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

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

Kostel
sv. Terezie
od Dítěte Ježíše

Kobyliské náměstí,
Praha 8 – Kobylisy
15:30–24:00 hod.

Kostel
sv. Vojtěcha
a sv. Anežky
U Meteoru 599,
Praha 8 – Libeň
16:30–21:30 hod.

sbor Církve čs. husitské
Ďáblická 80/75,
Praha 8 – Ďáblice
16:30–24:00 hod.

Husova evangelická kaple
U Pošty 6, Praha 8 – Libeň
17:30–22:00 hod.

Kostel.
sv. Václava
Ústavní ulice,
Praha 8 – Bohnice
18:00–21:00 hod.

Kostel sv. Petra a Pavla
Bohnická ulice,
Praha 8 – Bohnice
16:00–23:30 hod.

Kostel Stětí
sv. Jana Křtitele
Bílenecké náměstí,
Praha 8 – Dolní Chabry
18:00–22:00 hod.

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

Kaple sv. Karla
Boromejského
Vítkova ulice,
Praha 8 – Karlín
18:00–23:00 hod.

Program:

18:00–23:00 hod. 

Otevření kaple 

18:30–19:00 hod. 

Komentovaná prohlídka kaple 

19:00–19:50 hod. 

Koncert komorní hudby
Účinkují žáci ZUŠ Praha 8, Taussigova 

20:00–20:30 hod. 

Komentovaná prohlídka kaple 

21:00–21:30 hod. 

Komentovaná prohlídka kaple 

22:00–23:00 hod. 

Varhanní koncert
na varhany zahraje Zuzana Němečková 
J. S. Bach, J. K. Kuchař, L. Boëllmann, 
F. Mendelssohn-Bartholdy

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

Kaple Neposkvrněného početí
Panny Marie, Libeňský zámek
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň
18:00–23:00 hod.

11.–12. 6. 2016
PRAHA 8

VYYBBEERTE E SI NNOVOVÉ É AUTOO NNEBBO MMOTOORRKKU  
NA NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÉ SLAVNOSTI V ČR

Slevu je možné uplatnit u pokladen motoristické slavnosti Legendy 11. a 12. 6. 2016 
od 9 do 12 hod. Využijte pokladny umístěné před hlavním vstupem do PN Bohnice v ulici Ústavní. 

Sleva 100 Kč platí na nákup základní jednodenní vstupenky. 1 kupon lze uplatnit na nákup 1 ks vstupenky. 
ORIGINÁL KUPONU VYSTTŘIHNĚTEE A PŘPŘEDLOOŽTEŽ  U POKKLLADNYNY PŘI NÁKUPU. Slevy se nesčítají. 

KUPON 
V HODNOTĚ

NNA NÁKKUP JEDDNODENNNÍ ZÁKLLADNNÍ VSSTUPENKY NA MMOTTORISSTICKOUU SLAVNNOSTT LEEGENDYY

Slevu je mo
od 9 do 12 hod.

Sleva 100 Kč platí na n
ORIGINÁL KUPONU VYS

V
NNA NÁK
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Slovo starosty Co najdete v čísle

4  ZPRAVODAJSTVÍ 
Změny v autobusové dopravě v Praze 8

7  ROZHOVOR
Kardinál Dominik Duka: Současný Karlín 
může být na sebe hrdý

8  FÓRUM
Souhlasíte s umísťováním uměleckých děl 
do veřejného prostoru Prahy 8 z rozpočtu 
hl. m. Prahy? 

10  ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ…
…a my odpovídáme 

11  ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo: Karlín se díky investicím 
stává luxusní čtvrtí 

15  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jaká má být budoucnost Proseckých skal?

17  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Vrtule na ulici

23  KULTURA
Kulturní léto Prahy 8 přinese historické, 
hudební i fi lmové lahůdky

25  SPORT
Vydařený Memoriál Jardy Mrkvičky 
v pétanque

27  ZÁBAVA
Křížovka o ceny

Vážení spoluobčané,
v červnu proběhne v naší městské části několik zajímavých akcí. Dovolte mi, abych 
vás na některé z nich pozval. Do 22. června probíhají dvě výstavy věnující se historii 
židovské menšiny v našem státě. Výstavu Synagogy 19. století v českých zemích lze 
navštívit v Libeňském zámku a v nedalekém tzv. Bílém domě se koná výstava Historie 
Židů v Čechách a na Moravě. Další zajímavou kulturní akcí je Noc kostelů, která 
proběhne 10. června. 

Osobně se velmi těším na motoristické slavnosti Legendy, které se 11. a 12. června 
uskuteční v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Bude na nich možnost vidět 
velké množství nádherných vozů, které se navíc předvedou v exhibičních jízdách. 
Organizátoři dokonce přislíbili, že bude možné si prohlédnout dva monoposty 
formule 1 od špičkových stájí Mercedes-Benz a Ferrari. Mám proto velkou radost, 
že se mi pro občany Prahy 8 podařilo vyjednat slevu 100 Kč na nákup jednodenní 
vstupenky na tuto akci.     

Zapomenout nemohu ani na závod v bikrosu Velká cena Prahy 8, který se koná 
18. června na Bikrosové dráze Bohnice. Jeho předností je, že se ho mohou zúčastnit 
i neregistrovaní jezdci bez licence. Můžou se ho tak aktivně účastnit i nadšenci 
do tohoto sportu, kteří však nemají čas nebo prostředky na to, aby se mu mohli 
dlouhodobě věnovat. Naše městská část nad závodem převzala záštitu, protože 
se snažíme podporovat široké sportovní vyžití našich dětí a mládeže.      

Pokud by vás některá z těchto akcí zaujala, pak bližší informace lze nalézt jak 
v časopise Osmička, tak i na internetových stránkách naší městské části.

 ROMAN PETRUS
 Starosta MČ Praha 8

Android Apple
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12  BEZPEČNOST 
Jak se hledá unesená dívka

6  ZPRAVODAJSTVÍ
Fotoohlédnutí za báječným jarem 
v Praze 8
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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA OD 1. ČERVENCE

Změny tras i zastávek v Praze 8
 nRegionální organizátor Pražské 

integrované dopravy (ROPID) připravil 
změny v autobusové dopravě na 
Praze 8, které by měly začít platit 
od 1. července.  

Důležitou změnou je, že linka 136 by nově 
ze stanice Prosek neměla pokračovat do 
zastávky Vozovna Kobylisy, ale bude vedena 
přes Letňany do zastávky Sídliště Čakovice. 
ROPID změnil trasu této důležité autobuso-
vé linky kvůli jejímu nízkému využití ze 
strany cestujících v Žernosecké ulici a také 
proto, že má shodnou směrovou nabídku 
s tramvajovou linkou č. 10, když společně 
jedou do oblasti Krejcárku a Vinohrad.     

V ulicích Ďáblická a Žernosecká dojde 
k nahrazení linky 136 linkou 183, která 
ze zastávky Třebenická nově pojede po 
současné trase linky 136 do zastávky 
Vozovna Kobylisy. Pro zajištění dostatečné-

ho počtu autobusových spojů MHD v ul. 
Žernosecká bude do této lokality nově jezdit 
linka 102 ze zastávky Kobylisy. Každý její 
druhý spoj bude jezdit z Kobylis ulicemi 
Střelničná, Čumpelíkova, Žernosecká 
a Ďáblická do obratiště Sídliště Ďáblice, kde 
bude mít konečnou. Prodloužení linky 102 
by mělo kompenzovat to, že do této lokality 
už nebude jezdit linka 136, která měla nízké 
intervaly mezi svými spoji.     

Linka 152 bude odkloněna přes ulici 
K Ládví, aby mohla v této lokalitě nahradit 
linku 183. Budou na ní nasazeny standardní 
autobusy, protože v zastávce Za Čimickým 
hájem nemohou zastavovat kloubové 
autobusy. Bude zřízena nová linka 127 
s trasou Sídliště Čimice – Podhajská pole – 
Kobylisy – Ládví – Střížkov – Prosek – 
Vysočanská – Českomoravská, která nahradí 
odkloněné linky 152 a 183. Tato nová linka 
127 bude celodenně a celotýdenně 

provozována 
v kloubových 
autobusech. 
Intervaly jsou 
zatím navrženy 
takto: 6 minut 
ráno, 15 min. dopoledne, 
7,5 min. odpoledne a 15 až 25 min. večer 
a o víkendu. 

„Mám velkou radost, že se podařilo 
vyjednat, že obyvatelé Ládví, Kobylis, Bohnic 
a Čimic budou mít přímé autobusové spojení 
se zastávkou Českomoravská. Nachází se 
u ní totiž několik důležitých objektů, 
například O2 arena a obchodní centrum 
Galerie Harfa,“ uvedl radní pro dopravu 
Karel Šašek.  (pep)

LIBEŇSKÝ ZÁMEK

Probíhá rekonstrukce 
východního průčelí 

 nUrčitě jste si všimli lešení u Libeňského zámku. Od 3. května totiž probíhá 
rekonstrukce východního průčelí, restaurování polychromovaného znaku Starého 
města pražského a dochovaného fragmentu kamenného sgrafi ta. 

Rekonstrukce by měla trvat přibližně dva 
měsíce, její přesná délka bude záviset na 
počasí. Průčelí zámku bude totiž natřeno 
speciální barvou určenou pro tento typ 
oprav. Dle jejich produktových listů se s ní 
však může pracovat jen při teplotách mezi 
10 až 25 stupni Celsia. Práce též nemohou 
probíhat za deštivého počasí. Na opravě 
východního průčelí zámku pracují zkušení 
restaurátoři. „Pod vrstvami vysprávek jsme 

odkryli krásnou štukovou výzdobu pocháze-
jící ze začátku minulého století, která 
vznikla při výstavbě secesních perel Libně, 
Libeňské sokolovny a kostela sv. Vojtěcha.  
Snažíme se ji proto v maximální možné míře 
zrestaurovat,“ říká k dosavadnímu průběhu 
prací sochař a štukatér Jiří Genzer. Během 
prací jsou nutné technologické pauzy. 
Po celou dobu oprav bude muset být nad 
hlavním vchodem do zámku umístněno 

lešení. „Uvědomujeme si, že stavební práce 
mohou přinášet komplikace návštěvníkům 
zámku, když například lešení pokazí 
svatebčanům oblíbené fotografi e před 
zámkem. Rekonstrukce však byla nutná, 
protože východní průčelí zámku bylo ve 
špatném stavu a kazilo vzhled této význam-
né kulturní památky,“ uvedl starosta Prahy 8 
Roman Petrus.  (pep)

PODROBNOSTI NAJDETE NA
www.praha8.cz

UZAVÍRKA

Rekonstrukce vodovodních 
řadů omezí dopravu 
Pražská vodohospodářská 
společnost realizuje od 23. květ-
na do 5. srpna stavební akci 
„Obnova vodovodních řadů 
Zenklova“, která si vyžádala 
několik dopravních omezení. 

Až do 5. srpna 2016 proto 
bude částečně uzavřena 
Zenklova ulice v úseku Stejska-
lova – náměstí Dr. Václava 

Holého a úplně uzavřena ulice 
náměstí Dr. Václava Holého 
v úseku Zenklova – Na Rokytce. 
V této době také budou probíhat 
stavební práce v ulici Elsnicovo 
náměstí. Objížďka vede po trase: 
Zenklova, Stejskalova, Na 
Rokytce, náměstí Dr. Václava 
Holého, Kotlaska, Ronkova a Na 
Žertvách. Po celou dobu stavby 

bude v dotčeném úseku 
Zenklovy ulice zachován 
obousměrný dopravní provoz 
silniční i tramvajové dopravy.

Pracovat na obnově vodovod-
ních řadů se bude rovněž od 
1. července do 5. srpna v ulici 
U Libeňského zámku v oblasti 
stykové křižovatky s ulicí 
Zenklova, proto nebude možné 
do této ulice odbočit ze Zenklovy 
ulice. „Tyto stavební práce 
v červenci a začátkem srpna 
znemožní návštěvníkům 
Libeňského zámku zaparkovat 
svůj automobil v jeho blízkosti. 

To představuje velkou komplika-
ci především pro svatebčany, 
proto je naši zaměstnanci o této 
skutečnosti v předstihu informu-
jí a snažíme se jim zajistit 
parkovací místa na parkovišti 
v blízkosti tzv. Bílého domu 
u fotbalového hřiště FK Meteor 
Praha, které má však bohužel 
velmi omezenou kapacitu,“ uvedl 
radní pro dopravu Karel Šašek.

Zařízení staveniště pro tuto 
stavbu je od 23. května 
umístěno v oblasti stykové 
křižovatky ulicí Horovo 
náměstí a U Rokytky.  (pep)
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NÁVŠTĚVA V ČÍNĚ

Praha 8 je partnerem 
pekingské čtvrti Fengtai

 nZástupci MČ Praha 8 v čele 
s místostarostou Matějem 
Fichtnerem podepsali 
v dubnu v Čínské lidové 
republice Memorandum 
o vzájemném porozumění 
s jednou z největších 
pekingských čtvrtí – Fengtai. 

Memorandum podepsali Matěj 
Fichtner, místostarosta MČ Pra-
ha 8, a pan Ji Yan, starosta čtvrti 
Fengtai. „Partnerství s čtvrtí 
Fengtai je pro naši městskou část 
velkou příležitostí pro budoucí 
rozvoj. Díky podpoře Rady 
městské části Praha 8 bylo 
možné v Číně podepsat Memo-
randum o vzájemném porozumě-
ní, a pokud bude z čínské strany 
i nadále zájem, nic nebrání tomu, 
abychom začali pracovat na 
společných projektech co 
nejdříve. Výměna sportovní 
mládeže či vznik česko-čínského 
centra v Praze 8 by měly být 
první,“ říká Matěj Fichtner.

Cílem memoranda je ustavit 
vzájemně přátelský vztah, 
výměnu a spolupráci nejen 
ekonomickou, ale také kulturní, 
sportovní a další. Městské části 
by měly spolupracovat na 

podpoře prosperity a rozvoje 
v oblastech, jako je cestovní ruch, 
ekonomika, investice, školství, 
kultura nebo výměna mládeže.

Návštěva Pekingu zahrnovala 
kromě setkání s  představiteli 
čtvrti Fengtai také jednání se 
zástupci čínských společností, 
návštěvy základních škol 
a městských kulturních 
středisek, návštěvu místního 
fi nančního centra, technologické 
zóny a také jednání na Velvysla-
nectví ČR v Pekingu. 

Čtvrť Fengtai je třetí nejrozleh-
lejší pekingskou středovou částí 
s rozlohou 306 km2. Leží 
jihozápadně od historického 

centra Pekingu a žije zde více než 
2,2 milionu obyvatel. Na jejím 
území se nachází rozlehlé 
průmyslové, skladové a logistické 
parky včetně největšího vlako-
vého nádraží v Asii. Výhody 
partnerství spočívají především 
ve velkém investičním potenciálu 
nejenom pro naši městskou část, 
ale i pro celou Českou republiku. 

Memorandum bylo předmě-
tem diskuse na květnovém 
zasedání zastupitelstva (viz 
str. 11). Opoziční zastupitelé 
požádali o jeho předložení na 
příštím, červnovém zasedání.

PETR KOPEČEK

U příležitosti výročí Pražského 
povstání v květnu 1945 
a konce II. světové války 
položili 5. a 6. května 2016 
zástupci MČ Praha 8 věnce 
a květiny na pietních místech, 
která jsou na území naší 
městské části. Památku obětí 
okupace uctili na Kobyliské 
střelnici spolu se stovkami 
dalších občanů starosta Roman 
Petrus a jeho zástupkyně 
Alena Borhyová, starosta 
Petrus položil věnec i u mostu 
Barikádníků. Na Ďáblickém 
hřbitově se padlým poklonili 
místostarosta Petr Vilgus 

a radní Radomír Nepil, k pomníku padlým Polákům v Žernosecké ulici položil věnec Petr Vilgus. 
Koncem května pak Roman Petrus s Alenou Borhyovou položili květiny i u památníku operace 
Anthropoid, který je poctou českým a slovenským parašutistům, kteří 27. května 1942 v „kobyliské 
zatáčce“ úspěšně provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.  (vrs) 
Foto: MILOŠ SKÁCEL

PŘEDSTAVITELÉ RADNICE UCTILI PADLÉ

MATĚJ FICHTNER, místostarosta MČ Praha 8, a Ji Yan, starosta pekingské 
čtvrti Fengtai, při podpisu memoranda.

STUDIJNÍ 
PRAXE
Úřad nabízí 
zkušenost
Studenti středních a vyšších 
odborných škol oslovují ÚMČ 
Praha 8 s žádostí o výkon své 
studijní praxe. Ten se jim 
v rámci svých možností snaží 
vždy vyhovět. 

Pokud to kapacita úřadu 
umožňuje, pak je se studenty 
dohodnuta délka a termín 
praxe a odbor, kde bude 
vykonávána. Studenti za 
praxi na ÚMČ Praha 8 
neplatí žádné poplatky, ale 
ani za ni nedostávají fi nanční 
odměnu.    

Praxe je nastavena tak, aby 
studenti poznali co nejvíce 
činností příslušného odboru. 
Na jejím začátku se dozvědí, 
jaké činnosti má daný odbor 
na starost. Následně prochá-
zejí jednotlivými odděleními, 
kde jsou přidělení k vybra-
ným zkušeným pracovníkům. 
„Čerství absolventi škol mívají 
často problémy s hledáním 
prvního zaměstnání kvůli 
nedostatku praxe. Naše 
městská část proto dlouhodo-
bě studentům v rámci svých 
možností umožňuje získat 
praktické zkušenosti, aby 
díky nim měli usnadněn 
přechod ze školních lavic do 
pracovního poměru,“ vysvětlil 
přístup radnice starosta 
Roman Petrus.  (pep)

PARKOVÁNÍ
Start v září
Dlouho připravované 
parkovací zóny by měly být 
v Praze 8 spuštěny 15. září 
2016. Výdej parkovacích 
oprávnění bude zahájen již 
1. července. Zóny budou 
rozděleny do tří oblastí: 
1. Karlín (končí v oblasti 
Invalidovny), 2. Libeň (vč. 
okolí Palmovky), 3. Kobylisy 
a Ládví (vč. okolí stanic 
metra). Roční oprávnění bude 
možné koupit i jen pro jednu 
oblast, pro osoby s trvalým 
pobytem v dané oblasti vyjde 
na 600 Kč (pro osoby starší 
65 let 180 Kč), „celoosmičko-
vá“ bude za 1200, resp. 360 Kč. 

Průběžně aktualizované 
informace najdete na 
www.parkujvklidu.cz.  (býv)
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Fotostrana

JARO V PRAZE 8

Od kolotočáře po knížepána
Nádherné letošní jaro v Praze 8 
jsme si užívali na Libeňské pouti, 
jejíž 2. ročník obnovil 
pozapomenutou tradici. Zájem 
byl jak o netradiční atrakce, 
např. kotrmelčák (foto 1), tak 
i o pohádky (2). „Velká účast 
a dobrá atmosféra na slavnosti 
ukázaly, že obyvatelé Libně 
přijali posvícení za své. Díky 
patří všem organizátorům 
z městské části i farnosti,“ řekl 
zastupitel Tomáš Pavlů. Také 
jsme na Libeňském mostu 

fandili běžcům při VW maratonu 
(3), v areálu PN Bohnice jsme se 
nechali opět „zmalovat“ při 
Barvám neutečeš (4). Na hřišti 
u ZŠ Glowackého vyznavači 
pétanque dokazovali, že je to 
sport pro všechny generace (5). 
Při pálení čarodějnic 
v Beachklubu Ládví děti skákaly 
poprvé na nafukovacím koberci 
(6), při Kuličkohraní na hřišti SK 
Meteor se pro změnu snažily 
dostat kuličky do důlku (7). 
V OC Krakov při Dnech zdraví 

si zájemci mohli během Dne 
melanomu nechat od prof. 
MUDr. Petra Arenbergera 
prověřit mateřská znaménka 

(8), nebo si při akci Normální je 
nekouřit nechat změřit míru 
znečištění organismu. „I pasivní 
kouření má negativní vliv na 
zdraví, proto je měření množství 
vydechovaného jedovatého 
kysličníku uhelnatého důležité 
i pro nekuřáky,“ uvedl radní pro 
zdravotnictví Radomír Nepil. 
Výročí narození císaře Karla IV. 

jsme si připomněli v Libeňském 
zámku koncertem gotické hudby 
v podání kapely KRLESS (9) 
a ochutnávkou dobových jídel 
v atriu VŠ hotelové v Bohnicích 
(10). A na Starobohnickém 
posvícení jsme se pokochali 
uměním různých tanečních 
souborů (11) za laskavého 
dozoru samotného 
knížepána (12).

Foto: MILOŠ SKÁCEL, 
VLADIMÍR SLABÝ

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(10) (11) (12)
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Rozhovor

KARDINÁL DOMINIK DUKA:

Současný Karlín může 
být na sebe hrdý 

 nKardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, navštívil v dubnu 
Libeňský zámek. Od naší městské části dostal darem obraz s tematikou Negrelliho viaduktu, 
a velice ho rozesmál název díla – Psí život: „Bude mi navždy připomínat mou vojenskou službu 
v karlínských kasárnách.“  A tím částečně udal i téma našeho rozhovoru.

Pane kardinále, jaká to byla doba, 
kdy jste vojančil v Karlíně? 
„Můj život v karlínských 
kasárnách trval jen několik 
měsíců. Velmi brzy po konci 
kubánské krize jsme se jako 
nespolehliví, a v mém případě 
jako potenciální špión Vatikánu, 
museli přesunout na Slovensko. 
Za což ovšem opravdu děkuji, 
protože to výrazně obohatilo 
můj život i celkové poznání 
sousedního národa. Vzpomínám 
na mnoho ‚spolubojovníků‘, 
kterých si vážím.“

Podle některých švejkologů ve 
stejných kasárnách sloužil 
i  nadporučík Lukáš. Máte rád 
Švejka?
 „Přiznám se, že nemám rád 
Dobrého vojáka Švejka. Naši 
sousedé, Poláci, Slováci a Maďaři, 
když nás chtějí za něco kritizo-
vat anebo se nám přímo vysmát, 
říkají o nás, že jsme Švejci 
a Pepíci. Víte, já dávám přednost 
jiné ikoně a tou je pro mě svatý 
Václav. To sice také není typický 
Čech, ale je lepší mít za vzor jeho 
než Švejka.“

Jak moc se pro vás liší dnešní 
Karlín od Karlína, jak si ho 
pamatujete z poloviny 60. let, 
kdy jste tu byl na „vojně“?
„Karlín se od toho mého Karlína 
opravdu hodně změnil a myslím, 
že největší úpadek Karlína byla 
doba normalizace. Ale současný 
Karlín může být na sebe hrdý.“

V rámci dubnové výstavy 
Jeruzalémská bible, příběh 
a umění, nad kterou jste převzal 
záštitu, proběhla i výtvarná 
soutěž dětí mateřských a základ-
ních škol Prahy 8. Jak se vám 
dětské práce na téma biblických 
příběhů líbily? 
„Výstava dětských prací 
v souvislosti s Jeruzalémskou 
Biblí mě překvapila a nesmírně 
potěšila. Kdysi dávno mě učitelé 
kreslení považovali za adepta 
tohoto cechu, ale dnes bych 
neobstál ani u první zkoušky.“

Čím vás kresba na téma Jonáš 
a velryba prvňáčka Jaroslava 
Heczka ze ZŠ Heřmánek zaujala, 
že jste jí udělil svou cenu?
„Při výběru nejlepší práce jsem 
se řídil spíše instinktem. 
Jaroslavovi Hezckovi srdečně 
blahopřeji.“

Jak vlastně církev reaguje na 
dnešní mladou „počítačovou“ 
generaci? Jak jim může či chce 
přiblížit křesťanství, které je 
základem naší kultury?
„Počítačová generace přebírá 
i v církvi otěže a my obránci 
tužky, pera a knihy se občas 
musíme schovávat v zákopech. 
Jsem však pro příměří, neboť 
obojího je zapotřebí.“

Část zmíněné výstavy byla 
umístěná v kostele sv. Vojtěcha. 
Jak se vám líbí propojení 
současného umění – velkého, 

i toho dětského – s historickými 
církevními objekty?
„Vaše úsilí o výstavu dětských 
prací v kostele sv. Vojtěcha 
považuji za výborné, protože 
dává dětem hlouběji poznat 
kontinuitu nebo, jak dnes 
módně říkáme, kořeny naší 
historie kultury a umění.“ 

Mají dnešní mládeži křesťanské 
osobnosti, jako jsou třeba sv. 
Vojtěch nebo Cyril a Metoděj, 
stále co říct? 
„Myslím, že jsou již autoři, kteří 
se pokoušejí mladé generaci 
přiblížit svatého Vojtěcha nebo 
naše věrozvěsty Cyrila a Meto-
děje. Jedním z nich je například 
současný spisovatel Oldřich 
Selucký.“

A co třeba Jan Hus, jehož výročí 
upálení si zanedlouho opět 
budeme připomínat? Není škoda, 

že se převážně prezentuje jen jako 
reformátor církve, a přitom se 
zapomíná třeba na jeho úžasnou 
a dodnes platnou reformu 
českého jazyka? 
„Myslím, že uplynuvší jubileum 
Mistra Jana Husa znovu nastolilo 
otázky týkající se nejen jeho 
osoby, ale i jeho doby. Zdá se mi, 
že jsme se věnovali samotné 
postavě Jana Husa, ale již ne tolik 
jeho době, a přitom je o čem 
mluvit: význam Prahy i Karlovy 
univerzity. Možná právě proto 

zůstala otázka literatury a jazyka 
Husovy doby trochu stranou.“

V Čechách je spousta kostelů 
zavřených a nové se téměř nestaví 
– nezavřeli jsme si i cestu k umění, 
k jeho vnímání v širokých 
souvislostech? Církev byla přece 
vždycky nositelem nejen 
duchovních, ale i kulturních 
hodnot.
„Zavřené kostely, jak jsme měli 
možnost v přátelské besedě 
diskutovat, je i moje bolest. 
Věřím však, že Noc kostelů jakož 
i další projekty, např. Pražské 
betlémy, nám pomohou 
postupně tyto dveře otevřít. 
Snad jsou již pootevřeny.“

Děkuji za rozhovor.
„Já ještě jednou děkuji 
za pozvání k vám.“

VLADIMÍR SLABÝ

KARDINÁL DOMINIK DUKA převzal na Libeňském zámku obraz s motivem Negrelliho viaduktu. Foto: Vladimír Slabý
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Fórum

Souhlasíte 
s umísťováním 
uměleckých 
děl do 
veřejného 
prostoru 
Prahy 8 
z rozpočtu 
hl. m. Prahy

TENTO MĚSÍC 
SE PTÁ: 

ČSSD

HNUTÍ ANO
Jednoznačně ano
Umění může trvale i dočasně 
zkrášlit veřejný prostor 
nejrůznějšími autorskými díly, ať 
už jsou to tradiční sochy, 
nástěnné mozaiky nebo 
nejnovější graffi  ti a street art, 
který je a bude konfl iktní, ale 
nemusí být nutně destruktivní. 
Public art, čili veřejné umění, je 
samostatným uměleckým 
žánrem, který se rozvíjí a který 
najdeme dnes již všude na světě. 
Jeho základním rysem je, že 
umělecké poselství je adresová-
no nejširší veřejnosti. Umělec, 
který vytváří tato díla, je 
neadresuje jen určité skupině, 
která je cíleně vyhledává, ale 
všem.

A právě veřejnost by měla být 
přizvána k diskusi o tom, jaká 
umělecká díla a kde budou 
instalována ať už na dobu 
určitou, nebo nastálo. Chceme 
umělecká díla citlivě začleněná 
do veřejného prostoru, díla 
s určitou uměleckou hodnotou, 
díla vypovídající a připomínající 
události a dějiny naší MČ jako 
odkaz dalším generacím. Jako 
příklad propojení historie 
a moderních výrazových 
prostředků může sloužit tzv. 
Hrabalova zeď.

Odbor kultury spolu s komisí 
pro kulturu a volný čas na 
základě podnětu občanů 
i některých zastupitelů vydal mi-
nulý rok výzvu, že hledá nová 
místa pro umístění uměleckých 
děl ve veřejném prostoru. A my 
bychom chtěli oslovit především 
mladé umělce, sochaře, výtvarní-
ky, malíře a streetartisty, aby se 
zapojili do veřejných soutěží.  

Zájem veřejnosti předčil naše 
očekávání, bylo navrženo 
25 míst pro umístění umělec-
kých děl a potvrdilo nám to 
domněnku, že umělecká díla 
budou na Praze 8 ve veřejném 
prostoru vítána.

Zatím nevíme, jaká umělecká 
díla budou podporována a jaká 
budou pravidla magistrátu při 
rozdělování poměrně velké 
fi nanční roční částky, která má 
být na tuto problematiku 
určena. Každopádně jsme 
za tento krok rádi.

ODS PRAHA 8
Tak určitě!
Protože občany Prahy 8 vůbec 
netrápí všudypřítomný 
nepořádek, rozbité silnice 
a chodníky, chátrající městská 
budova na Palmovce, tisíce 
čoudících autobusů na Ládví, 
bezdomovci u stanic metra, 
zdemolované lavičky. Nemluvě 
o místostarostovi/poslanci/
trafi kantovi Matěji Fichtnerovi 
(ANO, budu se mít líp), pod jehož 
vedením „vzkvétá“ osmičkové 
školství…

Také se, milí spoluobčané, 
každodenně zabýváte umísťová-
ním uměleckých děl ve veřejném 
prostoru z rozpočtu hl. m. 
Prahy?

TOP 09 PRAHA 8
Umělecká díla 
mají posilovat 
naši identitu
Umělecká díla jistě mohou 
zušlechťovat veřejný prostor, 
o tom nemá smysl se přít. 
Jakkoli je dle mého názoru 
záměr staronové magistrátní 
koalice vyčlenit na realizace 
uměleckých děl ve veřejném 
prostoru zhruba 200 milionů 
korun ročně poněkud megalo-
manský, rád bych využil tohoto 
prostoru ke konstruktivním 
návrhům.

Jsem přesvědčen o tom, že 
umění fi nancované z veřejných 
rozpočtů by mělo sloužit 
především k posilování naší 
kulturní a civilizační identity, 
a to mimo jiné připomínáním 
významných postav a událostí 
našich dějin.

Pokud jde o Prahu 8, v Karlíně 
by bylo záhodno vzdát hold jeho 
významné industriální minulos-
ti, a to zejména dílu „českého 
Edisona“ Františka Křižíka, který 
zde vybudoval svoji továrnu, jež 
sehrála klíčovou roli při 
elektrifi kaci českých zemí. 
Kreativita našich předků je 
nepochybně důležitou hodnotou 
a inspirací i pro nás.

V zanedbané oblasti Palmov-
ky se nachází zasypaný Starý 
židovský hřbitov z 16. století, 
který byl nemilosrdně zlikvido-
ván v roce 1965 v rámci 
komunistické akce „Za Prahu 
krásnější“. Vhodné umělecké dílo 
by mohlo připomenout tuto 
pozapomenutou část dějin 
Libně, která byla domovem 
židovské komunity.

Umělecké ztvárnění by si 
zasloužil též fakt, že na Ďáblic-
kém hřbitově nalezly v letech 
1950–2014 v hromadném hrobě 
spočinutí ostatky faráře Josefa 
Toufara, kterého brutálně 
umučili komunisté. Krev tohoto 
mučedníka je sama o sobě 
svědectvím o zrůdnosti 
komunistického režimu, 
nicméně přimlouvám se za to, 
aby tuto tragickou kapitolu naší 
nedávné historie zpřítomnil 
umělecky hodnotný památník.

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.

Alena Borhyová
místostarostka  
MČ Praha 8 
za ANO

Tomáš Mrázek
zastupitel 
MČ Praha 8 
za ODS

Tomáš Tatranský
zastupitel 
MČ Praha 8 
za TOP 09
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ČSSD
Samozřejmě
Veřejný prostor potřebuje 
kultivovat. Nejen výtvarnými 
realizacemi, ale i osazením 
vkusných a trvanlivých odpočin-
kových prvků, údržbou parko-
vých ploch či fontán. Neradi 
bychom ale zaplevelili veřejný 
prostor „vetřelci“ – díly sice 
módně „exkluzivními“, v artist-
ních časopisech od kamarádů 
vychvalovanými, ale lidem, kteří 
je platí a kteří kolem nich denně 
chodí, nesrozumitelnými. 
Veřejné konzultace s občany jsou 
podmínkou. Chceme umělecká 
díla citlivě začleněná do 
architektury v místech, kde 
vyniknou a trvale zkrášlí veřejný 
prostor. Nejen sochy, ale i reliéfy 
a nástěnné mozaiky, malby či 
autorská díla užitná – autorské 
lavičky do parků, veřejná pítka, 
herní prvky, parková osvětlovací 
tělesa či tak obyčejné prvky 
městského mobiliáře jako 
patníky.

Tato Rada Prahy 8 by ráda 
zapojila také soukromé investo-
ry staveb, které zasahují do 
veřejného prostoru. Díla chce 
získávat i v rámci veřejných 
soutěží či sympozií, při kterých 
autorům uhradí režii realizace, 
jako formu podpory mladých 
autorů či studentů uměleckých 
škol po dohodě s jejich pedagogy. 
Před desítkami let přece byla 
spolupráce uměleckých škol 
a radnic běžná.

Ve veřejném prostoru Prahy 8 
se už nyní nachází řada realistic-
kých i abstraktních děl mnohdy 
renomovaných autorů. Jsou 
svědectvím doby a umístění si 
už obhájila. Je třeba je často jen 
očistit či restaurovat, upravit 
okolí, udržovat je a hlídat před 
vandaly. Například Kamenný 
otisk letu ptáka Josefa Klimeše 
před ZŠ Svídnická v Bohnicích 
by si zasloužil upravit okolí, 
stejně jako Srdce Aleše Vašíčka 
v atriu Polikliniky Lovosická. 
Pandemie Josefí ny Jonášové, 
vytvořená za přispění rozpočtu 
MČ Praha 8, vydržela v podcho-
du na Ládví bez úhony jen pár 
měsíců, pak na ni zaútočili 
sprejeři. Je tedy dobré napomoci 
nejen novému, ale i zajistit péči 
tomu umění, které už je 
vytvořeno.

KSČM
Umělecká díla 
do ulic? Jak která! 

Pokud se jedná o umělecká díla, 
která by měla nepomíjivou 
uměleckou hodnotu, tak určitě 
ano. Městská část by však měla 
mít rozhodující slovo, jaké dílo 
a kam bude umístněno. Mohlo 
by se stát, že Prahu 8 zaplaví díla 
pochybné kvality. Jedno 
podobné – kráva – stojí ve 
Voctářově ulici. Dodnes člověk 
pochybuje, zda se nejedná 
o reklamu na blízkou masnu. 
Své bude chtít k věci jistě říci 
i magistrát, pokud se bude 
jednat o umístění trojrozměr-
ných výtvorů na pozemcích hl. 
města, byť v lokalitě osmičky. 
Rovněž může být, že výtvory 
narazí na odpor občanů a stanou 
se terčem vandalů.

V současnosti existuje 
dostatek mladých umělců 
včetně studentů uměleckých 
škol, kterým by se měla dát 
první příležitost k vyjádření 
svého uměleckého vidění na 
veřejnosti. V případě instalace 
by bylo možné u takovýchto děl 
předem uspořádat besedu 
s autorem, který by občanům 
vysvětlil svůj umělecký záměr. 
Jednoduše proto, že běžná díla 
našich současných výtvarníků 
bývají pro většinu lidí často 
zahalena rouškou domněnek 
a záhad.

 Každé umění se časem 
okouká. Proto by bylo vhodné 
znát předem záměr magistrátu, 
zda by se jednalo o umístnění na 
dobu určitou, nebo instalaci 
trvalou. 

 Přidat na území Prahy 8 
umělecké skulptury je třeba 
zvážit. Takováto díla, která již 
v obvodu máme, bývají často 
neudržovaná, poškozená a slouží 
i k hrátkám dětí. Bude se 
o exponáty starat Praha 8 za své 
peníze, nebo náklady na údržbu 
či opravu bude platit hl. město? 
Rovněž stojí za uváženou, zda na 
veřejná prostranství umístnit 
sochy s politickým podtextem. 
Všichni si pamatujeme, jak 
některé dřívější sochy a sousoší 
dopadly, když narazily na 
odhodlané obrazoborce.

OSMIČKA SOBĚ
(KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ)
Budou-li od Róny 
nebo Jonášové…

Podle toho jakých. Mohou být 
sochy, které neoslovují nikoho; 
ani ptactvo. Takové máme na 
sídlišti Sokolníky v Kobylisích:

Jestli se naopak něco povedlo, 
bylo to vymalování podchodu 
na Ládví (kredit patří zastupitel-
ce Vlaďce Vojtíškové i radním, 
které přesvědčila k uvolnění 
peněz). Z Pandemie od sochařky 
Josefi ny Jonášové mám dobrou 
náladu, kdykoli tudy jdu:

Pokud to myslíte s uměním 
vážně, oslovme cíleně Jaroslava 
Rónu (každý zná jeho půvabně 
děsivého Franze Ka� u v Pra-
ze 1) nebo právě Jonášovou 
(socha Antikoncept). Pak může 
výsledek stát za to.

STRANA 
ZELENÝCH
Prosazujeme 
procento na umění
Zelení prosazují myšlenku tzv. 
procenta na umění, kdy 1 % 
procento rozpočtu veřejných sta-
veb je věnováno na výtvarné 
realizace, které budoucí 
architekturu dotvoří; může jít 
o sochu, mozaiku či světelnou 
instalaci. Tento koncept běžně 
funguje v západní Evropě 
a severoamerických městech 
a fungoval dobře i u nás. 
My bychom rádi, aby se Praha 
k této praxi vrátila.

Princip procenta na umění byl 
v Československu v platnosti 
v 70. a 80. letech a v té době 
vzniklo velké množství soch, 
pomníků či mozaik. Vzhledem 
k politickému uspořádání šlo 
většinou o díla poplatná době, 
ale vznikaly i sochy od zajíma-
vých autorů, kteří se realizovali 
zejména v nepolitických 
tématech rodiny, přírody, sportu, 
abstrakci či originálních 
dětských hřištích. Na sídlištích 
Ládví a Invalidovna je k vidění 
nejvíce uměleckých děl vznik-
lých díky tomuto zákonu.

V 90. letech se od tohoto 
konceptu upustilo a počet 
uměleckých realizací v Praze 
rapidně klesl; navíc řada děl 
vytvořených před rokem 1989 
(i těch nepolitických od uznáva-
ných autorů) byla zničena. Jako 
zelení bychom rádi tento trend 
otočili a naopak počet děl ve 
veřejném prostoru navýšili a 
procento na umění stanovili do 
vyhlášky. Např. podle francouz-
ského modelu, kdy díla vybírá 
komise sestavená z architekta 
stavby, zadavatele a volených od-
borníků z oblasti vizuálního 
umění.

V Praze 8 vznikly v minulém 
roce dva zajímavé počiny. 
Prvním jsou pandy v podchodu 
Ládví od místní rodačky 
Josefí ny Jonášové. Druhým 
počinem byla soutěž o návrh 
grafi ckého zpracování fasád čtyř 
domů na Praze 8.

Karel Šašek
radní
MČ Praha 8 
za ČSSD

Petr Vilím
zastupitel
MČ Praha 8 
za KSČM

Tomáš Němeček 
zastupitel 
MČ Praha 8 
za Osmička sobě – 
KDU-ČSL a nezávislí

Hana Matoušová
zastupitelka  
MČ Praha 8 
za Stranu zelených
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Čtenáři píší

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

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.

Dobrý den,
obracím se na vás v souvislosti 
se šmejdy. Poslední zkušenost 
mám tento týden v době, kdy 
jsou doma jen starší lidé, kdy se 
i přes úplný zákaz podomního 
prodeje, o kterém se moc neví 
(s účinností od 1. 4. 2016), 
v sídlišti Kobylisy sebejistě 
dožadoval vstupu do domu bez 
předchozí objednávky muž, 
který se familiérně představil 
jménem a jde kvůli elektřině, 

s důraznými slovy „Otevřete, 
pusťte mě dovnitř“. Vyznělo to, 
jako by šlo o urgentní havárii. 
Po opakovaném ptaní z mé 
strany, co vlastně chce, tvrdil, 
že nic nenabízí, a poté řekl, že 
jde kontrolovat faktury 
a dodavatele. Po mém upozor-
nění, že máme na vstupních 
dveřích domu napsáno, že si 
nepřejeme, aby se zvonilo 
s jakýmikoli nabídkami, a navíc 
tam máme od časopisu 
Osmička samolep „Stop 

šmejdům“, který on nerespektu-
je, se ohradil, že vyhrožuji. 
Podle mne to byla činnost, 
kterou se rozumí podomní 
prodej bez předchozí objednáv-
ky. Ta forma samolepu je dobrá 
věc a přispěla by k větší 
informovanosti občanů, že již 
platí tento zákaz i se sankcí.
WINKLEROVÁ  

Dobrý den, paní Winklerová,
v podobném případě doporučuji 
bezodkladně zavolat městskou 

nebo státní policii. Zákaz 
podomního prodeje je v každém 
případě přestupek proti 
Tržnímu řádu, který podléhá 
fi nanční sankci. V časopise 
Osmička na zákaz podomního 
prodeje upozorňujeme 
na str. 12, kde je zároveň 
k vystřižení a nalepení obdoba 
minulého samolepu, tentokrát 
o tom, že v Praze je podomní 
prodej již zakázán.
ZDENĚK NAGOVSKÝ, 
předseda Komise pro bezpečnost

S TÁ L É  E X P O Z I C E
Praha v pravěku, Praha na přelomu středověku 
a novověku, Barokní Praha, Langweilův model Prahy

V Ý S TAV Y
Negrelliho viadukt / 170 let od zahájení stavby
prostranství před hlavní budovou Muzea hl. m. Prahy 
22. 3. – 22. 6. 2016

Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017

Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled
4. 5. 2015 – 31. 10. 2016

Křehká krása pražské kameniny / Ze sbírek
Muzea hlavního města Prahy 
Zámek Troja, U Trojského zámku 4/1, Praha 7 – Troja
1. 4. – 30. 10. 2016

P Ř E D M Ě T  S E Z Ó N Y
Zbraně a zbroj keltského válečníka
3. 5. – 31. 7. 2016

 

www.muzeumprahy.cz

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y  –  Č E R V E N  2 0 1 6

Nová expozice v Podskalské celnici na Výtoni

Vážená redakční rado, 
byly bychom rády, kdybyste v rubrice 
„Čtenáři píší“ uveřejnili poděkování Centru 
aktivizačních programů OÚSS. 

Naše neziskové humanitární sdružení 
Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocně-
ním požádalo ředitelku CAPu paní Mirosla-
vu Holou o pomoc při hledání zkušených 
přednášejících. Máme stejné zájmy – o kul-
turu, vzdělávání a upevnění fyzické 
zdatnosti – jaké nabízí CAP, ale omezené 

možnosti k jejich uspokojení. Po vstřícném 
jednání lektorka CAPu paní A. Novotná 
předvedla na naší členské schůzce ukázkový 
trénink paměti. I druhá přednáška paní 
L. Francírkové, Pozitivní myšlení – pojďte 
pozitivně myslet a každý den bude krásný, 
byla zajímavá. Děkujeme, velmi si vážíme 
nevšední ochoty pracovnic CAP obětovat 
nezištně svůj volný čas pro náš Klub. Práce 
v sociální oblasti je náročná, peníze v životě 
nehrají hlavní roli.
MILUŠE DUFKOVÁ

Vážená radnice,
ráda bych vám poděkovala za milou vlastivěd-
nou vycházku, kterou jsme absolvovali po 
zajímavostech Karlína. Žiji v Praze více než 
50 let, ale netušila jsem, kolik krásných míst, 
zákoutí, fontánek, soch, zeleně, ale i krásných 
budov skrývá Karlín. Vycházka byla skutečně 
nesmírně zajímavá, dovoluji si proto odboru 
kultury a jeho vedení vyslovit uznání a poděko-
vání za zajímavý nápad, zajímavý výklad 
i zajímavý výběr lokality.  VIERA TĚŠÍNSKÁ

Vážení,
bydlím v Košťálkově ulici a docela by mě 
zajímalo, kam zmizela socha z našeho parku 
v Kobylisích, když dlouhá léta stála přímo 
u policajtů. To si ji nechali ukrást rovnou 
pod nosem?
E. RYDZIHOVÁ

Vážená paní Rydzihová, 
jednalo se o sousoší MATEŘSTVÍ, které bylo 
kvůli vandalům přemístěno již v roce 2007 
do depozitáře.
ODBOR KULTURY, SPORTU 
A MLÁDEŽE A PAMÁTKOVÉ PÉČE
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Zprávy z  radnice

ZASTUPITELSTVO 

Karlín se díky 
investicím Prahy 8 
stává luxusní čtvrtí

 nDruhé letošní veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 proběhlo 11. května 
2016 jako již tradičně ve velkém sále tzv. Bílého domu. 

Na programu bylo celkem devět bodů 
převážně majetkového a ekonomického 
charakteru, ale i petice o změně hranic 
městské části či memorandum o spolupráci 
při protipovodňových opatřeních na 
Rokytce.

Hned na úvod neprošly návrhy na 
zařazení několika dodatečných bodů 
k jednání – ke konkurzu na ředitele ZŠ 
Glowackého, rozšíření fi nančního výboru 
o zástupce ODS, odvolání Matěje Fichtnera 
(ANO) z pozice zástupce starosty ani 
odvolání Ondřeje Grosse (ODS) z postu 
místopředsedy kontrolního výboru.

Šest návrhů, které předložil radní Radomír 
Nepil (ANO) a které se týkaly odpisů 
nedobytných dluhů (např. po zemřelých) 
a majetkových převodů, schválilo Zastupitel-
stvo jednohlasně. Jednohlasně bylo rovněž 
přijato starostou Romanem Petrusem 
(ČSSD) prezentované Memorandum 
o vzájemné spolupráci při protipovodňo-
vých opatřeních na Rokytce mezi městskými 
částmi Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 22, 
Praha–Běchovice, Praha–Kolovraty, Praha–
Nedvězí, Praha–Koloděje, Praha–Královice 
a městem Říčany.

KARLÍN NENÍ UPOZADĚN
Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici, která 
požadovala změnu hranic Prahy 8 – tedy 
odtržení Karlína a jeho přiřazení k Praze 7. 
(O územním rozdělení Prahy ostatně 
rozhoduje podle zákona č. 131/2000 Sb. 
magistrát hl. m. Prahy, nikoliv městská část.) 
Petici zastupitelé vnímají pozitivně jako 
krok k široké diskuzi o budoucnosti nejen 
Karlína. Argumenty, které přímo na 
zastupitelstvu prezentovali signatáři petice, 
zastupitelé v debatě částečně uznali, ale 
zároveň odmítli, že by byl Karlín oproti 
jiným částem Prahy 8 upozaděn a že se do 
jeho rozvoje neinvestuje. „Dílčí problémy tu 
určitě jsou, ale jiné části Prahy 8 jsou na tom 
hůř. Do Karlína se investovalo a i v budouc-
nu bude investovat velmi významně, díky 
tomu se pomalu stává vyhledávanou 
a luxusní čtvrtí a je dnes brán jako širší 
centrum Prahy,“ uvedl místostarosta Matěj 
Fichtner. 

INTERPELACE OBČANŮ
Občané se zajímali např. o parkovací zóny 
(radní Karel Šašek, ČSSD: „Zóny vycházejí 
z požadavku občanů. Prioritou jsou 

rezidenti, ale nesmí se zapomínat ani na 
návštěvníky a ty, kteří zde pracují, vždy je 
nutný kompromis.“), dopravně přetížený 
Karlín (K. Šašek: „Změny např. v dopravním 
značení se projednávají, návrh bude 
předložen i veřejnosti k vyjádření.“), 
o Rohanský ostrov (starosta Roman Petrus, 
ČSSD: „Je rozdělen na sportovně relaxační 
zónu a na stavební pozemky, tlačíme na 
developery, aby ve smlouvách byly zahrnuty 
i další aspekty, nejen byty nebo kanceláře, 
ale i obchody, doprava, školy…“), dostavbu 
MŠ Sluncová (M. Fichtner: „Dostavba ve výši 
12 milionů korun je téměř celá krytá dotací. 
Vzhledem k nové bytové výstavbě musíme 
být připraveni na více dětí, které budeme 
muset umístit.“).

BOHATÁ DEBATA ZASTUPITELŮ
O čem ještě zastupitelé mimo jiné diskutovali?

Opozice kritizovala cestu do Pekingu, kde 
bylo v dubnu podepsáno Memorandum 
o porozumění mezi Prahou 8 a pekingskou 
čtvrtí Fengtai. Zastupitelky Markéta 
Adamová a Petra Hainzová (TOP 09) 
upozornily na nedemokratickou povahu 
čínského režimu. Tomáš Tatranský (TOP 09) 
se pozastavil nad možným zřízením 
Česko-čínského centra na Praze 8 a vyzval 
k hledání geografi cky i kulturně bližších 

partnerů. Tomáš Němeček ze sdružení 
Osmička sobě (KDU-ČSL a nezávislí) vyzval 
k předložení memoranda ke schválení na 
červnové schůzi zastupitelstva a zároveň 
zprávy o tom, jaké partnery hledá Praha 8 
v okolních evropských zemích. „Pětidenní 
cesta pěti osob stála naši městskou část jen 
6500 Kč za víza a překladatele, pobyt 
hradila přijímající strana. Loňský pobyt 
v Praze si hradili Číňané sami. Rozjednaná 
jsou ještě další partnerská města – před 
podpisem jsou např. slovenské Košice,“ 
uvedl radní Matěj Fichtner.

Zrušení výběrového řízení na správu 
zeleně ze strany ÚHOS: „Přípravu měla na 
starosti advokátní kancelář, nyní čekáme 
na doručení a vyznačení nabytí právní 
moci, pak budeme hledat nejlepší další 
řešení. O údržbu se dále starají subjekty, 
které to měly na starost i dříve,“ řekla radní 
Anna Kroutil (ANO).

Kritiku ze strany opozice vyvolalo 
zrušení konkurzu na místo ředitele 
ZŠ Glowackého. Ondřej Gros (ODS) žádal 
vysvětlení, proč nebyl jmenován vítězný 
uchazeč, doporučený jak konkurzní komisí, 
tak komisí pro školství. „Byl omezený výběr 
uchazečů, jediný doporučený výběrovou 
komisí nás neuspokojil. Řídili jsme se 
starou českou moudrostí dvakrát měř, 
jednou řež,“ vysvětlil Matěj Fichtner.

Opozice se také dotazovala na Jiřího 
Zlatohlávka, bývalého ředitele Servisního 
střediska (příspěvková organizace MČ Pra-

ha 8): „Důvodem byla špatná součinnost 
a mimoběžnost v komunikaci,“ sdělil radní 
M. Fichtner.

KDY PŘÍŠTĚ?
Příští veřejné zasedání zastupitelstva 
MČ Praha 8 bude 22. června 2016 od 
14 hodin ve velkém sále „Bílého domu“ 
v Libni, U Meteoru 6.  Jste opět srdečně 
zváni!

VLADIMÍR SLABÝ  

DOKLADEM PÉČE PRAHY 8 o Karlín je například zrekonstruované Karlínské náměstí. Foto: Miloš Skácel
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Bezpečnost

V autě se nespí
Uprostřed měsíce dubna 
v dopoledních hodinách byli 
strážníci městské policie 
upozorněni pracovnicí 
Technických služeb, že se 
v ulici Za Poříčskou branou 
na Praze 8 nachází zaparkova-
né auto, ve kterém spí dvě 
osoby. V okolí se také 
povalovalo velké množství 
injekčních stříkaček. Hlídka 
na místě nalezla vozidlo spolu 
se spícím mužem a ženou. 
Dané osoby vzbudila 
a vyzvala k prokázání 
totožnosti. Žena uposlechla, 
ale muž odmítal spolupraco-
vat a dal se na odchod. 
Z tohoto důvodu byly použity 
donucovací prostředky, 
nasazena pouta a muž byl 
předveden na Policii ČR. 
Jelikož se jednalo o osobu bez 
domova a závislou na drogách 
byl přestupek neuposlechnutí 
výzvy úřední osoby a znečiš-
ťování veřejného prostranství 
řešen domluvou. 

Nerespektoval 
zákaz  vjezdu
Během měsíce dubna 
v nočních hodinách prováděla 
hlídka běžnou kontrolní 
a hlídkovou činnost v okolí 
metra Palmovka. Když 
strážníci projížděli Ronkovou 
ulicí, všimli si bílého vozidla 
značky Škoda, jejíž řidič 
nerespektoval dopravní 
značení „Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel“ umístě-
né na začátku Vacínovy ulice. 
A proto jej zastavili signálem 
„STOP“. Jelikož se řidič tímto 
jednáním stal podezřelým ze 
spáchání přestupku, byl 
vyzván k prokázání totožnos-
ti. Řidič následně nesouhlasil 
s blokovým řízením, a proto 
bylo sepsáno „Oznámení 
o dopravním přestupku“.

Chycený zloděj
Prvního května byli strážníci 
ve večerních hodinách 
povoláni do prodejny 
Kaufl and v ulici Střelničná, 
Praha 8, kde byl ochrankou 
zadržen zloděj. Ten si vložil do 
batohu plastovou lahev 
červeného vína a bez 
zaplacení prošel pokladnou. 
Policisté po lustraci zjistili, že 
je muž v celostátním pátrání. 
Strážníci muže zadrželi 
a předali k dalšímu řešení 
Policii ČR. 

Z ČERNÉ KRONIKYBEZPEČNOSTNÍ CVIČENÍ V ČIMICKÉM LESE 

Jak se hledá unesená dívka
 nDne 25. dubna 2016 od 

18:30 do 21:45 hod. proběhlo 
na Praze 8 v Čimickém lese 
cvičení pořádkových 
jednotek Krajského ředitel-
ství policie hl. m. Prahy 
a složek Integrovaného 
záchranného systému, 
zaměřené na koordinaci sil 
a prostředků při pátrací akci.  

Cvičení se zúčastnili velitelé 
zásahu Policie ČR, Pohotovostní 
motorizovaná jednotka, cizinec-

ká policie, místní oddělení 
Bohnice a Kobylisy, psovodi, 
Letecká služba Policie ČR, HZS hl. 
m. Prahy a Trans Hospital plus.

Námětem cvičení bylo pátrání 
po pachatelích únosu mladé 
dívky a bylo zaměřeno přede-
vším na koordinaci sil a prostřed-
ků ze strany velitele zásahu. 
Během cvičení se podařilo 
vyzkoušet nové postupy 
a technologie, které se v součast-
né době u Policie ČR testují 
a které mají přispět k zefektivně-
ní koordinace sil a prostředků při 

složitých zákrocích složek IZS. 
Kromě úspěšného využití 
nových technologií a postupů 
bylo úspěšné i samotné pátrání. 
Pohřešovaná dívka byla nalezena 
a pachatelé únosu byli zadrženi, 
přičemž jeden z pachatelů musel 
být vyproštěn a ošetřen po pádu 
ze skály.

Obdobná cvičení mají pro 
Policii ČR a další složky IZS 
zásadní význam a vedou 
k zefektivnění postupů v situa-
cích, ve kterých jsou často 
ohroženy lidské životy.  (str)

FIGURANT–ÚNOSCE musel být po „pádu ze skály“ vyproštěn a ošetřen. Foto: Miloš Skácel

ŠMEJDI 

Podomní prodej 
je zakázán
V poslední době se na naší 
městské části opět objevilo 
několik podomních prodejců, 
kteří nabízeli zboží nebo 
služby, konkrétně změnu 
tarifů dodavatele energií. 

Rádi bychom vás upozornili, 
že toto jednání je v novelizova-
ném Tržním řádu HMP 

charakterizováno jako 
podomní prodej a je Nařízením 
Rady hl. města Prahy ze dne 
10. 11. 2015 s účinností od 
27. 11. 2015, zakázáno pod 
hrozbou sankce.

K vašemu využití vám 
nabízíme vystřižení a vylepení 
upozornění pro podomní 

prodejce, kteří zákaz nerespek-
tují nebo jej neznají.

Víte, že Úřad městské části 
Prahy 8 věnoval v minulosti 
otevření zmíněného problému, 
který způsobil našim spoluob-
čanům v minulosti mnohdy 
vážné obtíže, značnou 
pozornost a byl i jedním 
z hlavních iniciátorů předmět-
né novely Tržního řádu?

Podrobnosti na: 
www.praha.eu/fi le/2101763/
narizeni_c._8.pdf. 
Zdroj: Komise pro bezpečnost.

PODOMNÍ PRODEJ je na území 
hl. města Prahy ZAKÁZÁN!

V případě porušení zákazu budou bezodkladně vyrozuměny orgány policie.
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Měníme Prahu 8

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016

Občané určili, 
co chtějí 
přednostně zlepšit

 nVeřejné fórum pořádala MČ Praha 8 pod patronací zástupce 
starosty pana Petra Vilguse ve středu 25. května od 18 do 
20 hodin v Kulturním domě Ládví. Přišlo 101 občanů, kteří se 
aktivně zapojili do sepisování podnětů / problémů v Praze 8, 
které je nutno řešit pro zkvalitnění života. 

Na úvod pan Vilgus sdělil, jaké 
největší podněty občané 
sdělovali na podzimních sedmi 
setkáních v minulém roce a jak 
jsou řešeny. Diskuse u tematicky 
zaměřených stolů byly velice 
zajímavé a přínosné. Občané se 
mohli vyjádřit  u jakéhokoliv 
stolu. Následně zástupci stolů 
odprezentovali všechny sepsané 
podněty a sdělili, které dva byly 
občany určeny v rámci hlasová-
ní jako nejdůležitější. Těchto 
14 nejdůležitějších podnětů / 
problémů bylo přepsáno na 
zvláštní archy a občané mohli 
opět hlasovat o jejich pořadí.

Veřejné fórum pořádáme 
v rámci místní Agendy 21, kterou 
realizujeme v Praze 8 od března 
2015. Jejím cílem je rozvíjet měst-
skou část se zapojením veřejnosti 
v souladu s principy trvale 
udržitelného rozvoje.  Na tomto 
společném diskusním setkání 

vznikly podněty, které budou 
dále diskutovány a na které vás 
budeme zvát formou kulatých 
stolů nebo veřejných projednání. 
Po skončení veřejného fóra bude 
14 problémů ověřeno sociologic-
kým průzkumem a elektronic-
kou anketou umístěnou na 
webu MČ Praha 8. Všechny 
výsledky budou po kompletním 
zpracování předány k projedná-
ní orgánům MČ Praha 8 
s návrhem určení jejich řešení. 

Děkujeme Národní síti 
Zdravých měst ČR za moderová-
ní, kolegům z úřadu a zástup-
cům Komise MA21 za organizač-
ní pomoc. Poděkování patří 
i příspěvkové organizaci 
Osmička pro rodinu, která 
zajistila hlídání dětí rodičům, 
kteří přišli na veřejné fórum.

IVA HÁJKOVÁ
koordinátorka MA21

SEZNAM NEJVĚTŠÍCH PODNĚTŮ / 
PROBLÉMŮ U TEMATICKY ZAMĚŘENÝCH STOLŮ:

Školství, volný čas, sport, 
cestovní ruch    
• Výstavba víceúčelové haly 

kolektivních sportů 
• Vybudovat více kulturních 

zařízení v Libni, Ládví, 
podpora místních kulturních 
aktivit

Životní prostředí   
• Výsadba stromů – náhrada 

za vykácené
• Údržba zeleně – neodbornost 

x výsledek práce, hluk 
nadměrnou častou údržbou

Doprava, parkování, stav 
komunikací       
• Uzavřít komunikaci Trojskou 

od stanice Hercovka pro 
stanici Trojská do půli června 
2016 (dle slibu radního pana 
Šaška)

• Zahloubit ulici 
V Holešovičkách + 
pokračování tunelu Blanka 
na sever Prahy

Sociální oblast, bezpečnost, 
zdraví obyvatel   
• Prezentace sociálních služeb 

(staré weby, informační 
systém)

• Problematika bezdomovectví 
a drogově závislých na 
exponovaných místech

Rozvoj městské části, bydlení, 
podnikání, investice
• Nezahušťovat současnou 

zástavbu na sídlištích – 
zachování zeleně

• Dbát na průjezdnost 
cyklopruhů, více cyklostojanů, 
např. v Bohnicích

Občan a úřad, informovanost, 
služby občanům
• Vytvořit katalog služeb 

poskytovaných úřadem
• Zlepšit informovanost občanů 

o činnostech a službách 
jednotlivých odborů úřadu

Mladí a jejich názory
• Zkvalitnit spolupráci mezi 

základními a středními 
školami (exkurze, příprava na 
přechod na SŠ, i z MŠ na ZŠ)

• Zajistit stravu pro speciální 
diety pro děti ve školách 
(např. bezlepková dieta)

ZAPOJTE SE
Sociologický 
průzkum

Výstupy 
z Veřejného fóra 
ověřujeme 
sociologickým 
průzkumem.  
Můžete vybírat 
mezi čtrnácti 
podněty / 
problémy, 
na kterých se 
občané shodli. 
Můžete doplnit 
chybějící podnět.

Ověřovací anketa

Ve stejném období, 
kdy bude 
uskutečněn 
sociologický 
průzkum, můžete 
hlasovat o stejných 
podnětech / 
problémech 
v elektronické 
anketě umístěné na 
www.praha8.cz. 
Opět máte prostor 
pro doplnění 
vašeho podnětu.

Připomínkování 
návrhové části 
Strategického 
plánu udržitelného 
rozvoje MČ Praha 8

Pro období 
2017–2016 
chystáme 
strategický plán. 
Nyní máte možnost 
na www.praha8.cz  
pročíst si projekty, 
které jsou uvedeny 
a můžete doplnit ty, 
které vám chybí.

placená inzerce

www.karlinskefarmarsketrhy.cz
www.facebook.com/karlinsketrhy

T šíme se na vaši návšt vu a p ejeme vám p íjemné nakupování a posezení!ě ě ř ř

ÁŘ É YFARM SK TRH
KARL NSKÍ É

NA KARL NSKÉM NÁM STÍÍ Ě
(vedle kostela svatého

Cyrila a Metod je)ě

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

P ů:rovozní doba trh
tvrtky: 9 – 18 hodin
soboty: 8 - 14 hodin

č

Trhy
. ( rtek) 4.6. ( ota), 9.6. ( rtek)

1.6. ( ota) 16.6. ( rtek) 18.6. ( ota)
3.6. ( vrtek) 25.6. ( ota), 30.6.

se 201 uskute ní v termínech:v červnu 6 č
2.6 tv , sob tv ,
1 sob , tv , sob ,
2 t , sob

č č
č

č ( rtek)čtv

Pravidelná ehudební produkc pro dobrou pohodu

KARLÍNSKÉKARLÍNSKÉ
farmářské trhy

placená inzerce placená inzerce
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Servis

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Lokalita Území Datum Čas

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 7. 6. 13,00–17,00

Burešova Kobylisy 7. 6. 15,00–19,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 7. 6. 16,00–20,00

Uzavřená Kobylisy 8. 6. 14,00–18,00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 8. 6. 15,00–19,00

Kašparovo Náměstí Libeň 8. 6. 16,00–20,00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 9. 6. 13,00–17,00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 9. 6. 14,00–18,00

Taussigova (proti domu č. 1) Kobylisy 9. 6. 15,00–19,00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 9. 6. 16,00–20,00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 10. 6. 14,00–18,00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 10. 6. 15,00–19,00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 10. 6. 16,00–20,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 13. 6. 13,00–17,00

Kašparovo náměstí Libeň 13. 6. 14,00–18,00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 13. 6. 15,00–19,00

Mlazická Čimice 13. 6. 16,00–20,00

Braunerova x Konšelská Libeň 14. 6. 13,00–17,00

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

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 14. 6. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 14. 6. 16,00–20,00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 15. 6. 14,00–18,00

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

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 15. 6. 16,00–20,00

Lindavská Bohnice 16. 6. 14,00–18,00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 16. 6. 15,00–19,00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 16. 6. 16,00–20,00

Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 17. 6. 13,00–17,00

Gabčíkova 
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

Libeň 17. 6. 15,00–19,00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 18. 6. 08,00–12,00

Křivenická x Čimická Čimice 18. 6. 09,00–13,00

Fořtova x Do Údolí Čimice 18. 6. 10,00–14,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 20. 6. 13,00–17,00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 20. 6. 14,00–18,00

Frýdlantská (u  garáží) Kobylisy 20. 6. 15,00–19,00

Podhajská pole  (parkoviště) Čimice 20. 6. 16,00–20,00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 21. 6. 14,00–18,00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 21. 6. 15,00–19,00

U Pekařky Libeň 21. 6. 16,00–20,00

Lindavská Bohnice 22. 6. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 22. 6. 14,00–18,00

Služská x Přemyšlenská Kobylisy 22. 6. 15,00–19,00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 23. 6. 13,00–17,00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 23. 6. 15,00–19,00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 24. 6. 13,00–17,00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 24. 6. 15,00–19,00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 25. 6. 08,00–12,00

Modřínová x Javorová Kobylisy 25. 6. 09,00–13,00

Jirsíkova x Malého Karlín 25. 6. 10,00–14,00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 27. 6. 13,00–17,00

Křivenická x Čimická Čimice 27. 6. 14,00–18,00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce Troja 27. 6. 15,00–19,00

Pod Labuťkou x Prosecká Libeň 28. 6. 13,00–17,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 28. 6. 14,00–18,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 28. 6. 15,00–19,00

Na Vartě Libeň 29. 6. 13,00–17,00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 29. 6. 14,00–18,00

K Haltýři x Velká skála Troja 29. 6. 15,00–19,00

Lokalita Území Datum Čas

U Pekařky Libeň 30. 6. 13,00–17,00

Drahorádova Střížkov 30. 6. 14,00–18,00

Mlazická Čimice 30. 6. 15,00–19,00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 1. 7. 13,00–17,00

Lindavská Bohnice 1. 7. 14,00–18,00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 1. 7. 15,00–19,00

Trojská x Nad Trojou Troja 1. 7. 16,00–20,00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 4. 7. 13,00–17,00

Mazurská (u trafostanice) Troja 4. 7. 15,00–19,00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 4. 7. 16,00–20,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 7. 7. 13,00–17,00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 7. 7. 15,00–19,00

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Karlín 7. 7. 16,00–20,00

BIO VOK

Lokalita Území Datum Čas

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV Libeň 7. 6. 14,00–18,00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna Kobylisy 8. 6. 13,00–17,00

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

Kobylisy 10. 6. 13,00–17,00

Brandýská x Ke Hřišti Čimice 15. 6. 13,00–17,00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Kobylisy 16. 6. 13,00–17,00

Přívorská x Hanzlíkova Bohnice 17. 6. 14,00–18,00

Velká Skála x K Haltýři Troja 21. 6. 13,00–17,00

Do Údolí x Libeňská Čimice 23. 6. 14,00–18,00

Pernerova x Sovova Karlín 24. 6. 14,00–18,00

Turská x K Větrolamu Čimice 4. 7. 14,00–18,00

Nad Popelářkou 177/11 Troja 7. 7. 14,00–18,00

ROZPIS BIO VOK HRAZENÉ MHMP
Na Pěšinách x Na Stírce 11. 6.  9,00–12,00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou 11. 6.  9,00–12,00
Fořtova x Do Údolí 18. 6. 13,00–16,00
K Mlýnu x Chorušická 18. 6. 13,00–16,00

Program:
14.00–16.00 putování po světě, 
 soutěžní stanoviště

16.00–18.00 balónková diskotéka

VSTUPNÉ ZDARMA

Více informací www.facebook.com/KDLadvi

Vás zvou na

(zábavně-vzdělávací program pro rodiny s dětmi)

Datum: neděle 19. 6. 2016
Čas: 14.00–18.00
Místo: Kulturní dům Ládví

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

OSMIČKA
pro rodinu

LETEM SVĚTEM 
ANEB HURÁ NA PRÁZDNINY

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která 
v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kom-
postu navracet do půdy.
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Životní prostředí

PROSECKÉ SKÁLY dnes. Foto: Vít Céza

MŠ KOTLASKA
Proč jsou 
kontejnery barevné
Dne 22. 4. 2016 se celá MŠ Kotlaska 
vypravila do Thomayerových sadů na 
Den Země. Děti se dozvěděly, proč by 
měly být ohleduplné k naší Zemi, jak 
šetřit vodou, jaká máme čisticí auta 
a různé nářadí, které nám pomáhá 
s úklidem měst. Děti se seznámily s tím, 
jak třídit odpad a jaké barvy jsou 
kontejnery k tomu určené. 

Naše třída Žabiček se na závěr 
zúčastnila soutěže v kreslení, kterou 
pořádala fi rma iPodec. Velmi nás potěšilo, 
když soutěž vyhrála Beátka z naší třídy. 
Cena byla víc než krásná: rodinné 
vstupné do Zoo Praha v Troji. 

PANÍ UČITELKY ZE TŘÍDY ŽABIČEK, 
MŠ Kotlaska

Sojka obecná v posledních letech ztrácí 
svou plachost a čím dál více se přibližuje 
lidským sídlům. Z pověstné plaché 
a ostražité „strážkyně lesa“ se stává čím dál 
běžnějším zástupcem frekventovaných 
míst. Situace se dostává tak daleko, že už 
někteří jedinci dokonce přestávají skrývat 
svá hnízda, což bylo pro sojku vždy typické, 
a hnízdí blíž lidem. Absolutním extrémem 
je pár sojek, který se uhnízdil v lucerně na 
nádvoří Libeňského zámečku, sídla městské 
části Praha 8. „Ne každý si uvědomuje, jak 
zajímavé prostředí představuje pro ptactvo 
samotné město. To totiž často obsahuje 
velmi rozmanité stanoviště oproti na 
mnoha místech uniformní české krajině. 
Lze očekávat pokračující trend v podobě 
zvyšování počtu a diverzity druhů ptáků 
ve velkých městech,“ říká Vít Céza, předse-
da komise pro životní prostředí. (vic)

SOJKY SE UHNÍZDILY V ZÁMECKÉ LUCERNĚ

VÝZVA

Jaká má být budoucnost 
Proseckých skal?

 nPo řadě projednávání konkrétních revitalizací s občany (Krakov; Ládví; probíha-
jící diskuze k parku Dlážděnka) přichází nyní řada i na lokalitu Proseckých skal.

Jde o vlastní osmičkovou část přírodní 
památky Prosecké skály, jejího ochranného 
pásma, ale také celé navazující oblasti zeleně, 
která je ze severu lemovaná ulicí Na Stráži, 
z jihu výstavbou severně od ulice Prosecká 
a na západě končí výstavbou u ulice 
Františka Kadlece. Jedná se o složitou 
lokalitu s různými vlastnickými právy, a na 
mnoha místech vysokým stupněm zanedba-
nosti. Na řadě míst se pravidelně objevuje 
velké množství odpadu.

Aktuálně byla zahájena diskuze s občany 
a občanskými iniciativami o využití tohoto 
území, zejména s důrazem na vytvoření 

určité cestní sítě, jež by navázala na cestní 
síť, kterou v lokalitě Proseckých skal buduje 
Praha 9, a vedla by až na východ k ulici 
Františka Kadlece. Tato cestní síť spolu 
s odpovídající revitalizací okolí by mohla být 
základem celkového zlepšení stavu této 
lokality. „Tuto lokalitu dosud nikdo nikdy 
pořádně neřešil,“ říká předseda komise pro 
životní prostředí Vít Céza. „I přes obtížná 
vlastnická práva bude muset být stav celého 
tohoto území do budoucna zlepšen. Chtěli 
bychom proto vytvořit studii využití území, 
na základě které budeme dále jednat. Ještě 
před vlastní studií se však chceme zeptat 

občanů, co si o lokalitě myslí a co konkrétně 
na ní chtějí, abychom měli kvalitní podklady 
pro zadání zpracování odborné studie.“ 

Občané mohou své podněty a připomínky 
zasílat do 30. června 2016 na e-mailovou 
adresu vit.ceza@praha8.cz, případně volat 
na telefonní číslo 222 805 194. Jednotlivé 
podklady budou následně vyhodnoceny 
a publikovány v srpnovém vydání Osmičky.

  (vic)

PROGRAM ČERVEN

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

1. 6. St 19:00 Noc na Karlštejně 

2. 6. Čt 19:00 Jesus Christ Superstar

3. 6. Pá 19:00 Jesus Christ Superstar

4. 6. So 15:00 Jesus Christ Superstar

5. 6. Ne 15:00 Mam´zelle Nitouche

8. 6. St 19:00 Dracula

9. 6. Čt 19:00 Dracula

10. 6. Pá 19:00 Dracula

11. 6. So 15:00 Dracula

12. 6. Ne 15:00 Dracula

15. 6. St 19:00 VUS Ondráš - Příběh zbojníka

22. 6 St 20:00 TANEC PRAHA 
Israel Galván (ES): LA CURVA

23. 6 Čt 20:00 TANEC PRAHA 
Israel Galván (ES): LA CURVA

NEJLEPŠÍ VSTUPENKY NA ZÁŘÍ JIŽ V PRODEJI!
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Pozvánky

Městská část

Praha 8

Městská část Praha 8, Centrum RoSa a Centrum Krakov
vyhlašují výtvarnou soutěž pro všechny generace

Centrum RoSa
Centrum Krakov

21. září – 23. října 2016

1. listopadu 2016 v Centru Krakov

Nejzdařilejší motýli budou vystaveni v Centru Krakov,
Libeňském zámku a Centru RoSa.

Soutěž probíhá pod záštitou zástupkyně starosty Aleny Borhyové

místo pro odevzdání motýlů (osobně nebo poštou):

, Střelničná 1680/8, Praha 8, 182 00 (denně)

, Lodžská 850/6, Praha 8, 181 00 (po-pá 9-17 hodin)

hlasování na internetu: na

vyhlášení výherců:

pravidla soutěže najdete na: ,

více informací na tel.: 731 655 902

www.prazskaosma.cz

www.prazskaosma.cz

aneb

(malba, kresba, koláž apod.)
VYROBTE SI SVÉHO MOTÝLA

termín odevzdání motýlů: do 15. září 2016

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 8 
A PREVENCE DĚTEM
si vás dovolují pozvat v rámci Dne zdraví na 

DEN BEZPEČNOSTI 
PRO DĚTI A RODIČE 2016
AKCE SE BUDE KONAT NA HŘIŠTI GLOWACKÉHO 
V PRAZE 8 DNE 20. ČERVNA OD 9 DO 18 HODIN. 

9.00 – 12.00 program zaměřený pro školky a školy
12.00 – 18.00 pro širokou veřejnost

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ 
ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK A NAUČIT SE ZÁSADY 
DŮLEŽITÉ PRO LÉTO BEZ ÚRAZŮ! 

ZA ÚČASTI ZÁCHRANÁŘŮ ZZS HMP, HZS HMP, MĚSTSKÉ 
POLICIE HL. M. PRAHY A DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHY 1

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU RADOMÍRA NEPILA, 
RADNÍHO MČ PRAHA 8 PRO OBLAST ZDRAVOTNICVÍ

PARTNEŘI AKCE: 

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 8

LETNÍ KINO REGINA
Hybešova 10, Praha 8 16

. 
6.

– 
4.

 9
. 

20
16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 A PANÍ MÍSTOSTAROSTKA ALENA BORHYOVÁ ZVE 
OBYVATELE PRAHY 8 DO LETNÍHO KINA REGINA, HYBEŠOVA 10, PRAHA 8

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 

ČTVRTEK 16. června ve 21:30 h ›› SLASTI OTCE VLASTI 
J. Hanzlík a D. Kolářová v romantické komedii z roku 1969. 
Příběh mladičkého kralevice Karla a jeho snoubenky, Blan-
ky z Valois. Příští vladař prochází dramatickým vývojem: 
z naivního, zamilovaného mladíčka se mění v zodpověd-
ného muže, který je schopen pozvednout zadlužené Čechy 
k nové slávě. VSTUP VOLNÝ.

PÁTEK 17. června ve 21:30 h ›› NOC NA KARLŠTĚJNĚ 
Legendární muzikál režiséra Z. Podskalského na námět di-
vadelní veselohry J. Vrchlického o manželské lásce císaře 

Karla IV. a jeho manželky Elišky Pomořanské a rodícím se 
partnerství neteře purkrabího Aleny a královského šenka 
Peška. VSTUP VOLNÝ.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU: VEČER PRO CELOU RODINU 

ČTVRTEK 30. června ve 21:30 h ›› BELLA A SEBASTIÁN 2: 
DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Chlapce Sebastiána a jeho velkého horského psa Bellu, 
milují už čtyři generace. Přijďte se na začátku prázdnin po-
dívat s celou rodinou na jejich nová dobrodružství. VSTUP 
VOLNÝ.

M stská st Praha 8M stská st Praha 8

Začátky představení v červnu 
a červenci ve 21:30 hodin.

Vstupné 50 Kč, 
není-li uvedeno jinak. Ostatní program najdete na: 

www.karlinske-fi lmove-leto.cz

kkké aé aé aé aé a rorororoddícdícdícdícímímímdíídíd íííí

KFL_2016_Osmicka_inz_188x63.indd   1 25.05.16   14:22
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Zdravotní a sociální péče

BURZA 
SENIORŮ

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

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova 
Kontakt: Jana Fejfarová 725 008 407, 
Iva Hubená 737 353 942 

PROGRAM NA ČERVEN
 } 7. 6. úterý 13.00–16.00 hod.
} VÝTVARNÁ DÍLNA – PŘÍPRAVA NA VÝ-
STAVU V LYSÉ NAD LABEM. V Geronto-
logickém centru. Pod vedením Alexandry 
Boušové, vstupné 20 Kč.

 } 8. 6. středa od 13.00 hod.
} VYCHÁZKA DO BOTANICKÉ ZAHRA-
DY V TROJI. Vstupné: senioři 45 Kč, nad 
70 let 10 Kč. Sraz ve 13 hod. v Ládví. 
Vede M. Froňková a Iva Hubená.

 } 14. 6. úterý od 13.00 hod. 
} CVIČENÍ PAMĚTI. V Gerontologickém 
centru. Vede Iva Hubená.

 } 28. 6. úterý od 13.00 hod. 
BABINEC – POSEZENÍ PŘI KÁVĚ A ČAJI 
A SPOLEČENSKÉ HRY. V Gerontologic-
kém centru. Vede Věra Dvořáková.

 }NORDIC WALKING – VYCHÁZ-
KA S HOLEMI – středy: 15. 6., 22. 6., 
29. 6. } Hole nutno mít vlastní. Sraz 
ve 13.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vede Iva Hubená.

 }Konverzační kurzy anglického 
jazyka } Kurzy, které začaly v lednu 2016 
jsou v červnu ukončeny. Informace o no-
vém běhu na recepci Gerocentra, nebo 
u pana Pavla Hocha – Šimůnkova 1600, 
Praha 8, telefon 286 883 676, nebo 
e-mail: gema@gerontocentrum.cz.

CHARITA

Koberec i zahradnické náčiní 
Jazyková agentura Channel Crossings 
sídlící v Karlíně a Radotíně již několiká-
tým rokem fi nančně přispěla na dobročin-
né účely. Letos podpořila Kolpingův dům, 
který poskytuje azyl osamělým matkám 
s dětmi a podporuje je v integraci do 
běžného sociálního prostředí.

Předání daru proběhlo v Kolpingově 
domě za přítomnosti ředitelky Aleny 
Rackové a matek s dětmi, kterým byl za 

fi nanční obnos pořízen nový koberec na 
hraní a zahradnické náčiní pro rozvíjení 
dovedností.

„Každoročně ušetříme několik tisíc za 
novoroční přání, která posíláme pouze 
elektronicky. Tyto prostředky věnujeme 
na pomoc potřebným,“ vysvětluje přístup 
jazykové školy marketingová manažerka 
Channel Crossings Eva Sommerová.

  (abo)

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Vrtule v ulicích Prahy 8
Od ledna 2013 můžete v ulicích Prahy 8 
potkat terénní sociální pracovníky z Nízko-
prahového klubu Vrtule, který sídlí na 
Kobyliském náměstí. Klub Vrtule je jeden 
z programů Salesiánského střediska mládeže 
– střediska volného času, o. p. s., a funguje 
díky velkému přispění ze strany MČ Praha 8, 
která tuto činnost významně podporuje. 

Sociální pracovníci se pohybují v lokali-
tách Ládví, Kobylisy a Bohnice, kde nejprve 
aktivně vyhledávají mladé lidi ve věku 13–22 
let, kteří tráví svůj volný čas na „ulici“, baví se 
s nimi, navazují kontakty. Účelem terénní 
sociální práce, ve vztahu ke společnosti, je 
totiž soustavné, cílené, preventivní působení 
na mladé lidi a zmenšování rizik, která jim 
hrozí. Terénní pracovníci jsou nezřídka 
i mediátory konfl iktů při vyjadřování 
a prosazování potřeb mladých lidí ve směru 
ke společnosti. 

Tereza, sociální pracovnice, vysvětluje: 
„Když si nás mladí otestují, pracujeme na 
vytvoření vztahu založeného na důvěře, 
ve kterém se nám mohou svěřovat se svými 

obtížemi nebo prostě s tím, co je trápí. Jedná 
se o dlouhodobější proces, ve kterém si 
potřebují osahat naše možnosti a hlavně 
naši roli. Tedy, že nejsme jejich kamarádi ani 
učitelé nebo rodiče či tzv. sociálka. Ale 
v práci s mladými se rozhodně vyplatí 
trpělivost.“ (top)

placená inzerce

PRACOVNÍCI KLUBU Vrtule při práci v terénu. 
Foto: Archív Salesiánského střediska mládeže

 
NÁŠ TIP NA ČERVEN: 
23.06. čtvrtek 10.00, Prokrastinace je chorobné 
odkládání povinností, KD Ládví přednášková učebna 
(spolupráce s Život v kondici - Pavlína Římalová) 

 
Baristé z Karlína naučili připravovat kávu seniory i mladé 
Ve čtvrtek 26.05. uspořádala Pražská OSMA ve spolupráci s organizací Život v 
kondici Pavlíny Římalové v Centru RoSa v Kobylisích mezigenerační seminář o kávě 
s baristy karlínské restaurace Eska. Na 70 milovníků kávy z řad seniorů i mladých, 
včetně místostarostky Prahy 8 paní A. Borhyové, se dozvěděli mnoho zajímavostí o 
moderní přípravě tohoto oblíbeného nápoje, včetně ochutnávek, které připravili 
baristé O. Štökl a M. Podracký. Na konci akce proběhla diskuze a mezigenerační 
sdílení zkušeností nejen s pitím kávy. Tím se naplnil cíl akce, propojení generací. 
 



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ČERVEN 2016  www.praha8.cz18

Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  } 8:45–9:50 } Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)

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

  } 9:00–12:30 } Stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigo-
va 1172/1 (vede O. Šínová)

  } 9:30–12:00 } Nordic walking 
pro méně zdatné (vedou H. Šandová 
a J. Řezníčková)

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

  } 10:00–11:00 } AJ – fl uent students 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

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

  } 10:00–11:00; 11:00–12:00 } Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a pokr. 
(vede Ing. M. Vítková), ) – 13. a 27. 6.

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

  } 11:00–12:30 } AJ Enjoying English 
(vede Mgr. H. Vašíčková)

  } 14:15–15:15 } AJ – začátečníci 
(vede Ing. P. Aksamítová)

  } 15:15–16:15 } AJ – mírně pokročilí 
(vede Ing. P. Aksamítová) 

  } 13:00–16:00 } Přístup na internet 
  } 13:00–16:00 } Právní poradenství 
– na objednání

ÚTERÝ
  } 8:00–12:00 } Přístup na internet 
  } 8:30–9:00 } AJ videokurz Follow me 
– mírně pokročilí 
(vede Ing. P. Vondráček)

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

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

  } 9:30–11:30 } Dramaticko-recitační 

kroužek (vedou M. Adámková 
a Z. Poková)

  } 10:00–10:50 } Témata v AJ + písně 
s kytarou – stř. pokr. 
(vede Ing. P. Vondráček)

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

  } 11:00–11:50 } AJ – mírně pokročilí + 
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) 

  } 13:45–15:00 } Esperanto – mírně 
pokročilé (vede Dr. Ing. Petr Chrdle)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  } 14:30–15:20; 15:30–16:20 } Školička 
PC a internetu – mírně pokr. a zač. 
(vede RNDr. E. Tomková)

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

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

ČTVRTEK
  } 8:00–15:00 } Sociální poradenství 
  } 8:30–9:20 } AJ – Bible Stories – mír-
ně pokr. (vede Ing. P. Vondráček)

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

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

  } 9:30–11:00 } NJ – zač. a mírně pokr. 
(vede E. Šubr)

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

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

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

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

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

  } 11:10–12:00 } AJ – stř. pokr. 
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

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

  } 8:00–12:00 } Přístup na internet
  } 9:00–12:30 } Stolní tenis 
(vede P. Procházka) 

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

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

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

SPECIÁLNÍ: 
  } V září otevíráme nový počítačový 
kurz Excel pro začátečníky pod 
vedením p. Jiřího Kirsche. Zájemci 
se mohou hlásit v kanceláři. 

  } Zveme vás na výstavu p. Petra 
Rendly s názvem Moje pohledy – 
krajinky a příroda, kterou je možné 
navštívit každý všední den mimo 
dobu výuky.

  } Pravidelně každý týden pořádáme 
pod vedením RNDr. M. Štulce 
turistické výlety za přírodními 
a kulturními památkami středních 
Čech. Aktuální informace v kanceláři 
CAP. 

  } CAP uvítá nové lektory–dobrovol-
níky pro počítačové a jazykové kurzy.

  } Upozorňujeme, že od 4. do 7. 7. 2016 
bude CAP Burešova uzavřen.  

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

  } 6. 6. od 14:30 } Patchworková dílna 
Mgr. S. Kyselové

  } 7. 6. od 15:00 } Dendrologická 
vycházka: Západní část arboreta 
na sídlišti Ďáblice – sraz v 15:00 hod. 
u vodní fontány vedle hlavního 
vstupu do stanice metra Ládví 
na lince C. Vede Mgr. K. Pinkas.

  } 9. 6. od 13:00 } Marie a Marta 
– přednáška z cyklu R. Svobodové

  } 13. 6. od 14:00 } Ikebana – ukázka 
aranžování květin podle školy 
sogetsu – navštíví nás paní Hana Aso 
a Noriko Komiyana. V přednáškovém 
sále v 1. patře.

  } 14. 6. od 9:00 } Paličkování 
s D. Zemanovou 

  } 14. 6. od 13:00 } Korálkové tvoření 
s V. Urbanovou – náramek – přihláše-
ní předem nutné 

  } 16. 6. od 9:25  Výlet na zámek Dolní 
Počernice a k Rokytce  – sraz v 9:25 
hodin na zastávce busu 296 Černý 
most. Vede Ing. Pavlína Aksamítová.

  } 16. 6. od 13:00 } Izrael a Jeruza-
lém III. – o zážitky z cesty se s námi 
podělí J. Nováková, pořad bude 
doprovázen živou hudbou.

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

  } 21. 6. od 10:00 } Kroužek šikovných 
rukou s Mgr. M. Neckářovou 
– háčkujeme tašky pro parádu II., 
přineste si s sebou háčky

  } 22. 6. od 9:45 } Venkovní trénink 
paměti po okolí – sraz v 9:45 
v klubovně v přízemí, přihlášení 
předem nutné. Vede Bc. Aneta 
Novotná.

  } 29. 6. od 13:30 Procházka po Praze 
s průvodkyní pí H. Barešovou 
– přihlašování předem nutné

  } 30. 6. od 14:00 Beseda 
s P. J. Brtníkem

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Burešova
PONDĚLÍ

PROGRAM

červen
2016

Milí spoluobčané, 

přejeme vám krásné 

i užitečné zážitky 

na našich akcích 

a příjemné prožití 

nadcházejícího léta. 

Kolektiv pracovníků 
CAP Burešova 
a CAP Mazurská  

ZUŠFEST20
16

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

RUSALKA při ZUŠ Taussigova, o. s.

čtvrtek 23. 6. od 15 hod.

pátek 24. 6. od 16 hod.SPECIÁLNÍ 

HOST

JAN BENDIG

čtvrtek v 19:30 

hodin
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.ouss8.cz

PONDĚLÍ
  } 8:00–9:00 } Přístup na internet 
  } 8:00–8:50 } Trénink paměti 
(vede RNDr. B. Trnková) – 
4. 4. a 11. 4. hodina odpadá!

  } 8:15–9:00 } Zdravotní cvičení 
na bederní páteř (vede J. Wurmová) 
20. 6. a 27. 6. hodina odpadá

  } 9:00–9:50 } AJ – pro mírně pokročilé 
(vede Mgr. D. Setváková) 
13. 6. hodina odpadá

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

  } 10:30–11:30 } Jóga (vede J. Borská)
13. 6. hodina odpadá 

  } 11:00–11:50 } ŠJ – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. O. Macíková) 

  } 11:40–12:40 } Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

  } 12:45–15:15 } Stolní tenis 
(vede J. Mrázek)

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

  } 8:30–9:30 } Školička PC a internetu 
pro začátečníky (vede O. Měchura)

  } 9:00–9:50 } NJ – opakovací kurz 
– koná se KD Krakov učebna č. 110 
(vede M. Pudil)

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

  } 9:45–10:45 } Inter – Lingua 
(mezinárodní jazyk – vede O. 
Měchura)

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

  } 10:45–14:30 } Přístup na internet
  } 10:00–10:50 } AJ – konverzace pro 
pokročilé (vede JUDr. S. Patejdl) – 
sudé týdny: 14. 6. a 28. 6.

  } 10:00–10:50 } AJ – pro mírně 
pokročilé (vede I. Grün) – liché týdny: 
7. 6. a 21. 6.

  } 10:30–11:15 } Zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová) 

  } 12:45–14:15 } Stolní tenis pro 
pokročilé (vede Z. Domkář)

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

  } 13:00–15:00 } Sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 
liché týdny: 7. 6. a 21. 6.. 

STŘEDA 
  } 8:00–9:00 } Přístup na internet
  } 8:00–8:30 } Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede Mgr. Z. Vévoda) 
– 1. 6. a 22. 6. hodina odpadá

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

  } 9:15–10:15 } Cvičení – Taiči – cvičí se 
v KD Krakov (vede M. Nová)

  } 9:00–10:00 } Jóga (vede J. Kořánová) 
  } 9:00–9:50 } Školička PC a internetu 

pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 8. 6. a 22. 6.

  } 9:00–9:50 } Školička PC internetu 
pro začátečníky (vede A. Gaislerová) 
– sudé: 1. 6. a 15. 6.

  } 10:00–11:00 } Školička PC a 
internetu pro začátečníky (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 8. 6. a 22. 6.

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

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

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

  } 11:00–11:50 } AJ – pro začátečníky 
(vede Mgr. D. Setváková) – 
15. 6. hodina odpadá

  } 12:00–15:00 } Přístup na internet
  } 13:30–15:00 } Stolní tenis 
(vede V. Soušková)

  } 13:30–15:00 } Bingo – společenská 
hra (vede L. Králíková) – 15. 6. a 22. 6..

ČTVRTEK
  } 8:00–10:00 } Přístup na internet
  } 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 } Zdravotní cvičení od 
paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková)

  } 11:15–12:15 } Jóga (vede M. Musilová) 
  } 12:30–13:30 } Relaxační cvičení 
motivované jógou (vede E. Parma)

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

  } 12:30–14:30 } Přístup na internet
  } 13:50–14:45 } AJ – pro pokročilé 
(vede E. Parma)

  } 13:45–14:45 } Cvičení – Taiči pro 
začátečníky – cvičí se v KD Krakov 
(vede M. Nová)

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

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

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

  } 9:00–9:50 } Školička PC pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – liché 
týdny: 10. 6. a 24. 6. 

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

  } 10:00–10:50 } Školička PC pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
liché týdny: 10. 6. a 24. 6.

  } 10:45–11:30 } Zdravotní cvičení na 
bederní páteř (vede J. Wurmová) – 
24. 6. hodina odpadá 

  } 10:30–11:20 } Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná)

  } 11:45–12:45 } Zdravotní cvičení 

(vede L. Němcová) – 10. 6. a 17. 6. 
hodina odpadá

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

  } 12:30–14:30 } Individuální 
rehabilitační poradna 
(vede Bc. A. Novotná, po objednání 
na tel. 732 101 824 )

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

  } Hledáme dobrovolníky na výuku AJ 
pro začátečníky.

  } Dne 4. 7. 2016 bude v CAP Mazurská 
zavřeno!

SPECIÁLNÍ: 
  } 1. 6. od 13:00 } Klubové posezení – 
Využívání odpadních materiálů 
z našich domácností 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

  } 6. 6. od 13:00 } Výtvarná dílnička 
– přijďte objevit svůj talent, 
vyzkoušet různé techniky a potěšit 
duši (vede A. Gaislerová) 

  } 7. 6. od 10:00 } Paličkování – koná se 
v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická) – 
paličky, herdule a materiál 

  } 8. 6. od 13:30 } Přednáška – Právo 
a bydlení, soukromí a sousedské 
vztahy (přednáší Mgr. V. Hatina)  – 
(vlastnické a užívací právo, 
společenství vlastníků jednotek, 
družstevní bydlení, nájemní bydlení)

  } 9. 6. od 8:00 } Patchworková dílnička 

(vede Mgr. S. Kyselová) – materiál 
zajištěn 

  } 16. 6. od 10:00 } Háčkování (vede 
J. Novotná) – háček a materiál vlastní 

  } 21. 6. od 10:00 } Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov 
(vede Ing. B. Rošická) 

  } 22. 6. od 12:00 } Pozitivní myšlení – 
pojďte pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková)

  } 29. 6. od 13:00 } Tvořivá dílna – 
Tvoříme užitečné předměty 
z odpadních materiálů 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

CENTRUM 
AKTIVIZAČNÍCH 
PROGRAMŮ

CAP Mazurská
PONDĚLÍ

PROGRAM

červen
2016

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

PROGRAM NA ČERVEN
 } 2. 6. od 14:00 hod.  
} Irsko – přednáška 
Ing. J. Burdycha z cyklu 
Krásy ostrovů 

 } 7. 6. od 15:00 hod.
} Karel IV. – beseda s paní 
Kohoutovou

 } 9. 6. od 14:00 hod.
} trénink paměti 
(vede Bc. Novotná)

 } 14. 6. } celodenní klubový 
výlet na zámek a do cukrárny 
v Mníšku pod Brdy 
(info v KS Křižíkova 50) 

 } 16. 6. od 14:00 hod.
} výtvarná dílnička 

paní Mgr. Neckářové 
(malování na sklo I. část)

 } 21. 6. od 15:00 hod.
} výtvarná dílnička 
paní  Mgr. Neckářové 
(malování na sklo II. část)

 } 23. 6. od 14:00 hod.
} povídání o výživě se známým 
bylinkářem

 } 28. 6. od 15:00 hod.
} hudební odpoledne Mgr. 
Vomáčky na téma Cestování

 } 30. 6. od 13:00 hod.
} „Babinec“ aneb rozloučení 
před prázdninami

CAP

Ocenění dobrovolníků
Tradiční ocenění dobrovolníků, 
kteří bez nároku na odměnu 
provozují aktivity v centrech 
aktivizačních programů Burešova 
a Mazurská, se konalo 30. května 
2016 v Grabově vile. 

Každému ze stovky dobro-
volníků předaly osvědčení 
a dárkovou knižní poukázku od 
knihkupectví buug (sídlící v OC 
Ládví) místostarostka Prahy 8 
Alena Borhyová a ředitelka OUSS  
Miroslava Holá. 

„Toto naše setkání je alespoň 
malým poděkováním za velkou 
ochotu, snahu a celkovou práci 
dobrovolníků, kteří se seniorům 
věnují ve svém volném čase,“ 
řekla Alena Borhyová. (vrs)
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DDM hl. m. Prahy,
Karlínské nám. 7/316, Praha 8
Výtvarná dílnička s tetou Katkou
Přijďte si zacvičit s tetou Ájou

Sokolovská 121, Praha 8
Výtvarná dílna s Míšou
Oblíbené extračtvrtky
Dou ování zdarmač

KD Krakov, Těšínská 600, P. 8
Pravidelné akce:

s programem

pro maminky s dětmi

MINIŠKOLKA
HERNA

Taussigova 1, Praha 8
Pravidelné akce:

Výtvarné pondělky
Pohybové aktivity

OSMIČKA pro rodinuOSMIČKA pro rodinu
program dětských klubůprogram dětských klubů

Krabík Ďáblík Karlík Mapa
MapaMapa
KlubKlub

červen

od kv tna jen dopolední

provoz

10:00 11:00

– indiánská elenka

– motýl na kolí ku

– pavouk z papírové ruli ky

malování na chod

níku p ed klubem

ve erní

posezení v restauraci U Zvone ku

od cca 18:00, na ob akce je nutno

se p ihlásit na tel.: 281 863 104

nebo osobn v klubu

ě

, po-pá: od 9:00-13:00

-

– korková plachetnice

od 10:00 do 11:00

ř

ě

ř

ě

6.6.

.

13.6.
20.6.
27.6.

1.6

15.6.

č

č

č

č

č

POZOR

Výtvarné pond lky

Pohybové aktivity každou st edu

DEN D TÍ

Ve erní relax

ě

ř

Ě -

č

DDM hl. m. Prahy

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8
DDM Praha 8

Spirála

HERNA

Ě

MIRÁKULUM

ř

Ů

ě

D TSKÝ DEN

Seminá o látkový plenách
dnešní doby

DEN OTC

T šíme se na prázdniny

rckrabik@seznam.cz

– út, st, pá 9:00-12:00

-

ě ř ě ň

registrace

na mail:

do 8.6., herna je v provozu

od 9:00 do 12:00

ř ,

registrace:

ě -

ě

od 16.6 pond lí a tvrtek

27.6.

. také

9:30 11:30

d tské h išt ul. Pozna ská

cena seminá e 80,- K

dít v dopro

vodu tatínka vstup za polovic

baby disco v hern

a vypráskaný popcorn

ě č
1.6.

15.6.

20.6.

14.6.

č do 8.6.

rckrabik@seznam.cz

OSMI KA PRO RODINUČ
1.6.
Aquacentrum Šutka

-

ů , zábava na

stanovištích dětských klubů

23.6. 14:00 17:00

Löwit v mlýn

DEN D TÍĚ

MIMI DEN

podrobné informace najdete na
www.osmickaprorodinu.cz
podrobné informace najdete na
www.osmickaprorodinu.cz

Cvi ení maminek

Posezení s maminkami
p ed prázdninami

č

MIMI DEN

ř

ě

ě

ě

ů

pravideln v úterý a pátek

od 9:30-10:30, hlídání d tí

v klubu zajišt no

. od 14:00 do 17:00,

Löwit v mlýn

23.6

Č čtvrte ní klubové programy:
D tský den

ž

š š

Plánujeme fes ák
– plánuj taky!

ě

Volejbal ,,na plá i‘‘

Tábor s Mapou,
vymý lí i TY!

ť

MapaFest

– super den

v Map sout že a hry

Jaký by m l být ideální tábor?

Pomoz nám

Sta se lenem

organiza ního týmu!

Oslavte s námi II. narozeniny!

Oslava je pro ve ejnost,

2.6.

23.6.

ě ě

vydáme se do Beachclubu Ládví

ě

to vymyslet!

ň

od 15:00

ř

9.6.

16.6.

30.6.

ZDARMA, BOHATÝ PROGRAM

č

č

Školství a mládež

KLUB MAPA

Chystá se premiéra 
příměstských táborů

 nLetošní jaro se v libeňské Mapě nese, kromě všech běžných klubových aktivit, také ve 
znamení plánování letních příměstských táborů, které bude Klub Mapa letos poprvé pořádat. 

Díky našemu začlenění do 
příspěvkové organizace Osmička 
pro rodinu jsme totiž mohli 
podat žádost o podporu 
z Evropského sociálního fondu 
v rámci projektu „Podpora 
služeb péče o děti 1. stupně 
základních škol v době mimo 
školní vyučování v hl. m. Praze“.  
Podpora byla schválena a díky ní 
bude klub po dobu následujících 
dvou let pořádat nejen letní, ale 
také jarní a podzimní příměstské 
tábory pro děti 5–12 let. 

Letos v létě se bude jednat 
hned o dva turnusy, a to 
v termínech 1.–5. srpna a 8.–
12. srpna, přičemž cena je 
opravdu příjemná: 500 korun za 
dítě na turnus. Na oba termíny 

jsou stále ještě volná místa 
a je tak možné děti přihlašovat. 
Informace k programu táborů 
i k samotnému přihlašování 
naleznete na stránkách 
www.osmickaprorodinu.cz 
v sekci Klub Mapa.

Klub Mapa úspěšně funguje 
již téměř dva roky, stále 
pokračujeme v pořádání 
tematických čtvrtečních 
programů, pokračujeme také 
v doučování, spolupracujeme 
s dobrovolníky z řad vysokoško-
láků a stále zdokonalujeme 
službu terénní práce nejen na 
školách. Tyto dva úspěšné roky 
chceme završit a oslavit akcí 
Mapafest, který proběhne 30. 
června na naší zahradě a kam 

vás všechny srdečně zveme. 
Akce je veřejná, přijít může 
kdokoliv, vstup je zdarma 
a můžete zažít například graffi  ti 
workshop, fi reshow a beatbox, 
hraní na kytary a ukulele, 
DJ workshop s mixážním 
pultem, turnaj ve stolním 
fotbálku a mnoho dalšího. 

Přijďte s námi oslavit naše 
výročí a společně vykročme do 
třetího, minimálně stejně 
úspěšného roku.

Klub MAPA najdete na adrese 
Sokolovská 264/122, Praha 8 – 
Libeň. Bližší informace 
o činnosti naleznete na 
www.facebook.com/KlubMapa, 
nebo na tel. 606 634 847.

. (pep)

GULZ
Beseda 
s veterány
Gymnázium U Libeňského 
zámku bylo 15. dubna 2016 
poctěno mimořádnou 
návštěvou. Na besedu se 
žáky třetího ročníku přišli 
účastníci bojů nejen v době 
druhé světové války, ale 
i relativně nedávné mise 
v Perském zálivu. 

Akce se zúčastnili brigádní 
generál Ing. Miloslav 
Masopust, por. Věra Holube-
va, svob. Viktor Wellemín, 
plk. Antonín Štícha, plk. Ing. 
Jaromír Mareček, pplk. Mgr. 
Ladislav Rídl, plk. PaedDr. 
Jan Novák, plk. Ing. Jaroslav 
Koštíř a plk. Ing. Jan Kříž. 
Po promítnutí krátkého 
fi lmu představila většina 
účastníků své příběhy. 
Následovala beseda s řadou 
zajímavých otázek ze strany 
našich studentů a odpovědí 
válečných veteránů. 

R. ELIÁŠEK, GULZ   
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KDE SI MOHOU UŽÍT DĚTI PRÁZDNIN?

Příměstské tábory v Praze 8
 n Přinášíme vám přehled 

příměstských táborů 
v Praze 8, ve kterých mohou 
děti báječně prožít část 
letošních letních prázdnin. 

BEACHKLUB LÁDVÍ
Oblíbené příměstské tábory se 
sportem a výukou angličtiny 
v Beachklubu Ládví, Chabařovic-
ká 4, budou letos díky partnerství 
Prahy 8 a ministerstva práce 
a sociálních věcí až o 1500 Kč 
levnější. Místostarostka Alena 
Borhyová upřesňuje: 
„Beachklub Ládví společně 
s Osmičkou pro rodinu organizu-
je příměstské tábory s různým 
zaměřením na každý prázdnino-
vý týden. Díky podpoře 
ministerstva práce a sociálních 
věcí můžou děti od 1. do 5. třídy 
získat slevu až 1500 Kč. Sleva se 
bude platit zpětně i pro děti, 
které už jsou přihlášené.“ 
Termíny: I. turnus: 4.–8. 7., 
II. turnus: 11.–15. 7., III. turnus: 
8.–12. 8., IV. turnus: 15.–19. 8., 
V. turnus: 22.–26. 8. 
Základní cena: 2590 Kč/turnus.
Info na www.beachklubladvi.cz, 
e-mail: info@beachklubladvi.cz, 
tel.: 605 218 056.

KLUB MAPA
Novinka na letošní MAPĚ 
příměšťáků! Sousta her, legrace, 
prima vedoucí, výlety, soutěže, 
hrady a zámky, zoo, koupání, 
dobré jídlo, kamarádi, dobrodruž-
ství, sportování, poznávání 
přírody, tvoření a spousta další 
zábavy! To vše za pouhých 500 Kč 
za dítě od 5 do 12 let na letních 

příměstských táborech s libeň-
ským Klubem MAPA, Sokolovská 
264/121. 
Termíny: I. turnus:  1.–5. 8., 
II. turnus: 8. 8.–12. 8. 
Cena: 500 Kč/turnus.
Info na www.osmickaprorodinu.
cz, www.facebook.com/KlubMapa, 
tel. 606 634 747.

CIDÁČKŮV KLUBÍK 
V PECIČCE
Pestrý a zábavný program 
zahrnující sportovní a výtvarné 
aktivity v klubu i venku (dle 
počasí), hry zaměřené na tvořivost 
a enviromantální výchovu dětí již 
od 3 let připravilo Centrum 
integrace dětí (CID), Peckova 277/7. 
Termín: 24. 8.–31. 8.  
Cena: 1800 Kč/tábor nebo 
350 Kč/den.
Info na www.cidpraha8.cz, 
www.facebook.com/cidpraha8.
cz, e-mail: cidpraha8@centrum.
cz, tel. 224 817 724, 775 937 707.

SKŘÍTKOVY KEŠKY 
V LIPANCE
Skřítek Cidáček zve opět do chaty 
Lipanka – tentokrát na hledání 
kešek! Centrum integrace dětí 
(CID) připravilo jako každé 
prázdniny pro rodiče s dětmi dva 
turnusy letního tábora v Lipové – 
lázní v Jeseníkách. Dále jsou 
nachystány pro zdravotně 
postižené dva turnusy ozdrav-
ných pobytů – v chatě jsou dva 
bezbariérové pokoje, WC + sprcha 
s dveřmi 80 cm, výtahová plošina 
do 1. patra – a příznivé klimatické 
podmínky CHKO Jeseníků. 

Termín: I. táborový turnus: 
2. 7.–16. 7., II. turnus: 17. 7.–30. 7. 
Ozdravné pobyty: 17. 7.–23. 7. 
a 24. 7.–30. 7. 
Cena za týden: 2200 Kč/dítě, 
2500/dospělý (vždy bez dopravy).
Info na www.cidpraha8.cz, 
www.facebook.com/cidpraha8.
cz, e-mail: cidpraha8@centrum.
cz, tel. 224 817 724, 775 937 707.

VOLEJBAL 
NA SK METEOR PRAHA
Trénink volejbalu a dalších 
míčových her pod vedením 
zkušených trenérů na kurtech SK 
Meteor Praha, U Meteoru 29/3, hry 
v parku a na dětském hřišti, výlet 
do zoo a spousta zábavy a legrace. 
Kempy vyvrcholí závěrečný den 
turnajem v barevném volejbale. 
Pro děti od 8 do 12 let.
Termíny: I. turnus: 8.–12. 8., 
II. turnus: 15.–19. 8. 
Cena: 2000 Kč/turnus.
Info na www.meteor.volejbal.cz, 
nebo u trenérů: Zuzana Horáč-
ková, tel. 777 942 119, e-mail: 
zuzanahorackova@seznam.cz, 
Martin Kroh, tel. 604 420 100, 
e-mail: skmeteorpraha@email.cz. 

TENISOVÁ ŠKOLA ESO
Tenisová škola ESO na kurtech 
Tenis Ládví pořádá již desátý 
ročník tenisových kempů 
s angličtinou. Jsou určeny pro děti 
od 4 do 14 let všech tenisových 
úrovní – opravdu již od absolut-
ních začátečníků. Kromě tenisu 
a angličtiny si děti zkusí plážový 
volejbal a na závěr mají turnaj 
a soutěže, vyhlašování vítězů ve 

všech kategoriích a tenisový 
(vědomostní) kvíz spojený 
s hledáním pokladu.
Termíny: I. turnus:  4.–8. 7., 
II. turnus:  11.–15. 7., III. turnus:  
18.–22. 7., IV. turnus:  25.–29. 7., 
V. turnus:  1.–5. 8., VI. turnus: 
8.–12. 8., IV. turnus:  15.–19. 8., 
VIII. turnus:  22.–25. 8. 
Cena: 2990 Kč/turnus. Je možné 
přihlásit dítě i na jednotlivé dny, 
cena 700 Kč/den.
Info na www.tenisovykemp.cz, 
tel. 605 473 952.

MALÝ PRŮZKUMNÍK 
PŘÍRODY
Kolumbova přísně tajná mise, 
Tajemství liščího doupěte, Příroda 
všemi smysly nebo Na stopě 
oříškového zločinu. To jsou 
témata příměstských táborů, 
které pořádá Ekodomov.  Pro děti 
z 1. stupně ZŠ, které se tak stanou 
detektivy, naučí se stopovat, 
odkryjí i neviditelné ostisky 
a rozluští tajné vzkazy!
Termíny: Celkem 17 turnusů 
od 4. 7. do 26. 8. Místa konání: 
ZŠ Hovorčovická (P8) a dalších 
pět míst po celé Praze. 
Info a cena na www.tabory.
ekodomov.cz, kontakt: Renáta 
Bednářová, tel. 739 408 921, 
e-mail: renata.bednarova@
ekodomov.cz

FOTBALOVÉ KEMPY IFS
Ovládej míč jako největší 
fotbalové hvězdy! Kempy jsou 
zaměřené na individuální 
dovednosti a jsou určené pro 
chlapce i dívky ve věku 7–11 
a 12–16 let. Již IV. ročník kempů 
pořádá IFS (Individual Footbal 
School) na hřišti SK Ďáblice.
Termíny: 4. 7.–8. 7. 
a 11. 7.–15. 7.  
Info a cena na www.ifschool.cz.

ZŠ A MŠ DOLÁKOVA 
Žáci se vydali 
po stopách 
Karla IV.
V rámci oslav 700. výročí 
narození Otce vlasti Karla IV. 
(1316–1378) jsme se rozhodli 
zapojit žáky do neobvyklého 
projektu – „Vzhůru do terénu 
po stopách císařových“. Žáci 
druhého stupně museli 
zmapovat určitou část Prahy 
spjatou s císařem Svaté říše 
římské a vytvořit závěrečnou 
prezentaci. Ve čtvrtek 5. května 
žáci vyrazili ve skupinách do 

terénu. Bádali ve svatovítské 
katedrále, na Karlově mostě, 
po Novém Městě pražském, 
na Karlově univerzitě i na 
Karlštejně. Po dalším týdnu 
stříhání, příprav videí, 
prezentací, tvorbě mapek, 
plakátů a dalších nastal den, 
kdy jednotlivé skupiny svá 
bádání odprezentovaly před 
celým druhým stupněm. 
A projekty byly natolik 
kvalitní, že si první místo 
zasloužili všichni.

LUKÁŠ ROSŮLEK, 
ZŠ a MŠ Dolákova

Centrum integrace dětí (CID) oslavilo 5. května 2016 benefi čním 
koncertem 25 let své existence. Obětavý kolektiv v čele s ředitelkou 
Marií Petrželovou pozdravili malí i větší zpěváci a hudebníci, na 
zdech visela výtvarná díla školáků. Mezi gratulanty nechyběla ani 
Alena Borhyová, místostarostka MČ Praha 8. Foto: Vladimír Slabý

CID SLAVIL ČTVRTSTOLETÍ
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P edb žné termíny odstávek 
tepelné energie v roce 2016
Lokality Termíny od – do

Bohnice 9. – 15. 7. 2016

imice 9. – 15. 7. 2016

áblice 9. – 15. 7. 2016

Kobylisy 9. – 15. 7. 2016

Bulovka 9. – 15. 7. 2016

Libe  - Voctá ova 9. – 15. 7. 2016

Invalidovna 11. – 14. 7. 2016

Odstávky 
teplé vody

www.ptas.cz

B hem letních odstávek probíhá ada d ležitých revizí a oprav tepláren-
ských za ízení, které nelze provád t za plného provozu, a které jsou nez-
bytné pro celoro ní bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

V ÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPAT ENÍ P IJMETE S POCHOPENÍM 
A OMLOUVÁME SE ZA DO ASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.

P esné termíny pro konkrétní odb rná místa byly zaslány písemnou 
formou na smluvní odb ratele (SVJ, BD apod.).

odstavka_PT_91x117_Osmicka.indd   1 17.05.16   20:46

www.ptas.cz
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placená inzerce

                    

           

M stská ást
Praha 8

M stská ást
Praha 8

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

vás srdečně zvou na výstavy

Synagogy 19. století v českých zemích 
Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

Historie Židů v Čechách a na Moravě
Bílá galerie v budově Úřadu městské části Praha 8 – tzv. Bílý dům

U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

3. 5. – 22. 6. 2016  
Doprovodný program – komentované prohlídky pro veřejnost

14. 6. v 16.00 hod. Historie Židů v Čechách a na Moravě 
21. 6. v 16.00 hod. Synagogy 19. století v českých zemích 

(nutná rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel.: 222 805 112)

www.praha8.cz

placená inzerce

PAX SPOL. S R.O. - POHŘEBNÍ SLUŽBY e-mail: pax@pax.cz 
www.pax.cz

placená inzerce
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Kultura

KULTURNÍ LÉTO PRAHY 8

Historické a hudební 
lahůdky i fi lmové přehlídky  

 nMěstská část Praha 8 
nezapomíná na své obyvatele 
ani o letních měsících a chce 
všem zpříjemnit horké prázd-
ninové dny a večery. 

Začínáme již 16. června 
v Karlíně, kde zahajujeme 
XIV. ročník Karlínského 
fi lmového léta. Festival potrvá 
až do 4. září a vy se můžete těšit 
na desítky fi lmů domácí 
i zahraniční provenience. 

Největší akcí letošního léta 
budou Historické oslavy 
Libeňského míru, které se konají 
v sobotu 25. června v areálu 
Libeňského zámku a Löwitova 
mlýnu a přenesou vás do doby 
vlády Rudolfa II. Můžete se těšit 
na renesanční tance a hudbu, vo-
jenské jednotky z doby před 
třicetiletou válkou, šermíře i 
kejklíře. Pro malé návštěvníky 

budou připraveny netradiční 
pouťové atrakce jako kolotoč na 
ruční pohon, kotrmelčák, 
hlavotoč nebo kušová střelnice. 
Oslavy připomínají skutečnou 
událost, která se 
na zámku stala, 
a to podepsání 
mírové dohody 
mezi Rudolfem 
II. a jeho 
bratrem 
Matyášem v roce 
1608. 

V romantickém prostředí 
Libeňského zámku můžete 
během prázdnin strávit 
příjemný večer na dvou 
koncertech. V úterý 19. července 
na zámeckém nádvoří vystoupí 
od 19:00 folková legenda 
Spirituál kvintet, která letos 
oslavila 56 let své existence. 
V pátek 12. srpna se od 20:00 

můžete přenést do časů císaře 
a krále Karla IV., kdy se na 
zámeckém nádvoří koná 
muzikál Noc na Karlštejně. V roli 
panovníka se představí Václav 

Vydra, v dalších 
rolích se objeví 
Jan Rosák, Pavel 
Vítek, Míša 
Nosková 
a spousta 
dalších. 

Konec 
prázdnin všem 

školákům i dospělým zpříjemní 
tradiční Kinobus, který bude 
mezi 22. srpnem a 1. zářím 
osmkrát promítat u koupaliště 
Ládví a v areálu Psychiatrické 
nemocnice Bohnice.

Příjemné kulturní léto vám 
všem přeje 

ALENA BORHYOVÁ

PETR SLUNEČKO 
(3. ledna 1946 – 
24. dubna 2016)

Z Jiskry 
rovnou do nebe 
 „Lidé, kteří nezištně dělají 
něco dobrého pro druhé, 
např. hrají loutkové divadlo 
dětem, tak jako my v Jiskře, ti 
chodí támhle,“ tvrdil loutkář 
Petr Slunečko a ukazoval 
přitom rukou nahoru. 
„A proto u nás v souboru 
říkáme, že z Jiskry se chodí 
rovnou do nebe.“ Nyní se tím 
směrem vydal i on.

JUDr. Petr Slunečko, 
kterého všichni návštěvníci 
představení LD Jiskra 
v Kobylisích znali především 
jako pána, který o velké 
přestávce losoval s dětmi 
výherní vstupenky, nás 
nečekaně opustil v neděli 
24. dubna 2016 ve věku 70 let.

Děkujeme, Petře, za vše. 
Budeš nám moc chybět.

LOUTKÁŘI Z JISKRY

M stská ást Praha 8ě pořádá koncert kapelyč

Městská část

Praha 8 www.praha8.cz

vstupné:
100 Kč /50 Kč senioři

SPIRITUÁL
KVINTET

úterý 19. července 2016 od 19:00
nádvoří Libeňského zámku

(Praha 8, Zenklova 1/35)

Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390

email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

Ě
NOC NA

KARLŠTEJN
pátek 12. srpna 2016 od 20:00

nádvo í LIBE SKÉHO ZÁMKUř Ň

vstupné: 1 K senio i00 /50 Kč ř
Rezervace míst na:
tel.: 606 613 390 nebo email:
vladislava.wildtova@praha8.cz

č

M stská ást Praha 8 vás zve na muzikál k 700. výro í narození Karla IV.ě č č

ěmuzikál s písn mi
Karla Svobody

ú inkují: Václav Vydra,
Pavel Vítek,

Jan Rosák atd.

č
Míša Nosková,

Městská část

Praha 8

www.praha8.cz
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Kultura

KINO ATLAS 
Každou 
středu dětská 
představení
Divácky oblíbené dvousálové 
kino Atlas, které se nachází 
v Karlíně (Sokolovská 371/1, 
Praha 8), nabízí nově od června 
Bio Junior. Promítá každou 
středu odpoledne dětská 
představení za zvýhodněné 
vstupné (90 či 100 Kč za jeden 
dětský lístek). Tyto projekce 
doplňují i víkendová přestave-
ní, kde jsou rovněž na progra-

mu populární rodinné fi lmy 
a snímky pro děti z domácí 
i zahraniční produkce. Další 
novinkou v rámci dětských 
představení budou předfi lmy 
vybrané z letošního prestižní-
ho Mezinárodního festivalu 
animovaných fi lmů Anifi lm 
v Třeboni, např. výtvarně 
originální hravé dílo o vadě 
v řeči Neříkej mi panda, 
jmenuji se Fanda (ČR 2015) 
a napínavá loutková pohádka 
o zvědavém ježkovi, který se 
probudí v zimě První sníh 
(ČR 2015). Více informací 
o programu najdete na: 
www.kinoatlas.cz.  (aa)

Menší parta převážně „teenagerovského“ věku z dětského 
folklorního souboru Osminka se začátkem května vrátila 
z měsíčního pobytu v USA, kde se účastnila mezinárodního 
festivalu World – Fest v Silver Dollar City ve státě Missouri. Vedle 
našeho souboru ze ZUŠ Taussigova zde vystupovala řada dalších 
účinkujících ze všech koutů světa. Osminka sdílela jeviště 
s výbornými muzikanty z Ekvádoru. Obecenstvo s nadšením 
sledovalo všechna jejich představení a děti odměňovalo velkým 
potleskem, často jako „standing ovation“, tedy ovace vestoje. 
Text a foto: JANA PAVLÍČKOVÁ

OSMINKA OSLNILA V USA

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

PO Pronájem, 1. veř. generálka
Indigo company

Pronájem, 2. veř. generálka
Indigo company

Pronájem, Premiéra
Indigo company

11.0020 TLUSTÝ PRASE

ÚT

ST

ÚT

ČT

11.00

19.00

19.00

10.00

21

22
21

23

TLUSTÝ PRASE

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
TLUSTÝ PRASE

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
PÁ 19.0024 Dernisáž výstavy Matěje Macháčka

PO 19.0020 CELEBRITYČT

ST

PÁ

Mestské divadlo Žilina, PALM OFF FEST

19.00

19.00

19.00

02
01

03
KRVAVÁ SVATBA

OPILÍ

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

ÚT

ČT

PO

ST

Wrocławski Teatr Lalek,
PALM OFF FEST

Komorní scéna Aréna, Ostrava,
PALM OFF FEST

19.30

10.00

20.00

19.00

07

09

06

08
DVA UBOHÝ RUMUNI, 
CO MLUVĚJ POLSKY

KRVAVÁ SVATBA

UPROSTŘED SLUNCE 
HROMADÍ SE POPEL

KRÁLOVA ŘEČ

NE 19.0005 SLYŠENÍ

17.00 Knižní čtvrtek na Palmovce

PÁ

NE

SO

Pronájem

19.30

19.00

19.00
17

19
18

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

STEP 4 FUN FESTIVAL

NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE ANEB 
KANKÁN U STARÉHO MLÁDENCE

PÁ

PO

ČT

SO

ÚT

ST

10.00

19.00

19.00

19.30

19.00

19.00

10

13

16

11

14
15

POPRASK NA LAGUNĚ

FUK!

EDITH A MARLENE

PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

NÁJEMNÍCI PANA SWANA
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR
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Sport

PÉTANQUE NA GLOWACKÉHO 

Premiérový 
Memoriál Jardy 
Mrkvičky se vydařil

 nNa šedesát hráčů pétanque včetně řady mistrů republiky 
z celkem deseti oddílů z celých Čech se setkalo v neděli 
8. května 2016 na hřišti Glowackého, aby změřili své síly při 
turnaji Pražské jaro – Memoriál Jardy Mrkvičky. 

Jaroslav Mrkvička, vloni zemřelý 
předseda domácího oddílu 
Kulová Osma, před čtyřmi lety 
zahájil éru seniorských tréninků 
pétanque na Osmičce. Dnes už 
jsou jeho hráči respektovanými 
a úspěšnými účastníky na všech 
turnajích včetně mistrovství 
republiky. Ceny nejlepším 
družstvům v celodenním turnaji 

i v doplňkových soutěžích 
jednotlivců o nejlepšího paséra 
a pasérku (hody na přesnost) 
předávala místostarostka 
Prahy 8 Alena Borhyová. 
V týmové soutěži triumfovaly 
Kostomlaty (H. Vyoral, A. Vaníč-
ková) před Vědomicemi 
(M. a T. Pillerovi) a Pepáč team 
(J. Škorníčková, Kostomlaty + 

J. Čihák, Lipník). Nejlepšími 
paséry se stali M. Zátka z pořáda-
jící Kulové Osmy a M. Müllerová 
z Kostomlat. Kulová Osma, 
jediný pétanquový klub působící 
na Praze 8, by rád rozšířil svoji 

členskou základnu. Klub má 
domácí hřiště v Bohnicích, v ulici 
Glowackého v areálu základní 
školy. Tréninky se konají ve 
středu a v pátek od 16,30 hodin.
 (býv)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ÚČASTNÍCI Memoriálu Jardy Mrkvičky s místostarostkou 
Alenou Borhyovou. Foto: Vladimír Slabý

PŘIPRAVUJEME 

Sportuje celá Praha 8
Na září a říjen opět chystáme tradiční akci Sportuje celá Praha 8. 
Každý víkend bude věnován jednomu nebo dvěma sportům, které 
si může vyzkoušet celá rodina. Soutěžit se bude např. v nohejbale, 
plážovém volejbale, malé kopané, pétanque, volejbale, kuličkách 
nebo tenise.  (krt)

OVOV 2016

Postup ZŠ Mazurská 
a ZŠ Šutka 
V pátek 29. dubna se na 
ZŠ Mazurská uskutečnilo již 
popáté okresní kolo Odznaku 
všestrannosti olympijských 
vítězů (OVOV) pro Prahu 8, 
který zastřešují desetibojaři 
Roman Šebrle a Robert Změlík. 
Závodníci museli absolvovat pět 
disciplín – trojskok z místa, hod 
medicinbalem, kliky, přeskoky 
přes švihadlo a buď dvouminu-
tový basketbalový driblink, 
nebo běh na 1000 metrů. 

Představilo se 8 škol, 
dohromady závodilo na 150 
dětí narozených 2001–2005! 
Na 1. a 2. místě skončily 
ZŠ Mazurská a ZŠ Na Šutce, 
které si tak zajistily postup do 
dalšího kola. Kompletní 
výsledky najdete na www.
ceskosportuje.cz/sazkaolym-
pijskyviceboj/okresni-a-kraj-
ska-kola.

Na akci předvedl své umění 
i Jan Weber, sedminásobný 
mistr světa, mnohonásobný 
mistr Evropy a ČR ve Freestyle 
Footbagu neboli Hakisaku. 

Velké díky patří všem 
školám, které se akce zúčastni-
ly, také žákům ze ZŠ Mazurská 
za jejich pomoc s organizací 
jednotlivých soutěží. V nepo-
slední řadě patří velké 
poděkování vedení MČ Prahy 
8, jmenovitě místostarostovi 
Matěji Fichtnerovi, které celou 
akci podpořilo – za poskytnu-
tou fi nanční částku byla 
například pořízena trička 
OVOV se znakem MČ Prahy 8 
pro všechny závodníky. 
Za podporu děkujeme 
i vedoucímu odboru školství 
Petru Svobodovi.

LUKÁŠ VACHUTA, ZŠ Mazurská

Hráčky Basketu Slovanka získaly naprosto nečekané 2. místo na 
Mistrovství ČR v kategorii U13 (dívky ročník 2003 a mladší), 
které vyvrcholilo 8. května 2016 v Hradci Králové. „Po dramatic-
kém a infarktovém semifi nálovém zápase proti domácímu 
loňskému mistru, kdy nám nikdo nedával šanci, a přece jsme 
vyhráli 48:47, už holkám ve fi nále proti HB Basket Praha chyběly 
síly a trochu i štěstíčko, ale i tak máme ze stříbra radost,“ řekl 
trenér Ivan Zábranský. Nábory dívek ročníku 2005 a mladších do 
oddílu Basket Slovanka probíhají pravidelně v ZŠ Hovorčovická. 
Více na www.basketslovanka.cz. (býv)

STŘÍBRO PRO SLOVANKU

ATLETIKA

Úspěch v Poháru rozhlasu
Starší žáci ZŠ Na Šutce obhájili 
prvenství v  obvodním kole 
atletické soutěže O pohár 
rozhlasu, když získali 5290 
bodů. Vynikající je čas štafety 
na 4x 60 m 29,9 s, která běžela 
ve složení Dominik Arnošt, Jan 
Maštalíř, Filip Ullmann a Tomáš 
Kuchař. Uznání zasluhuje čas  
7,6 s v běhu na 60 m, kterého 

dosáhli Tomáš Kuchař 
a Dominik Arnošt. „Na naší 
škole se sešla šikovná parta 
chlapců a zároveň se začíná 
projevovat tříleteté fungová-
ní atletického kroužku, který 
vedu společně s kolegou Petrem 
Zíkou,“ řekl Jan Krupička, 
učitel tělocviku v ZŠ Na Šutce.
  (vrs)
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Květen 2016
Dne 20. května oslavila 70. narozeniny 
paní Jana Kulhavá. Vše nejlepší a hodně 
zdraví přejí manžel  Ladislav s rodinou.

Dne 6. května oslavil pan Svatopluk 
Král 90 let. Ke gratulaci se připojila 
i místostarostka Alena Borhyová.

24. května oslavil Václav Roman 
95 let. K tomuto významnému jubileu 
osobně blahopřála Alena Borhyová, 
místostarostka MČ Praha 8.

Červen 2016
Paní Marie Kieleová slaví v červnu 
narozeniny, hodně zdraví a spokojenosti 
přeje manžel Luděk. 

Gratulujeme manželům Marii 
a Václavovi Pokorným k jejich zlaté 
svatbě a přejeme hodně lásky, zdraví 
a mnoho dalších let bok po boku. 
Syn Michal s rodinou a všichni Hojgrovi, 
Bláhovi, Havlíčkovi a Chládkovi.

Slavíme

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI JUBILEA

V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, 
kontaktujte na tel.: 222 805 136, e-mail: osmicka@praha8.cz

Červenec 2015
Luciani Tobias 

Srpen 2015
Hubka David
Mudranincová Agáta
Nováková Tereza

Září 2015
Přeučil Jakub
Řiháčková Julie 
Synek Jakub

Říjen 2015
Kozová Emma
Líma Richard
Pancová Bára

Prosinec 2015
Česenková Karolína 
Slavíčková Karolína
Špačková Nela

Leden 2016
Beneda Bruno 
Hronec Daniel
Oriabinec Mikuláš
� Pínová Sarah

� Žežulková Emma

Únor 2016
Čmiel Dominik
Honzík Jan
Homůlka Adam
Král Martin
Olivová Laura

Březen 2016
Boček Tomáš 
Hájková Kateřina
He� ová Viola
Glosová Eliška
Klemperer Filip
� Koliba Lola

Marková Rebeka
Pollak Roman
Rathouz Martin 
Růžičková Karolína 
Tauš Jakub
Ticháček Tomáš
� Štekl Jaroslav

� Urbánková Johana

Žabecký Adam 

Duben 2016
Čapka Vojtěch
Černý Max 
� Chmelenská Emma

Kališ Bronislav
Lelková Eliška
� Němec Tobiáš 

Květen 2016
Němečková Teodora

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

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

 l  V případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím, kontaktujte 
na tel.: 222 805 136, e-mail: osmicka@praha8.cz.

 l  Prosíme rodiče, aby zasílali fotografi e pouze u dětí, které nejsou starší než dva 
měsíce. 
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU (OBTÍŽNÉ)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát 
tvářil jako stonek růže.“

Výherci, kteří obdrží román Petra Štrompfa 
„Kulku neuslyšíš“: 
Viera Těšínská, Bohnice
Irena Kloudová, Kobylisy
Josef Kozák, Čimice

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 23. června 2016  
na adresu: 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8 
Můžete použít také e-mail: 
tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

Citát: „Sláva je příjemná věc, ale...“ (dokončení v tajence)

Marilyn Monroe (1. červen 1926 – 5. srpen 1962), vlastním jménem Norma Jeane 
Mortenson, americká fi lmová herečka, modelka, zpěvačka a producentka, sexsymbol 
50. a 60. let minulého století. 90. výročí narození. 

3
VYLOSOVANÍ 

VÝHERCI
získají po dvou vstupenkách

na divadelní představení

TLUSTÝ PRASE
která se bude hrát 

v Divadle pod 
Palmovkou.
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Inzerce 

ŘEMESLNÍCI

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

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

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

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

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

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

 } INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
– NEPŘETRŽITĚ. Opravy 
a montáž vodovodních baterií, 
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, vodo-
měrů, kohoutů včetně dodání. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 }ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ a kanalizace, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 }HÁJEK – ZEDNICTVÍ 
– MALÍŘSTVÍ. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, 
podlahářské a bourací práce. 
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytů, domů a nebytových 
prostorů. Mobil: 777 670 326 

 }ČALOUNICTVÍ, MATRACE 
NA MÍRU, KOŽENKY, 
POTAHOVÉ LÁTKY, MOLITANY 
a ostatní čalounické potřeby, 
U Pošty 1474/1, P–8 Libeň. PO–
PÁ 8.30–13.00, 14.00–18.00 hod. 
Tel.: 284 822 181

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

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

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

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

 }VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy 
– s tímto inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně. Volejte na 
tel.: 603 43 24 76

 }ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102 

 }KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A JINÉ ŘEMESLNÉ 
PRÁCE, tel.: 604 51 22 97

 }NABÍZÍM MALÍŘSKÉ PRÁCE, 
ŠTUKY, STĚRKY, LAKY, návštěva 
+ doprava = zdarma, tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz  

 }ELEKTROINSTALACE 
A OPRAVY i v panelových bytech. 
Výměny rozvaděčů, revize. 
Kompletní i částečné rozvody, 
koupelen, kuchyní, kanceláří. 
Tel.: 608 278 778 

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

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

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

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

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

 }NÁTĚRY A MYTÍ STŘECH, fa-
sád, malířské práce aplikace i Ai-
rles  technikou, štukování poško-
zených zdí nebo broušené stěrky 
vlastním strojem. Dekorativní 
techniky i obklady imitace režné-
ho zdiva. Tel.: 728 827 827

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

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

 }MYTÍ OKEN včetně rámů 
a žaluzií. Tel.: 724 006 275

 } STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY 
našimi motorovými nůžkami. 
Tel.: 724 006 275

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

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

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

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

 }ZÁJEMCŮM O SATELITNÍ 
VYSÍLÁNÍ českých i zahraničních 
programů provedeme odbornou 
montáž paraboly, nastavení 
přijímače, televize. 
Dále nabízíme měření signálu, 
nastavení antény, televizní 
rozvody pro bytové domy, byty, 
rodinné domy servis antén, 
servis STA, revize anténních 
systémů. Lublinská 9, Praha 8. 
Tel.: 604 663 534, 
www.rooster.cz, 
obchod@rooster.cz 

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

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

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

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

 } STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA 
– prádlo se snadno vytáhne 
ke stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

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

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

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

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

 }POKLÁDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212 

 }PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, 
prohlášení nemovité věci, 
zaměření, zakládání SVJ, 
tel.: 724 304 603 

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

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

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

 }EXTERNÍ ASISTENTKA, 
účetnictví a administrativa, 
zastupování před úřady. 
Tel.: 602 307 976, 
www.iadministrativa.cz

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

 }KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY, 
SEKÁM – Tel.:603 88 31 07

 }PROVÁDÍME RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ STROMŮ a zahradnické, 
venkovní a výškové práce. Více 
na www.zarist.cz (info@zarist.cz) 
či 607 750 670

 }ZAJISTÍME STK, servis, výměnu 
olejů, přepis aut, poradíme. 
Tel.: 603 818 388, 
www.pomocsautem.cz

 }PANÍ V DŮCHODU HLEDÁ 
PRÁCI, hlídání dětí (i v noci), 
domácí práce, doučování, zařízení 
výuky (popř. i s doprovodem) 
tenisu a fi tness. Budu se těšit 
na odpověď, D. Boušíová, 
e-mail: d.bousiova@seznam.cz, 
tel.: 721 537 123

 } SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON 
– spouštěcí garnýže+žaluzie 
všech typů, montáže a opravy. 
Tel.: 222 351 996, 602 371 996

 }REVIZE ELEKTRO. Revize 
elektroinstalací, spotřebičů 
a hromosvodů. Tel.: 732 935 215 
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NÁKUP – PRODEJ

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

 }ANTIKVARIÁT koupí knihy, 
obrazy, grafi ku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 }Cca  5000,- zapl.za obraz od 
J. V. Barneta. Dále koup. obrazy od 
Famíry, Kreibicha, zl. ruské ruble, 
dukáty aj. zl. mince, st. zl. šperky 
s brilianty i bez nich, st. stříbro, 
pozůstalosti, INTERANTIK 
Praha 9, tel.: 605 829 440

 }DŘEVĚNÉ HRAČKY – 
PRODEJ JIŽ 14 LET! Velký 
výběr českých hraček najdete 
v naší specializované prodejně 
Ořechová 5, Praha 8. 
Tel.: 604 287 794, 
e-shop: drevenehracky-inna.cz 

 }NÁBYTKOVÝ OUTLET – 
DESIGNOVÉ SEDAČKY, KŘESLA, 
ŽIDLE, STOLY, KOMODY, 
v moderním i  provence 
stylu atd. Nově otevřeno 
v Holešovické tržnici, hala č. 12. 
Tel.: 777 250 255, 
www.nabytkovyoutlet.cz

 }KOUPÍM KNIHY I CELÉ 
KNIHOVNY, SKLENĚNÉ 
FIGURKY i staré hračky. 
Tel.: 702 555 893

 }KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE, 
mák, vajíčka, ořechy, brambory. 
Tel.: 723 266 481

VÝUKA – KURZY

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

 }VÝUKA ANGLIČTINY, 
www.ajina.cz

 }KURZY PLAVÁNÍ – 
www.plavco.cz

 } IT SLUŽBY = HW + SW, itcka.cz

AUTO – MOTO

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

 }VÝKUP VOZIDEL 
i havarovaných a nepojízdných - 
tel. 739 665 455

 }KOUPÍM MOTORKU DO 
20 000 Kč. Tel.: 602 123 253

REALITY – POPTÁVKA

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

 }HLEDÁM MALÝ BYT PRO 
1 OSOBU (žena 28 let) o velikosti 
gars. až 2+kk do 12 tisíc. Nejlépe 
P8, P9, P10, ale může být i jinde 
– záleží na spoji do centra, max. 
30 minut. Děkuji. Tel.: 603 789 381

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

 }PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY v Praze a okolí. Menší 
byt pro dceru 1-2+1 a větší byt 
pro sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, 
na vystěhování nespěchám. 
Platba hotově, pomůžu vyplatit 
dluhy, exekuce nebo uhradím 
privatizaci. Tel.: 608 661 664  

 }ZPRIVATIZOVALI JSTE BYT 
A MÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY? 
Přímý zájemce od vás odkoupí 
byt v Praze na investici pro své 
děti a seniorům nabízí, že je nechá 
v bytě dožít za menší nájemné. 
Tel.: 608 661 665

REALITY – PRONÁJEM

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

 }NEKUŘÁCKÝ PÁR BEZ MAZ-
LÍČKŮ HLEDÁ BYT o velikosti 
2+1 až 3+1 s cenou max 15 tisíc, 
v případě novostavby do 17 tisíc. 

Nastěhování po dohodě, ale nej-
později do měsíce. Moc děkujeme. 
Tel.: 775 088 498 

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

 }PRONAJMU NEBYTOVÝ PRO-
STOR po celkové rekonstrukci, 
dvě místnosti 42 m2 v přízemí rod. 
domu, Praha 9 – Prosecká 54/77.  
WC, sprchový kout, elektrické to-
pení, parkování před domem, 
tel.: 728 26 44 31, 602 232 190 

REALITY -  SLUŽBY

 }MARTIN KRATOCHVÍL – 
Realitní makléř – specialista 
pro Prahu 8, 15 let zkušeností 
na trhu. Prodej a pronájem 
nemovitostí. ZDARMA 
tržní odhad a poradenství. 
Spolehlivost.  Ulice Střížkovská, 
P–8, www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350 

 } 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám pro-
dej, pronájem nemovitosti. Pro-
hlášení vlastníka budovy – za-
měření bytů, kompletní servis 
v oblasti nemovitostí – nízké pro-
vize. Tel.: 608 703 343 (kancelář 
Praha 9), www.1jmreality.cz 

 } SÍDLO PRO SRO, OSVČ  v Praze 
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247, 
www.sidloprofi rmupraha.cz 

 }VÝKUP BYTŮ I ZADLUŽENÝCH 
A V EXEKUCI. Možnost byt nadá-
le užívat. Tel.: 739 665 455

REALITY - PRODEJ

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

ZDRAVÍ

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

 }MASÁŽE V BOHNICÍCH, ruční 
45 min./200 Kč. Ceragem 100 Kč. 
Tel.: 602 876 864 

 }MASÁŽE Praha 8 Libeň – klasic-
ké i relaxační, breussova masáž, 
li� ing obličeje. Diagnostika dor-
novou metodou. Nově kadeřnic-
tví a kosmetika, tel.: 721 845 634. 
Více: www.prahamasaze.com. 
Velmi příznivé ceny! 

KRÁSA

 }PEDIKÚRA – klasická s relax. 
masáží. V domě s peč. službou 
– Ládví.  Ráda přijedu i k Vám 
domů. Dana – tel.: 724 309 449. 
Více: www.myskovska.webnode.cz 

 }PEDIKÚRA, masáže nohou. 
Tel.: 774 877 972

 } JARNÍ AKCE – ODSTRANĚNÍ 
PIGMENTOVÝCH SKVRN 
A ČERVENÝCH ŽILEK OD 50 Kč. 
Trvalá depilace, odstranění 
celulitidy, fotoomlazení. 
Prodlužování řas, Braunerova 1, 
tel.: 777 166 601 

 } SALON VIOLET:  kosmetika, 
pedikura, manikura, apl. Shellac, 
kadeřnictví, depilace. Vratislavs-
ká 389/1. Tel: 602 937 661, 
www.salonviolet.8u.cz 

OSTATNÍ

 }ROZVOD, MAJETKOVÉ, 
PRACOVNÍ A JINÉ SPORY Vám 
rychle, levně a odborně pomůže 
vyřešit právník a zapsaný 
mediátor v seznamu Ministerstva 
spravedlnosti ČR, vypracujeme 
pro Vás také oboustranně 
přijatelné smlouvy a dohody. 
Tel. 602 203 443 – Mgr. Lenka 
Bašková

 }POTŘEBUJETE ŠIKOVNÉ RUCE 
pro běžné opravy ve vaší domác-
nosti? Zde je číslo volací: 
tel.: 602 386 031

NABÍDKA PRÁCE

 }HLEDÁME ASISTENTKU 
ŘEDITELE na plný  úvazek pro 
kancelář na  Praze 8.  Požadujeme: 
vzdělání SŠ s maturitou, PC,  
středně pokročilá  znalost AJ 
nebo NJ, dlouholeté zkušenosti 
na asistentské pozici. Polština 
výhodou. Posílat CV e-mailem:  
ostapenko.tmcz@gmail.com

placená inzerce
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Inzerce

placená inzerce placená inzerce

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

Pět příběhů z terapeutické praxe

brož., 288 s., 399 Kč

placená inzerce

placená inzerce

Krakov

Otevřeno:

Přijďte nás
navštívit.

NOVĚ
OTEVŘENO

BIOCENTRUM
KRAKOV

Lodžská 598/3
(pošta Krakov)

Praha 8

biocentrumkrakov

Po - Pá 0 – .
So .00 – .00

9.0 19 00
9 13

VEGAN
BEZCHEMIE

BIOCENTRUM
KRAKOV

Lodžská 598/3
(pošta Krakov)

Praha 8
BIOCENTRUM

KRAKOV
Lodžská 598/3
(pošta Krakov)

Praha 8

Po - Pá 0 – .
So .00 – .00

9.0 19 00
9 13

Po - Pá 0 – .
So .00 – .00

9.0 19 00
9 13

placená inzerce

Více na 286 880 316 a www.amelie-zs.cz
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, P-8

14. 6. 2016 – 17.00–19.00
Hematoonkologické onemocnění 
léčba a návrat do života
• Přednáška primáře MUDr. Davida Pohlreicha 

o nových postupech, účinnosti a metodách 
transplantace kostní dřeně

• Beseda s lidmi po léčbě o tom, jak začali 
znovu pracovat

placená inzerce

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR  

V květnu byl otevřen sběrný dvůr pro občany Prahy přímo 
v areálu skládky Ďáblice 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat: 

 Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné 
podlahové krytiny, sanitární keramika apod.) 

 Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí) 
 Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly 

(TetraPack) 
 Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, 

televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky 
 Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky 
 Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, 

odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo 
olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk 

 Stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc 
 
 

Zpoplatněné služby:  

 Odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 45 Kč, velká 
60 Kč, nákladní 65 Kč) 

 Odevzdání stavebního odpadu o objemu nad 1 m³ za 
měsíc (900 Kč/1 m³) 

 
 

Adresa SD:  Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 (areál skládky Ďáblice) 
Provozní doba:  Pondělí – Pátek  08:30 – 18:00  

(v době zimního času do 17:00) 
  Sobota   08:30 – 15:00 

Kontaktní osoba: Kryštof Bieman  720 984 402 
www.fcc-group.cz 

 Zenklova 37/2, Praha 8

přijímá děti k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2016/17 

Třída pro 12 dětí, individuální přístup, 
vysokoškolsky vzdělané učitelky. 

Přijímáme děti od 2 let věku.  

vopalenska@apla.cz, www.zajic.apla.cz 
tel.: 774 757 820 

Školka ZAJÍC

placená inzerce

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce

placená inzerce
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Divadlo Karla Hackera 
Praha 8, Klapkova 26/3

www.divadlokh.cz 
tel.: 284 681 103
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PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Vstupné na představení pořádané 
divadlem 200 Kč. Vstupenky na 
představení označená jako pronájem 
otevřený veřejnosti je možné 
rezervovat, ale prodávají se až večer 
před představením a jejich cena je 
individuální.

/ 6. 6. / po / 19:30 / 
A. Totíková: ŽENA PŘES PALUBU. 
Intimní rozhovor tří žen. Připomene 
nám střípky z našeho života a my 
na krátkou chvíli zpomalíme a 
odpovíme si s nimi na různé otázky. 
Co je mou životní výzvou? Jaká 
mám tajemství, o nichž nikdo jiný 
nic netuší? A co se ukrývá v mé 
kabelce…? Hraje Divadlo Komorní 
svět. Pronájem otevřený veřejnosti. 
Premiéra.

/ 13. 6. / po / 19:30 / 
A. Totíková: ŽENA PŘES PALUBU. 
Druhá premiéra.

/ 16. / 6. / čt / 19:00 / 
SLOVA MAJÍ KŘÍDLA. Libeňský 
mág Bohumil Hrabal. Před šedesáti 
lety vyšly Hrabalovy povídky 
Hovory lidí, před padesáti lety 

režisér Jiří Menzel natočil podle 
předlohy Bohumila Hrabala film 
Ostře sledované vlaky, který pak 
získal Oskara. Literáti a moderátoři 
cyklu literárních večerů Slova mají 
křídla Lubor Falteisek a Dušan 
Spáčil k oslavě obou jubileí sezvali 
několik umělců, kteří se 
s „libeňským literárním maestrem“ 
osobně dobře znali. Jaký byl 
doopravdy Bohumil Hrabal? 
Vstupné 50 Kč. 

/ 22. 6. / st / 19:30 / 
F. Bettanini, D. Ruiz: ORGASMUS 
BEZ PŘEDSUDKŮ. Pikantní 
komedie plná slovních soubojů, ve 
kterých dominuje téma vzájemných 
vztahů mužů a žen. Hra by podle 
názvu mohla napovídat, že se jedná 
o vulgární děj, ovšem opak je 
pravdou. Dialogy jsou vtipné, občas 
lechtivé, někdy až odvážně pikantní, 
ale v žádném případě děj 
nesklouzává na úroveň obscénnosti. 
Hraje Divadlo Velký štěk. Pronájem 
otevřený veřejnosti. Premiéra. 

/ 27. 6. / po / 19:30 / 
J. Zindulka: J.O.B. Neptejme se, 

odkud se bere zlo, hledejme, kde se 
rodí dobro. Svět jako šachová partie. 
Ale kdo jsou hráči? Kdo vymýšlí 
strategie a přináší oběti? Komorní 
hra s živým muzikantem na scéně. 
Hraje DS Kairos II. Pronájem 
otevřený  veřejnosti.

/ 29. 6. / st / 18:00 / 
KTO. Koncert známé country 
kapely. Večer pro seniory. Vstupné 
senioři 50 Kč, ostatní 100 Kč

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

/ 8. 6. / st / 9:00; 10:30 / JAK SE 
ZACHRAŇUJE ZEMĚ. Dva 
cirkusoví klauni zábavnou formou 
seznamují děti s problematikou 
životního prostředí a možnostmi, 
jak napravovat a omezovat 
nešťastné kroky, kterých se člověk v 

přírodě dopouští. Hraje 
Divadlo Piškot. Od 8 let.

 / 11. 6. / čt / 9:00; 10:30 / 
JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ

/ 15. 6. / st / 9:00; 10:30 / 
TVÉ TĚLO – TVŮJ HRAD. Při 
neobvyklé pohádkové exkurzi za 
přítomnosti šašků získáte důkaz 
o škodlivosti cukru, tabáku, 
alkoholu, léků. Nechcete-li své tělo 
předčasně měnit ve zříceninu, pak  
neváhejte ani na vteřinu a vstupte! 
Hraje Divadlo Piškot. Od 7 let.

/ 16. 6. / čt / 9:00; 10:30 / 
TVÉ TĚLO – TVŮJ HRAD

/ 17. 6. / pá / 9:00; 10:30 / 
TVÉ TĚLO – TVŮJ HRAD

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

/ 7. 6. a 14. 6. / út / 17:00 / 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

/ 21. 6. a 28. 6. / út / 17:00 / 
ČERVENÁ KARKULKA 

ej

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

www.divadlokh.cz ® facebook.com/DivadloKarlaHackera ® ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ® www.praha8.cz

DIVADLO  KARLA  HACKERA



vstup 
zdarma

 

1100-1800

1100 Slavnostní zahájení (nástup všech jednotek)
1115 Peregrin – dobová hudba
1150 Ganancia – škola šermu
1210 Animata – dobové tance
1240 Peregrin – dobová hudba
1330

1400  

1430 Animata – dobové tance
1450 Ganancia – škola šermu
1530 Peregrin – dobová hudba
1630

1700

1730 Peregrin – dobová hudba

1130

1220

1310

1510

1600

1725

1800


