka nábytku 
a moje kamarádka Marcela mi 
říkala: „To nemůžeš dělat věčně, 
já ti zařídím místo kulisáka 
v divadle.” Tak jsem tam nastou-
pil. Před prvním představením 
si se mnou hlavní herec povídal 
v zákulisí a najednou řekl pro-
miň, otočil se a odešel na jeviště. 
Začala hrát hudba, rozsvítila se 
světla a on byl najednou někdo 
úplně jiný. To byl pro mne poli-
bek smrti. Koukal jsem na tu 
scénu ze zákulisí a byl jsem 
úplně u vytržení.

Jak si stojí dnes divadlo v konku-
renci televizních seriálů a filmů?
Jednou jsem viděl před divadlem 
napsáno na plakátě „Pro nemoc 
zrušeno”. Zamilovaný pár, co šel 
na představení, si to přečetl 
a chlapík nadšeně vykřikl: 
„Johoho!”

Divadlo se odehrává tady a teď 
mezi lidmi. Je to rituál, který 
potřebujeme a který máme už 
tisíce let. Když lidé na jevišti 

opravdu komunikují, tak se něco 
zvláštního děje i v hledišti. A ta 
katarze a ten zážitek na konci 
funguje spirituálně a nábožen-
sky. Stejné emoce zažívali kdysi 
v antickém Řecku, když seděli 
v amfiteátru při západu slunce 
u moře. Když se hra povede, tak 
o ní lidé mluví a předávají si tu 
zkušenost jako takovou pozitiv-
ní infekci. I přes stále vznikající 
nová média procenta návštěv-
nosti ukazují, že se v divadle 
jedná o něco mnohem hlubšího.

Jo a mám aktuální informaci. 
V červnu budeme v divadle 
soutěžit o all inclusive zájezd 
do zahraničí pro dvě osoby.

ondřej chyTIl

Vyhrajte ZájeZd 
pod palmami! 

Přijďte v červnu na jakékoliv 
představení, zakupte lístek  

on-line nebo v pokladně divadla 
a soutěžte o all inclusive  

zájezd pro 2 osoby. 

Podrobné informace: 
www.podpalmovkou.cz
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Sociální a zdravotní péče

ředITel neMocnIce nA bulovce:

nemocnice 
má špičková 
pracoviště 
a stále se rozvíjí

 n jan kvaček stojí ve vedení pražské nemocnice na bulovce 
od září loňského roku. ekonoma se znalostí zdravotnického 
prostředí jmenoval ministr zdravotnictví adam vojtěch do 
pozice ředitele především proto, aby v první fázi nemocnici 
stabilizoval a následně připravil strategii jejího dalšího 
rozvoje. 

Zajímalo nás, jaké kroky již 
během svého více než půlroční-
ho působení podnikl a co Ne-
mocnici Na Bulovce čeká v nej-
bližší budoucnosti.

Když jste Nemocnici Na Bulovce 
přebíral, nebyla právě v nejlepším 
stavu. V čem vidíte hlavní 
problém? 
Potíže, s nimiž se v nemocnici 
potýkáme, mají více rovin 
a všechny jsou důležité. Převzali 
jsme výrazně zadluženou ne-
mocnici, se 750 miliony korun 
závazků po splatnosti a hospo-
dářským výsledkem minus 
260 milionů korun, na čemž má 
jednoznačně svůj podíl předcho-
zí management. Jsem přesvědče-
ný, že nemocnici je možné dostat 
do výrazně lepší finanční kondi-
ce. Začali jsme dluh velice inten-
zivně řešit a snažíme se ho 
refinancovat. Do konce března 
refinancujeme prvních 450 mili-
onů korun. Nemocnice tuto 
částku bude splácet osm let, což 
je pro ni z hlediska cashflow 
únosné.

Byly dluhy skutečně jediným 
problémem nemocnice?
Kromě financí nás trápí také 
nefunkčnost některých procesů. 
Týká se to především zakázek. 
Nedělala se výběrová řízení a ve 
většině případů se nakupovalo 
na objednávku. obrovský balík 
v hodnotě stovek milionů už 
jsme přesoutěžili, další nás čeká.

Situaci vám určitě neusnadňuje 
ani špatný stav budov, které 
z velké části patří magistrátu. Jak 
spolupracujete s vedením Prahy? 
Bulovka plní několik rolí. Jednak 
poskytuje specializovanou péči, 
a to pro populaci z celé České 
republiky. Na druhou stranu 

zajišťuje bazální péči pro občany 
ve spádových oblastech (Praha 
7, 8, 9, 1 a část Středočeského 
kraje). Což je část zdravotní péče, 
která odpovídá metropolitní 
nemocnici. od vedení magistrá-
tu očekáváme jasný plán inves-
tic do budov, které mu patří. 
odhadli jsme, že na kompletní 
rekonstrukci pražské části 
nemocnice potřebujeme přibliž-
ně 2,8 miliardy korun. Zatím je 
v plánu celková rekonstrukce 
chirurgického pavilonu a jeho 
dostavba, která by měla stát půl 
miliardy korun a být hotová za 
dva roky. Do pavilonu chirurgie 
a interny, které jsou v nejhorším 
stavu, se od 30. let minulého 
století nikdy pořádně neinvesto-
valo, vždy se prováděly jen dílčí 
opravy. 

Z pohledu pacienta je při hodnoce-
ní nemocnice důležitá především 
kvalita zdravotní péče a komuni-
kace s lékaři. Jak si v tomto 
ohledu stojí Nemocnice Na 
Bulovce? Píší vám lidé stížnosti?

občas nám stížnosti chodí, ale 
těch je maximálně 20 procent, 
většinou je lidé zveřejňují na 
Facebooku. oproti tomu 80 pro-
cent dopisů jsou poděkování 
a pochvaly, které dostáváme 
e-mailem. Považuji to za hodně 
pozitivní bilanci, protože napsat 
stížnost je mnohem jednodušší, 
než něco pochválit. 

Lidé si často stěžují na dlouhé 
čekací lhůty, ale je potřeba si 
uvědomit, že když k nám ve 
srovnání s dalšími nemocnicemi 
jezdí nejvíce vozů zdravotnické 
záchranné služby z celé České 
republiky, přes 28 000 sanitek 
ročně, tak pacienti musí počkat, 
než na ně přijde řada. Ale je 
nutné s nimi komunikovat, 
proto jsme po nemocnici vylepili 
plakáty, kde lidem vysvětlujeme, 
proč se to děje. 

A pokud někdo není spokoje-
ný s přístupem personálu, je 
potřeba, aby nám napsal, s čím 
konkrétně nebyl spokojený, kdy 
a kde. Každou takto popsanou 
stížností se zabýváme. Anonym-
ní stížnost na Facebooku situaci 
nezlepší.

Přes veškeré potíže má Nemocni-
ce Na Bulovce celou řadu špičko- 
vých pracovišť. Která byste rád 
vyzdvihl? 

Naše nemocnice má několik 
pilířů. Jedním z nich je Klinika 
infekčních, parazitárních a tro-
pických nemocí. V České repub-
lice jde o unikátní pracoviště, 
společné pro všechny tři lékař-
ské fakulty UK. Klinika disponu-
je jediným lůžkem pro vysoce 
nebezpečné nákazy v civilním 
sektoru v České republice a také 
HIV centrem. 

Dalším pilířem nemocnice je 
komplexní onkologické cent-
rum. Dříve samostatný Ústav 
radiační onkologie se po roce 
2000 spojil s Bulovkou, a je tak 
největším pracovištěm v oblasti 
radiační onkologie v ČR. Naše 
čtyři lineární urychlovače obslu-
hují obrovské množství onkolo-
gických pacientů z celé republi-
ky. Pracoviště propojuje velké 
množství oborů, které se také 
věnují onkologickým pacientům, 
například Klinika pneumologie, 
Urologické oddělení, oRL. 

Další dominantní klinikou 
je ortopedická klinika, jedna 
z největších v České republice, 
kde provádíme řadu specializo-
vaných výkonů, operace dětí, 
hemofiliků, onkologickou opera-
tivu atd. Rozvíjíme také naši 
porodnici s téměř dvěma tisíci 
porodů ročně, čímž se řadíme 
mezi největší porodnice u nás. 
Nově jsme otevřeli Centrum 
porodní asistence, kdy péči 
o jednu rodičku převezme vždy 
jedna porodní asistentka.

Co nového v nejbližší době 
chystáte pro pacienty Nemocnice 
Na Bulovce? 
Připravujeme nový navigační 
systém, který by měl pacientům 
usnadnit orientaci v areálu, dále 
rozšíření parkovacích ploch 
a v létě bychom rádi otevřeli 
kavárnu u pavilonu č. 1, která 
nemocnici nyní chybí. Do konce 
letošního roku také předpoklá-
dáme zprovoznění dvou porod-
ních apartmánů v již zmiňova-
ném Centru porodní asistence.

sIMonA krAuTová

S platností od 1. června dochází k omezení provozu akutní (pohotovostní) 
ambulance ORL v Nemocnici Na Bulovce. Ve všední dny bude                               
z provozních důvodů pracoviště ORL v provozu pouze do 19 hodin. 

O víkednech a svátcích bude provoz zachován v plném rozsahu,                 
tedy do 7 hodiny ranní.

UPOZORNĚNÍ !!!

Provozní doba akutní (pohotovostní) ORL od 1.6. 2019 

pondělí - pátek: 8 - 19 hod. 
sobota - neděle: 8 - 7 hod. 

jAn kvAČek 
v minulosti působil v Oborové 
zdravotnické pojišťovně jako 
náměstek pro strategie a zkuše-
nosti ze zdravotnického seg-
mentu získal také v KPMG a na 
Ministerstvu zdravotnictví, kde 
pracoval pět let, nejprve jako 
poradce ministra a analytik, 
později jako vedoucí oddělení 
správy zdravotních pojišťoven. 
Od září 2018 je ředitelem praž-
ské Nemocnice Na Bulovce.
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Pomoc Potřebným

paprsek má zbrusu nové hřiště
 nna pozemku dětského 

centra Paprsek na Proseku 
bylo vybudováno integrova-
né bezbariérové hřiště, které 
budou využívat nejen klien-
ti zařízení, ale rovněž děti 
z přilehlé školky a okolí.

Hlavní myšlenkou projektu je 
co nejvíce eliminovat nutnost 
přítomnosti rodičů nebo asis-
tentů, a naopak umožnit dětem 
bez postižení, aby mohly pomá-
hat svým kamarádům samy. 

Sociální odbor MČ Praha 8 
dlouhodobě spolupracuje 
s Dětským centrem Paprsek, 
které sídlí v sousední městské 
části v Bílinské ulici č. p. 517 
v Praze 9. Dětské centrum 
Paprsek, které poskytuje sociál-
ní službu denní stacionář, se 
zaměřuje na péči a podpo-
ru dětí a mládeže s postižením 
a na podporu celé rodiny. Po-
sláním střediska Paprsek je tak 
napomoci rodině žít v co mož-
ná největší míře běžným způ-
sobem života.

„Středisko Paprsek je unikát-
ní zařízení a naši osmičkoví 
sociální pracovníci s ním dlou-
hodobě a s maximální spokoje-
ností spolupracují. A nejen 
díky této dobré spolupráci jsem 
za Paprsek ráda, že získal 
prostředky na speciální dětské 
hřiště doslova bez bariér,“ 
uvedla místostarostka Vladi- 
míra Ludková (oDS). 

Dětské hřiště bez bariér se 
podařilo v tomto roce zrealizo-
vat i díky aktivitě a finančnímu 
daru Rotary Clubu Praha, 
který na stavbu shromáždil 
osm set tisíc korun. 

Rotary Club Praha je součás-
tí světové organizace Rotary, 
která sdružuje lidi sdílející 
touhu a odhodlání pomáhat 
a zlepšovat život ve svém okolí 
i kdekoli ve světě. Jsme rádi, že 
se jejich aktivity zaměřily i na 
sociální oblast u nás.  (mk)

dobrovolníci

bezpečný jarní úklid
S jarní sezonou bývají započa-
ty dobrovolnické úklidové 
akce, které mohou být spojeny 
s nálezy injekčních stříkaček. 

V takových případech je potře-
ba si uvědomit, že odklízení 
pohozených injekčních stříka-
ček je riziková manipulace 

s infekčním materiálem. MČ 
Praha 8 spolupracuje v rámci 
bezpečnějšího prostředí s te-
rénními programy Progressive, 
o. p. s., a Drop In, o. p. s., jejichž 
cílem je zmírnění dopadů 
působení drogové scény na 
veřejný prostor, s ohledem 

na ochranu zdraví široké 
veřejnosti. V případě nálezu 
kontaktujte terénní pracovní-
ky telefonicky na čísle 722 068 
007 nebo 731 315 214, popří-
padě městskou policii 
222 025 556-7 nebo tísňovou 
linku 156. (hol)

všichni mají z nového bezbariérového hřiště radost.

bezbariérové hřiště na Proseku. ředitelka Paprsku Hejlová se svěřenci.

vrcholní Představitelé Rotary Clubu Stanislav 
Kusý a John Germ při slavnostním přestřihávání pásky.

bývalý Prezident Rotary International John Germ 
při proslovu. Foto: Marie Kurovská
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Zdravotní a sociální péče

Přenosné sáčky obsahují dva litry pitné vody. Foto: MČ Praha 8

joyful leto s prahou 8

zazitkova cesta: koralkovani, slackline, akrojoga, kulicky, zonglovani

Skákací hrad • Jugger - originální sport • občerstvení

18.30 h  koncert   

´ˇ

´

´25. 6. 2019

Městská policie - psovodi • služební koně • dětské řidičské průkazy

Auta dobrovolných hasičů

zabavne odpoledne pro 

celou rodinu

od 15 h

PROSTRANSTVI PRED KC HRUBEHO

(vnitroblok Hrubého, Kurkova, Kyselova, Rajmonova)

Akce se koná za každého počasí, 

změna programu vyhrazena.

y, zonglovani

čské průkazy

onglovan

´ ´

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ˇ ˇ

ˇ

Pořádá JOYFUL a PRAHA 8.

M stská st
Praha 8

odbor krizového řízení

dodávka pitné 
vody až do 
bytu v případě 
havárie

 nPraha 8 se stala členem projektu balená voda – donáška 
přímo do bytu. služba je určena pro držitele platného 
průkazu tP, ztP anebo ztP/P pro případ havárie na vodo-
vodní síti. sáčky s pitnou vodou jsou dodávány zdarma.

„Chceme našim sousedům 
především odlehčit. V případě 
havárie, která je delší než pět 
hodin, tak nemusí stát u cisteren 
nebo tahat těžké kýble s vodou. 
občané takto dostanou vodu 
v hygienickém obalu přímo do 
bytu,” uvedl místostarosta 
a radní pro bezpečnost Jiří Vítek 
(Patrioti pro Prahu 8).

Všechny velké kontejnery 
s balenou vodou jsou vybaveny 
čipy, takže můžeme sledovat 
jejich přesnou polohu a zároveň 
máme přehled pohybů kontejne-
rů od výrobní linky přes sklady 
do samotné distribuce. Do 
každého kontejneru se vejde 
zhruba sto dvoulitrových sáčků.

Registrace bude probíhat 
prostřednictvím písemně vypl-
něného formuláře.

jAk probíhá distribuce 
vody?
V případě havárie vodovodu 
obdrží registrovaný zájemce na 
telefon SMS zprávu. Nejpozději 
do hodiny od obdržení této 
zprávy bude zahájena distribuce 

sáčků s pitnou vodou na zaregis-
trované adresy. Distribuci pitné 
vody do místa, které si zájemce 
zvolí, zajišťují zaměstnanci PVK, 
a. s., a smluvní partneři, kteří se 
vždy prokáží průkazem. Distri-
buce bude poskytována v době 
od 9.00 do 21.00 hod., pokud to 
technické a místní podmínky 
umožní.

kvALitA vody bude 
kontroLovánA
Balicí linka je instalována 
v úpravně vody Káraný. Celý 
proces balení vody do sáčků 
včetně použité folie je v souladu 
se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví 
a souvisejících předpisů. Potřeb-
né údaje o jakosti pitné vody, 
včetně data spotřeby, jsou uve-
deny na sáčku. Jakost vody 
v sáčcích je průběžně kontrolo-
vána akreditovanou laboratoří. 
Doplňkový způsob dodávky 
pitné vody je poskytován rovněž 
důležitým institucím, jako jsou 
např. školy, školky, zdravotnická 
zařízení, domovy seniorů apod.

Máte zájeM o projekt 
bALená vodA?
Je to jednoduché, vytrhněte 
celou stránku s formulářem 
v osmičce a zašlete ji na uvede-
nou adresu, nebo napište na 
e-mail jiri.vitek@praha8.cz 
a uveďte svoji adresu. Pošleme 
vám formulář i s letákem přímo 
do schránky. Při havárii vody 
zavolejte na číslo 228 883 606 (to 
si napište a uložte). Telefonický 
automat pozná vaše registrova-
né telefonní číslo z formuláře, 
a do hodiny by měla být voda 
u vás.  (vít)

infobox
Pokud máte o službu Balená voda 
zájem, je potřeba provést 
registraci: vyplňte formulář 
(na vedlejší straně) a doručte jej 
osobně nebo poštou na adresu 
Pražských vodovodů a kanalizací. 
Obálku označte názvem Balená 
voda.
Poštovní spojení:
Pražské vodovody a kanalizace, 
a. s., Ke Kablu 971,  
102 00 Praha 10 
Osobní doručení:
Zákaznické centrum PVK, 
Dykova 3, 101 00 Praha 10



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČeRveN 2019  www.praha8.cz 17

 

Žádost o aktivaci služby sms info
pro dodávku balené pitné vody držitelům průkazu tp, Ztp nebo Ztp/p

jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa pro donesení pitné vody v sáčku:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo bytu, podlaží: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel.*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

průkaz tp, ztp nebo ztp/p č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyplněný formulář lze poslat poštou  
na adresu:  
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.,  
ke kablu 971, 102 00 Praha 10

Přinést na zákaznické centrum společnosti: 
Pražské vodovody a kanalizace,  
dykova 3, Praha 10
obálku označte heslem Balená voda

Zájemce podpisem tohoto formuláře dává 
společnosti Pražské vodovody a kanaliza-
ce, a. s., jako správci ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, výslovný souhlas se 
shromažďováním, zpracováním a využívá-
ním osobních údajů, které zájemce poskytl 
v tomto formuláři. Tyto osobní údaje bu-
dou zpracovávány pro účely zajištění 
dodávky pitné vody v sáčcích osobám, 
které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo 
ZTP/P po dobu registrace.

Zájemce bere na vědomí, že údaje mohou 
být v souladu se zákonem o ochraně osob-
ních údajů zpřístupněny subjektům ve 
smluvním vztahu se společností Pražské 

vodovody a kanalizace, a. s., za účelem 
zajištění této doplňkové služby.

Zájemce písemně oznámí případnou 
změnu údaje/ů v registraci SMS INFo 
pro dodávku balené pitné vody držitelům 
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P na adresu 
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., 
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

Tato doplňková služba je poskytována 
pouze a výlučně registrovaným zájemcům 
zdarma. Zájemce bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že na tuto doplňkovou službu není 
právní nárok a není možné ji vymáhat.

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Službu lze poskytnout pouze na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. sídlo: ke kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10. kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112. e-mail: info@pvk.cz, www.pvk.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297. IČ: 25656635, dIČ: CZ25656635

✁

PRONÁJEM KANCELÁŘE - 101 m², 5x parking
Praha 7 – Trója, ul. K Bohnicím 57/2

Více informací na: +420 602 129 689, www.royalreality.cz

Majitel pronajme reprezentativní kanceláře o celkové ploše
101,35 m² v citlivě zrekonstruovaném historickém domě

ve výjimečném komplexu historické, památkově chráněné usedlosti
a největší pražské vinici Salabka, v bezprostřední blízkosti

Botanické a Zoologické zahrady v Troji. Kanceláře se nachází
ve třípodlažní samostatně stojící budově, jejíž součástí je
recepce se zázemím, šatna, 2x WC a 2x čajová kuchyňka.

Ke kancelářím náleží samostatný vchod, vjezd s automaticky
otevírající se branou a 5 venkovních parkovacích stání.

Velmi dobrá dopravní dostupnost – v blízkosti se nachází zastávka
busu MHD. Doporučujeme prohlídku nemovitosti, abyste sami

mohli pocítit výjimečnost tohoto místa.

placená inzerce
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Soutěž

fotosoutěŽ osmiČky

nejkrásnější záběry prahy 8
 nČasopis osmička vyhlásil 

dlouhodobou soutěž o nej-
krásnější fotografie z naší 
čtvrti. tento měsíc jsme 
dostali 31 fotek od dvanácti 
autorů. jsme moc rádi! 

Máte fotografické ambice a ne-
víte, kde je uplatnit? Pošlete 
nám do redakce vaše fotografie.

Porotu tvoří radní pro kultu-
ru Michal Švarc (Patrioti pro 
Prahu 8), vedoucí odboru kultu-
ry Vladimír Slabý a fotografka 
Marie Kurovská. Každý měsíc 
vybírají ty nejlepší snímky. 
Neváhejte a vydejte se zachytit 
krásu naší městské části, 
Prahy 8.

Vítězem tohoto měsíce se 
stala Marie Talášková se sním-
kem První jarní vyplutí. Gratu-
lujeme a těšíme se na další 
fotografie. (til)

irena brožová – Trojský most

zuzana horniaková – Ďáblický háj v zimě

marie talášková – První jarní vyplutí

blanka štastná – Čarodejnice

jiří dlouhý – Farka
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kateřina tuzarová – Rustonka při západu

jiří dlouhý – Zátiší z roku 1676

jakub macoszek – Muži Sokola Libeň po cvičení markéta krejčí – Jarní vábení

inforMAce pro soutěžící
Fotografie zasílejte na e-mail ondrej.chytil@praha8.cz, nebo 
osmicka@praha8.cz. 
Nejatraktivnější záběry budou zveřejněny každý měsíc v Osmičce 
a po čase z nich uspořádáme krásnou výstavu.

Technické parametry: 
rozlišení minimálně 150 dpi, ideálně 300 dpi (dots per inch = bodů 
na palec), resp. od 4 MPx. Do fotografie nepište žádný text, popisek 
by měl být obsažen v názvu, pod kterým je snímek uložen, nebo ho 
uveďte v e-mailu.
Připomínáme, že městskou část Praha 8 tvoří celá katastrální 
území Bohnice, Čimice, Karlín a Kobylisy a části katastrálních 
území Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov.
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Územní rozvoj

konec nekoncePČního Plánování

vzniká oddělení 
urbanistického rozvoje

 nmČ Praha 8 schválila sestavení nového oddělení urbani-
stického rozvoje, které by mělo koncepčně řešit výstavbu 
a ochranu územní městské části.

Praha 8 si klade za cíl vytvořit 
jasné zásady finanční spoluúčas-
ti investora v rozvoji městské 
části. Vedení radnice se shodlo 

na vytvoření pravidel pro umis-
ťování a zařízení staveb, které 
jsou reklamní nebo informační 
povahy.  Dále zastupitelé vyjád-

řili důležitost vytvoření nové 
koncepce úprav veřejných 
prostranství.

Cílem je zabránit jednotlivým 
tzv. urbanistickým náletům a 
jednotlivé oblasti řešit koncepč-
ně v návaznosti na potřeby 
Prahy 8 a jejich obyvatel. Nové 

oddělení bude partnerem Insti-
tutu plánování a rozvoje hlavní-
ho města (IPR) a mělo by prosa-
zovat zájmy samotné Prahy 8. 
Tým se bude skládat ze dvou 
zaměstnanců úřadu a dále pak 
z externích odborných poradců. 
 (til)

sPoluPráce s iPr přinese koncepční řešení urbanistického rozvoje. Ilustrace: IPr, Michal Šlusar



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČeRveN 2019  www.praha8.cz 21

rekonstrukce 

ulice za 
poříčskou bránou 
dozná změn

 nPráce na obnově ulice za Poříčskou bránou u metra 
florenc pokračují. v ulici se vysadí stromy, zvýší se inten-
zita nočního osvětlení a chodníky se předláždí pražskou 
mozaikou. změny se projeví v nejbližších letech.

 „Prioritou pro nás je, aby se 
prozatím tmavá, nehostinná 
ulička plná náhodně zaparkova-
ných automobilů proměnila 
v důstojnou ulici v centru 
města, ve které budou lidé 

trávit volný čas,“ říká radní pro 
strategický rozvoj Tomáš Hře-
bík (ToP 09 a Starostové a nezá-
vislí). Městská část intenzivně 
jedná s investorem projekto-
vých prací, Technickou správou 

komunikací, a. s., za účelem 
prosazování požadavků na 
obnovu ulice, které stanovila 
studie vypracovaná společností 
Moba studio, s. r. o., pro měst-
skou část v září 2017. Na zákla-
dě připomínek městské části 
a dalších zainteresovaných 
subjektů se v současné době 
projekt přepracovává.

Ulice je slepou komunikací, 
dopravní situaci ztěžují i svozo-
vá auta, která na konci ulice 
svážejí odpad z podzemních 
kontejnerů. „Možné přemístění 
kontejnerů prověřujeme,“ dodá-
vá k věci radní Tomáš Hřebík. 
Ulice se pomalými krůčky 
proměňuje, například výmal-
bou zdí u metra mezinárodním 
umělcem Maratem „Morik“ 
Danilyanem. (čer)

vizualizace nové podoby ulice. Návrh nové podoby: Moba studio, s. r. o., 2017.

revitalizace 
dlážděnky
Jiří Vítek informoval členy 
KÚRPP o realizaci první 
etapy řešení, jíž bylo vyčiště-
ní daného prostoru s tím, že 
další postup řešení je v tuto 
chvíli limitován složitými 
majetkovými poměry. V sou-
časné době je prioritou revi-
talizace vyhlídky, kde odbor 
majetku bude žádat hlavní 
město o dotaci.  (vít)

kobylisy

proluka pod hliništěm
Žádost o vyjádření k projekto-
vé dokumentaci pro sloučené 
územní a stavební řízení – By-
tový dům Kobylisy, parcela 
č. 297, k. ú. Kobylisy, ulice Pod 
Hliništěm. 

KÚRPP navrhuje nesouhlasit 
s projektovou dokumentací, 
protože navržené řešení svými 
parametry, zejména z hlediska 
hloubky objektu, nerespektuje 

požadavky na zástavbu prolu-
ky. Proluka by měla být zasta-
věna zástavbou stejného cha-
rakteru, jaká na něj navazuje. 
Dalším důvodem nesouhlasu je 
využití prvního podzemního 
podlaží pro zajištění dopravy 
v klidu daného objektu. Dané 
podlaží je z pohledu uličního 
prostoru vnímáno jako první 
nadzemní podlaží. (vít)

bohnice

okolí výměníku 
dolákova/kusého
Pozemek sice není svěřen do 
správy MČ Praha 8, ale sousedí 
s jiným, který městská část 
Praha 8 spravuje. 

odbor správy majetku Úřadu 
MČ Praha 8 nemá z majetko-
právních hledisek námitky 
k prodeji pozemku parcely 
č. 840/456 na k. ú. Bohnice 

v Praze 8 – ulice Kusého, Dolá-
kova. KÚRPP navrhuje souhla-
sit s prodejem pozemku fyzic-
kým osobám, tj. občanům 
městské části Praha 8, za 
účelem vzájemného setkávání 
a konání akcí pro různé skupi-
ny sousedů. Rozhodnutí o pro-
deji je na hlavním městě. (vít)

vyjádření
výměník 
v Mazurské
Žádost o vyjádření k prodeji 
pozemků parcely č. 1311/60 
(duplicitní vlastnictví), 
1311/11, oba na k. ú. Troja, 
při ulici Mazurská. Komise 
pro územní rozvoj a památ-
kovou péči (KÚRPP) navrhu-
je nesouhlasit s prodejem 
pozemků, protože nepodpo-
ruje konverzi  bývalých 
objektů technické infrastruk-
tury na bytové domy, které 
vnímá jako nežádoucí zahuš-
ťování zástavby. (vít)

parcela 
na ostrově
Žádost o vyjádření k prodeji 
části pozemku (o výměře 
přibližně 830 m2), parcela 
č. 4004/1, k. ú. Libeň, oblast 
Libeňského ostrova. KÚRPP 
navrhuje nesouhlasit s pro-
dejem části pozemku z důvo-
du nevhodné fragmentace 
vlastnictví hl. m. Prahy.  (vít)
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Bezpečnost

jednání 

budova městské policie, 
ale také problémy s vraky

 nzačátkem května proběhlo setkání s ředitelem 
městské policie hl. m. Prahy eduardem Šusterem 
a vedením mČ Praha 8. 

Tématem rozhovoru byla akutní 
potřeba opravy a zvýšení kapaci-
ty budovy obvodního ředitelství 
MP Praha 8, která je v nevyhovu-
jícím stavu. Dále byl pan ředitel 
informován o potřebách navýše-
ní stavu strážníků, kde máme 

hluboký podstav. Poté jsme 
diskutovali o problémech kolem 
stanic metra Kobylisy, Ládví 
a Palmovka, vandalismu, ale také 
o řešení preventivní hlídkové 
činnosti v okolí Bulovky. Radní 
pro bezpečnost Jiří Vítek (Patrio-

ti pro Prahu 8) plánuje setkání 
s náměstkem pro bezpečnost 
hlavního města především ve 
věci rekonstrukce budovy MP 
Praha 8. Pan ředitel Šustr přislíbil 
pomoc při jednáních s vedením 
hlavního města. 

„Kromě uvedených okamži-
tých problémů apelujeme na 
rychlé řešení problémů vraků 
vozidel, které jsou za současného 

legislativního stavu pro nás 
prakticky neřešitelným problé-
mem. občany nezajímá, kdo v té 
pyramidě souhlasů a nesouhlasů 
je, a kdo není, nebo jaká složitá 
pravidla jsou nastavena. Vraky 
musí prostě z komunikací pryč 
a je třeba co nejrychleji změnit 
současná pravidla a zákony,“ 
uvedl na jednání starosta ondřej 
Gros (oDS).  (vít)

z deníku městské Policie 

zoufalý čin byl zastaven 
Dvoučlenná hlídka obdržela v 19 hod. 
zprávu, že ve stanici metra Kobylisy byl 
zadržen dozorčími muž, který chtěl proka-
zatelně spáchat sebevraždu skokem do 
kolejiště. Hlídka městské policie se na 
místo dostavila vzápětí a spatřila, jak dva 
pracovníci metra stojí u neznámého muže. 
Pracovníci byli vyzváni k prokázání totož-
nosti. Ti hlídce sdělili, že viděli na CCTV 
kamerách ležet blízko nástupiště nezná-
mého muže. Vyběhli tedy z kanceláře 
a přiběhli k viditelně nešťastnému pánovi. 
Můž jim sdělil, že chtěl spáchat sebevraž-
du skokem do kolejiště pod jedoucí vlak. 
Hlídka nechala na místo zavolat Rychlou 
záchrannou službu. Následně provedla 
u muže dechovou zkoušku, která se ukáza-
la pozitivní s 2,59 promile alkoholu v de-

chu. Záchranáři se rozhodli převést muže 
na protialkoholní záchytnou stanici 
na Bulovku.

opilci spali v sušárně
Na základě telefonátu uklízečky přijela 
hlídka do ulice Pod Plynojemem. Podle 
oznamovatelky se měly ve společných 
prostorách sušárny vyskytovat dvě nezná-
mé osoby. Hlídka je následně uvnitř oprav-
du našla. Po prokázání totožnosti muž 
a žena přiznali, že vůbec neví, jak se na 
místo odpočinku dostali, a to kvůli silné 
opilosti z večírku. Při ověřování totožnosti 
ovšem hlídka zjistila, že se obě osoby 
nachází v celostátním pátrání! Z toho 
důvodu byly následně převezeny na stani-
ci Policie ČR v Libni.

osamocené dítě 
v kobylisích
Hlídka městské policie si při výkonu služ-
by všimla kolem jedné hodiny ranní malé-
ho chlapce, který čekal na tramvaj na 
zastávce okrouhlická ve směru na Palmov-
ku. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že se 
jedná o nezletilého mladíka, ročník 2006. 
Chlapec uvedl, že doma nebydlí a žije 
nehlášeně v Praze 8 s otcem, který ho má 
svěřeného do péče. Když se strážníci chlap-
ce zeptali, proč se toulá po nocích sám, 
odpověděl, že toto není první případ, kdy 
je bez vědomí otce venku. Hlídka nakonec 
nezletilého doprovodila až domů, kde si 
ho jeho otec převzal.

ondřej chyTIl 

charita

v bohnicích se boxovalo pro dobrou věc
 nv bohnickém klubu kG academy se 

4. května uskutečnila ojedinělá akce 
amatérských zápasů v boxu, k1 a muay 
thai, kde se poprvé do ringu postavili 
začátečníci, aby si vyzkoušeli, jak 
chutná skutečný zápas.

Velké poděkování patří všem, kteří přišli 
na tuto akci, a přispěli tak Charitativní 
organizaci Debra, která pomáhá lidem 
s onemocněním motýlích křídel. Celkem se 
vybralo krásných 20 tisíc korun. 

Kdo by rád přispěl, může poslat jakouko-
liv částku na transparentní účet organiza-
ce Debra 2166032028/5500. Každá částka 
pomůže dobré věci. Více informací najdete 
na stránkách www.debra-cz.org.  (vít) v charitativním zápase se vybralo 20 tisíc korun pro dobrou věc. Foto: czech-fighters.cz
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Historie

placená inzerce

Příběh dynamitky alfréda nobela 

největší 
dynamitová 
továrna na světě

 nza osobní účasti vynálezce dynamitu alfreda nobela 
byla v ulici v zámcích čp. 42, 43, 45–52 koncem 
19. století otevřena továrna s názvem dynamit – 
fabrikenvorm alfred nobel & company. 

Tovární komplex na břehu 
Čimického potoka zahrnoval 
i byty pro dělníky a ostatní 
personál. Pro stavbu továrny na 
dynamit byla vybrána odlehlá 
úzká rokle, vedoucí od Zámků 
k Bohnicím, která je sevřená 
sráznými skalními stěnami 
s protékajícím potokem a blíz-
kou říční dopravou. I přes teh-
dejší protest majitelů pozemků 
bylo díky přímluvě rakousko- 
-uherské vojenské správy roz-
hodnuto o stavbě za rekordní 
tři měsíce. Bohužel už krátce po 
zahájení výroby se zde odehrálo 
několik tragédií. Původní provi-
zorní objekty byly úplně zničeny 
a na místě zde vznikla nová 
pevnější továrna s mohutnými 
ochrannými valy. 

hnojivA se prosLAviLA 
po ceLéM světě
Továrna měla hned od počátku 
velkou potíž s kyselinami, jež 
odpadají při výrobě dynamitu 
a které bylo nutné bezpečně 
neutralizovat. Proto byl záhy 

vedle továrny na dynamit vybu-
dován závod na umělá hnojiva 
s produktem, který se stal hitem 
po celém světě pod krkolomnou 
obchodní značkou Nitrilsuperfos-
fat a majitel společnosti musel 
velmi rychle díky ohromnému 
zájmu o tento produkt postavit 
další odnož v Lovosicích. V roce 
1873 už bohužel Bohnice ve 
výrobě dynamitu první příčku 
v Evropě neudrželi a prvenství 
převzala Bratislava. 

zA sociALisMu 
dynAMitkA ČAsto 
MěniLA název
Po vzniku samostatného Česko-
slovenska se výrobní program 
zaměřil na průmyslové trhaviny 
chloratit a astralit. Výroba se 
ovšem nevyplácela a provoz 
továrny byl brzy zcela zastaven. 
V roce 1923 koupil areál zbrojař 
František Janeček a pod vede-
ním ředitele Ing. Jaroslava 
Velinského v něm vyráběl ruční 
granáty s bezpečnostní zápal-
kou – vynález, který si sám 

nechal patentovat. Po roce 1939 
převzala továrnu německá 
firma M. Berker a společně 
s firmou Waffenwerke-Brun 
(Brněnská zbrojovka) zde vyrá-
běla střelný prach. 

Po znárodnění 7. března 1946 
byl areál začleněn do národního 
podniku Zbrojovka Brno a roku 
1950 pod národní podnik Kon-
strukta Praha, která zde vybu-
dovala střelnici. Po ní dynamit-
ku převzal podnik Jiskra, který 
zde obnovil výrobu pyrotechni-
ky. od roku 1961 areál patřil 
národnímu podniku Řempo.

vstup do dynAMitky 
je riskAntní
Po revoluci v roce 1989 byla 
bývalá továrna vrácena v resti-
tuci původnímu majiteli Dyna-
mitky. Následně celý objekt 

koupila italská společnost 
Dinasta. V roce 2002 koupila 
továrnu italská firma Heraklion. 
Územní plán zde předepisoval 
rekreační využití. V roce 2010 
údajně vlastník žádal o změnu 
územního plánu na jiný způsob 
rekreačního využití, více zamě-
řený na sport a možnosti ubyto-
vání. Chtěl odkrýt zatrubněné 
ústí Čimického potoka a pone-
chat některé cenné tovární 
stavby. Výtopnu s komínem 
zamýšlel upravit na udírnu 
na ryby a klub s prostorem 
pro grilování a sezení u ohně.

V areálu se dochovaly tři 
opuštěné stavby a 23 metrů 
vysoký zděný komín s oktogo-
nálním podstavcem a ozdobnou 
hlavou. Vstup do areálu je v sou-
časnosti bohužel kvůli chátrají-
címu stavu velmi riskantní. (jv)

dobový Pohled na slavnou dynamitku Alfreda Nobela. Foto: Antonín Alexander
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Ulice naší městské části

názvosloví ulic
Mirovická  Mirovice, ves se-
verovýchodně od Prahy. Uli-
ce vznikla pod současným jmé-
nem roku 1931. 

Modřínová  Pojmenována pod-
le stromu, modřínu, z rodu jeh-
ličnatých dřevin z čeledi boro-
vicovitých. Ulice jako ostatní 
v tzv. Seidlově kolonii nese ná-
zev podle stromu. 

na hlinách  Název přírodního 
původu. Pojmenováno dle star-
šího pomístního názvu souvise-
jícího nejspíše s provozem cihel-
ny v Kobylisích. 

na kopytářce  Ulice po svém 
vzniku pojmenována v roce 
1925 podle Kopytářky, bývalé 
tamní vinice, která zde byla ješ-
tě na počátku 19. století.

na Ládví  Název ulice dle smě-
ru k vrchu Ládví. Současný ná-
zev nese od vzniku zástavby 
Nových Ďáblic po roce 1920.

na pecích  Název ulice dle cih-
lářských pecí, které zde bývaly, 
pojmenována byla roku 1925.

na pěšinách  Ulice převzala 
tamní starší pomístní název, jejž 
nese od své zástavby vzniklé 
před rokem 1906.

na přesypu  Název vyjadřu-
je písčitý charakter povrchu to-
hoto území před vznikem zdejší 
zástavby, který zde i v okolí dal 
vzniknout dnes již zcela zmi-
zelým či neprovozovaným pís-
kovnám.

na rozvodí  Ulice přejala star-
ší pomístní jméno, které vyja-
dřuje, že směřuje po vrcholo-
vé vrstevnici, jež je v orientaci 
severovýchodní a jihozápadní 
rozvodím.

na stírce  Ulice pojmenova-
ná podle bývalé vinice a později 
hospodářské usedlosti Stírka či 
Štírka, která stávala v místech 
této ulice.

nad koupalištěm  Ulice po-
jmenovaná podle své polohy 
vznikla roku 1961.

nad šutkou  Ulice pojmenová-
na podle své polohy nad used-
lostí Šutka po svém vzniku 
v roce 1935. Šutka, bývalá vini-
ce, později i hospodářská used-
lost, která patrně náležela po 
určitou dobu k majetku praž-
ské rodiny erbovních měšťanů 
Šudů ze Semanína. 

nad záložnou  Ulice pojme-
nována roku 1935 podle své 

polohy nad bývalou záložnou 
v Kobylisích.

náhorní  Pojmenována po 
svém vzniku podle své polohy 
na vyvýšenině v roce 1926.

neratovická  Neratovice, v do- 
bě pojmenování ulice v roce 
1938 ves, dnes město, známé 
svou chemickou výrobou, se-
verně od Prahy na Mělnicku.

okrouhlická  Ulice nese název 
dle místního dvouvrší okrouh- 
lík, též okrouhlí, hora okrouhlá  
od svého vzniku okolo r. 1925.

ořechová  Ulice jako ostatní 
v tzv. Seidlově kolonii nese ná-
zev podle stromu, ořechu (bota-
nicky správně ořešák), který se 
vyskytuje v několika druzích, 
u nás nejčastěji pěstován ořech 
královský (vlašský). 

pakoměřická  Pakoměřice, ves 
blízko Prahy, severně od jejích 
hranic. Ulice vznikla pod sou-
časným názvem v roce 1926.

paláskova  Bohumil Palásek 
(1909–1944), dělník v ČKD, člen 
KSČ, za nacistické okupace se 
podílel na ilegální činnosti na 
nádraží Praha-Strašnice, popra-
ven v Brandenburku.

pod hliništěm  Ulice pojme-
nována po vzniku v roce 1925 
podle své polohy a přírodního 
původu.

pod hvězdárnou  Ulice pro-
chází pod vrškem, na kterém 
byla postavena roku 1952 ďáb-
lická hvězdárna.

pod kynclovkou  Kynclov-
ka též Kinzlovka, bývalá zdej-
ší usedlost. Ulice pojmenována 
roku 1947.

pod náměstím  Název zave-
den v roce 1925 pro ulici, která 
měla být pod tehdy zde projek-
tovaným, ale nikdy neuskuteč-
něným náměstím.

pod písečnou  Ulice byla po-
jmenována v roce 1963 pod-
le své polohy ke starší ulici Pí-
sečné. 

pod sídlištěm  Ulice vznikla 
v roce 1950 a šla po okraji teh-
dy zde nově vybudovaného síd-
liště, v roce 1955 byla podle této 
své polohy pojmenována.

pod statky  Ulice zřejmě dale-
ko staršího původu byla pojme-
nována v roce 1925 podle své 
polohy pod zdejšími (dnes již 
bývalými) selskými statky.

buďte hrdi na místo, kde Žijete

kobylisy, 2. díl

o vzniku jména Kobylisy existuje 
několik výkladů a pověstí. Ve 12. 
a 14. století museli sedláci chovat 
pro pány koně, a tak vznikla řada 
jmen, např. Kobylí, Kobylice 
a tedy snad i Kobylisy. Podle 
jiného názoru se ve zdejší krajině 
hojně pěstovalo a v chatkách 
– kobách – lisovalo víno. Podle 
jedné pověsti zde stávala na 
kopci šibenice a na nebožtíkovo 
tělo se slétávali havrani – koby, 
kteří se k mrtvému tělu „lísali“.

Zatímco název této čtvrtě 
nabízí tři možné varianty výkla-
du, z nichž lingvisté se přiklánějí 
k druhé variantě, u označení ulic 
je původ jejich názvu zřejmý. 
Řada z nich vychází z pomístních 
jmen, tj. jmen objektů pevně 
fixovaných v krajině, která vznik-
la v určité době z potřeby orien-
tace v terénu. Pomístní jména 
jsou pevně vázána na určitý 
objekt, ať už geografický (Na 
Rozvodí, Náhorní, okrouhlická, 
Vršní); ulice v Kobylisích jsou 
pojmenovány také podle vsí 
a měst na sever od Prahy; přírod-
ní (U Třešňovky, Pod Hliništěm, 
Pod Písečnou), historický či 
název vážící se ke konkrétní 
budově v dané oblasti (Nad 
Záložnou, Pod Hvězdárnou, 
Ke Koupališti apod.). 

Historické hledisko v názvu 
ulic odkazuje v případě Kobylis 
na rolnický a statkářský život 
původních obyvatel (K ovčínu, 
Pod Statky) a výčet ulic (Ke Stír-
ce, Na Kopytářce, Nad Hercov-
kou, Nad Šutkou, Pod Kynclov-
kou) připomíná zdejší usedlosti. 
V Kobylisích se v 19. století a na 
počátku 20. století těžil a zpraco-
vával písek a nacházely se zde 
i čtyři cihelny. Připomínky této 

činnosti se dnes dají najít v ná-
zvu ulic U Pískovny, Na Pecích, 
Na Přesypu. Právě pomístní 
jména, která přetrvávají po záni-
ku objektů, jsou nesmírně cenná, 
neboť v nich je uchováno svědec-
tví o dřívějších hospodářských, 
sociálních a kulturních 
poměrech.

Ulice Střelničná či Za Střelnicí 
odkazuje na Kobyliskou střelnici, 
kterou zde vybudovala rakousko- 
-uherská vojenská správa v le-
tech 1889–1891. Tato vojenská 
střelnice byla za II. světové války 
využita jako popraviště českých 
vlastenců, a proto názvy ulic 
v Kobylisích uvádí jména lidí, 
kteří se zapojili během války do 
odbojové činnosti, při které 
položili svůj život. osm z nich 
padlo přímo na Kobyliské střelni-
ci. Pouze ulice pojmenovaná po 
Petru Bezručovi tvoří v Kobyli-
sích světlou výjimku, čímž záro-
veň potvrzuje pravidlo. 

Zajímavé jsou názvy ulic v tzv. 
Seidlově kolonii, které představu-
jí jeden z pražských ucelených 
systémů pojmenování ulic podle 
stromů. Seidlova kolonie se 
nachází naproti Ďáblickému 
hřbitovu. Jedná se o kolonii 
rodinných a malých činžovních 
domků, která připomíná rozvoj 
„satelitů“ za hranicemi Velké 
Prahy v období první republiky. 
Název kolonie vznikl podle 
tehdejšího majitele pozemku, 
velkouzenáře z Prahy a majitele 
cihelny u Bořanovic, jistého pana 
Seidla, který území zakoupil 
hned po první světové válce 
s úmyslem rozprodat ho na 
stavební parcely. Je zajímavé, že 
jméno dávno zemřelého statkáře 
dodnes figuruje v názvu kolonie.

restaurace na mělnické s dnes již neexistující zastávkou, část tzv. 
Seidlovy kolonie, 1957–1960. Foto: archiv MČ P8
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pohnertova  Vladimír Poh- 
nert-Šikot (1912–1942), v le-
tech 1938–41 sekretář Komso-
molu v Brně, za nacistické oku-
pace člen I. ilegálního ÚV KSČ, 
zatčen 1941, popraven v Ber-
líně.

předbořská  Pojmenována 
původně podle obce Předboj 
u Kojetic v roce 1930, kdy ov-
šem existovala jen na zasta-
vovacím plánu, stejně jako její 
protilehlá ulice Čenkovská. Její 
jméno později zkomoleno na 
Předbořská. Ulice je umístě-
na na místě, kde měla původ-
ně stát již zmíněná Čenkovská 
ulice, která se nakonec nerea-
lizovala.

přemyšlenská  Přemyšlení, 
ves severně od hranic Prahy. 
Ulice pojmenovaná v roce 1925 
vznikla v rámci  Nových Ďáblic.

rajmonova  František Rajmon 
(1893–1943), odbojový pracov-
ník, četnický strážmistr, za ně-
mecké okupace obžalován z ve-
lezrady a popraven na střelnici 
v Kobylisích.

rolnická  Ulice pojmenová-
na po svém vzniku v roce 1925 
podle své polohy za dnes již bý-
valými rolnickými usedlostmi 
ve starých Kobylisích.

roudnická  Roudnice, měs-
to v severních Čechách na Li-
toměřicku, původně s hradem 
pražských biskupů. Název od 
vzniku ulice v roce 1975.

sebuzínská  Sebuzín, obec 
v severních Čechách blízko Ústí 
nad Labem. Ulice pojmenována 
roku 1972.

sedlecká  Sedlec (z obecně slo-
vanského sedlo-dvorec, byd-
liště, přípona -ec značí malý 
dvorec), první historické zprá-
vy o této vsi připojené k Praze 
roku 1922 pocházejí z počátku 
14. století. Dnes katastr v rámci 
městské části Praha-Suchdol.

slancova  Karel Slanec (1903–
1942), člen odbojové skupiny  
železničářů, kteří prováděli sa-
botáže na dráze. Zatčen a po-
praven nacisty v Praze.

služská  Sluhy, ves severně 
od Prahy u Brandýsa nad La-
bem. Název od vzniku ulice 
v roce 1935.

střekovská  Střekov, ves v těs-
ném sousedství Ústí nad La-
bem pod zříceninou stejno-
jmenného gotického hradu. 
Ulice pojmenována po svém 
vzniku v roce 1972.

střelničná  Na sever od ulice 
byla kolem roku 1890 vybudo-
vána vojenská střelnice, která 
během německé okupace slouži-
la nacistům jako popraviště. Uli-
ce pojmenována po svém vzniku 
v roce 1938.

šimůnkova  František Šimů-
nek (1897–1944) za nacistické 
okupace ukrýval osoby hleda-
né gestapem, organizoval pod-
poru pro perzekuované rodiny 
a kolportoval ilegální tisk, za-
tčen a popraven na Pankráci.

šiškova  František Šiška (1907–
1942), odbojový pracovník, v le-
tech 1943–45 ve vedení KSČ 
pražského kraje, rovněž člen IV. 
ilegálního ÚV KSČ, zatčen a po-
praven v Terezíně začátkem 
května 1945.

štíbrova  František Štíbr 
(1907–1942), za nacistické oku-
pace člen ilegálního ÚV KSČ, or-
ganizoval distribuci ilegálního 
tisku po celém protektorátu, za-
tčen a popraven.

tanvaldská  Tanvald, město 
na severu Čech v Jizerských ho-
rách u Jablonce nad Nisou. Uli-
ce pojmenována při svém vzni-
ku roku 1972.

taussigova  František Taussig 
(1909–1941), novinář, politický 
pracovník, člen KSČ, za okupa-
ce člen I. ilegálního ÚV KSČ, za 
heydrichiády zatčen a popraven 
na střelnici v Kobylisích.

trousilova  Antonín Trousil 
(1881–1962), původně typograf, 
pak ředitel tiskárny Rudého prá-
va, funkcionář KSČ a proletář-
ské tělovýchovy. Za nacistické 
okupace ilegálně pracoval v pro-
storu Bohnic, Kobylis a Troje, 
v letech 1944–45 vězněn v Te-
rezíně, 1948–53 předseda oNV 
Prahy 8.

třebenická  Třebenice, ves na 
Litoměřicku. Ulice pojmenována 
při svém vzniku v roce 1972.

třeboradická  Třeboradice, 
v době pojmenování okolo roku 
1930 samostatná obec sever-
ně od hranic Prahy, nyní součást 
městské části Praha-Čakovice.

u dětského domova  Ulice 
vznikla po roce 1938 při výstav-
bě salesiánského chlapecké-
ho domova. Pojmenována byla 
v roce 1947 U Chlapeckého do-
mova, od roku 1961 však platí 
současný název.

u Měšťanských škol  Podle po-
lohy ulice, která vznikla a byla 
pojmenována okolo roku 1938 

u skupiny budov vystavěných 
zde ve 30. letech 20. století pro 
tehdejší měšťanské školy.

u nádrže  Ulice byla pojmeno-
vána v roce 1925 podle své polo-
hy u tehdejší vodní nádrže.

u pískovny  Název dle polohy 
ulice je přírodního původu pod-
le tzv. cenomanských pískovců, 
jejichž rozpadem vzniká písči-
tá půda. 

u školské zahrady  Podle po-
lohy u zahrady školních budov, 
pojmenována až roku 1947.

u třešňovky  Název zaveden 
v roce 1925 podle polohy u bý-
valého sadu Třešňovka.

učitelská  Pojmenování zvole-
no podle toho, že stavebníkem 
místních domů bylo družstvo 
učitelů. Pojmenována byla před 
rokem 1975.

uzavřená  Ulice vznikla před 
rokem 1938. V době svého po-
jmenování v roce 1947 byla uza-
vřena domem čp. 187.

v brance  Podle staršího po-
místního jména, ulice pojmeno-
vána roku 1925.

veleňská  Veleň, ves severně 
od Prahy. Název byl zaveden 
po vzniku ulice roku 1930.

veltěžská  Veltěž, ves severně 
od Prahy. Ulice byla pojmenová-
na roku 1926.

větrušická  Větrušice, ves se-
verně od Prahy. Ulice byla pře-
jmenována na současný název 
roku 1955.

vodochodská  Vodochody, ves 
severně od Prahy. Ulice byla po-
jmenována roku 1957.

vršní  Název podle polohy na 
vrších, na kterých se rozkláda-
jí Kobylisy. Název byl zaveden 
roku 1947.

za střelnicí  Podle polohy za 
bývalou vojenskou střelnicí, po-
jmenována roku 1938.

zdibská  Zdiby, ves při severní 
hranici Prahy. Ulice pojmenová-
na roku 1925.

zlonínská  Zlonín, ves severně 
od Prahy. Ulice jako tehdy nová 
pojmenována roku 1930.

žernosecká  Velké Žernoseky, 
ves severně od Prahy na Lito-
měřicku. Ulice jako tehdy nová 
pojmenována roku 1972.

 
dvoustranu připravila   
PAvlA ToMŠíková

opáLkovA
Adolf Opálka (1915–1942), nadpo-
ručík čs. armády, velitel parašutis-
tické skupiny Out Distance, podílel 
se na provedení atentátu na Rein-
harda Heydricha. Padl s dalšími 
parašutisty 18. 6. 1942 obklíčen 
nacisty v kryptě kostela sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici. Jako 
pomstu za jeho podíl na atentátu 
byla rodina Opálkova vyvražděna 
(nebo zahynula v nacistických 
koncentračních táborech a vězni-
cích) skoro celá. Tyto brutální naci-
stické represálie se týkaly i rodin 
bratranců, sestřenic, švagrů, švag-
rových a dalšího širšího příbuzen-
stva. Po osvobození republiky byl 
Adolf Opálka in memoriam pový-
šen do hodnosti štábního kapitána 
pěchoty, v roce 1990 do hodnosti 
majora a od 30. 6. 2002 povýšen 
do hodnosti plukovníka.

petrA bezruČe 
Petr Bezruč, vlastním jménem 
Vladimír Vašek (1867–1958), český 
básník, hlavním tématem jeho děl 
byl politický a sociální útlak české-
ho etnika v tzv. rakouském Slezsku. 
Syn gymnaziálního profesora, složil 
maturitu v Brně a začal studovat 
klasickou filologii na pražské uni-
verzitě. Po třech letech se však 
vrátil do Brna a stal se úředníkem 
na poště. Tady pracoval až do pen-
ze – s výjimkou dvou let, kdy půso-
bil na poštovním úřadě v Místku, 
což zcela zásadně ovlivnilo jeho 
tvorbu. Poznal tu totiž zblízka ná-
rodnostní i sociální útlak slezského 
lidu, tady se zrodily jeho Slezské 
písně. Básně této sbírky začaly 
vycházet v letech 1899 a 1900 
v Herbenově časopisu Čas jako 
díla neznámého autora a vzbudily 
obrovskou pozornost. Jejich počet 
pak básník dále rozmnožoval, defi-
nitivní podobu dostala sbírka roku 
1928. Po jejím dokončení se však 
básník už navždy odmlčel, některé 
příležitostné verše či povídky zů-
staly zcela na okraji jeho tvorby.
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Školství a mládež

Ďáblík

Mapa

Taussigova 1, Praha 8

Sokolovská 121, Praha 8, Karlín

KOMUNITNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

RODINNÉ CENTRUM OSMI KAČ
Lib ická ulice 333, Praha 8 – imiceč Č

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

Pondělí
Zdravotní cvičení I. 9:00–10:00

Zdravotní cvičení II. 10:00–11:00

Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00

Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00

Ping-pong 11:00–16:00

Aby záda nebolela I. 18:00–19:00

Jóga pro začátečníky 19:00–20:00

Úterý
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00

Cvičení pro nejmenší 10:00–11:00

Ping-pong 11:00–16:00

Středa
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00

Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00

Aby záda nebolela II. 10:00–11:00

Ping-pong 11:00–15:00

Taneční pohybová průprava pro

nejmenší 16:00–17:00,

pro děti 3–6 let

Pilates pro pokročilé II. 19:00–20:00

Čtvrtek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00

Balanční cvičení pro seniory I.
9:00–10:00

Balanční cvičení pro seniory II.
10:00–11:00

Ping-pong 11:00–15:00

Cvičení pro nejmenší 16:30–17:15

Jugger 17:30–19:00

Jóga pro pokročilé II. 19:00–20:30

Pátek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–13:00

Jóga s hlídáním dětí 10:00–11:00

Ping-pong 11:00–13:00

Deskové hry + lego v rámci dětské
herny a dětského klubu Osmička
Během jednorázových akcí
Čarodějnice a Pohádkový les je
herna pro veřejnost uzavřena.
Ve státní svátky 1. 5. a 8. 5.
je centrum uzavřené.

Jednorázové akce
31. 5. Dětský den – KRC Osmička

10:00–12:00

Balanční jóga s doprovodným8. 6.
programem 9:00–13:00, 250 Kč

Přespání v Rodinném centru21. 6.
pro děti 6–12 let, od 17 hodin, 150 Kč

Joy fest – KC Hrubého25. 6.
tvořivé dílny s koncertem,

16:00–20:00

Kontakty:
tel.: 606 035 260

rc@osmickaprorodinu.cze-mail:

Pondělí
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00

Výtvarka s Andreou 9:30–10:30

Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:45–11:30

Úterý
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00

Montessori 10:30–11:30

Středa
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00

Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:00–11:00

Dámský klub s výtvarnou dílnou

18:00–20:00, každou lichou středu

Čtvrtek
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–16:00

Výtvarka s Ivetou 9:30–10:30

Pátek
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–13:00

V pondělí 10. 6. herna uzavřena
z důvodu společného výletu do ZOO.

Jednorázové akce
31. 5. Dětský den – KRC Osmička

10:00–12:00

– Zrcadlo zdobenéDámský klub5. 6.
mušlemi, 18:00–20:00, 150 Kč

Sousedská slavnost9. 6.
s bubnovacím workshopem

15:00-18:00

sraz v 9:00 předVýlet do ZOO10. 6.
pokladnami, klub je po dobu akce

uzavřený

Přespání v Rodinném centru21. 6.
pro děti 6–12 let, od 17 hodin, 150 Kč

– KC Hrubého, tvořivéJoy fest25. 6.
dílny s koncertem, 16:00–20:00

Kontakty:
281 863 104tel.:

dablik@osmickaprorodinu.cze-mail:

Osmička pro rodinu
naše akce na červen

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný asč

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Otevírací doba: po-čt, 13:00–18:00,

vstup zdarma

doučováníÚterý a středa:
15:00–19:00MAPAFEST27. 6.

Kontakty:
606 634 847tel.:

mapa@osmickaprorodinu.cze-mail:

Milé děti, rodiče a přátelé Osmičky pro rodinu

Pondělí
Montessori herna a zahrada
10:30–13:00

Vedená hodina Montessori
(pro děti 1–4 roky) 9:30–10:15

Úterý
Montessori herna a zahrada
9:00– 13:00

Jóga s hlídáním dětí 9:00–10:00

Comics 8 point 15:00–16:30

Comics 8 point – konzultace

16:30–17:00

Středa
Vedená hodina Montessori
(pro děti 1–4 roky) 9:30–10:15

Montessori herna a zahrada
10:30–13:00

Čtvrtek
Montessori herna a zahrada
9:00–13:00

Výtvarná dílna s Magdou
10:00–11:00, pro děti 1,5–4 roky

V pondělí 10. 6. centrum uzavřeno
- společný výlet do ZOO.
Z důvodu prázdninového provozu je
od 19. 6. do 1. 9. centrum uzavřené.

Jednorázové akce
Dětský den31. 5.

KRC Osmička 10:00–12:00

Sousedská slavnost9. 6.
s bubnovacím workshopem

15:00–18:00

Joy fest – KC Hrubého25. 6.
tvořivé dílny s koncertem,

16:00–20:00

725 860 929tel.:Kontakty:
e-mail: krc@osmickaprorodinu.cz

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

zcela jistě se všem dětem blíží velké

prázdniny, a s tím i konec školního

roku.

Nabízím vám tak výstavu a vernisáž

v OC Krakov, kde budou děti z komik-

sového klubu Comics 8 point

vystavovat svá díla.

Vernisáž proběhne 4. 6. a všichni jste

zváni.

Již nyní chystáme aktivity na podzim

a těšíme se na další školní rok. Sledujte

nás na facebooku a našich webových

stránkách.

Přeji vám všem krásné letní měsíce,

dětem radost z vysvědčení a začátku

prázdnin.

Všem dětem a rodičům, kteří budou

navštěvovat naše kluby i o prázd-

ninách, přeji mnoho radosti, humoru

a letního potěšení.

Za celý tým Osmičky pro rodinu

Kateřina Halfarová
ředitelka Osmičky pro rodinu
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Poslední volná místa

Pro velký zájem tento rok otevíráme dveře dětem všech věkových

kategorií po celé prázdniny.

Na děti bude čekat opět pestrý program dle věku, po celý den pitný režim, dobrý

oběd a dvě svačinky.

Neváhejte a mail s rezervací nám na rc@osmickaprorodinu.cz co nejdříve

pošlete.

Všechny tábory budou probíhat v Rodinném centru Osmička

(Čimice – Libčická 333/2) a budou se střídat běhy pro malé (3–6 let)

a velké (7–11 let)

Cena tábora: 2 500 Kč

Cena pro menší děti při odchodu po obědě: 1 500 Kč

Termíny táborů pro menší děti:
22. 7.–26. 7.

Termíny táborů pro větší děti:
15. 7.–19. 7., 29. 7.–2. 8., 12.–16. 8.

Informace: rc@osmickaprorodinu.cz,

tel: 606 035 260

Těšíme se na všechny úžasné děti,

váš tým Osmička pro rodinu.

Léto v RC Osmičce v Čimicích všechny děti
na příměstský tábor volá. Červen je pro klub Mapa důležitým

měsícem. Čeká nás totiž pátý ročník

oblíbeného MAPAFESTU, při kterém

oslavíme již páté narozeniny! Na děti

bude čekat hudební zkušebna,

malování na obličej, obří bublifuk,

foto koutek, žonglování, zahrají si

stolní fotbálek a Jugger. Slavnostní

den pak zakončíme táborákem, na

kterém si děti v případě zájmu budou

moci opéci něco dobrého.

V našem barevném domečku to žije

aktivně i večer, panečku.

Máme pravidelné cvičení pro ženy

i muže, kdo tedy po celém dni ještě

může…

Protáhnout se při józe i pilates, abys

byl ohebnější než sousedovic pes.

Jóga je teď IN, takže za pár lekcí bude

z tebe ohebný jogín.

Pozice hora, pes i kočička ti zmaluje

Od 4. června můžete v prostorách

Centra Krakov navštívit výstavu

komiksových děl dětí z komiksového

klubu Comics 8 point.

Na první výstavě komiksového klubu

Comics 8 Point se představí děti

ve věkovém rozmezí 10–13 let.

Přijďte s námi strávit hudební

odpoledne v našem Komunitním

a rodinném centru v Bohnicích! Máte

možnost vyzkoušet havajský nástroj

ukulele nebo rytmy západní Afriky pod

vedením zkušených lektorek hudební

školy ABC. Vlastní nástroje vítány.

Program nabízí zážitek i pro pasivní

účastníky v podobě hudebních

vystoupení. Těšíme se na vás!

Sousedská slavnost
PROGRAM:

15:00 písničky s kytarou a ukulele

15:30 bubenické vystoupení

(bubenická kapela Kauri)

16:00 workshop body percussion

16:30 workshop ukulele pro

začátečníky (možnost zapůjčení

nastroje)

17:00 písničky s kytarou a ukulele

17:30 vystoupení fletoveho souboru

Komiksová vernisáž Comics 8
point v Centru Krakov

Za uplynulý rok společně objevovali,

co všechno komiks zvládne: vznikaly

komiksy dobrodružné, akční, ale i auto-

biografické nebo experimentální.

To nejlepší, co za uplynulou dobu

vzniklo, můžete nyní vidět v KD Krakov.

Mapa slaví 5. narozeniny

Cvičení s Radkou Neubertovou
do růžova tvá líčka a svede to i každá

babička.

S Radkou je při lekci vždy zábava a už

nemáme bolavá záda.

Neplatíme drahé léky, protože aktivní

cvičení s Radkou nás postaví na nohy

zpátky.

Máme se fajn a díky Osmičce utahaní

padáme do hajan.

KRC U Pazderek 22 – neděle 9. 6. v 15:00-18:00

Klub mapa 27. 6. v 15:00-19:00

U Pazderek 265/22
Praha 8

C
O

M
I
C

S

8C
COMICS 8
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Školství a mládež

mŠ korycanská

školka je na špici 
péče o zdravotně 
oslabené děti

 n již od roku 2001 je mŠ ko-
rycanská špičkovým zaříze-
ním pro výchovu dětí před-
školního věku. 

od začátku svého působení 
dbáme na to, aby standardy 
naší péče o zdravotně oslabené 
děti měly maximální možnou 
úroveň. Víme, jak důležité je pro 
vás rodiče odcházet do svých 
kanceláří s pocitem klidu, že je 
o vaše dítě odborně postaráno 
v průběhu celého dne. 

Specializovaná zdravotní 
péče o děti je samozřejmou 
součástí každodenního režimu, 
stejně jako hry, obecné rozvojo-

vé programy, speciální vzdělá-
vání pro předškoláky, jazykové 
kroužky, plavání, hudební 
kroužky apod.

Je pro nás standardem být 
na špici v kvalitě poskytované 
péče, a proto máme k dispozici 
i ty nejmodernější dostupné 
prostředky, jakými jsou napří-
klad Biotronová lampa Zepter 
pro léčení kožních defektů, 
přenosné zařízení Salin přináše-
jící do tříd efekt atmosféry 
solné jeskyně, balanční plochu 
Posturomed pro rozvoj pohybo-
vých schopností zdravotně 
oslabených dětí nebo profesio-
nální certifikované inhalátory 

omron pro děti s různými 
dechovými potížemi, například 
s astma bronchiale nebo s roz-
ličnými alergiemi. 

Právě inhalace jsou nejfrek-
ventovanějšími léčebnými 
procedurami, které se dětem 
každodenně aplikují. Nejen že 
jsou prevencí vzniku obvyklých 
akutních problémů horních 
dýchacích cest (např. rýma, 
kašel), ale také zvlhčují a dezin-
fikují nosní sliznici.

Posledním přírůstkem do 
rodiny našich špičkových pro-
středků péče jsou nanovlákno-
vé okenní membrány Respilon, 
které přináší zcela novou úro-

veň ochrany tříd. Při použití 
této unikátní okenní sítě může-
me větrat po celý den, a přesto 
nevpouštíme do tříd škodlivé 
částice. Sítě do oken mají vodní 
sloupec, filtrují smog, prach, pyl, 
alergeny. V oblastech s intenziv-
ním slunečním svitem funguje 
Respilon okenní síť také jako 
ochrana před UV zářením. 
Membrána spolehlivě zabrání 
i průniku vody do interiéru – 
nemusíme tak okno s membrá-
nou zavírat ani při dešti. Husto-
ta nanovláken přitom po celou 
dobu chrání prostor třídy před 
roztoči, pyly – ne náhodou 
membrána představuje oblíbe-
né řešení pro alergiky.

A právě z toho důvodu, že 
alergici jsou mezi dětmi naší 
školky významně zastoupeni, 
jsme díky daru společnosti 
Respilon mohli zajistit tuto 
mimořádnou moderní technolo-
gii ochrany vždy na jedno okno 
v každé třídě, které se používá 
pro větrání.

Mgr. PeTrA sTIborová

mŠ na slovance

velikonoční  
tvoření ve škole

Pondělní podvečer 15. dubna 
mohly děti spolu se svými rodiči 
strávit v naší nově zrekonstruo-
vané jídelně. Zde pro ně bylo 
připraveno velikonoční tvoření 
v podobě zdobených věnců 
s jarními motivy. Věnce byly 
omotávány vlnou, a pokud děti 
ztratily trpělivost, omotávání 
za ně dokončili rodiče. Pravda, 
většinou to byly maminky. 
Ale i v rukách tatínků vznikala 
překvapivě úžasná dílka.

Pro děti byla připravena 
dílnička, kde si mohly vyrobit 

přáníčka nebo poskládat veselé 
zajíčky. 

Celý podvečer se nesl v jarní 
náladě, ke které přispělo i slu-
níčko, jež se dlouhé týdny ne-
chtělo ukázat. Tvoření bylo 
velmi příjemné a jsme moc rádi, 
že i v tomto uspěchaném čase si 
všichni našli čas strávit s námi 
kreativní chvíle.  A jelikož naše 
škola pořádá vícero akcí pro 
rodiče s dětmi, tak už se všichni 
můžeme těšit na zimu, kdy si 
společně vyrobíme adventní 
věnce.  (pk)

děti tvořily velikonoční věnce z vlny. Foto: MŠ Na Slovance

Talentová soutěž 
již brzy v Karlíně

 nDovolujeme si vás pozvat na finále 5. ročníku talentové 
soutěže MiriGili, spojené s velkolepou hudební show.

Jubilejní ročník pěvecké soutě-
že MiriGili – Má píseň se koná 
pod záštitou MČ Praha 8. V této 
soutěži vystoupí na jednom 
pódiu finalisté, společně s Davi-
dem Krausem, Martinou Balo-
govou, Janem Bendikem a Fer-

ry B. Přichystali jsme pro vás 
bohaté občerstvení formou 
grilů a vše další, co k takovým 
akcím patří. 

Těšíme se na vaši účast! 
V neděli 14. 7. od 13:00 hod. 
na Karlínském náměstí.
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zŠ Poznaňská

vybudování přírodních 
prvků ve školní zahradě 

 nnaše škola je dislokovaným 
pracovištěm základní školy 
při Psychiatrické nemocnici 
bohnice, která vzdělává žáky 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

V současné době úspěšně do-
končila zajímavý projekt – Vy-
budování přírodních prvků ve 
školní zahradě Státního fondu 
životního prostředí České 
republiky – EVVo.

Již v červnu tohoto školního 
roku budou žákům k dispozici 
nově vybudované přírodní 
prvky. Jedná se o hrabaliště 
a pěstitelské vany v areálu 
školní zahrady. 

Ve spolupráci s rodiči, zákon-
nými zástupci a veřejností 
budou nové prostory využity 
k environmentálnímu vzdělává-
ní žáků, které je nedílnou sou-
částí školního vzdělávání.

Nový školní projekt je zamě-
řen na pěstitelství a zejména 
na rozvíjení kladného vztahu 
k životnímu prostředí. Poslouží 
ale i k prohloubení vztahu 
rodičů s dítětem. Rodiče se 
aktivně podílejí na jednodu-

chých i náročnějších činnostech 
vedoucích k údržbě prvků 
svépomocí.

Učitelé plánují řadu projekto-
vých dnů zaměřených na pěsti-
telství a environmentální vý-

chovu. Doufáme, že tento 
projekt bude pro všechny zú-
častněné velkým přínosem.  (zin)

Poděkování

pro naše nejlepší 
paní učitelky
Rádi bychom poděkovali všem 
učitelkám za úžasný školní rok. 
Především náš dík putuje k na-
šim učitelkám ze třídy Houbiček 
v MŠ Bojasova. 

I letos vám chceme poděkovat 
za přátelskou atmosféru ve 
třídě a možnost setkávat se 
s ostatními rodiči na akcích 
třídy Houbiček, jako je limoná-
dová dílna, dýňování, pečení 
cukroví, vánoční dílna nebo 
tradiční vánoční besídka. 

Novinkou v tomto roce bylo 
čtení oblíbené knížky rodičů 
s dětmi spolu s vyráběním 
záložky a velikonoční pletení 
pomlázek. Při setkání ke dni 

maminek nezůstane oko suché, 
je neuvěřitelné, co s dětmi 
nacvičíte. Těšíme se na další 
milá setkávání během následují-
cího školního roku. Je vidět, 
že svoji práci máte rády a děláte 
ji srdcem. Děti jsou od vás skvě-
le připravené nejen do školních 
lavic, ale i do života. 

Přejeme vám krásné prázdni-
ny a hodné a šikovné děti v ná-
sledujících letech. Doufáme, 
že na vás budou hodné alespoň 
stejně jako vy na ně. Za rodiče 
srdečně děkují 

vendulA krAjInová  
A jAnA MIrgová

žáci u nově vybudovaných přírodních prvků. Foto: ZŠ Poznaňská

nejlePší učitelky Houbiček v akci. Foto: MŠ Bojasova
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kulturní akce

praha 8 oslavila 
den matek
„Naší akcí chceme vyjádřit 
především velký dík všem 
matkám. Jsme moc rádi, že 
se lidé dostavili i přes velkou 
nepřízeň počasí. I tak se akce 
povedla a maminky i děti od-
cházely velmi spokojeny. Na 
příští rok si budeme přát přede-
vším trochu víc sluníčka,” říká 
s úsměvem radní pro kulturu 

Michal Švarc (Patrioti pro 
Prahu 8).

Kulturní odbor MČ Praha 8 
uspořádal oslavy ke Dni matek 
na koupališti v Kobylisích. 
V areálu se po celý den střídali 
muzikanti, taneční i jiní začína-
jící i profesionální umělci. 
Všechny maminky měly samo-
zřejmě vstup zdarma.  (til)

Kultura

JUBILEJNí LIBEňSKé JARo MLADýCH

i Přes chladné Počasí a jemný déšť dorazilo do Kobylis kolem stovky dětí a maminek. Foto: Vladimír Slabý, Michal Švarc

hledá se

natáčení filmu 
sametová Libeň
MČ Praha 8 s režisérem oliverem Mali-
nou Morgensternem připravují ke 30. vý-
ročí Sametové revoluce krátkometrážní 
dokumentární film. Jestli máte z tohoto 
období doma videa či filmové záznamy 
8 mm, 16 mm, případně fotografie nebo 
plakáty, či jste pamětníci této významné 
události, tak prosím kontaktujte redakci 
časopisu osmička. Za poskytnuté mate-
riály budete mít poděkování v titulcích 
filmu a budete pozváni na premiéru 
v listopadu 2019. Pamětníci budou 
natočeni přímo do filmu. Za redakci 
osmičky děkujeme.  (til)

Již 25. ročník nesou-
těžní přehlídky žáků 
pražských umělec-
kých škol a konzer-
vatoří Libeňské jaro 
mladých zahájil 
v pondělí 13. května 
2019 radní pro 
kulturu Michal 
Švarc. Na úvodních 
dvou koncertech se 
v obřadní síni 
a v kapli Libeňské-
ho zámku představi-
li žáci ZUŠ Klapkova 
z Prahy 8. Festival 
pokračuje až do 
5. června 2019.  (vrs)
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fotorePortáŽ

Libeňská pouť se opět povedla
V sobotu 27. dubna se již popáté 
mohli obyvatelé Libně i okolí 
těšit na pouť, kterou spolu 
s farností sv. Vojtěcha pořádala 
městská část Praha 8. Na ná-
vštěvníky čekal bohatý program, 
spoustu jídla a zábavy. K posle-
chu zahráli muzikanti, publikum 
roztančili tanečníci a neuvěřitel-
né souboje předvedli šermíři.

Lidé se také mohli zúčastnit 
komentovaných prohlídek 
Libeňského zámku nebo kostela 
sv. Vojtěcha. Návštěvníky prová-
děl osobně radní pro kulturu 
Michal Švarc (Patrioti pro Pra-
hu 8). V neděli pak veselí zakon-
čila poutní mše svatá. 

Děkujeme všem pořadatelům 
i návštěvníkům, kteří i přes 
chladnější počasí přišli. Budeme 
se na vás těšit na libeňské pouti 
zase za rok!  (til)

libeňská Pouť již tradičně bavila návštěvníky všech generací. Foto: Vladimír Slabý
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slavnosti

v Libni se celý 
den hodovalo

 nv sobotu 18. května mČ Praha 8 uspořádala hrabalovy libeňské slavnosti. 
Na několika místech kolem Rokytky si lidé 
připomněli jednoho z největších českých 
literátů. V podzámčí vyrostlo pódium, na 
kterém se po celý den střídali umělci. K jíd-
lu se grilovalo maso a nechyběli samozřej-
mě zástupci těch nejlepších pivovarů u nás. 
Zájemcům se otevřely také dveře Nové 

synagogy nebo Divadla pod Palmovkou, kde 
Bohumil Hrabal nějaký čas pracoval. V pod-
večer se pak v libeňských restauracích četly 
Hrabalovy knihy. Nálada byla po celý den 
opravdu slavnostní. obyvatelé Libně i jejich 
přespolní kamarádi hodovali vskutku 
hrabalovsky.  (til)

Kultura

lidé si PřiPomněli Bohumila Hrabala na několika místech Libně. Foto: Ondřej Chytil

HUDBA: 
most mezi národy 
 
V pondělí 10. června 2019 od 19 hodin  
Sál Libeňského zámku, Zenklova 1/35, Praha 8 
Brazilsko-český koncert s hudbou spojující svět 
 

 

 
 
 

Zpěv: Érica Alves de Almeida, Cleverson Cabral (Brazílie) – 
Martin Vydra (ČR)  

Hudební doprovod: Ricardo Itaborahy Soares se synem 
Matheusem (Brazílie)  

 

Pořádají Městská část Praha 8 a Město Nepomuk 
 

Vstupné dobrovolné 

12. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST 

30. 5. 2019
PSYCHOLOGICKÉ VÝZKUMY

PhDr. Ivana Křížová, Ph.D. 

6. 6. 2019
OVERTONOVA OKNA, ANEB JAK ZMĚNIT NEZMĚNITELNÉ

MUDr. Richard Krombholz, MBA a PhDr. Jiří X. Doležal

13. 6. 2019
SPIRITUÁLNÍ PÉČE O PSYCHICKY NEMOCNÉ

Mgr. Jaromír Odrobiňák

Koná se vždy ve čtvrtek (7. 3. – 13. 6. 2019) od 17:15 do 18:45 hodin 
v Divadle Za plotem, Psychiatrická nemocnice Bohnice,  Praha 8, Ústavní 91

15:00

kino senior

60

66 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Jak se vypořádat se ztrátou a dát životu nový smysl (cz titulky)

15:00

kino senior

60

136 BOLEST A SLÁVA
Jak těžké je oddělit osobní a tvůrčí život. Režie Pedro Almodóvar 
(cz titulky)

206 RODIČE NA TAHU
Americká komedie jaksepatří. V hlavních rolích Alec Baldwin a 
Salma Hayek (cz titulky)

15:00

kino senior

60

www.divadlo.bohnice.cz
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Hlavní město Praha
akci podpořilo částkou
ve výši 4 000 000 Kč

vážení obyvatelé prahy 8,
rádi bychom vás jménem festivalu 
United Islands of Prague a MČ 
Praha 8 pozvali na 16. ročník 
mezinárodního hudebního festiva-
lu, který se uskuteční ve dnech 
31. května a 1. června v ulicích 
Karlína. Akce se koná pod záštitou 
radní hlavního města Prahy 
MgA. Hany Třeštíkové a starosty 
MČ Praha 8 Ondřeje Grose.

Festival United Islands of Pra-
gue se po celou dobu své existence 
zaměřuje především na objevování 
nové muziky a podporu hudeb-
ních talentů. Za svou bohatou 
historii představil více než tisícov-
ku zahraničních umělců, přičemž 
řada z nich dnes patří k velkým 
jménům světové hudební scény. 
Letošní ročník s podtitulem British 
Editon přiveze to nejzajímavější 
z mladé britské hudby v čele 
s kapelami The Sherlocks a Husky 
Loops, které v minulosti koncerto-
valy třeba s takovými hvězdami 
jako Arctic Monkeys nebo Placebo. 
Kromě nich budou k vidění kon-
certy českých kapel Zrní, Kapitán 
Demo nebo The Atavists, ale 
i nespočet dalších hudebních 

objevů z celého světa. Festival se 
letos také připojí k oslavám výročí 
30 let svobody a nabídne bohatý 
doprovodný program i pro rodiče 
hledající originální zábavu na Den 
dětí, například vystoupení oblíbe-
ného tria Bombarďák, nebo mno-
ha pěveckých sborů z Prahy 8 
v sobotu dopoledne na hlavním 
pódiu. Křižíkova ulice a přilehlé 
okolí se tak během festivalu sta-
nou hlavní kulturní tepnou Prahy 
a místem, které přináší nevšední 

hudební zážitky. Více informací 
o programu najdete na stránkách 
www.unitedislands.cz.  

Na celý festival je pro všechny 
vstup již tradičně zdarma. 

S průběhem festivalu budou 
spojena nutná dopravní omezení 
a opatření, na která včas upozorní 
dopravní značení. Ve čtvrtek 30. 
května bude v rámci příprav 
festivalu uzavřena ulice Křižíkova 
v oblasti Karlínského náměstí 
mezi ulicemi Peckova a Kollárova. 

V pátek 31. května se budou 
uzavírky, omezení dopravy a zákaz 
parkování týkat oblastí: Karlínské 
náměstí před kostelem, přilehlé 
ulice Kollárova a parkoviště v se-
verozápadní části Karlínského 
náměstí, dále oblasti Kaizlových 
sadů, zejména ulice U Invalidovny, 
Za Invalidovnou a Molákova. 
V sobotu 1. června bude zcela 
uzavřena ulice Křižíkova v oblasti 
mezi Karlínským náměstím 
a Kaizlovými sady, části přilehlých 
ulic Thámova a Březinova, a Lyč-
kovo náměstí. Návrat k běžnému 
stavu nastane v neděli od 
12 hodin. 

Náhradní parkování pro rezi-
denty bude už od pátku zajištěno 
v ulici Sokolovské v oblasti Kaizlo-
vých sadů a na Rohanském ostro-
vě. Vyhrazená stání pro invalidy 
zůstanou zachována, stejně jako 
přístup ke garážím a průjezd do 
nich bude umožněn. 

Prosíme všechny obyvatele 
Karlína o pochopení a vstřícnost, 
neboť v oblastech uzavírky budou 
stát pódia, stánky s občerstvením, 
technické zázemí festivalu apod.

Děkujeme a srdečně zveme,
TýM unITed IslAnds A PrAhA 8

united islands po roce opět zavítají do Karlína.
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Sport

rozpis utkání 
Zápasy v základních skupinách

vyřazovací část a zápasy o konečné umístění

Datum Čas Hosté vs. Domácí Datum Čas Hosté vs. Domácí

13. 6. Čtvrtek
18:00 ZaHajovací ceremoniál

19:30 Nový Zéland vs. Česká republika

14. 6. Pátek

10:30 Jihoafrická republika vs. Venezuela

13:30 Dánsko vs. Kanada

14. 6. Pátek

13:30 Filipíny vs. Kuba

16:30 Singapur vs. Austrálie 16:30 Argentina vs. Botswana

19:30 Nizozemsko vs. Spojené státy americké 19:30 Mexiko vs. Japonsko

15. 6. Sobota

10:30 Botswana vs. Filipíny

15. 6. Sobota

10:30 Jihoafrická republika vs. Dánsko

13:30 Japonsko vs. Argentina 13:30 Singapur vs. Venezuela

16:30 Kuba vs. Nový Zéland 16:30 Kanada vs. Nizozemsko

19:30 Mexiko vs. Česká republika 19:30 Spojené státy americké vs. Austrálie

16. 6. Neděle

10:30 Singapur vs. Nizozemsko

16. 6. Neděle

10:30 Kuba vs. Botswana

13:30 Venezuela vs. Dánsko 13:00 Argentina vs. Filipíny

16:30 Spojené státy americké vs. Jihoafrická republika 16:00 Nový Zéland vs. Mexiko

19:30 Austrálie vs. Kanada 19:00 Česká republika vs. Japonsko

17. 6. Pondělí

10:30 Mexiko vs. Kuba

17. 6. Pondělí

10:30 Jihoafrická republika vs. Singapur

13:30 Botswana vs. Nový Zéland 13:30 Nizozemsko vs. Venezuela

16:30 Filipíny vs. Japonsko 16:30 Dánsko vs. Austrálie

19:30 Česká republika vs. Argentina 19:30 Spojené státy americké vs. Kanada

18. 6. Úterý

10:30 Austrálie vs. Jihoafrická republika

18. 6. Úterý

10:30 Botswana vs. Mexiko

13:30 Venezuela vs. Kanada 13:30 Kuba vs. Argentina

16:30 Singapur vs. Spojené státy americké 16:30 Nový Zéland vs. Japonsko

19:30 Nizozemsko vs. Dánsko 19:30 Česká republika vs. Filipíny

19. 6. Středa

10:30 Japonsko vs. Kuba

19. 6. Středa

10:30 Austrálie vs. Venezuela

13:30 Filipíny vs. Nový Zéland 13:30 Kanada vs. Singapur

16:30 Mexiko vs. Argentina 16:30 Dánsko vs. Spojené státy americké

19:30 Botswana vs. Česká republika 19:30 Jihoafrická republika vs. Nizozemsko

20.6. Čtvrtek

10:30 Venezuela vs. Spojené státy americké

20.6. Čtvrtek

10:30 Filipíny vs. Mexiko

13:30 Dánsko vs. Singapur 13:30 Japonsko vs. Botswana

16:30 Kanada vs. Jihoafrická republika 16:30 Argentina vs. Nový Zéland

19:30 Nizozemsko vs. Austrálie 19:30 Kuba vs. Česká republika

Praha Havlíčkův Brod

Datum Čas (*) (*) místo

 23. 6. Neděle

10:30 Souboj o 7. místo Poražený play-off o 5.-8. místo 1 Poražený play-off o 5.-8. místo 2 Praha
13:30 Souboj o 5. místo Vítěz play-off o 5.-8. místo 1 Vítěz play-off o 5.-8. místo 2 Praha
16:30 Souboj o 3. místo Poražený SF1 Poražený SF2 Praha
19:30 Finále Vítěz SF1 Vítěz SF2 Praha

ZávěreČný ceremoniál

Datum Čas (*) (*)

21. 6. Pátek

10:30 Souboj o 15. místo A8 B8
13:30 Souboj o 13. místo A7 B7
16:30 Souboj o 11. místo A6 B6
19:30 Souboj o 9. místo A5 B5

Datum Čas (*) (*) místo

22. 6. Sobota

10:30 Play-off o 5.-8. místo 1 Poražený ČF1 Poražený ČF4 Praha
13:30 Play-off o 5.-8. místo 2 Poražený ČF2 Poražený ČF3 Praha
16:30 Semifinále 1 Vítěz ČF1 Vítěz ČF3 Praha
19:30 Semifinále 2 Vítěz ČF4 Vítěz ČF2 Praha

* Domácí tým bude určen losem.   Rozpis zápasů play-off může být změněn.

Datum Čas Hosté Domácí

21. 6. Pátek

10:30 Čtvrtfinále 1 B4 A1
13:30 Čtvrtfinále 2 B3 A2
16:30 Čtvrtfinále 3 A3 B2
19:30 Čtvrtfinále 4 A4 B1

** Umístění ve světovém žebříčku WBSC

Dánsko (11)  
Jihoafrická republika(12)  
Nizozemsko (19)
Singapur (22)

Kanada (2) 
Austrálie (4)  
Spojené státy americké (6)  
Venezuela (8)

Skupina BSkupina a
Nový Zéland (1)** 
Japonsko (3) 
Argentina (5) 
Česká republika (7)

Mexiko (9)
Botswana (13)  
Filipíny (17)  
Kuba (24)

Na minulém šampionátu letělo za plot 175 homerunů, 
kolik jich padne tentokrát? Přijďte se podívat na vlastní 
oči. Ti nejlepší pálkaři na světě si to letos rozdají o titul 
mistrů světa v Praze a Havlíčkově Brodě. A Češi jako 
desetinásobní mistři Evropy samozřejmě nebudou chybět.

Nenechte si ujít mistrovství světa v softballu mužů  
13. – 23. června. Všechny informace a vstupenky 
získáte na www.prague2019.com.

Homeruny BuDou! 
SoftBallové mS PoPrvé v ČeSku

softbal

pálkař to má těžší
 nmáme pár týdnů do mistrovství světa 

v softbalu mužů, které se uskuteční 
13. až 23. června v Praze 8 v bohnicích. 

Představujeme vám zakladatele a předsedu 
softbalového klubu Joudrs Praha Tomáše 
Kusého, který je hlavní trenér ženského áčka 
Joudrs a zároveň hlavní trenér softbalového 
českého národního týmu mužů. Tomáš Kusý 
spojil většinu svého života právě s Prahou 8 
a tímto úžasným sportem.

Jaký máte vztah k Praze 8?
Prahu 8 mám moc rád, žiji tu od narození. 
Sídlí tu náš klub a žiji tady se svou rodinou. 
Změnu neplánuji.

Jak jste se k softbalu dostal? 
Na ZŠ Hovorčovická v 8. třídě jednoho dne 
přišel pracovník DDM (Dům dětí mládeže) 
dělat nábor na softbal. V té době jsem hrál 
basketbal a na další sport se mi moc nechtě-
lo, ale později jsem se ke spolužákům přidal. 
Po dvou letech jsem začal s trénováním.

Sám jste byl aktivním hráčem a hrál jste 
za reprezentaci…
Ano, hrál jsem za DDM Praha 8, později za 
Krč Praha 4, byl jsem v reprezentaci juniorů 
a jeden rok v reprezentaci mužů. Právě ve 
20 letech jsem se rozhodl ukončit hráčskou 
kariéru a věnovat se trenérské činnosti, 
založení klubu a výstavbě areálu SK Joudrs 
Praha v Praze 8.

Jaké je být hráčem nároďáku, a jaké je 
být trenérem?

To asi nedokáži úplně posoudit, už víc než 
20 let nejsem hráčem, ale pokud bych i přes-
to měl odpovědět, tak hráč je odpovědný za 
sebe a trenér za celý tým. Dělat trenéra je 
časově náročnější, než být hráčem.

Na kterých akcích se vám s národním týmem  
nejvíce líbilo?
K mým nejlepším turnajům patří ty v ČR 
a mistrovství Evropy v roce 2014, kde se 
nám podařilo vyhrát titul před domácími 
fanoušky. Dále rád osobně jezdím v únoru 
na Nový Zéland, kde je léto a je to příjemná 
změna od české zimy.

Myslíte, že to má těžší nadhazovač, nebo 
pálkař?
Když jsem hrál, tak jsem byl nadhazovač 
a vždy jsem věřil, že to zvládnu. Takže 
to musí mít těžší pálkař.

Jaké tři hlavní vlastnosti musí mít repre- 
zentant?
odpovědnost, obětavost, odvaha.

Máte svůj tip, kolik padne na MS homerunů 
(pozn. redakce: odpal za plot)? A kolik z toho 
bude od českých hráčů?
Můj tip je sto a osm dá ČR! (zst)

zakladatel klubu Joudrs Tomáš Kusý 
na hřišti. Foto: Joudrs
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Městská část Praha 8 spolu s TJ Kobylisy 
uspořádaly již po 48. tradiční Jarní běh 
Ďáblickým hájem. Zúčastnily se všechny 
generace. Závod byl rozdělen do několi-
ka věkových kategorií a soutěžit mohl 
opravdu každý.

Běh je jeden ze nepřirozenějších pohy-
bů a pro děti i pro rodiče je důležité se 
s jarem pořádně proběhnout. I proto 
se v Ďáblicích tradičně závod koná.

První tři nejlepší běžci obdrželi medai-
le a diplomy. Z Ďáblického háje nakonec 
neodešel s prázdnou nikdo, protože 
všichni stateční účastníci dostali na ces-
tu sladká lízátka.

ondřej chyTIl

Jako každý rok proběhl náš největší 
klubový turnaj Kamiwaza cup 2019. Byly 
zde nejen děti z domácího klubu SK Kami-
waza Karate, které si mohly porovnat 
svoje dovednosti z předešlých kol dětské 
ligy, ale také nováčci, kteří nabrali odvahu 
během tréninků a přišli bojovat o první 
příčky. Máme radost, že o naše turnaje 
projevuje stále více a více malých karatis-
tů zájem. To nás velmi motivuje naše 
turnaje zlepšovat a vždy máme velkou 
radost z velkého počtu soutěžících. Gratu-
lujeme nejen oceněným, ale i ostatním 
dětem, které si i leckdy poprvé v životě 
vyzkoušely turnaj karate. 

denIsA Šťásková, sk kamiwaza karate

V polovině měsíce dubna se v Rusku 
konalo mistrovství světa v Pole Art 2019.
Na šampionátu nechyběli ani zástupci 
české poleartové scény. Mistrovství světa 
se v národním dresu zúčastnilo celkem 
devatenáct reprezentantů z celé ČR. 
Konkurence byla veliká. 

I letos naši reprezentanti ukázali, že 
patří mezi světové jedničky a z mistrov-
ství světa odváželi hned pět medailí.

Gratulace nepatří jen majitelům míst 
na stupni vítězů, ale i ostatním reprezen-
tantům a celému podpůrnému doprovod-
nému týmu, který tvořil základ a hlavně 
úspěch české reprezentace.

lenkA Mrkvová, viceprezidentka Čespas

BěH ĎáBLICKýM HáJEM TURNAJ V KARATE MS V PoLE DANCE

velká cena Prahy 8

hvězdy bMx pojedou 
v bohnicích
V sobotu 1. 6. 2019 pořádá TJ Slovan Bohnice – oddíl BMX pod 
záštitou starosty městské části Praha 8 ondřeje Grose 21. ročník 
tradičního BMX závodu Velká cena Prahy 8. Závod bude zároveň 
Krajským přeborem Prahy. 

V hlavní mužské kategorii Elite vyhrává vítěz velký putovní 
pohár, na kterém bude navždy uvedeno jeho jméno a rok, 
ve kterém zvítězil.

Kromě zkušených závodníků se mohou přihlásit i borci bez 
licence ve speciální kategorii příchozích. Postačí jakékoliv kolo, 
přilba, dlouhoprsté rukavice, dlouhé kalhoty a dlouhý rukáv. 
Přijďte si vyzkoušet tento atraktivní sport, který je od roku 2008 
zařazen mezi olympijské sporty.  (dib)

hArMonogrAM: 
09:00–10:00 registrace
09:15–09:50 tréninky pro kategorie 6–12 let, cruisery 
  a příchozí jezdce bez závodní licence
09:50–10:20 tréninky pro kategorie 13+ let a MtB
10:20–10:50 trénink pro kat. Junior/elite
11:15 zahájení závodu

prAktické info: 
•	 kde se dráha nachází? Hned vedle Čimického háje, mezi 

ulicemi Čimická a Lindavská.
•	 jak se tam dostanete? Pěšky, na kole, autem nebo autobusy č. 

102, 144, 152, 177, 200 do zastávky Čimický háj nebo č. 152, 177, 
200 do zastávky Podhajská pole.

•	 doprovodný program: hudba, občerstvení, tombola 
•	 vstup zdarma.
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Společenská rubrika

nově narozené děti

listopad 2018
Blažková Alice
Škabroud Tomáš

Prosinec 2018
Bučková Dorota
Housková Klára
Kopřiva Teodor
Kopřivová Evelína
Richter Jan

leden 2019
� Banot Petr

Kamešová Gabriela
Klečka Kristián
Lehká Nikol
Novotná Lillien
� Šulcová Alžběta

Tvrz Jakub
� Vesecký Tadeáš

únor 2019
Lustyková Lucie
Martinková Nikola
Matoušek Theodor

Matoušek Tobias
� Rakárová Alžběta

Toušková Zuzana

březen 2019
Brůžková Malvína
� Durasová Maruška

� Dvořáková Patricie

� Jachanová Kristýna

� Málková Berenika

Novák Albert
Pivec Maxmilián

� Roček Štěpán

� Tesař Jakub Vojtěch

� Tušer Viktor

duben 2019
� Aiznerová Natálie

Gajarská Sofie
Grygarová Sofie
� Hiruta Asami

� Knížek Jakub

� Kostiuková Eliana

� Kotrch Dagobert Adam

� Krištof Elizabeth Simona

� Molnárová Linda

Pribula Kryštof
� Salim Robert

� Sirotková Agáta

Valíček Vilém
Vašíčková Lilly

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

Všem dětem přejeme krásné 
a šťastné dětství a jejich 
rodičům blahopřejeme.
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ke gratulantům se připojuje i MČ praha 8: 
„Gratulace jsou pro mě nejen příjemným setkáním, ale rovněž 
možností dotázat se na potřeby seniorů, poskytnout poradenství 
ve věci dostupných sociálních služeb a případně nalézt podporu 
a pomoc,“ doplňuje místostarostka Vladimíra Ludková, která za 
naši městskou část velice často chodí seniorům blahopřát. 

jubilea

květen 2019
dne 9. 5. oslavili manželé jarmila a miloš kauckých 
50 let společného života, zlatou svatbu.  
Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví.

dne 31. 5. oslavila paní 
jiřina sigmundová 
pěkných 95 roků. 
do dalších let přejeme 
hodně radosti, 
spokojenost a štěstí. 
dcera a syn s rodinami.

Červen 2019
Paní marii kieleové přeje mnoho zdraví  
a síly do dalších let manžel luděk.

virtuos a pedagog
Libeňský rodák Milan Zelenka se 4. června dožívá 80 let. Zelen-
ka má zásadní význam pro vývoj kytarové hudby u nás. Po ab-
solutních vítězstvích v mezinárodních soutěžích (Moskva, 
Vídeň) se stal prvním českým kytaristou, který uvedl kytaru 
na velká koncertní pódia. Koncertní turné Milana Zelenky vedla 
do mnoha zemí nejen v Evropě a Asii, ale i do Japonska a USA. 
Pan Zelenka je bývalým profesorem HAMU. Vychoval celou 
řadu mladých kytaristů, z nichž někteří se slibně uplatňují 
v koncertním životě. Kromě pedagogické práce doma vede 
mistrovské kurzy v zahraničí a je zván do porot velkých světo-
vých kytarových soutěží.

Jeho mimořádně široký repertoár zahrnuje všechna slohová 
období. Významným charakteristickým rysem uměleckého 
profilu kytaristy Zelenky je hluboký a trvalý zájem o soudobou 
hudbu. Řada autorů mu dedikovala své kompozice. V posledních 
letech se intenzivně věnuje komponování vlastních skladeb. 
Je častým hostem nahrávacích studií nejen u nás, ale i v zahra-
ničí. Milan Zelenka otevřel kytaře cestu na česká koncertní 
pódia. Dnes v této tradici pokračují jeho žáci.  (vil)

milan zelenka se svým milovaným nástrojem v ruce. Foto: Ondřej Chytil

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8 
POD VEDENÍM 
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

START: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
U HÁJOVNY V ČIMICKÉM HÁJI

Účast na trénincích je ZDARMA, 
začít můžete kdykoli.

BĚHÁME S OSMIČKOU

Městská část Praha 8 ve spolupráci 
se sdružením R TEAM pořádají

Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18:00 
(DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN)

pořádá

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

Nordic walking
lekce

informace: Zdeněk Šír, 
zdenek.sir@praha8.cz, 
222 805 105

Nordic walkingNordic walking
KDY: každé pondělí od 9:00
KDE: sraz je na stanici tramvaje 
č. 17 Vozovna Kobylisy
Půjčování holí:  omezený počet holí, 
nutná rezervace předem

Nordic walking

2019
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

ponděLí
   9:00–12:00  Přístup na internet
   9:00–12:00  arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová) 

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

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

   13:00–15:30  stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo- 
va 1172/1 (vede M. Bílek)

   11:00–11:50  aj language titbits 
– jazykové lahůdky z angličtiny 
(vede PhDr. J. Sukopová) 

   11:30–12:45  jóga (vede E. Bihelerová) 
   13:00–13:50  repeating english – 
začátečníci a mírně pokročilí 
(vede V. Machulková) 

   13:00–16:00  Přístup na internet 
   14:00–16:00  Právní poradenství 
– pro objednané – 3. a 17. 6. 

úterý
   8:00–14:00  sociální poradenství 
   8:00–9:30  Přístup na internet
   8:00–9:00  Čchi-kung – 
pro pokročilé (vede M. Vilímová)

   8:00–8:50  aj zač. – follow me 1 – 
konverzační metodou  
(vede Ing. P. Vondráček)

   9:00–10:00  Čchi-kung – pro 
začátečníky (vede M. Vilímová)

   9:00–9:50  aj mírně pokročilí 1 – 
angl. pro jaz. školy i. + písně 
s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)

   9:30–11:00  dramaticko-recitační 
kroužek (vede Z. Poková) 

   10:00–10:50  aj stř. pokročilí 
– angl. pro jaz. školy ii. + písně 
s kytarou (vede Ing. P. Vondráček) 

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

   10:00–11:00  Školička Pc – 
konzultace (vede Ing. V. Pázler) – 
11. a 25. 6. 

   11:15–12:00  Přístup na internet 
   11:00–11:50  aj mírně pokročilí 2 
– angl. pro jaz. školy i. + písně 
s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)

   13:00–14:30  Přístup na internet
   13:00–14:30  nj konverzace 
pro pokročilé (vede L. Ulč) 

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

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

středA
   8:00–12:00  Přístup na internet
   8:30–9:20  aj – mírně pokročilí  
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

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

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

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

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

   11:00–13:00  kurzy společenského 
tance (vedou Ing. M. Sokol, E. Dlouhá) 

   13:00–15:30  stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 (vede o. Ferrová)

   13:00–16:00  Šachový kroužek 
   14:30–16:00  nj – konverzace 
pro pokročilé (vede T. Zelinka)

   13:30–15:30  Školička Pc pro zač. 
(vede doc. RNDr. E. Tomková)

Čtvrtek
   9:00–11:00  Školička Pc a internetu 
konzultační metodou – pokročilí 
(vede Mgr. K. Černý); nutno objednat se!

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

   9:00–10:00  orientální tanec 
pro seniory (vede Bc. K. Vlčková) 

   10:00–12:00  Půjčování knih – 
v klubovně v přízemí 
(vede M. Kloudová) – 13. a 27. 6.

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

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

   11:00–11:50  aj středně pokročilí 
– bible stories + písně s kytarou  
(vede Ing. P. Vondráček) 

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

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

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

pátek
   8:00–12:00  Přístup na internet
   9:00–10:30  american english – 
konverzace pro pokročilé  
(vede Mgr. H. Vašíčková)

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

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

   13:00–15:00  stolní tenis – 
hraje se v tělocvičně DK Ďáblík, 
Taussigova 1172/1 
(vede M. Šimonová)

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

   4. 6. od 10:00  hrátky z papíru 
– vede D. Zemanová

   6. 6. od 13:00  symbol lemniskáty– 
přednáší R. Svobodová

   12. 6. od 13:00  trénink paměti 
– vede Bc. Aneta Novotná

   13. 6. od 14:00  Československá 
republika: vznik a charakter – 
přednáška PhDr. A. Karkulové

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

   18. 6. od 9:00  Paličkování 
– vede D. Zemanová

   20. 6. od 14:00  beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou

   21. 6. od 8:30  Patchwork 
– vede S. Kyselová

   27. 6. od 13:30  Procházka po Praze 
s průvodkyní judr. h. barešovou 
– přihlášení předem nutné od 
prvního dne v měsíci tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP. Při velkém 
zájmu bude procházka i od 11:00 
(informace dostanete v kanceláři)

upozornění:
   od 1. do 4. 7. bude v cAp zavřeno 

centrum  
aktivizaČních 
ProGramů

caP burešova

ProGram

červen 

2019

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

PRAHA 
NEZNÁMÁ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

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

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

13. 06. 2019
OD 15:00
Stavitel Vácslav Havel
a jeho pokračovatelé

11. 06. 2019
OD 15:00
Evžen Savojský
francouzský princ ve 
službách Habsburků

SOU KaDeřnicKé, Praha 8 – KarLínSKé náM. 
ve spolupráci s MČ Praha 8 opět připravilo úspěšnou akci

SBližOVáNí GeNeRACí
Od 1. 4. do 26. 6. 2019 mohou občané Prahy 8 starší 55 let
využít kadeřnické služby žáků 1. ročníku pouze za cenu spotřebova-
ného materiálu.  Akce probíhá na dvou provozovnách odborného 
výcviku:
Karlínské nám. 8/25  
(v budově školy) 
pondělí–pátek 8.00–13.00 hod.  
tel. pro objednání: 241 493 530

Molákova 36 (proti výstupu 
z metra Invalidovna) 
pondělí–pátek 8:00–12:00 
a 13:00–18:00 hod.  
tel. pro objednání: 244 467 271

Návštěvu je nejlepší předem objednat, barvení vlasů a chemickou 
preparaci (trvalou) je třeba vždy předem dohodnout.

GerontoloGické centrum Praha 8 – kobylisy 
přijme do svého kolektivu

sanitáře / ošetřovatele
s kurzem sanitáře nebo certifikátem ošetřovatele

a

zdravotní sestru s reGistrací 
na HPP do směnného provozu

Životopis, prosím, zašlete na e-mail staniční sestry: 
zlatka.sipkova@gerontocentrum.cz,  

případné další informace u paní Šípkové na tel. 602 350 847
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

ponděLí
   8:00–9:00  Přístup na internet
   8:15–9:00  Čchi-kung  
(vede M. Dobrovská)

   9:00–10:00  nordic walking  
(vede J. Hrubá) – sraz před CAP 

   9:00–10:15  aj – pro mírně 
pokročilé (vede Mgr. M. Rexová)

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

   9:15–10:15  Školička Pc a internetu 
pro zač. (vede o. Měchura) 

   10:15–11:15  interlingua – meziná-
rodní jazyk (vede o. Měchura) 

   10:30–11:30  jóga (vede J. Borská)
   12:30–15:00  Přístup na internet
   11:45–12:30  zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová)

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

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

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

   9:00–10:00  zdravotní cvičení 
(vede J. Hrubá)

   9:45–10:45  interlingua – meziná-
rodní jazyk (vede o. Měchura)

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

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

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

   13:00–14:30  Přístup na internet
   11:15–12:40  jóga 
(vede E. Bihelerová) 

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

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

   13:00–14:00  ij – pro mírně 
pokročilé (vede E. Hyklová) 

   13:00–15:00  sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice SoS) – 
liché týdny: 4. a 18. 6. 

středA 
   8:00–9:00  Přístup na internet
   8:15–9:00  zdravotní cvičení  
(vede Kovaříková)

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

   9:00–9:50  Školička Pc a internetu 
pro mírně pokr. (vede Ing. V. Košťál) 
– liché týdny: 5. a 19. 6. 

   9:10–9:50  zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda) 

   10:00–11:00  Školička Pc 
a internetu pro začátečníky 
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny: 
5. a 19. 6. 

   10:00–10:50  fj – pro mírně pokro-
čilé (vede M. Randyšová)

   10:00–11:00  trénink paměti na Pc 
– brain jogging – sudé týdny: 26. 6.  

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

   11:00–12:00  fj – konverzace  
(vede M. Randyšová)

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

   13:30–15:00  bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a J. Hrubá) 
– liché týdny: 5. a 19. 6.  

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

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

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

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

   10:00–12:00  kurz pro začínající 
rodopisce (vede o. Pačesová)

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

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

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

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

pátek 
   8:00–9:00, 12:00–14:00  Přístup 
na internet

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

   8:30–9:30  aj – začátečníci  
(vede H. Pexová) 

   9:00–9:50  Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) –  
31. 5. a 14. 6.   

   10:00–10:40  zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 

   10:00–10:50  Šj – pro mírně 
pokročilé – opakování od 10. lekce 
(vede PhDr. o. Macíková)

   10:00–10:50  Školička Pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
31. 5. a 14. 6. 

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

   11:00– 11:50  interlingua – 
mezinárodní jazyk 
(vede o. Měchura)

   12:00–13:00  zdravotní cvičení 
(vede J. Josková)

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

   zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská buď 
osobně, nebo telefonicky na 
telefonním čísle 283 024 118. 
dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky a přednášky!

speciáLní: 
   3. 6. od 13:30  Žít s radostí  
(přednáší D. Kovaříková)

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

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

   6. 6. od 9:30  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

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

   10. 6. od 13:30  Přednáška – 
Minerály (přednáší A. Pitrová)

   12. 6. od 13:30  klubové setkání 
(vede o. Soustružníková)    

   13. 6. od 11:00  trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná)

   14. 6. od 11:00  výtvarná dílnička 
– malování – přijďte vyzkoušet 
různé techniky a potěšit duši 
(vede A. Gaislerová)

   17. 6. od 13:30  aromaterapie pro 
zdraví – přijďte si užít voňavé 
setkání (přednáší R. Drapela)

   19. 6. od 10:00  vycházka kolem zoo 
(vede Mgr. Z. Vévoda)

   20. 6. od 10:00  výtvarná dílnička 
– Quilling (vede J. Hrubá) 

   26. 6. od 13:30  klubové setkání 
(vede o. soustružníková)   

   27. 6. od 9:30  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

centrum  
aktivizaČních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

červen 

2019

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Přihlašování bude probíhat od 03. 06. 2019 od 14.00. Přihlašovací formulář naleznete na 
www.praha8.cz/seniori, informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

Městská část Praha 8 vás zve na pravidelné SETKÁNÍ SENIORŮ

vstup: 
zdarma

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

kdy: středa  12. 06. 2019 15.00 hod
kde: Kulturní dům Krakov
kdy: středa 19. 06. 2019 14.00 hod.
kde: Kulturní dům Ládví 

Miroslav Palecek  
       Václav Faltus

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

každý pátek 
od 10.00 a 11.15 Z akce bude pořízena foto a video 

dokumentace, která může být zveřejněna.

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Městská část Praha 8 vás zve na

Informace: Zdeněk Šír, 
zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

2019

Máte zájem inzerovat v našem 
měsíčníku? Chcete oslovit 

64 200 domácností?
KontaKtujte nás:

Pavla Tomšíková
e-mail: inzerce@praha8.cz

tel. 222 805 112
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sos tAussigovA 1172/1, 
1. pAtro, Č. 21, kobyLisy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

  3. 6. od 13:00 hod. 
 VyRáBíME oRIGAMI 
s Mgr. Vítkovskou

  5. 6. od 13:00 hod. 
 ZPíVáME A HRAJEME NA 
LIDoVoU NoTU. Kdo rádi zpíváte 
nebo hrajete na hudební nástroj, 
přijďte, společně si zamuzicírujeme.

  10. 6. od 13:00 hod. 
 PoMůŽEME VáM DýCHAT 
VoLNěJI – kurz dechového cvičení 

  12. 6. od 13:00 hod. 
 MEZI-NáMI PoVíDEJ – mezi- 
generační setkání s dětmi z MŠ

  17. 6. od 13:00 hod. 
 HUDEBNí oDPoLEDNE  
s Mgr. Vomáčkou – Vzpomínka 
na W. Matušku 

  19. 6. od 13:00 hod. 
 SToP ZAPoMíNáNí

  24. 6. od 13:00 hod. 
 HRAJEME BINGo

  26. 6. od 13:00 hod. 
 KLUB FILMoVéHo DIVáKA – 
film dle výběru

  Kdo má zájem seznámit se s počí-
tačem, naučit se vyhledávat potřeb-
né nebo zajímavé věci na internetu, 
anebo komunikovat i s ostatními po-
mocí e-mailu, přijďte, poradíme a po-
můžeme vám i při prvních krůčcích. 
K počítači, internetu a zápůjčce knih 
z naší knihovny je volný přístup po 
celou provozní dobu klubu. Veškeré 

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

dps burešovA 1151/12, 
kobyLisy
Provozní doba klubu:  
pondělí a středa 14:00–17:00 hod.

  3. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí oDPoLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  4. 6. od 15:00 hod. 
 VyCHáZKA S MGR. PINKASEM, 
Koloděje – Královice – Uhříněves; 
sraz na stanici autobusů Koloděje

  5. 6. od 14:30 hod. 
 HUDEBNí oDPoLEDNE 
s Koty bandem

  10. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí oDPoLEDNE  
s Mgr. Vomáčkou – Vzpomínka 
na W. Matušku 

  12. 6. od 14:00 hod. 
 CVIČENí PoD ŠIRýM NEBEM 
ve Fitnessparku Burešova 12 
pod vedením p. Šamšové 

  17. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí oDPoLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  19. 6. od 14:00 hod. 
 KLUBoVá VyCHáZKA 
pod vedením p. Šamšové 
do hvězdárny Ďáblice

  24. 6. od 14:00 hod. 
 HRAJEME BINGo

  26. 6. od 14:00 hod. 
 SINGAPUR – přednáška 
ing. Burdycha

  pondělky od 9:30 do 12:00 hod. 
 NoRDIC WALKING PRo MéNě 
ZDATNé – vedou paní Řezníčková 
a paní Šandová (více na webu:  
klus-osmicka.webnode.cz)

  úterky od 14.00 do 17:00 hod.  
 TANEČNí TERAPIE

  Čtvrtky od 9:30 do 12:00 hod. 
 NoRDIC WALKING PRo ZDATNé, 
vede pan Čipera  (více na webu:  
klus-osmicka.webnode.cz)

  Čtvrtky 13. a 27. 6.  
od 10:00 do 11:00 hod.  
 PůJČoVáNí KNIH z knihovny

  Pravidelně každý týden s ohledem 
na aktuální předpověď počasí 
pořádáme turistické výlety 
za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech.  
Aktuální informace získáte 
v kanceláři CAP DPS Burešova.

dps křižíkovA 50, kArLín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 14:00–17:00 hod.

  4. 6. od 13:40 hod. 
 KLUBoVý VýLET VLAKEM do 
Roztok s Mgr. Neckářovou – sraz 
u pokladen nádraží v Holešovicích

  6. 6. od 14:00 hod. 
 BABINEC – povídání u kávy a čaje

  11. 6. od 15:00 hod. 
 HRAJEME BINGo

  13. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí oDPoLEDNE 
s Mgr. Vomáčkou – Vzpomínka 
na W. Matušku

  18. 6. od 15:00 hod. 
 PoZNáVEJTE ASII – THAJSKo 
A BARMA – přednáška Karla 

Stehna, bývalého velvyslance 
v Thajské republice

  20. 6. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI 

  25. 6. od 15:00 hod. 
 NoVý ZéLAND, ZEMě NA KoNCI 
SVěTA – přednáška Karla Stehna

  27. 6. od 14:00 hod. 
 MEZI-NáMI PoVíDEJ – mezi- 
generační setkání s dětmi z MŠ 

  Po celou dobu je v klubu volný 
přístup na internet. Každé úterý od 
17 do 18 hod. probíhá počítačová 
školička lektora Adama Nováka.

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

  3. 6. od 14:00 hod. 
 HUDEBNí oDPoLEDNE  
s Mgr. Vomáčkou – Vzpomínka 
na W. Matušku 

  6. 6. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH 
Seniorfitnes 

  6. 6. od 14:00 hod. 
 SINGAPUR – přednáška 
ing. Burdycha

  10. 6. od 14:00 hod. 
 BABINEC – vyprávění u kávy a čaje 

  13. 6. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI s p. Šoutovou

  17. 6. od 14:00 hod. 
 HRAJEME BINGo

  20. 6. od 14:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH 
Seniorfitnes 

  26. 4. od 14:00 hod. 
 MEZI-NáMI PoVíDEJ – mezi- 
generační setkání s dětmi z MŠ

ProGramy klubů seniorů / červen

Zdravotní a sociální péče
pod záštitou místostarostky MČ Praha 8 
Mgr. Vladimíry Ludkové vás srdečně zve na

D E N  Z D R A V Í  

3. 6. 2019 13:00–18:00 hod.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Obchodní dům Ládví, Střelničná 1660/31, 1. patro

• bezplatné vyšetření pigmentových znamének  
ve spolupráci s Prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, 
DrSc., MBA a týmu specialistů z Dermatovenerologické kliniky 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
• odborné vyšetření dermatoskopem
• výsledek vyšetření ihned
• edukace, poradenství

MELAN   M

burza seniorů

BUrZa SeniOrů  
v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy, 
tel. 286 883 676.
Kontakt: Iva Hubená, tel. 737 353 942

progrAM nA Červen
 6. 6. čtvrtek od 13.00 hod. 
 CVIČENí PAMěTI. 
V Gerontologickém centru. 
Vede Iva Hubená.

 6. 6. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – 
DoKoNČENí VěCí NA 
VýSTAVU. V Gerontologickém 
centru. Vede paní Boušová. 

 13. 6. čtvrtek od 13.00 hod. 
 JóGA PRo SENIoRy – 
VyCHáZKA S PRVKy JóGy. 
Sraz před Gerontologickým 
centrem. Vede paní 
Müllerová.

 14. 6. čtvrtek od 9.40 hod. 
 VýSTAVA V LySé NAD 
LABEM. Sraz v 9.40 hod. 
na nádraží Vysočany. 
Vede paní Boušová.

 20. 6. čtvrtek od 13.00 hod. 
 JóGA PRo SENIoRy – 
VyCHáZKA S PRVKy JóGy. 
Sraz před Gerocentrem. 
Vede paní Müllerová.

 20. 6. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – 
KyTIČKy ZE SEMíNEK.  
V Gerontologickém centru. 
Vede paní Boušová. 

 27. 6. čt. 13.00–16.00 hod. 
 BABINEC – SPoLEČENSKé 
HRy. V Gerontologickém 
centru. Vede paní Hubáčková.

 středy: 5., 12., 19. a 26. 6. 
od 13.00 hod.  
 NoRDIC WALKING – 
VyCHáZKA S HoLEMI. 
Sraz ve 13.00 v Gerocentru. 
Hole vlastní! Vede Iva 
Hubená.
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velkoobjemové kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 1. 6. 08:00–12:00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 1. 6. 09:00–15:00
Chaberská x Líbeznická Kobylisy 1. 6. 09:00–15:00
Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 1. 6. 10:00–14:00
Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 3. 6. 13:00–17:00
Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 3. 6. 14:00–18:00
Podhajská pole – u trafostanice Čimice 4. 6. 13:00–17:00
Písečná x Na Šutce Troja 5. 6. 13:00–17:00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou) Libeň 5. 6. 14:00–18:00

Pivovarnická x Na Rokytce Libeň 5. 6. 14:00–18:00
Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 5. 6. 15:00–19:00
Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 6. 6. 14:00–18:00
Kandertova  x Lindnerova Libeň 6. 6. 14:00–18:00
Trojská x Nad Trojou Troja 6. 6. 15:00–19:00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 7. 6. 14:00–18:00
Modřínová x Javorová Kobylisy 7. 6. 14:00–18:00
Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 7. 6. 15:00–19:00
Gdaňská x Toruňská Bohnice 8. 6. 08:00–12:00
K Haltýři x Velká skála Troja 8. 6. 09:00–15:00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 8. 6. 10:00–14:00
Janečkova Kobylisy 10. 6. 14:00–18:00
Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 11. 6. 13:00–17:00
Kubíkova (u DD) Kobylisy 11. 6. 14:00–18:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 12. 6. 13:00–17:00
Libišská (parkoviště) Kobylisy 12. 6. 14:00–18:00
Na Truhlářce x Valčíkova Libeň 12. 6. 14:00–18:00
Kubišova x Gabčíkova Libeň 13. 6. 13:00–17:00
Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň 13. 6. 14:00–18:00
Drahorádova Strížkov 13. 6. 14:00–18:00
Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 13. 6. 15:00–19:00
K Mlýnu x Chorušická Čimice 14. 6. 14:00–18:00
Kubišova x S. K. Neumanna Libeň 14. 6. 14:00–18:00
Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 14. 6. 15:00–19:00
Lindavská Bohnice 15. 6. 08:00–12:00
Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 15. 6. 09:00–15:00
U Draháně 163/9 Bohnice 15. 6. 10:00–14:00
Pernerova x Kubova Karlín 17. 6. 13:00–17:00
Přemyšlenská x Služská Libeň 17. 6. 14:00–18:00
Petra Slezáka x Urxova Karlín 18. 6. 13:00–17:00
Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 18. 6. 13:00–17:00
Křivenická x Čimická Čimice 18. 6. 14:00–18:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 19. 6. 13:00–17:00
Pernerova x Kollárova Karlín 19. 6. 14:00–18:00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 19. 6. 14:00–18:00
Kurkova (parkoviště) Kobylisy 20. 6. 13:00–17:00
Havlínova x Pohnertova Kobylisy 20. 6. 13:00–17:00
Mazurská (u trafostanice) Troja 20. 6. 14:00–18:00
U Pekařky Libeň 20. 6. 14:00–18:00
Pod Labuťkou Libeň 20. 6. 15:00–19:00
Prosecká x Františka Kadlece Libeň 21. 6. 13:00–17:00
Mlazická Čimice 21. 6. 14:00–18:00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 21. 6. 14:00–18:00
Chorušická x K Mlýnu Čimice 22. 6. 08:00–12:00
Řešovská x Zelenohorská Bohnice 22. 6. 08:00–12:00
V Zahradách x Na Sypkém Libeň 22. 6. 09:00–15:00
Na Pecích x Chaberská Kobylisy 22. 6. 10:00–14:00
Na Žertvách x Vacínova Libeň 24. 6. 13:00–17:00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 24. 6. 14:00–18:00

Lokalita Území Datum Čas

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 25. 6. 13:00–17:00
Na Vartě Libeň 25. 6. 13:00–17:00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 25. 6. 14:00–18:00
Fořtova x Do Údolí Čimice 25. 6. 14:00–18:00
Uzavřená Kobylisy 26. 6. 13:00–17:00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 26. 6. 14:00–18:00
Hlivická 10 Bohnice 27. 6. 13:00–17:00
Zhořelecká – parkoviště u Alberta Bohnice 27. 6. 13:00–17:00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 27. 6. 14:00–18:00
Přemyšlenská x Služská Libeň 28. 6. 13:00–17:00
Drahorádova Strížkov 28. 6. 13:00–17:00
Dolejškova x U Slovanky Libeň 28. 6. 14:00–18:00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 29. 6. 08:00–12:00
Křivenická x Čimická Čimice 29. 6. 08:00–12:00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 29. 6. 09:00–15:00

bioodPadové kontejnery mhmP
Lokalita Datum Čas

Na Dílcích 1. 6. 09:00–12:00
Střížkovská 64 1. 6. 09:00–12:00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou 8. 6. 09:00–12:00
Na Pěšinách x Na Stírce 8. 6. 09:00–12:00
Fořtova x Okořská 15. 6. 13:00–16:00
Petra Bezruče x U Pískovny 15. 6. 13:00–16:00
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 22. 6. 13:00–16:00
Turská x K Větrolamu 22. 6. 13:00–16:00
K Mlýnu x Chorušická 29. 6. 09:00–12:00

mezi bioodpad patří:  listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, 
kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, 
hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
mezi bioodpad nepatří:  zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, 
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

bioodPadové kontejnery Praha 8
Lokalita Datum Čas

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 1. 6. 08:00–12:00
Pernerova x Sovova 3. 6. 13:00–17:00
Turská x K Větrolamu 4. 6. 13:00–17:00
Přívorská x Hanzlíkova 6. 6. 13:00–17:00
U Pekařky x Pod Bání 7. 6. 13:00–17:00
Kubišova 8. 6. 08:00–12:00
Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 10. 6. 13:00–17:00
Valčíkova x Na Truhlářce 12. 6. 13:00–17:00
Kubišova x Gabčíkova 13. 6. 13:00–17:00
U Sluncové x Za Invalidovnou 14. 6. 13:00–17:00
Brandýská x Ke Hřišti 15. 6. 08:00–12:00
Do Údolí x Libeňská 19. 6. 13:00–17:00
Fořtova x Okořská 21. 6. 13:00–17:00
Havlínova x Klíčanská 24. 6. 13:00–17:00
K Haltýři x Velká skála 26. 6. 13:00–17:00

co do velkoobjemového kontejneru patří:  starý nábytek, koberce a linolea, 
zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové 
předměty.
co do velkoobjemového kontejneru nepatří:  živnostenský odpad, nebezpeč-
ný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje 
a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Servis
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Pozvánky

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8
www.praha8.cz

Městská část Praha 8 Vás zve na

Partneři: OC Krakov, Milky Play, MP Praha, DDM Spirála, SDH Bohnice

Pátek 31. 5. 2019 14-19:00

Program:
Skákací hrad�

Jízda zručnosti na dopravním hřišti�

pod dohledem Městské policie

Malování na obličej�

SDH hasiči�

Hry s DDM Spirála�

DJ DAN�

Mažoretky z DDM Spirála�

REBEL - hokejbalové stanoviště pro děti�

Areál ZŠ Glowackého
Pódium:

Dětský balet Praha�

Spirála, moderní tanec�

Dětské flétnové trio�

Kytarové vystoupení dětí�

Jasmin + Seven&Stewe,�

koncert 16:00–16:30

Opékání špekáčků od 18:00 oheň�
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoku 
(NePravIdelNé)

Zábava

Plné znění citátu s tajenkou  
z minulého čísla: „Bude se hrát  
o titul mistrů světa.“

výherci, kteří získali vstupenky 
na ms v softbalu:
Ivana Mitisková, Kobylisy
Drahomíra Libichová, Čimice
Ludmila Králíková, Bohnice

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 10. června 2019 na adresu:
 
Měsíčník osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

„Čekat znamená těšit se...“ (dokončení  v tajence).

ivan klíma (14. září 1931, Praha), český spisovatel  
a dramatik, jeden z nejpřekládanějších žijících autorů  
u nás, laureát Ceny Ferdinanda Peroutky.

vylosovaní výherci
získají

Po dvou vstuPenkách

do kina 
AtLAs
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řeMesLníci

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

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

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

  INSTALATéR – ToPENáŘ – NE- 
PŘETRŽITě. opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC, umy-
vadel, van, el. ohřívačů, připojení 
praček, myček, vodoměrů, 
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz

 ČIŠTěNí oDPADNíHo Po-
TRUBí A KANALIZACE, veške-
ré instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstruk-
ce koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 REKoNSTRUKCE ByTů a kou-
pelen na klíč, spolehlivá firma. 
Tel.: 774 408 123, www.demistav.cz

 ELEKTRIKáŘ – oPRAVy, 
REKoNSTRUKCE – zásuvky 
světla jističe. Tel.: 604 516 344,  
www.elektrikarerben.cz 

 RIZIKoVé KáCENí, ŘEZ STRo-
Mů. Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

 ŽALUZIE – RoLETy – MARKý-
Zy, pergoly, baldachýny, plisé, sítě 
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže, 
čalounění dveří + těsnění.  
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

  INSTALATéR ŠVáRA. 
Tel.: 728 324 916

  SEŘíZENí PLASToVýCH 
oKEN A BALKoNoVýCH DVEŘí. 
oprava žaluzií. Přesklení skel. 
Tel: 733 720 950

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

 ELEKTRo VESELý. 
Tel.: 602 881 859

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

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

 BRoUŠENí PARKET – 
RENoVACE. Podlahářské práce. 
Tel.: 721 063 163,  
pokladanipodlah@centrum.cz

 MALoVáNí, LAKoVáNí 
A ZEDNICKé PRáCE, 
štukování, stěrky a sádrokarton. 
Sezonní sleva 10 %. 
Volejte na tel.: 603 432 476.

sLužby

 HoDINoVý MANŽEL – údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. Tel.: 773 168 170

 VyKLíZENí 7 DNí V TýDNU, 
24 hod. denně. Tel.:  601 091 354

  STěHoVáNí 7 DNí V TýDNU, 
24 hod. denně. Tel.: 721 955 496

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

  ! oDVoZ STARéHo NáByTKU 
NA SKLáDKU! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozum-
nou cenu. Stěhování – doprava. 
Tel.: 773 484 056

 PRoDEJ MoLITANů, koženek, 
potah. látek. Matrace na míru. 
Čalounictví. Na Veselí 2, za rohem 
domu, Praha 4 – Pankrác. Tel.: 
241 402 270, www.molitany.cz

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

 LIKVIDACE PoZůSTALoSTí – 
vyklidíme Váš dům, byt a jiné. 
Pracujeme levně, rychle, kvalitně 
– i o víkendu. Tel.: 775 520 155

 VyKLIDíME VáŠ ByT, 
PůDU, sklep, dům. Volejte tel.: 
608 884 148. Ceny dohodou.

 NABíZíM ZPRACoVáNí ÚČET-
NICTVí, DANí A MEZD. Prak-
tické zkušenosti, spolehlivost. 
Tel.: 734 752 259 Šťastný

 ČALoUNICKé PRáCE, 
oPRAVA NáByTKU, čalounění 
dveří, výroba matrací na míru, 
tel.: 604 207 036, e-mail:  
toman@calounictvi.com

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

 ÚKLID – LEVNě: MyTí oKEN, 
ČISTěNí KoBERCů, SEDAČEK, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102

  SEKáME ZARoSTLé PoZEMKy 
a vysokou trávu našimi stroji. od-
straníme také křoví, nálety, zlikvi-
dujeme odpad. Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz

  SEKáME TRáVU NA 
ZAHRADáCH naší motorovou 
sekačkou, včetně odvozu trávy. 
Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/trava

  SERVIS PC pro Prahu 8 
Tel.: 604 552 758

 MyTí oKEN VČETNě RáMů 
A ŽALUZIí od úklidové firmy. 
Nechte práci nám, už nelezte 
po štaflích a odpočívejte. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz

 VyČISTíME KoBEREC, 
SEDAČKU, křesla, židle přímo 
u Vás na místě, strojem na vlhko 
extrakční metodou. Slušné 
jednání a zkušenosti. Tel.: 
724 006 275, info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz

 PoTŘEBUJETE VyKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA To? Vyklí-
zíme a odvážíme z těchto míst: 
Půdy, byty, sklepy, dvorky, zahrád-
ky atd. Levně: informace na tel.: 
702 410 965. Sedm dní v týdnu.

 ÚDRŽBA ZELENě VE VýŠCE 
do 15 m z naší hydraulické 
plošiny. Řežeme, tvarujeme 
i likvidujeme vysoké túje, stromy 
a živé ploty. Tel.: 724 006 275, 
e-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz

 ADVoKáTNí KANCELáŘ na-
bízí zpracování smluvní doku-
mentace pro převod bytů tzv. do 
osobního vlastnictví (z vlastnic-
tví družstva do vlastnictví členů 
družstva), tj. zejména zpracová-
ní prohlášení vlastníka, příprava 
stanov SVJ a založení SVJ, vyho-
tovení převodních smluv, vyho-
tovení návrhů na vklad. Kontakt: 
info@akdukat.cz, tel.: 777 311 372

  STŘíHáME ŽIVé PLoTy 
A KEŘE motorovými nůžkami, 
včetně odvozu odpadu. Tel.:  
724 006 275, info@pvj-group.cz,   
www.pvj-group.cz/plot

reALity – pronájeM

 HLEDáM MENŠí ByT do 15 ti-
síc nebo větší do 20 tisíc jen pro 
2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky 
a více, lodžie výhodou, ale nemusí 
být, centrum do 30 minut. Zaříze-
ní na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
Tel.: 777 615 730

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

reALity – poptávkA

 KoUPíM ByT V PRAZE 8, přímo 
od majitele. Tel.: 604 617 788

 KoUPíM ByT, RoD., ČINŽoVNí 
DůM, VILU, pozemek jakkoli 
velký i spoluvlast. podíl s právní 
vadou, exekucí, nežádoucím 
nájemníkem. Formality vyřídím. 
I na dožití. Tel.: 603 420 013.

 PŘíMý ZáJEMCE KoUPí 
ByT JAKo INVESTICI. Seniory 
nechám dožít, mohu doplatit 
dluhy nebo privatizaci. 
Tel.: 777 888 979

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

 KoUPíM CHATU, CHALUPU 
do 50 km od Prahy v dobrém 
i špatném stavu. Děkuji za 
nabídku, tel.: 720 031 400

reALity – sLužby

 MARTIN KRAToCHVíL – 
REALITNí MAKLéŘ – specialista 
pro Prahu 8, 19 let zkušeností 
na trhu. Prodej a pronájem 
nemovitostí. Zdarma tržní odhad 
a poradenství. Spolehlivost.  
Ulice Pobřežní, P–8,  
www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350

  SíDLo PRo SRo, oSVČ v Praze 
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247 
www.sidloprofirmupraha.cz

 VýKUP ByTů PRAHA. 
MoŽNoST ByT NADáLE 
UŽíVAT. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

nákup – prodej

 PRoDáM ZCELA NoVoU, 
nepoužitou mobilní klimatizaci, 
tel.: 739 516 913

 PRoDEJ: VyNES. SLEPICE, 
VAJíČKA, KRáLíKy, oŘECHy, 
SáDLo, tel.: 723 266 481

 VyKoUPíM STARé KNIŽNí 
PoZůSTALoSTI, SBíRKy 
poštovních známek, pohlednic, 
fotografií apod., tel.: 731 489 630

 DŘEVěNé HRAČKy ČESKé 
VýRoBy! VELKý VýBěR 
nabízíme v naší prodejně Praha 8, 
ořechová 5, tel.: 722 942 194 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

 ANTIKVARIáT KoUPí KNIHy, 
oBRAZy, GRAFIKU, BANKoVKy 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 KNIHy A KNIŽNí PoZůSTA- 
LoST – koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 NEJLEPŠí CENy ZAPLATíME 
ZA ST. MINCE, ST. ŠPERKy, 
i poškozené a pánské zl. hodinky. 
Starožitnosti + zlatnictví 
Vysočany, Pod Pekárnami 157/3, 
Tel.: 605 829 440 po desáté hod.

 ANTIKVARIáT, 
STARoŽITNoSTI, VýKUP: 
pozůstalostí, knih, obrazů, 
grafik, hodinek, šperků, skla, 
porcelánu. Starožitník Dynt. 
Tel.: 702 756 100

zdrAví 

 MASáŽE P8. NA BoLESTI 
KLoUBů, ZAD, ŠíJE. od 300 Kč. 
Tel.: 604 488 145

výukA – kurzy

 VýUKA ANGLIČTINy  
A MATEMATIKy ZŠ, SŠ a VŠ,  
www.angmat.cz

 TRéNINKy PLAVáNí –  
plavco.cz

Inzerce 
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  LAVICKYZOSMICKY.CZ

 Tel.: 284 007 681

zde může býtvaše reklama

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu,
mládeže a památkové péče
si dovoluje srdečně pozvat 
rodiče dětí narozených
v roce 2018 a 2019 na

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 22. září 2019
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

21. a 22. října 2019
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Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470

6. června od 19:30: OK plus F
OK jako dobře dobře, F jako fluidum, F jako Frankenstein; o extázi 
směrem dolů, nepožehnané práci, žízni a kompozitní bytosti
d

11. června od 17:00: poznávací vycházka - Invalidovna
za uměleckými díly ve veřejném prostoru na "experimentálním" 
sídlišti; sraz u výstupu z metra Invalidovna
d

další program na www.divadlokamen.cz

krásA

 PEDIKÚRA KLASICKá mok-
rá metoda, ošetření kuřích ok, 
zarostlých nehtů, nehtové špo-
ny, Poznaňská 438/27 Bohnice, 
tel.: 777 272 303

 PEDIKÚRA (I MoBILNí), 
REFLEXNí masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

Auto – Moto

 VýKUP VoZIDEL – pojízdných 
i havarovaných. Tel.: 739 665 445

 AUTo Do 20 000 KoUPíM. 
Tel.: 602 889 740

 KoUPíM octavia, Sharan, Gala-
xy, Fabia a nepoj. Tel.: 731 258 358

nAbídkA práce

 ZAHRADNICKá FIRMA 
PŘIJME oD ČERVNA 
PRACoVNíKA ÚDRŽBy ZELENě. 
Sekání trávy, řez živých plotů, 
pomocné práce. Tel.: 724 006 275, 
e-mail: info@pvj-group.cz

 ÚKLIDoVá FIRMA PŘIJME 
PRACoVNíKA NA MyTí oKEN 
a strojové čištění koberců. 
Dobrý kolektiv a zaškolení 
samozřejmostí, e-mail:  
info@pvj-group.cz
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Inzerce

METEOR OFFICE PARK KARLÍN 
Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
Metro Křižíkova

f WWW.DELMART.CZ

NOVÝ SUPERMARKET 
V KARLÍNĚ

Pečivo z vlastní pekárny
Unikátní produkty z Čech i celého světa
Food to go z výběrových surovin
Hotová jídla s menším obsahem soli

delmart-praha9-188x130.indd   13 05/04/2019   17:38
placená inzerce

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v�roce 2019

550 kilometrů naší sítě dodává teplo 230 tisícům domácností, desítkám 
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a�průmyslových objektů 
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální 
pohodu a�pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v�letních 
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v�zimním období, které 
si bez vyhřátého domova a�teplé koupele neumíme představit. Je to jako 
s�dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako 
s�péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a�vůbec všemu, na čem vám 
záleží. Jedině díky ní získáte klid a�jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 8 
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O přesných termínech 
včas informujeme konkrétní smluvní odběratele (SVJ, BD atp.). 

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

lokality termíny od – do

Bohnice 9. 7. – 15. 7. 26. 8. – 29. 8.

Čimice 9. 7. – 15. 7. 26. 8. – 29. 8.

Ďáblice 9. 7. – 15. 7.

Kobylisy 9. 7. – 15. 7. 26. 8. – 29. 8.

Invalidovna bez omezení

Už teď se chystáme 
na další sezónu

dstavka_PT_92x130_PH8.indd   1 14.05.19   11:12

placená inzerce placená inzerce
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Pozvánky

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

tel. 284 681 103

3/6
2019

v 19:00

Vstupné 150 Kč / studenti a senioři 70 Kč.

DIVADLO 
KARLA HACKERA

Klapkova 26, Praha 8

3/6

Ilona
Svobodová
Povídání o herectví a životě s herečkou 
a dabérkou známou nejen ze seriálu Ulice.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ČERVEN 20
19

Změna programu vyhrazena.

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                
3/6  po 
19:00 

5/6  st 
19:30 

6/6  čt 
19:00 

13/6  čt 
19:00 

21/6  pá 
19:00 

26/6  st 
19:00 

27/6  čt 
19:30 

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

13/6  čt
9:00; 10:30

14/6  pá
9:00; 10:30

4/6     út
17:00

11/6  út
17:00

18/6  út
17:00

25/6  út
17:00

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení / vhodné od 3 let / vstupné 40,-Kč.

HVĚZDNÝ VEČER. Ilona Svobodová. Povídání o herectví 
a životě s herečkou a dabérkou známou nejen ze seriálu Ulice. 
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

… A NEBO TAK. Folkový koncert. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

MEZIMĚSTO – KONCERT. Kapela MeziMěsto je mladou 
folkovou kapelou, hrající autorské písničky z pera kapelníka Ondřeje Po-
deszwy. Zahraje jeden ze svých klasických koncertů s bohatým progra-
mem, který potěší všechny fanoušky svými známými i méně známými 
melodiemi. Pronájem otevřený veřejnosti.

… HOVORY W 6: Večer Jiřího Wericha Petráška. Spoluúčin-
kuje Pavel Meszároš a klavírista Karel Štolba, milými hosty budou režisér 
a producent Tomáš MAGNUSEK a herečka Libuše ŠVORMOVÁ. 
Vstupné 120 Kč.

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ SVĚTLANY NÁLEPKOVÉ. 
Večer plný šansonu a hezkých písniček propojený poutavým vyprávěním 
ze života této osobité herečky a zpěvačky. Pronájem otevřený veřejnosti.

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ VLASTIMILA HARAPESE. 
Zajímavý večer plný ukázek z mistrovy tvorby propojený písničkami 
a patřičnou dávkou neopakovatelného humoru. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

C. Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ. Komedie plná 
záměn a nedorozumění, které roztáčí sluha Truffaldino, mazaný a při-
hlouplý zároveň.  Hraje Divadlo Bez debat. Pronájem otevřený veřejnosti. 

TRAPAS NEPŘEŽIJU! aneb TEN ŘÍZEK 
NEZVEDEJ. Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy 
v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů 
a HOLEK… Velmi oblíbené představení, při kterém se baví teenager
 i dospělý. Hrají M. Dolinová a L. Ondřej. Od 11 let.

TRAPAS NEPŘEŽIJU! aneb TEN ŘÍZEK 
NEZVEDEJ

MLYNÁŘ A KMOTŘIČKA SMRT

MLYNÁŘ A KMOTŘIČKA SMRT

KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA

KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

HOVORY

6
Večer Jiřího Wericha Petráška. 

Spoluúčinkují Pavel Mészáros a klavírista Karel Štolba.

W
Vstupné 120 Kč rezervace: www.divadlokh.cz, tel. 284 681 103

13. 6. 
2019 / v 19:00 

HOVORY

WW
Hosté: 

režisér a producent 

Tomáš MAGNUSEK 
a herečka  Libuše ŠVORMOVÁ



vás zve na

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Karlinske setkani

pod platany
Nová společenská akce spojená 
s tradičními Karlínskými trhy. 

Každou sobotu od 8:00 do 14:00 hod. 
až do 29. června 

na Karlínském náměstí
u kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8


