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Představujeme fotografa 
a rebela Milana Pavýzu

120 let Elektrické dráhy 
Praha–Libeň–Vysočany

Rokytka se musí krotit 
koordinovaně
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Karlínský  
masopust
návštěvníky okouzlil
Více na str. 23 

Foto Miloš Skácel



www.karlinskefarmarsketrhy.cz
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V rámci programu vystoupí:
10:30 – 11:30 kapela BROUCI BAND s vystoupením THE BEST OF BEATLES

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

č

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

KARLÍNSKÉ
farmářské trhy

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.

/ 2. 3. / st / 19:30 /  
I. Lausund: PŘÍPAD ZBORCENÉ PÁTEŘE. 
Absurdní komedie německé dramatičky 
z kancelářského prostředí. Premiéra.  
Hraje Divadlo Komorní svět.  
Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 9. 3. / st 19:30 /  
M. Doležalová, R. Vencl: KDYŽ SE ZHASNE. 
Manželství Trevora a Niny z vyšší newyorské 
společnosti je hotovým peklem na zemi, 
se kterým ale nelze jen tak skoncovat…  
Hraje Divadlo Komorní svět.  
Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 14. 3. / po 19:30 /  
V. Marčík: MORAVSKÉ PAŠIJE. Velikonoční 
biblický příběh tak, jak ho napsal a hraje 
komediant a loutkář Vítek Marčík.

/ 16. 3. / st / 18:00 /  
Ĺ. Feldek: SMRT V RŮŽOVÉM. Emočně silný 
příběh, který se zabývá niternými pocity 

šansoniérky Edith Piaf na prahu jejího 
posledního dne a bilancuje její umělecký život. 
Hraje Divadlo Komorní svět. Představení 
pro seniory. Vstupné 50 Kč.

/ 21. 3. / po / 19:30 /  
Miroslav PALEČEK, Ivo JAHELKA. Dvojkoncert.

/ 30. 3. / st / 19.30 /  
D. Tristram: OPAČNÉ POHLAVÍ. Bláznivá 
komedie o tom, že každý má nějaký ten 
mimomanželský hřích, je napsaná vtipným 
a svižným jazykem a s úspěchem se uvádí na 
mnoha zahraničních scénách. Hraje Divadlo 
Velký Štěk. Pronájem otevřený veřejnosti.

/ 31. 3. / čt / 19:30 /  
V. Klimáček: KOMIKS. Pět mikroobrázků. 
Absurdní mikrodrama, erotická konverzačka, 
psychiatrická přednáška, dialog delikventů 
a rodinná groteska. Hraje Divadlo Komorní svět. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Profesionální divadelní soubory. Vstupné 50 Kč. 

/ 5. 3. / so / 15:00 /  
O KOUZELNÉ KULIČCE aneb Jak Vojta 
k šikovnosti přišel. Pohádka plná kejklí 
a artistických kousků o složité cestě prostého 

Vojty až na královský trůn.  
Hrají V. Vrtek a J. Brůček. Od 4 let.

/ 12. 3. / so / 15:00 /  
POHÁDKA Z BUDÍKU. Pohádka o dvou bratrech, 
Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na 
dobrodružnou cestu za Časem, aby se ho zeptali, 
jak to s ním vlastně je. Komunikativní 
představení s písničkami a milým  
humorem. Hraje P. Šmíd. Od 3 let. 

/ 26. 3. / so / 15:00 /  
TRAMPOTY ŠTĚŇÁTKA GORDONA. Veselý 
příběh ze staré farmy na motivy pohádek 
skotského autora D. S. Moraye.  
Hraje Divadlo Piškot. Od 4 let.

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

/ 6. 3. a 13. 3. / ne / 10:00 /  
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
/ 27. 3. / ne / 10:00 /  
KAŠPÁREK A ZLÁ LIŠKA
/ 18. 3. – 20. 3. / pá–ne / 
41. FESTIVAL PRAŽSKÝCH 
A STŘEDOČESKÝCH  
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ
Program naleznete na www.divadlo-jiskra.cz

Rezervace vstupenek na představení je možné 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
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Slovo starosty co najdete v čísle

5  ZPRAVODAJSTVÍ 
Praha 8 zruší 156 hracích automatů

8  FóRUM  
Měl by Kulturní dům Ládví znovu sloužit 
svému původnímu účelu?

10  ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ… 
…a my odpovídáme 

11  HOSPODAŘENÍ RADNICE 
Aby slunce hřálo a svítilo i pod střechou

12  HISTORIE 
120 let Elektrické dráhy Praha–Libeň–
Vysočany

16  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
Rozsah služeb v DPS Křižíkova se zvětšil

22  KULTURA
Dětský balet Praha si získal respekt

24  SPORT
Zrekonstruovaná sokolovna v Čimicích 
budí obdiv

26  BEZPEČNNOST 
Boj proti drogám

27  ZÁBAVA
Křížovka o ceny

Vážení spoluobčané,
mou oblíbenou knihou je Obrazový opravník obecně oblíbených omylů od spisovatele 
Ludvíka Součka. V něm jsou uváděna na pravou míru nesprávná tvrzení, která jsou 
považována za nezpochybnitelná fakta. Při výkonu své současné funkce se bohužel 
setkávám s několika nepřesnými názory, které jsou pokládány za přesné a pravdivé. 
Pokusím se napodobit spisovatele Součka a uvedu je na pravou míru. 

Časté je tvrzení, že Libeňský most byl postaven v kubistickém stylu. Není to však 
pravda, protože jeho autor architekt Pavel Janák opustil tento styl již v roce 1913. 
Nyní začali stoupenci tohoto názoru říkat, že na mostě lze najít kubistické prvky. Ty 
však s troškou snahy a s tzv. správným úhlem pohledu najdeme na mnoha stavbách. 
To samozřejmě nic nemění na faktu, že jde o velice zdařilou stavbu. 

V poslední době ožilo tvrzení, že Karlín neměl nikdy nic společného s ostatními 
částmi Prahy 8. Skutečností však je, že je naopak dlouhodobě spojen s dalšími 
oblastmi naší městské části, protože již za Rakouska-Uherska existoval Karlínský 
okres, jehož součástí byly kromě Karlína i Bohnice, Čimice, Kobylisy a Libeň. 

Nepřesný je také názor, že pokud jsou některé silnice nesjízdné kvůli hustému 
sněžení, tak je potřeba se obrátit na Prahu 8, aby zajistila jejich opětovnou průjezd-
nost. Byli bychom velice rádi, když bychom i v tomto ohledu mohli pomoci našim 
občanům. Skutečností však je, že velká většina silnic v Praze je v majetku Magistrátu 
hl. m. Prahy a spravuje je jím zřízená příspěvková organizace Technická správa 
komunikací. Ta tak nese odpovědnost za jejich stav.
 RoMan PetRuS 
 Starosta MČ Praha 8

Android Apple
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13  DOPRAVA 
ostře sledovaný Libeňský most

6  PŘEDSTAVUJEME
Fotograf Milan Pavýza: Kdybychom 
všichni vnímali stejně, byla by to nuda
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MěSTO PRO byZNyS 2015

Úspěch Prahy 8: 
obsadila 3. místo! 

 nOsmý ročník celorepublikového srovnávacího výzkumu 
Město pro byznys, který pravidelně hodnotí podmínky pro 
podnikání v regionech České republiky, přinesl výsledky 
z hl. města Prahy za rok 2015. Praha 8 se umístila na krásném 
třetím místě! Ocenění za městskou část převzala místosta-
rostka Alena borhyová.

oproti loňsku si Praha 8 
polepšila o šest míst a potvrzuje 
trend zvyšování transparent-
nosti a otevřenosti směrem 
k občanům a podnikatelům. 
hlavními důvody zlepšení jsou 
vysoký podíl výdajů radnice na 
investice, vyvážený poměr 
příjmů a výdajů a nadprůměrné 

výsledky v  testu elektronické 
komunikace, kde je sledována 
rychlost, kvalita a vstřícnost 
odpovědi. 

„Třetí místo je skvělým 
výsledkem a ohodnocením naší 
dosavadní práce, která přináší 
své plody. Je to pro nás velká 
motivace a odrazový můstek, 

abychom pokračovali v nastave-
ném směru a dále zlepšovali 
poskytované služby,“ říká Alena 
Borhyová a dodává: „Velkou 
radost mi přinesly také dílčí 
výsledky, kde jsme v oblasti 
přístupu k veřejné správě, která 
se skládá ze sedmi kategorií a na 
celkovém hodnocení se podílí 
z 50 %, obsadili první místo 
v rámci celé Prahy.“

Srovnávací soutěž Město pro 
byznys již osm let vyhlašuje 
týdeník Ekonom ve spolupráci 
s partnery, letos nově se Svazem 
měst a obcí ČR. Do výzkumu je 
automaticky zapojeno 205 měst 
s rozšířenou působností 
a 22 městských částí Prahy. 
cílem výzkumu je vytvořit 
diskusní platformu na téma 
možnosti malého a středního 
podnikání ze strany samospráv.

 (kop)

Tradiční únorový Tříkrálový 
dobročinný trh se letos setkal 
s velkým úspěchem. od 15. do 
17. února bylo v KD Ládví možné 
za dobrovolnou částku nakoupit 
dětské hračky, oblečení či 
vybavení z Tříkrálové sbírky, 
které se nerozdalo organizacím 
zajištujícím péči o děti. Veškerý 
výtěžek 20 712 Kč byl věnován 
Klokánku chabařovická v Pra-
ze 8. Ten je nejstarším obdobným 
zařízením v Praze, funguje již 
šestnáctým rokem.  (kuš)

Foto: Miloš Skácel

TříKRáLoVý TRh PoMohL KLoKáNKu

ČISTÁ OSMIČKA
Projekt Čistá osmička začne 
opět od 1. dubna. Jde 
o kombinované úklidové 
práce, tzn. ruční a strojní 
čištění ve vybraných ulicích 
Prahy 8, v nichž celkem 
dvacet mužů (v reflexních 
vestách s logem Čisté osmič- 
ky) uklízí v denním režimu. 
Jde o nadstandardní čištění, 
které hradí radnice Prahy 8 ze 
svých prostředků, tzn. nad 
rámec úklidu, který standard-
ně zajišťuje hl. m. Praha. 
Podrobnosti najdete  na www.
praha8.cz/cista-osmicka. (red)

VÝLUKA 
V SOKOLOVSKÉ
Z důvodů rekonstrukce 
tramvajové trati bude od 5. 3. 
do 20. 5. 2016 vyloučen 
provoz tramvají mezi 
zastávkami urxova – Palmov-
ka a vyloučen provoz 
individuální automobilové 
dopravy v Sokolovské mezi 
Palmovkou a ulicí u Ruston-
ky ve směru do centra. 

Náhradní autobusová 
doprava povede přes 
Libeňský most a Pobřežní 
ulici. V nočním provozu bude 
vyloučen provoz tramvají 
v úseku urxova – Florenc, 
autobusy pojedou po trase 
Palmovka – urxova – Masary-
kovo nádraží a zpět. 

Více na www.praha8.cz 
a na www.dpp.cz. (red)

placená inzerce
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Online se zapíšete na Czech Point 
i živnostenskou agendu     
Městská část Praha 8 rozšířila v rámci snahy 
o zkvalitnění svých služeb počet agend, kde 
si lze elektronicky prostřednictvím rezervač-
ního systému rezervovat termín návštěvy 
úřadu. Rezervační systém byl nejdříve 
nasazen na agendu související s občanskými 
průkazy a cestovními pasy. Přístupný je 
z webu naší městské části. Nyní byl rozšířen 
o czech PoiNT a o živnostenskou agendu. 

Výhodou rezervací přes internet pro 
živnostenskou oblast je, že pro ně byly 
vyčleněny termíny v úterý a ve čtvrtek, kdy 
nejsou běžné úřední dny. Příslušný referent 
tak bude mít dostatek času důkladně se 
věnovat jednotlivým návštěvníkům úřadu.

Zavedení rezervačního systému samozřej-
mě neznamená, že nelze vyřídit záležitosti 
spojené se živnostenskou agendou bez 

předchozí rezervace. V tomto případě lze 
využít úředních dnů v pondělí a ve středu od 
8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00. „Naše 
městská část se snaží, aby občané vyřídili 
svoje záležitosti na úřadě co nejrychleji 
a nemuseli trávit svůj čas dlouhým a zbyteč-
ným čekáním. Je proto skvělou zprávou, že 
rezervační systém byl rozšířen o czech 
PoiNT a živnostenskou agendu, protože to 
dává našim občanům možnost vyhnout se 
frontám a čekaní v těchto důležitých 
oblastech,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman 
Petrus.  (pep)   

bÍLÝ DŮM

Lepší 
přístupnost 
úřadu
od října loňského roku 
mohou handicapovaní 
občané využívat nový 
bezbariérový přístup 
do budovy úřadu, tzv. Bílého 
domu. Toto zlepšení je 
součástí dlouhodobé snahy 
o zpřístupnění služeb úřadu 
všem občanům bez rozdílu. 

Webové stránky městské 
části www.praha8.cz jsou 
také koncipovány tak, aby 
byly jednoduše čitelné i pro 
osoby s postižením zraku či 
jinak znevýhodněné občany. 
Např. lze zvětšit písmo textu 
na celých stránkách 
a většina zveřejněných 
materiálů je strojově čitelná. 

Záměr o zbudování vstupu 
pro vozíčkáře byl znám již 
v roce 2014, k realizaci však 
tehdy nedošlo.

 (ozp)

REgULACE HAZARDU V PRAZE 8

Zrušeno bude 
156 hracích 
automatů 

 n Současné vedení radnice 
Prahy 8 již od počátku svého 
působení usiluje o nulovou 
toleranci hazardu, což se 
projevilo v zásadním omeze-
ní počtu míst, na kterých lze 
hazard provozovat, stanove-
ných v novele obecně 
závazné vyhlášky hl. m. 
Prahy, která nabyla účinnosti 
k 1. lednu 2016. 

Zatímco před rokem 2012 byly 
loterijní přístroje ve více než 
128 podnicích, v roce 2016 se 
počet míst snížil na 21. Z uvede-
ného důvodu zahájilo Minister-

stvo financí správní řízení na 
zrušení 156 hracích automatů 
na Praze 8 pro rozpor s obecně 
závaznou vyhláškou hl. m. 
Prahy. V městské části po 
zákazu těchto zařízení zatím 
zůstane pouze 44 loterijních 
přístrojů. 

„herny a podobná zařízení 
považujeme za riziková místa, 
která snižují bezpečnost v dané 
lokalitě tím, že na sebe vážou 
kriminalitu a další negativní 
sociální jevy.  Jedním z nejhor-
ších je patologická hráčská 
závislost v kombinaci s novými 
herními systémy, umožňujícími 
prohrát vysoké částky během 

několika hodin. Jsem proto rád, 
že nám Ministerstvo financí 
vyšlo vstříc a omezení hazardu 
je na dobré cestě. Další správní 
řízení o odebrání licencí 
pravděpodobně zahájí sama 
městská část. Doufám, že se vše 
podaří dotáhnout do konce 
během tohoto roku,“ uvádí 
místostarosta Matěj Fichtner.

 (apa)

úSPORy

MČ Praha 8 zvyšuje 
efektivitu v oblasti 
mzdových prostředků 
Městská část má omezené 
finanční prostředky, se kterými 
může nakládat. Čím více se jí 
podaří ušetřit na nákladech na 
vnitřní chod úřadu, tím více 
finančních prostředků jí zbude 
na poskytování veřejných služeb 
občanům a na investice do 
majetku a veřejných prostran-
ství městské části.

Velkou nákladovou položkou 
rozpočtu na vnitřní chod úřadu 
jsou náklady na zaměstnance 
úřadu, především jejich mzdy. 
Náklady na zaměstnance úřadu 
ukrojí více než třetinu veške-
rých ročních příjmů městské 
části. Zatímco do roku 2014 
měly náklady na zaměstnance 
obecně rostoucí trend (dosáhly 

tehdy 206 mil. Kč), tento trend 
se v roce 2015 podařilo obrátit. 
Meziročně poklesly náklady na 
zaměstnance o cca 6 mil. Kč, 
přestože se městská část 
musela v průběhu roku 2015 
vypořádat s extrémně nevýhod-
nou a netransparentní kolektiv-
ní smlouvou z doby před 
volbami 2014. Tato kolektivní 
smlouva odporovala dobrým 
mravům pro požadovanou výši 
odstupného, a prakticky tak 
znemožňovala propustit 
zbytečné zaměstnance.

uspořit na nákladech na 
zaměstnance úřadu se podařilo 
jednak díky poklesu počtu 
zaměstnanců úřadu z 363 
zaměstnanců v r. 2014 na 

aktuálních 338, jednak také 
díky zrušení nestandardně 
vysokých platů a odměn 
určitých zaměstnanců úřadu 
včetně asistentek, kteří v r. 2014 
pobírali v průměru přes 100 tis. 
Kč měsíčně. Ve výhledu na rok 
2016 je počítáno s dalším 
poklesem výdajů na zaměst-
nance o další cca 4 mil. Kč 
(navrhováno je 196 mil. Kč), a to 
i přes povinnost ze zákona 
zvýšit mzdy o 3,5 %. Důvodem 
dalšího poklesu je plné projeve-
ní efektu opatření realizova-
ných již v průběhu roku 2015.

eliška VejchodSká, 
předsedkyně Finančního výboru 
zastupitelstva MČ Praha 8
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Představujeme

Milan PaVýza, FotogRaF  
(a také přítel buddhismu, rebel, rocker, básník, hledač i  hlídač):

Kdybychom  
všichni vnímali totéž, 
byla by to nuda

 n „Jó, Libeň. Ta se mění! Hrabal by se dneska určitě divil,“ prohlásil jednoho teplého únorového 
dne fotograf Milan Pavýza (sice nyní čimický, ale jak vysvitne dále, především karlínský 
a libeňský), když jsme se setkali před Libeňským zámkem, abychom pro Osmičku udělali 
rozhovor. „Pojďte, něco vám ukážu,“ dodává, a tím pro mě a redakčního kolegu fotografa 
Miloše Skácela začalo nevšední pracovní odpoledne. 

Jdeme k „hrabalově zdi“. 
Nedaleko odsud slavný spisova-
tel bydlel. „A taky Vladimír 
Boudník,“ připomíná Milan 
Pavýza hrabalova blízkého 
přítele. „A teď se podívejte na ta 
nádherná pomalovaná vrata, 
a ta oprýskaná zeď kolem,“ 
neskrývá nadšení náš průvodce, 
když provizorně věší na zeď své 
fotografie. Fotografie? Spíš 
obrazy, které podepisuje jako 
Lanpa. „Tady je jedno z mých 
oblíbených míst na focení. 
Jednou jsem tu seděl v autě, 
strašně pršelo, a kolem té zdi 
a vrat se šourala stará babička. 
Tak jsem ten výjev skrz mokré 
sklo cvaknul, výsledek tu teď 
vidíte - úplný impresionistický 
cyklus!“

Spokojeně se usmívá, pózuje 
před svou dočasnou „minivýsta-
vou“ a přitom ze sebe chrlí: 
„Boudník byl vyučený nástrojař, 
stejně jako já. o jeho tvorbě jsem 
se dozvěděl nedávno. Fascinova-
ly ho přesně takové rozpukané 
zdi, drolící se omítky, které 
domalovával podle svých 

představ. Vnímal takovou tu 
werichovskou sutu, tedy 
suprarealitu, kdy zub času 
pomalu na něčem neviditelně 
pracuje, až vzniknou zcela nové 
a nečekané skutečnosti, vztahy 
a vazby. Mě také přitahují 
obrazy, které se najdou nejen 
v obyčejné zdi nebo na zemi ve 
staré tovární hale, ale i v přírodě. 
Nic na mých fotkách není 
naaranžované nebo upravované 
v počítači, vše je tak, jak to 
zařídil život.“ 

„No já žasnu,“ ozve se kolega 
Skácel. „Mně se vaše fotky 
strašně líbí, ale přiznávám, že 
bych to vyfotit neuměl. Prostě to 
neuvidím.“ „To je v pořádku,“ 
reaguje Pavýza, „vy zas vidíte 
jiné věci. Kdybychom všichni 
viděli a vnímali totéž, byla by to 
nuda.“

PATRIOT
Přesouváme se k Libeňskému 
mostu a Milan Pavýza pokračuje: 
„Narodil jsem se ve dvaašedesá-
tém v Plzni, ale už ve dvou letech 
jsem ‚emigroval‘ do Karlína, 

a jako na gumičce se sem pořád 
vracím. Na Rohanském ostrově 
jsem jako kluk řádil do zblbnutí, 
škoda, že teď je to spíš ráj 
bezdomovců a narkomanů. 
A Libeňský most – to je nádhera 
sama o sobě. Prostě se mi líbí 
i tak, jak je teď zdevastovaný. 
Nejsem odborník, abych řekl, 
jestli se má zbourat a postavit 
nový, nebo ho rekonstruovat, asi 
bude záležet především na 
penězích. Ale ať bude tak nebo 
tak, něco prostě nenávratně 
zmizí. Třeba tohle!,“ ukazuje na 
jeden z pilířů: uprostřed zmaru 
a rozpadu je najednou namalo-
vané „okno“ s výhledem na moře 
a palmy. Na dalším pilíři se 
chystá vzlétnout orel. A vůkol 
spousta básniček. „i mezi 
bezdomovci se najdou poetické 
duše,“ komentuje dílka Milan 
Pavýza, který sám píše básně, 
ve svém velmi bouřlivém mládí 
zpíval vlastní texty v rockové 
kapele Úlet band, potom Deváté 
srdce a dodnes aktivně působí 
v Jazzové sekci.

FOTOGRAF SAMOUK 
„Jsem fotograf samouk, kterého 
rozhodně ovlivnili malíři, 
výtvarníci,“ přibližuje nám pod 
mostními oblouky Pavýza svou 
cestu k fotografii. „Zajímají mě 
nejen jejich díla, způsob práce, 
kompozice, barvy, ale i jejich 
život. Jak dokázali zarputile 
malovat po svém, vytvářeli své 
vlastní světy, až se stali klasiky. 
Jan Zrzavý, Jakub Schikaneder, 
Antonín Slavíček, Bohuslav 
Reynek… Poprvé jsem seděl 
v temné komoře jako kluk 
s tátou, to byl zázrak, když jsem 
viděl, jak se ve vývojce na bílém 
papíru najednou začínal 
objevovat obraz. Dodnes mokrou 

cestu umím. Ale nyní fotím 
digitálem. Naplno jsem začal fotit 
až tak před patnácti lety, kdy mě 
některé vlastní fotky  prostě 
překvapily, a známí mi začali 
říkat, abych udělal výstavu.“

Mnozí fotografové starší 
generace tvrdí, že nástup 
digitálních fotoaparátů umělec-
kou fotografii zdevalvoval. 
Že dnes každý, kdo má mobil, si 
o sobě myslí, že je fotograf. 
„Blbost,“ nesouhlasí Milan 
Pavýza. „Já také někdy fotím na 
mobil, protože bych jinak tu 
neopakovatelnou chvíli prostě 
nezachytil. Nejde zkrátka při 
momentce někomu před obličej 
strčit velkou zrcadlovku. Digitál 
daruje tvůrčím lidem čas jinak 
strávený ve fotokomoře. 
Ale jasně, že komora je zase 
krásný rituál. Debaty o analogu 
a digitálu jsou humorné, je to 
jako kdyby se malíři dohadovali 
o štětcích, a ne o vlastní tvorbě.“

Sedáme do auta. V kufru 
zaregistruji kromě krabic 
s fotografickými obrazy ještě 
kytaru, brusle a široké brankář-
ské hokejky. „Jo, to je v kostce 
takový můj současný život. 
Focení, hudba, hokej, kromě 
toho, že sám aktivně hraju, jsem 
ještě rozhodčí. To si vždycky od 
týmu, který prohraje, vyslechnu, 
kdo vlastně jsem…“  s úsměvem 
konstatuje Pavýza a trochu 
záhadně dodává: „chybí tu snad 
už jen buddhismus, ale ten si 
nosím v sobě.“

ARCHEOLOG A HLÍDAČ
Sedíme v kavárně a galerii Pod 
pavlačí v Dolních chabrech 
a Milan Pavýza objasňuje, proč 
zrovna zde: „Jednak mám 
v chaberském dvoře svou stálou 
expozici, ale hlavně to tady na 
mě dýchá staletími, a já mám 
historii moc rád. Vedle je kostel 
Stětí svatého Jana Křtitele, kde 
spolupracuji s místním sdruže-
ním na ochranu památek a také 
s archeology. Natočil jsem 
o kostelu dokument, a přispěl 
tak svou trochou, že dostal grant 
na opravu. A nedaleko odsud 
jsem před čtyřmi lety odkryl 
hrob dívky knovízské kultury. 
Náhodou. Na nalezišti byla 
cedulka vstup zakázán, ale to je 
pro mě spíš výzva. Všude byly 
úlomky kostí, keramiky, sehnul 

UKÁZKA  
Z BÁSNICKÉ TVORBY:
Mezi Světlem a Tmou 
počalo pršet. 
Která kapka Vody 
je ta pravá?
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jsem se a začal opatrně zkoumat 
zem. Tohle by mohla být kostrč, 
říkám si, to je přece lidská kost! 
Fascinovalo mě, že jsem 
najednou v tu chvíli proletěl 
zpět časem, k tomu, kdo tu leží, 
a kdo tu žil před více než třemi 
tisíci lety. Archeologové se na mě 

sice zlobili, ale pak slovo dalo slo-
vo, a došlo ke krásné spolupráci.“

Fotograf, zpěvák, rocker, 
básník, archeolog, nástrojař… 
Čím si vlastně tento životní 
rebel vydělává na chléb 
vezdejší? „Pracuji o víkendech 
jako hlídač. Finančně nestrádám, 
občas něco prodám. Já toho 
k životu ani moc nepotřebuji, 
jsem velmi nenáročný. hlavní je 
totiž pro mne vnitřní pocit 
svobody.“ 

BUDDHISTA, CO 
SE UŽ NEROZČILUJE
Tím se dostáváme k již jednou 
nakousnutému tématu – bu-
ddhismu. „Mě zajímají snad 
všechny myšlenkové směry, 
filosofie, psychologie, nábožen-
ství,“ poodhaluje své nitro Milan 
Pavýza. „Přečetl jsem samozřej-

mě i bibli a uznávám, že je to 
moudrá kniha. Ve Starém 
zákoně je Bůh mocný, trestající, 
v Novém je vlídnější. Ale přesto 
to není moje parketa. Buddhis-
mus, který jsem pro sebe objevil 
kolem čtyřicítky, není tak 
striktní, nevnímám ho jako 

náboženství, spíš jako filozofický 
nenásilný postoj, způsob 
vnímání života, mravní a ideo-
vou formu, navíc nijak nepotla-
čuje individualitu člověka 
a nechává každému prostor pro 
jeho vlastní způsob víry. A to je 
mi mnohem bližší. Je jako 
hřeben na duši.“ 

chvilku přemýšlí, než 
pokračuje. „už možná deset let 
jsem se opravdově nerozčílil tak, 
že bych vybouchl. Pochopil jsem, 
že to za to nestojí. Nechat se 
vláčet něčím, co se vlastně už 
stalo, a tedy to stejně nemůžu 
ovlivnit? Proč? co z toho? Tak se 
raději raduji z každé drobnosti, 
kterou objevím, a z každého 
překvapení, které mě potká. 
Často jsou ta překvapení až 
mystická. Jako třeba tohle,“ 
ukazuje černobílou fotografii, na 

které uprostřed nepořádku leží 
na zemi otevřená kniha. „Fotil 
jsem v Karlíně v opuštěné hale 
Metrostavu, všude bordel, který 
ale byl zároveň nesmírně lidský 
– protože ho tam nechali lidé. 
Byl klid. Ani jsem nevěděl, že to 
černé dole, co se snažím vyfotit, 
je kniha. Zničehonic přišel 
prudký náraz větru, zalistoval 
v ní, a nechal ji otevřenou přesně 
ve chvíli, když jsem mačkal 
spoušť. Na té dvoustraně byla na 
černém podkladu bílým písmem 
napsaná jediná kratičká věta: 
„Pravda je omyl.“ Nic víc. 
Zamrazilo mne v zádech 
a rozhlédl jsem se kolem sebe... 
i místa mají svou duši. Tady ta 
kniha je.“ Přečetl jste ji? „Zběžně. 
Já si právě nemyslím, že pravda 
je omyl. Pravda se má pořád 
hledat. A zvláště v dnešní době.“

ROCKER  
ZBOŽŇUJÍCÍ TICHO
Prohlížíme si ukázky z tematic-
ky zaměřených cyklů. Život je 
řeka, řemesla, Stromy, Panenky 
(Game over)… „Témata ke mně 
přicházejí přirozeně, stačí chodit 
s otevřenýma očima, srdcem 
a myslí. Miluji vodu, v Drahaň-
ském údolí chodím k pramenu, 
povídám si tam s ní, ta voda je 
prostě živá. Stejně tak zbožňuji 
ticho, to je úplný zázrak. 
Akustického smogu je všude 
kolem nás plno.“ 

To zní  zvláštně z úst  tvrdého 
rockera, říkám. A tak tentýž 
rocker vysvětluje: „Rock je 
hodně hlasitá, přímočará 
muzika. To není nic nového pod 
sluncem. Poslouchám teď dost 

mluvené slovo, klasickou hudbu. 
Je potřeba všechno vyvažovat, 
všechno musí mít rytmus, 
střídat polohy. Ticho a hluk. 
Světlo a tma. Jin a jang. Čtyři 
základní živly – země, vzduch, 
voda a oheň. Vzájemně se 
mohou zničit, a přitom jeden bez 
druhého nemůžou existovat.“

ostatně přesně to bude 
jedním z témat výstavy, kterou 
bude mít Milan Pavýza od 
9. března v kobyliském centru 
RoSa. „Netradiční bude už 
samotná instalace. Jsem šťastný, 
že se mi nakonec povedlo sehnat 
obrovské balvany u fajn lidí na 
Barandově. Budou ukazovat 
cestu mezi jednotlivými živly. 
Vyfotil jsem třeba tvář vody, 
divák se přesvědčí, že je to žena 
s hlubokýma temnýma očima. 
Zenový sen bude černobílý 
cyklus, jen ta zcela poslední 
fotka v závěrečné sérii bude... 
Přijďte a uvidíte…“ 

Milan Pavýza ukládá fotogra-
fie zpět do krabic, a při loučení 
odhaluje své životní motto: 
„Žijeme jako ty rybky v akváriu, 
je to pohodlné, nic nás naoko 
neohrožuje. Ale já chci vědět, co 
je za tím sklem, za tou zdí, která 
ohraničuje náš všední svět, naše 
běžné vnímání. A snažím se to, 
co vidím, zaznamenat i pro 
ostatní.“ 

VladiMíR Slabý

Prudký závan větru zalistoval v knize a nechal 
ji otevřenou. Zamrazilo mě.  

Byla tam jediná kratičká věta: „Pravda je omyl.“

Foto: Miloš Skácel

Foto: Milan PaVýza

celý rozhovor 
najdete na 
www.praha8.cz
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Fórum

Měl by 
Kulturní dům 
Ládví znovu 
sloužit svému 
původnímu 
účelu

TENTo Měsíc 
sE PTá: 

ANo

HNUTÍ ANO
ANO – v zájmu 
občanů!

Sídliště Ďáblice – postavené 
v 70. letech minulého století – 
mělo jako velkou přednost 
občanskou vybavenost. 
Nezapomínalo se ani na kulturní 
vyžití. Zájemce z celé Prahy 
lákalo kino Moskva se dvěma 
sály. Zářivou perlou se však stal 
Kulturní dům Ládví. Mnoho 
možností poskytoval také pro 
vzdělávání. Moji rodiče v KD 
Ládví navštěvovali koncerty 
a představení hvězd, ale 
i noblesní plesy. 

Lesk KD Ládví výrazně 
pobledl v „převratných“ 
devadesátých letech. Tehdejší 
vedení radnice část KD pronaja-
lo společnosti provozující 
diskotéky, ještě horší zlo bylo 
rozhodnutí využívat prostory 
pro komerční využití. A sám 
objekt mezitím neskutečným 
způsobem sešel. 

Čas pokročil. Je třeba 
přistoupit k modernímu pojetí 
využití KD, které by se mělo 
mimo jiné i proměnit v multi-
funkční volnočasové centrum, 
které nabídne programy pro 
všechny generace. Doufáme, že 
doba příšerných butiků, která 
z foyeru KD činila pro kulturu 
velmi nedůstojné místo, je pryč.  

Prostor ve foyer se chystáme 
rekonstruovat – investice 
začaly rekonstrukcí toalet 
a podlahy ve velkém sále 
a budou pokračovat dalšími 
prvky v interiéru a věříme, že 
vznikne místo s příjemnou 
kavárnou, galerií, s možností 
nabídnout tento prostor 
k využití umělcům, spolkům 
a občanům. Tato změna půjde 
ruku v ruce s proměnou 
prostoru před KD a náměstí. 
usilujeme o to, aby se do velkého 
sálu vrátily „velké“ koncerty 
a i tradice plesů. 

Věříme, že oživíme zdejší 
kulturní život tak, aby obyvatelé 
severní části Prahy 8 nemuseli 
v dnešní složité době cestovat za 
kulturou až do centra.

ODS PRAHA 8
Hodně vlků se 
potřebuje nažrat, 
koz je však málo
Ano, za předpokladu, že si to 
rozpočet městské části může 
dovolit. MČ Praha 8 má dva 
kulturní domy, pěstovat v nich 
čistě jen kulturu, by bylo 
nádherné. Je to udržitelné? 
Není. 

Rozumná cesta je kombinace 
kultury a komerční činnosti, 
která částečně pokryje náklady 
na neziskové aktivity. Kdo mě 
zná, ví, že si jich umím nejen 
představit, ale i vymyslet celou 
řadu, tak aby byli pokryti 
senioři, rodiny s dětmi a další 
skupiny. i proto mě zaráží, že 
v KD Ládví dostal výpověď 
dlouholetý nájemce komerčních 
ploch. Již všichni víme, že tak 
skončí milý obchůdek Agnes 
s oděvy od českých švadlenek, 
který zde existuje 14 let, 
a Biodomov se vším, co v super-
marketu nepořídíme. Proč musí 
skončit svou činnost dvě „malé“ 
podnikatelky a ne jen po dobu 
rekonstrukce přerušit činnost, 
jako to bylo plánováno za 
minulého vedení? 

Na „registrační“ šikanu státu, 
jsme nuceni si zvyknout. Ale jak 
je vidno, ANo praktikuje 
šikanózní přístup i na osmičce. 
opět se nám před očima 
odehrává model, který byl 
zaveden před více než rokem  
– zničit fungující. Lze očekávat 
vznik v pořadí další příspěvkové 
organizace? co čtvrt roku, to 
nová. Ta poslední, osmička pro 
rodinu, skrývá pod bohulibým 
názvem prázdnotu, nové logo 
a jednu dobře placenou ředitel-
ku, která dělá to, co dříve 
bravurně zvládaly tety dětských 
klubů. A už nemluvím o tom, že 
s osmičkou pro rodinu a její 
ředitelkou, tady máme ještě 
vedoucího odboru kultury 
a placenou zastupitelku pro 
kulturu. Kultury však nepřibylo. 

co dodat? hodně vlků se 
potřebuje nažrat, koz je však 
málo.  

TOP 09 PRAHA 8
Jednoznačně měl
Musím přiznat, že mě kostrbatá 
formulace této otázky hnutí 
ANo poněkud zarazila. Neměla 
by otázka spíš znít „k jakému 
účelu by měl sloužit Kulturní 
dům Ládví?“ A nemělo by 
současné vedení Prahy 8 řešit 
mnohem zásadnější otázky, 
které městskou část a její občany 
tíží? 

V této lokalitě se například 
nabízí místní autobusák, který 
obyvatele trápí zcela jistě víc, 
než služby nabízené v kulturním 
domě, ač jsou také žádoucí. 
Nedostavěná radnice a nesmysl-
né a drahé soudní řízení? Zóny 
placeného stání, ať už v Karlíně, 
nebo v Kobylisích a na Ládví? 
Nedostatek míst na školách pro 
spádové děti? Povinné předškol-
ní vzdělávání a jeho dopad na 
naše mateřské školy? To, že 
finanční výbor neschválil návrh 
rozpočtu koalice pro rok 2016? 
Ne. řešíme účel KD Ládví. 
Dobrá. 

Předpokládám, že koalice 
bude tvrdit, že by ráda udělala 
z KD Ládví kulturní stánek 
nabízející nepřeberné množství 
akcí, nejen pro občany Prahy 8. 
Ač je zcela určitě KD Ládví lépe 
umístěn na metru, než KD 
Krakov, je nutné si uvědomit, že 
Novoměstská radnice nebo 
MeetFactory z něj nikdy nebude. 
Do kulturního domu jistě patří 
knihovna, která tam nyní sídlí. 
Měl by nabízet občanům 
zájmové, kulturní a vzdělávací 
činnosti a aktivity, ať už pro děti, 
dospělé, či seniory, a to za 
příznivou cenu. Vzhledem 
k tomu, že je zřizován městskou 
částí a měl by sloužit k její-
mu rozvoji, neměl by být 
primárně vnímán jako organiza-
ce generující závratné zisky. 
Zároveň by ale neměl být 
prodělečný a měl by pokrýt své 
vlastní provozní náklady. To by 
byl v kostce účel KD Ládví. 

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
zástupkyně starosty 
MČ Praha 8 za ano

Vladimíra Ludková
zastupitelka  
MČ Praha 8 za odS

Petra Hainzová
zastupitelka  
MČ Praha 8 
za toP 09
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ČSSD
Komerce, nebo 
kultura?

o kulturním domě v Ládví jsem 
napsal již mnoho článků. 
Prostudoval jsem o něm také 
velké množství materiálů, a to již 
v době, když jsem byl před 
dvanácti lety radním pro 
kulturu naší městské části. 
Kulturní dům v Ládví má po 
roce 1989 bohužel velmi smutný 
osud. Nevím, z jakého důvodu 
bylo rozhodnuto, že v Kulturním 
domě Krakov v Bohnicích bude 
i nadále pokračovat kulturní 
činnost, zatímco Kulturní dům 
v Ládví bude využíván pro 
komerční pronájmy jeho 
jednotlivých prostor. Z tohoto 
důvodu tam působila i negativně 
proslulá diskotéka a vystřídalo 
se tam velké množství subjektů. 
Z kulturního domu se prostě stal 
komerčně orientovaný objekt. 
Během mého předchozího 
působení na radnici Prahy 8 
před dvanácti lety jsme se 
rozhodli, že v něm budou opět 
probíhat kulturní akce. Dokonce 
již probíhalo výběrové řízení. To 
bylo bohužel po mém odchodu 
z radnice zastaveno a kulturní 
dům byl dál využíván pro 
komerční účely. 

To můžeme dnes změnit. 
Nejdřív je však potřeba prodis-
kutovat s místními občany, jak 
by si představovali ideální 
využití kulturního domu. Je 
totiž možné, že si již zvykli na to, 
že je využíván pro komerční 
pronájmy a kulturní akce jim 
nějak zásadně nechybí. otázkou 
je také, zda by prostory kulturní-
ho domu nejraději nevyužívali 
pro různé akce místních 
sdružení. Tato diskuse určitě 
musí proběhnout.  Kromě všeho 
jiného i proto, že dojde k promě-
ně náměstí a veřejného prostoru 
v Ládví a bylo by dobré na to 
myslet i v rámci hledání nového 
využití kulturního domu.

KSČM
Inovace si žádá 
investice

Položme se na otázku.
Pamatujete si na tuto 

legendární větu známých 
protagonistů českého humoru? 
Že ne? A vybavujete si, k jakému 
účelu sloužil Kulturní dům 
Ládví v době po jeho otevření? 
Přestože patřím mezi původní 
obyvatele ďáblického sídliště 
(jenom proboha ne mezi 
rezidenty), nevybavuji si to 
stoprocentně ani já. V paměti mi 
z té doby zůstává knihovna, ve 
které jsem se před více než 
třiceti lety připravoval na 
maturitní zkoušky. Velký sál, kde 
se pořádaly hudební koncerty 
všech žánrů, taneční kurzy, 
schůze, porady a firemní večírky, 
jejichž bombastičnost a neváza-
nost skončila spolu s velkými 
a bohatými podniky, které na 
Praze 8 vzaly za své jen krátce 
po převratu. Příjemné místo 
k zábavě byla i vinárna s taneč-
ním parketem a znamenitou 
kuchyní. 

Prohlédneme-li si nabídku 
služeb zmíněného kulturního 
centra, nedá se říci, že by 
prostory domu byly výrazně 
hůře využité než původně. 
Různé subjekty v něm pořádají 
debaty, setkání, výstavy, sbírky, 
dokonce i bohoslužby. Působí 
zde jazyková škola, od r. 1990 
autoškola. Své místo má 
v budově soubor Valášek… 

Ale zpět k tématu. Možná 
bych odpověděl známým 
příslovím: Nevstoupíš dvakrát 
do stejné řeky. Změnila se doba, 
změnily se podmínky, s nimi 
poptávka i nabídka služeb. Snad 
je za námi doba příšerných 
butiků a obskurních firmiček, 
které se ve foyeru KD Ládví 
v devadesátých letech nabízely. 
Škoda je vinárny, obě hospody 
v přízemí mívaly před lety 
rovněž vyšší výtoč piva. celkově 
vzato: ke kvalitním službám 
patří i kvalitní prostředí. Do něj 
je třeba investovat. 

OSMIČKA SObě, 
KDU-ČSL 
A NEZÁVISLÍ
Společenský, 
nejen kulturní 
dům
KD Ládví by měl občanům 
zprostředkovávat kulturu, ale je 
třeba nacházet nové formy 
tohoto zprostředkování. Není 
nutné uchovat za každou cenu 
tradiční koncept, kdy návštěvní-
ci jsou v roli pasivních diváků 
všemožných koncertů a před-
stavní. V KD Ládví je možné 
občanům nabídnout i prostor 
pro seberealizaci a stát se tak 
spíš domem „společenským“ než 
úzce „kulturním“. Myslím tím 
například vytvoření hudební 
zkušebny pro lokální kapely, 
nabídku kurzů tance a dalších 
kroužků, nabídku pronájmu za 
symbolickou cenu místním 
ochotnickým spolkům, umělcům 
a dalším aktivním občanům. 
Vedle Městské knihovny by 
mohla vzniknout literární 
kavárna. Zajímavé by bylo 
i vytvoření několika místností 
pro tzv. co-working, kde by se 
nabízela možnost pronájmu 
kanceláří pro začínající firmy 
(tzv. start-upy). Mohlo by tak 
vzniknout živé centrum, jako je 
např. impact hub na Praze 5, 
a tento „hub“ by klidně mohl 
fungovat i ve vedlejším kině, 
které současný majitel nabízí 
k prodeji, a kde by byly k proná-
jmu i kinosály. Podobná centra 
mají výhodu, že oživí nejen 
samotné budovy, ale i jejich 
okolí. Bylo by zajímavé udělat 
průzkum mezi občany v okolí, 
jakou budoucnost by si pro KD 
představovali, a tyto návrhy pak 
prodiskutovat s odborníky, kteří 
mají s přeměnou podobných 
budov zkušenosti. Myslím tím 
nejen architekty, ale i umělce, 
například ze skupiny cirk 
La Putyka, kterým se podařilo 
přeměnit bývalou jateční halu 
v holešovické tržnici na kulturní 
centrum Jatka78, nebo z centra 
Plechárna Černý Most (www.
plecharnacernymost.cz), které 
právě jako takové multifunkční 
volnočasové centrum funguje. 

STRANA 
ZELENÝCH
Ládví kulturní 
centrum 
potřebuje

Kulturní dům Ládví disponuje 
velkým sálem, učebnami, 
baletním sálem a předsálím. 
Myslím, že bychom neměli 
pochybovat o účelu kulturního 
domu, jen lépe využívat jeho 
prostory. obchody v přízemí KD 
navrhujeme ponechat, pouze 
bychom pozměnili nabídku akcí 
do 3 okruhů:

1. Pokračovat ve stávajícím 
programu: taneční, setkání 
s občany a jazykové kurzy mají 
dostatečný ohlas. Nabídka by se 
mohla rozšířit o pravidelné 
tančírny, plesy, divadelní 
představení a koncerty. Vrátnice 
u knihovny by mohla sloužit 
jako pokladna pro nákup 
vstupenek.

2. Z velkého sálu vytvořit díky 
dovybavení technikou multi-
funkční sál, který by mohl 
nabídnout zázemí pro menší 
filmové festivaly nebo školní 
projekce (osud sousedního kina 
Ládví je díky soukromému 
majiteli nejistý, takže by velký 
sál KD mohl sloužit jako 
náhrada kina v případě jeho 
zrušení). 

3. Nabídnout nový pestrý 
program. Po rekonstrukci by 
mohl některý prostor sloužit 
například jako zkušebna pro 
hudební kapely, dílna pro kutily, 
kteří nemají vlastní zázemí, nebo 
podnikatelský inkubátor, který 
by sloužil jako sdílená kancelář 
pro začínající podnikatele. 
V předsálí by se mohly konat 
výstavy, burzy nebo bleší trhy. 
Výhodná poloha přímo u stanice 
metra s přilehlým venkovním 
prostranstvím dává kulturnímu 
domu možnosti pro různé akce 
i komerční potenciál pro 
pronájem prostor pro firemní 
konference apod. Zkušený 
manažer by jistě dokázal 
vytvořit zajímavý program 
i omezit potřebu dotovat chod 
KD z rozpočtu městské části. 
Kultura na Ládví rozhodně patří. 

Roman Petrus
starosta  
MČ Praha 8 za ČSSd

Zdeněk Nagovský  
zastupitel 
MČ Praha 8 za kSČM  

Vlaďka Vojtíšková 
zastupitelka MČ  
Praha 8 za osmička  
sobě – kdu-ČSl 
a nezávislí

Pavla Krummackerová
Členka komise 
pro vnější vztahy 
a turistický ruch 
za Stranu zelených
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Čtenáři píší

Vážená redakce,
chci se s vámi podělit o radost. Zúčastnila jsem se 
soutěže Svatební dort roku 2016 v hotelu Clarion 
s dortem Ladova zimní pohádka s Ladovými výjevy 
zimy a replikou hrusického kostelíka. Sice jsem se 
neumístila, ale o dort projevil zájem Památník Josefa 
Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích, kde dort je od 
16. ledna 2016 součástí stálé expozice a kde ho uvidí 
spousta lidí. Mám z toho velikou radost a je to pro mě 
jako amatéra nádherné ocenění. Pracuji na AV ČR, 
Centrum globálních studií, a pečení je pro mě 
koníčkem.

MaRie MotloVá

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,
chtěla bych poděkovat za časopis Osmič-
ka.  Měla jsem strach, když jsem se 
doslechla, že ji kvůli úsporám čekají nějaké 
změny, ale musím s potěšením konstato-
vat, že se to obsahu vůbec nedotklo.  
Naopak – zejména dvoustránkový 

rozhovor s panem malířem Střížkem mě 
velmi mile překvapil. Doufám, že i v dal-
ších číslech si počtu povídání se zajímavý-
mi osobnostmi Prahy 8. A nemusí to být 
přece pouze osobnosti, které tu v součas-
nosti žijí, ale i slavní rodáci. 

jaRMila PRouzoVá

Pražské 
hravé Velikonoce 

LANGWEILŮV
MODEL 
PRAHY

18
26

–1
83

7

Unikátní papírový model PrahyMuzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
Vás zve na výstavu

Výstava bude otevřena od 19. 3. do 4. 4. 2016
Na Velikonoční pondělí 28. 3. 2016 je otevřeno.

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST (9.15–17 hod.)
19. 3. Zdobení kraslic voskem, vmačkaným patchworkem, výrobky ze šustí
20. 3. Zdobení kraslic madeirovou technikou, zdobení perníčků, výroba 
                velikonočních dekorací z pedigu, pletení pomlázek  
26. 3. Zdobení kraslic voskem, drátováním, výroba velikonočních
                dekorací z pedigu, výroba píšťalek z vrbového proutí, pletení pomlázek

 
 

  

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Objednávejte se předem na e-mailu: 
suska@muzeumprahy.cz
16. 3. Pečení velikonočních perníčků
22. 3. Zdobení velikonočních perníčků 

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

3D
LANGWEILŮV
MODELPRAHY

3D CINEMA  LANGWEIL’S MODEL OF PRAGUE

K I N O

3D Kino_WHITE  16.10.14  12:48  Stránka 1

3D kino
virtuální průlet
Langweilovým 
modelem Prahy

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc
Út–Ne 9–18 hod.

www.muzeumprahy.cz

Dobrý den,
chtěla bych prostřednictvím 
časopisu Osmička vyjádřit 
své poděkování oddělení 
Sociální prevence a interven-
ce, které je součástí Sociální-
ho odboru městské části 
Praha 8, za jejich profesionál-
ní  řešení mého problému.  
Jsem plně invalidní (mj. 
porucha funkce srdeční 
činnosti), 5 let jsem byla 
odkázána pouze na levnější 
ubytovny, mnohdy s drsným 
prostředím, které způsobilo 
zhoršení mého zdravotního 

stavu. Na řešení mé situace 
jsem z finančních důvodů 
nemohla použít služby 
realitních kanceláří.
Oddělení Sociální prevence 
a intervence se mne ochotně 
ujalo, pomohli mi s administ-
rativou související s invalid-
ním důchodem a doporučili 
mi požádat o přidělení 
azylového (sociálního) bytu 
(obdoba bytu v Domě 
s pečovatelskou službou). 
Byt jsem převzala ve velmi 
dobrém stavu (po rychlé, 

částečné rekonstrukci) 
a konečně získala dočasné 
zázemí s pocitem domova, 
kam se ráda vracím. 
A protože nejsem jediná, 
komu oddělení Sociální 
prevence a intervence takto 
pomohlo, domnívám se, že si 
zaslouží pochvalu za obětavý 
lidský přístup k osobám ve 
finanční a sociální tísni 
a k osobám se zdravotními 
omezeními.

dagMaR janatoVá (52 let)

Vážení,

Libeňský most se rozpadá a magistrátní 
politická garnitura jen kafrá, že s ním něco 
bude dělat. Byl se někdo z nich podívat, jak 
most skutečně vypadá? Že je opravdu na 
rozpadnutí? A že místo keců je třeba urychleně 
jednat? Jsem rád, že starostové Prahy 8 Petrus 
a Prahy 7 Čižinský tlačí na magistrát, aby byl 
most bezpečný. Je mi osobně naprosto jedno, 
jestli bude most opravený, nebo zbouraný 
a postavený nový. Chci ale, aby se mé děti 
(6 a 8 let) dožily toho, že můžou po mostu bez 
obav jezdit tramvají, autem, ale třeba i na kole.  
A ne jako nyní, kdy trneme hrůzou, když pod 
mostem šlapeme, že nám na hlavu spadne kus 
betonu.

joSeF hluk
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hospodaření radnice

ENERgETICKÁ KONCEPCE

Aby slunce hřálo 
a svítilo  
i pod střechou
(4. pokračování)

 nV minulých třech číslech Osmičky 
jsme se zabývali rozborem energetické 
a světelné situace v ZŠ Mazurská. 
V dnešním závěrečném pokračování se 
podíváme, jaké jsou možnosti k ještě 
větším úsporám energie. Moderní, 
ekologicky šetrnou cestou je bezesporu 
instalace fotovoltaických elektráren. 

Toto koncepční řešení je budoucnost, ne-li už 
současnost, jak nejlépe šetřit s energiemi, což 
je mimochodem zakotveno do našich zákonů 
a vlastně tak musíme činit už nyní.  Systémy, 
jako je tento námi navržený, se v nejbližší 
době musí stát samozřejmostí. Jinak totiž 
nikoho nepřesvědčíme, že toto je ta správná 
cesta. Česká republika bude respektovat cent-
ralizovanou energetiku – anglická cesta, 
a současně distribuovanou energetiku (oZE) 
– německá cesta. A podle generálního ředitele 
ČEZu Daniela Beneše budou právě distribuo-
vané systémy to, na co se ČEZ zaměří a co 
bude jeho základní koncepcí.

Variantu instalace fotovoltaické elektrár-
ny (VFE) na střechu ZŠ Mazurská rozpraco-
val ve své diplomové práci Bc. Karel Kohút 
pod vedením Bohumila Garlíka, docenta 
ČVuT. Diplomová práce není postavena tak, 
že se bude tento navržený energetický 
systém na střechu ZŠ ihned instalovat, ale 
ukazuje obrovské a dlouhodobé možnosti 
úspor, které by přineslo jeho uvedení do 
provozu.

VýCHOZÍ SITUACE PROJEKTU
celý projekt obsahuje ekonomické srovnání 
instalací ze tří různých typů panelů a poté 
detailní návrh instalace s vybraným typem 
fotovoltaických panelů, včetně návrhu 
jištění, kabeláže a přepěťových ochran. 
Projekt také obsahuje návrh nosného 
systému panelů.

Z čeho se při zpracování projektu 
vycházelo? Především z půdorysu objektu 
a analýzy spotřeby elektrické energie. 
Půdorys hlavní budovy je obdélník o stra-
nách 65 x 69 metrů s atriem o rozměrech 
26 x 30,4 m. K hlavní budově je ze severní 
strany připojen objekt kuchyně a jídelny 
o rozměrech 32,2 x 30,5 m a z východní 
strany objekt tělocvičen s šatnami o rozmě-
rech 31,7 x 34,9 m (viz obr. půdorysu přízemí 
s popisem jednotlivých částí budovy).

Podle informací získaných od společnosti 
PRE, a.s., je současná spotřeba objektu 
přibližně 159 MWh/rok. Elektrická energie je 
spotřebovávána umělým osvětlením 
místností, elektromotory vzduchotechnic-
kých jednotek a jiným technickým zaříze-
ním, zejména pak školní kuchyní. Vzhledem 
ke způsobu využití objektu není tato 
spotřeba rovnoměrně rozložená v celé délce 
roku, ani v jednotlivých dnech. Nejvyšší 
odběry elektrické energie se logicky 
soustřeďují mezi sedmou hodinu ranní 
a šestou hodinou odpolední. V ostatních 
časech bude spotřeba objektu minimální, 
vzhledem k tomu, že v té době se dá 
předpokládat minimální obsazenost budovy. 
Dále je patrné, že v letních měsících je také 
spotřeba nižší než po zbytek roku, zejména 
vzhledem k letním prázdninám. 

PŘÍZNIVÁ DENNÍ KŘIVKA
Je jasné, že  průběhu spotřeby energie 
v průběhu všedního dne je celkem vhodný 
pro využití zisků z fotovoltaické elektrárny, 

kdy je jak spotřeba, tak výroba energie 
soustředěná na denní dobu. Roční průběh 
spotřeby již tak příznivý není. V letních 
měsících, kdy se dá předpokládat nevyšší 
množství vyrobené elektrické energie, 
dochází pouze k minimálnímu odběru. 
Z toho vyplívá, že značné procento vyrobené 
energie v těchto měsících nebude spotřebo-
váno v místě výroby, ale bude dodáno do 
distribuční sítě, zatímco v zimních měsících 
kdy je výroba FVE nejnižší, spotřeba objektu 
stoupá.

JAK SE NAVRHOVALA FVE
Zadáním projektu bylo využít co největší 
možnou plochu volných střech pro osazení 
panelů. Při návrhu celého systému se 
vybíraly tři typy panelů o různých výko-
nech a jejich maximální počet s využitím co 
největší dostupné plochy. Dále se vypočíta-
la roční předpokládaná výroba elektrické 
energie celé instalace. Porovnala se doba 
návratnosti investice pro jednotlivé typy 
panelů a na základě toho byl zvolen typ 
panelů s nejkratší dobou návratnosti. 
Ve finále byl celý návrh instalace optimali-
zován (návrh střídačů, rozdělení panelů do 
stringů) a byly navrženy ostatní prvky 
instalace (kabeláž, jističe, přepěťové 
ochrany, rozvaděče apod.).

Tímto postupem byl vybrán typ panelů, 
který sice měl nejnižší výkon na 1 ks, ale 
zároveň také nejnižší pořizovací cenu. 
Panely s vyšším výkonem sice dokázaly 
vyrobit více elektrické energie, ale vzhle-
dem k výkupním cenám a k výši jiných 
pobídek nebyl rozdíl dostatečný, aby 
vyvážil vyšší pořizovací náklady instalace.  
(Tabulka obsahuje srovnání cen a návrat-
ností pro všechny tři uvažované typy 
panelů.)

SEDMILETÁ NÁVRATNOST
celkově navržená instalace obsahuje 654 ks 
panelů typu canadian Solar cS6P-P 
o celkovém výkonu 166,77 kWp na straně 
Dc a 150 kW na straně Ac.  Nemá smysl na 
tomto místě rozebírat další technické detaily 
projektu, daleko podstatnější jsou návrat-
nost a úspory, které systém přináší. 

celková cena instalace by se pohybovala 
kolem 4 690 000 Kč a doba návratnosti by 
byla 12 let, respektive 7 let, pokud bude 
vypsán Zelený bonus se stejnými podmínka-
mi jako v době, kdy byl vypsán naposledy 
(pro nové zdroje).  

A uznáte, že to už určitě stojí za úvahu, 
jestli se vydat touto moderní, úspornou 
a zároveň ekologicky šetrnou cestou.

bohuMíR gaRlík 
předseda komise pro územní rozvoj 
a památkovou péči MČ Praha 8

Půdorys Přízemí ZŠ Mazurská s popisem 
jednotlivých částí, zdroj: PD zateplení objektu, 
2008, upraveno autorem práce

Panel   
Victron Energy

Panel  
SunPower 

Panel  
Canadian Solar

Cena instalace 7 926 465 Kč 9 571 898 Kč 4 687 431 Kč
Návratnost bez Zeleného bonusu 27 let 29 let 12 let
Návratnost se Zeleným bonusem 11 let 11 let 7 let

VyPOČÍTANÉ DOby NÁVRATNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ TyPy PANELŮ
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historie

 nFrantišek Křižík se nesmazatelně zapsal do historie městské 
hromadné dopravy v Praze tím, že 18. července 1891 zahájil 
provoz na své elektrické dráze na Letné. Tato první pražská trať 
elektrických tramvají ale měla především propagační charakter, 
aby veřejnost mohla posoudit výhody elektrické trakce 
v městské hromadné dopravě.  

iniciátorem dalšího rozvoje 
tramvajové dopravy se nestala 
vlastní Praha, ale předměstské 
obce. už v roce 1892, zjevně pod 
vlivem provozu elektrické dráhy 
na Letné, se obrátili na Františka 
Křižíka zástupci Libně, aby 
zprostředkoval elektrickými 
tramvajemi spojení jejich obce 
s Prahou. 

Křižík, který měl za sebou už 
první praktické zkušenosti 
s elektrickou tramvají na Letné, 
se rozhodl této nabídky využít. 
už 11. června 1892 mu vídeňské 
ministerstvo obchodu povolilo 
předběžné technické práce pro 
trať elektrické dráhy „Praha na 
Florenci, Karlínem do Vysočan, 
s odbočkou přes starou Libeň do 
Trojy“. Podrobný projekt byl 
hotový v říjnu a 28. února 1893 
se konala tzv. politická pochůzka, 
což byl dobový název pro úřední 
místní šetření. Křižík počítal 
s hlavní tratí vedenou z Florence 
od nádraží Státní dráhy (Masary-
kova nádraží), dnešními ulicemi 
Křižíkovou, Šaldovou a Sokolov-
skou, ulicí Švábky, podjezdem 
pod železniční tratí Severozápad-
ní dráhy Voctářovou ulicí a přes 
Židovskou Libeň nynější 
Koželužskou ulicí do Zenklovy, 
kde měla odbočit směrem 
k Palmovce a končit na úrovni 
dnešní ulice u Synagogy. Délka 
navržené jednokolejné tratě 
s 9 výhybnami byla 4,058 km. 
Křižík předpokládal, že vozovnu 
postaví ve své karlínské továrně, 
kde chtěl pro napájení dráhy 
rozšířit svoji závodní elektrárnu. 
Kromě toho byla navržena 
odbočná trať od Švábků na 
Balabenku. i tento úsek měl být 
jednokolejný s jedinou výhybnou 
na Palmovce. 

ukázalo se, že by podjezd pod 
Severozápadní dráhou na 
Švábkách musel být zásadně 
rekonstruován a příslušné 
náklady na sebe nechtěli vzít ani 
Křižík ani Severozápadní dráha, 
bylo dohodnuto, že zatím bude 

postaven úsek Florenc–Balaben-
ka a obsluha Staré Libně bude 
později vyřešena jiným způso-
bem, novou větví z Palmovky. 
Definitivní koncesi ke stavbě 
a provozu dráhy František 
Křižík obdržel až vyhláškou 
ministerstva obchodu z 16. břez-
na 1895. Teprve pak mohl 
zahájit stavební práce. 

TRAMVAJ DO LIBNĚ 
SE ROZJÍŽDÍ
Křižík uváděl jednotlivé traťové 
úseky do provozu postupně. Jako 
první dokončil část tratě úsek od 
dnešní Šaldovy ulice v Karlíně na 
Balabenku. Ve středu 18. března 
1896 se konala tzv. technicko-po-
licejní zkouška, při které účastníci 
komise projeli celou trať, 
a protože nikde neshledali žádné 
závady, získal František Křižík 
povolení k zahájení pravidelného 
provozu s cestujícími. 

Ve čtvrtek 19. března 1896 byl 
na prvním traťovém úseku 
soukromého dopravního 
podniku Elektrická dráha 
Praha–Libeň–Vysočany slavnost-
ně zahájen provoz. Vozovnu 
s elektrárnou František Křižík 
postavil na Švábkách.

Během roku František Křižík 
dokončil zbývající části tratě. 
od 4. října 1896 byly předány do 
užívání hned dva úseky – od 
karlínského Varieté do dnešní 
Šaldovy a také větev z Palmovky 
k tzv. Libušáku, což bylo 
pojmenování oblasti na počátku 
prosecké silnice (přibližně dnešní 
zastávka u Kříže). od 21. prosin-
ce 1896 byl konečně zahájen 
provoz i na pražském úseku 

od nádraží Státní dráhy ulicí Na 
Florenci k Varieté. Tím ale ještě 
tratě Křižíkova dopravního 
podniku nebyly dokončeny. Na 
přání vysočanských radních bylo 
postaveno pokračování kmenové 
tratě z Balabenky do Vysočan 
k lékárně, na dnešní křižovatku 
s ulicí Jandovou. Kmenová trať 
tak dosáhla celkové délky 
5,770 km. Byla v celém průběhu 
jednokolejná s 13 výhybnami pro 
míjení vozů. odbočná trať 
z Palmovky k Libušáku byla také 
jednokolejná, měřila 1,259 km 
a byly na ní zprvu dvě, později tři 
výhybny. Provoz byl udržován 
každodenně od 6.00 do 22.00 ho-
din v intervalu 10 minut. Jízdné 
činilo 10 haléřů do vzdálenosti 
šesti, a 20 haléřů nad šest stanic. 
V označených vozech platilo 
v určité hodiny (6:00–7:00, 
12:00–13:00 a 18:00–19.00) 
zlevněné dělnické jízdné 6, 
případně 12 haléřů.

Křižík měl v roce 1896 
k dispozici 12 motorových 
a pět vlečných vozů vyrobených 
Ringhofferovou továrnou na 
Smíchově. Později přibyly ještě 
dva akumulátorové motorové 
vozy amerického původu 
a koncem devadesátých let 
Křižík příležitostně používal na 
libeňské dráze čtyři vozy ze své 
letenské dráhy, ovšem jen jako 
vlečné. Vozový park doplnily 
ještě tři otevřené vlečné vozy.

KŘIŽÍKOVA DRÁHA 
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ
od 1. července 1900 se dráha 
stala akciovou společností pod 
názvem Elektrická drobná dráha 

Praha–Libeň–Vysočany 
a nakonec byla posledním 
samostatným dopravním 
podnikem vedle Elektrických 
podniků královského hlavního 
města Prahy. V tomto období 
byla postavena již jen druhá 
odbočná trať k Českomoravské 
strojírně v délce 730 metrů, 
tj. přibližně k dnešní zastávce 
Multiaréna Praha. Posledním 
rozšířením se stala krátká 
jednokolejná trať tzv. Novým 
Karlínem v dnešní ulici urxově 
a Křižíkově, která ale sloužila jen 
pro jízdy ve směru do Prahy. 

V MAJETKU 
ELEKTRICKýCH PODNIKŮ
od 5. srpna 1907 se celá dráha 
stala majetkem Elektrických 
podniků královského hlavního 
města Prahy. od té doby má 
hlavní město jediného provozo-
vatele tramvajové dopravy. 
V letech 1908–1912 Elektrické 
podniky původní tratě zrekon-
struovaly a především zdvojko-
lejnily a navázaly na ně později 
další úseky. Také v pozdějších 
letech byly tratě pochopitelně 
několikrát rekonstruovány. 
Většina úseků bývalé Elektrické 
drobné dráhy Praha–Libeň–Vy-
sočany je v provozu dodnes, pou-
ze část v dnešní Křižíkové ulici 
byla v roce 1927 jako nadbyteč-
ná zrušena. Úsek mezi zastávka-
mi urxova a Balabenka je dnes 
nejstarší nepřetržitě provozova-
nou tratí pražských elektrických 
tramvají. 

PaVel Fojtík, vedoucí archivu  
dopravního podniku hl. m. Prahy

VÝROČÍ 

120 let Elektrické dráhy 
Praha–Libeň–Vysočany

slavnostní zahájení provozu 19. března 1896.

Jízdné činilo 10 haléřů 
do vzdálenosti šesti, 
a 20 haléřů nad šest 

stanic.



OSMIČKA / Měsíčník Městské části Praha 8 / BŘEZEN 2016  www.praha8.cz 13

Doprava

PARKOVÁNÍ

Nový web o zónách 
placeného stání 
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy spustila nový web 
parkujvklidu.cz, kde lze najít 
podrobné informace o parko-
vání v nově zaváděných 
zónách placeného stání. 
Stránky budou průběžně 
aktualizované a přístupné jsou 
i z webu naší městské části.

Zóny placeného stání by 
měly být zavedeny od 1. května 
v oblasti Karlína a invalidovny 
a od 1. června v oblasti Ládví 
a Kobylis. V Praze 8 by zóny 
měly být rozděleny do dvou 
tzv. oblastí, když první bude 
tvořit oblast Karlína a druhou 
ostatní části Prahy 8, kde 
budou zavedeny zóny placené-
ho stání. občané si budou moci 

zakoupit parkovací oprávnění 
jen pro jednu z těchto dvou 
oblastí, které vyjde levněji než 
oprávnění pro obě dvě oblasti. 
Definitivní podoba zón 
placeného stání musí být ještě 
schválena Radou hl. m. Prahy. 
„Věřím, že tyto nové interneto-
vé stránky poskytnou 
občanům dostatek informací 
o zónách placeného stání. Naší 
městské části se podařilo 
prosadit, aby zóny byly 
zavedeny i v oblasti Ládví 
a Kobylis, abychom zlepšili 
parkování pro místní obyvate-
le. Původně totiž měly být zóny 
zavedeny jen v oblasti Karlína,“ 
uvedl radní pro dopravu Karel 
Šašek. (pep)

VEŘEJNÁ DEbATA 

Autobusy na Ládví  
zatím zůstanou
V Kulturním domě Ládví se 
25. ledna uskutečnilo veřejné 
projednání k integraci příměst-
ských linek autobusové 
dopravy ze Středočeského 
kraje, které jsou od dubna 2015 
zkušebně ukončeny na 
terminálu Ládví. Besedy se 
zúčastnilo přibližně 100 obča-
nů, kteří vedli bouřlivou diskuzi 
nad závěry studie vypracované 
ČVuT, která pro ukončení 
autobusových linek PiD 
z oblasti Mělnicka a Neratovic-
ka určila terminál Ládví 
z nabízených variant jako 
nejvhodnější řešení, i když ne 
bezproblémové. Zástupci 
RoPiDu, zhotovitele studie 
i Magistrátu hl. m. Prahy se 

snažili představit své argumen-
ty nespokojeným občanům 
a zástupcům iniciativy Ládví 
není autobusák, kteří vyjádřili 
své rozhořčení v petici podepsa-
né více než 4000 občany, a kteří 
se zasazují o přeložení ukončení 
autobusových linek na terminál 
v Letňanech. Nelíbí se jim také 
přeplněná parkoviště a hluk 
z přijíždějících autobusů. 
MČ Praha 8 již 10. června 2015 
podpořila návrhy petice pro 
ukončení autobusových linek 
na Ládví a snaží se s Magistrá-
tem neustále vyjednávat 
o nejvhodnějším řešení nastalé 
situace v zájmu všech zúčastně-
ných stran a občanů Prahy 8.
 (kop)

OSTŘE SLEDOVANÝ LIbEňSKÝ MOST

Být, či rozbít?
 nKdyž se Libeňský most 

architekta Pavla Janáka 29. 
října roku 1928 otevřel při 
příležitosti desátého výročí 
od založení Československa, 
zdaleka nikdo netušil, jaké 
vášně vzbudí o 88 let později. 

Špatně udržovaná stavba nyní 
dělá starosti nejenom Technické 
správě komunikací hl. m. Prahy, 
ale především politikům při 
rozhodování, zda most rekonstru-
ovat, či zbourat a postavit nový. 
S bouráním zásadně nesouhlasí 
někteří obyvatelé Prahy a histo-
rické spolky. Na podporu 
zachování mostu dokonce 
vznikla iniciativa Libeňský most 
nebourat, nerozšiřovat. občanská 
aktivita nakonec dovedla nejvyšší 
představitele města k jednomu 
stolu, aby na veřejné diskuzi 
podali vysvětlení – co s mostem 
zamýšlejí dál.

V úterý 26. ledna se v husově 
kapli v Praze 8 sešly magistrátní 
špičky v čele s primátorkou 
Adrianou Krnáčovou a jejím 
prvním náměstkem Petrem 
Dolínkem, aby občanům 
vysvětlili plánované kroky 
a podrobnosti v případu 
Libeňského mostu. Diskuze se 
zúčastnili také starostové 
MČ Praha 8 Roman Petrus 

a MČ Praha 7 Jan Čižinský, 
představitelé památkové péče, 
zástupci odborné veřejnosti 
a obyvatelé výše zmíněných 
městských částí. Na diskuzi, 
která trvala dvě hodiny, dorazilo 
více než 150 účastníků. 

BOURAT SE NEBUDE?
hlavní část debaty se točila 
okolo dvou rozdílných pohledů 
na budoucnost mostu. Nechat 
stát a opravit, anebo zbourat 
a postavit nový a širší, což 
vychází z uděleného a stále 
platného stavebního povolení? 
Respektovaný Kloknerův ústav 
z ČVuT ve své loňské studii 
věnované současnému stavu 
Libeňského mostu říká: „Stávají-
cí soumostí je na hranici 
životnosti a zásah je zcela 
nezbytný v co nejkratší době. 
Jakákoli parciální (dílčí, částečná, 
lokální) oprava je možná, avšak 
je nezbytné vzít v úvahu, že 
prodlouží životnost konstrukce 
pouze v řádu cca do 20 let. Nová 
konstrukce je navržena na 
minimální životnost 100 let.“ 

Účastníci debaty se především 
shodli na tom, že most je 
v žalostném stavu a zásah je 
nutný. Starosta Prahy 8 Roman 
Petrus podotkl, že bezpečnost 
občanů je pro něj na prvním mís-

tě. Zástupci všech výše zmíně-
ných stran se také shodli, že 
současnou podobu mostu chtějí 
zachovat a s rozšiřováním mostu 
nesouhlasí. Primátorka Adriana 
Krnáčová dodala, že jako 
kunsthistorička rozhodně na 
bourání zájem nemá. Podotkla 
také, že za současný stav je 
zodpovědná především TSK, 
respektive bývalé vedení Prahy, 
jehož pokyny se TSK primárně 
řídí. Zástupce ToP 09 pan Jiří 
Nouza opakovaně potvrdil, že 
v minulém volebním období 
přípravil a předložil variantu, 
která vyžaduje zbourání mostu. 
Potvrdil, že v té době se mu 
zdálo toto řešení jako nejvhod-
nější.  Za posledních 15 let 
se investovalo do údržby mostu 

pouze 8 milionů Kč, i když bylo 
od roku 2004 jasné, že most je 
v havarijním stavu.

Do celé záležitosti se nyní 
zapojilo i Ministerstvo kultury, 
které zahájilo řízení o prohlášení 
Libeňského mostu kulturní 
památkou. Náměstek primátor-
ky Petr Dolínek, který má 
v Praze dopravu ve své gesci, 
připomněl, že Libeňský most 
zdaleka není jediný, který 
potřebuje generální opravu. 
Potvrdil však jeho opravitelnost 
na základě posudku Kloknerova 
ústavu a také připomněl, 
že potřebuje další technické 
analýzy, které zohlední přede-
vším bezpečnost mostu.

PetR koPeČek

Pohled na libeňský most zespodu dosvědčuje jeho dezolátní stav. 
Foto Miloš Skácel
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Životní prostředí

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
 ` Rozhodně ano: Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a Wc mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
 ` Rozhodně ne: Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební 

odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

VELKOObJEMOVÉ KONTEJNERy

Lokalita Datum Čas

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 1. 3. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 1. 3. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 1. 3. 15.00–19.00
Korycanská x K Ládví 2. 3. 13.00–17.00
Kubíkova (u DD) 2. 3. 14.00–18.00
Ke Stírce x Na Stírce 2. 3. 15.00–19.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 3. 3. 13.00–17.00
Křivenická x Čimická 3. 3. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 3. 3. 15.00–19.00
Kubišova  
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

4. 3. 13.00–17.00

Kurkova (parkoviště) 4. 3. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 4. 3. 15.00–19.00
Na Pecích x Chaberská 5. 3. 08.00–12.00
Pobřežní x Thámova 5. 3. 09.00–13.00
Chaberská x Líbeznická 5. 3. 10.00–14.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 7. 3. 13.00–17.00
V Zahradách x Na Sypkém 7. 3. 14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 7. 3. 15.00–19.00
Na Žertvách x Vacínova 8. 3. 13.00–17.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 8. 3. 14.00–18.00
Valčíkova x Na Truhlářce 8. 3. 15.00–19.00
Pakoměřická x Březiněveská 9. 3. 13.00–17.00
Frýdlantská (u  garáží) 9. 3. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická 9. 3. 15.00–19.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 10. 3. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51 / 64) 10. 3. 14.00–18.00
U Pekařky 10. 3. 15.00–19.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) 11. 3. 13.00–17.00
Pernerova x Sovova 11. 3. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 11. 3. 15.00–19.00
Petra Bezruče x U Pískovny 12. 3. 08.00–12.00
Pernerova x Šaldova 12. 3. 09.00–13.00
Chaberská x Líbeznická 12. 3. 10.00–14.00
Písečná x Na Šutce 14. 3. 13.00–17.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 14. 3. 14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 14. 3. 15.00–19.00
Modřínová x Javorová 15. 3. 13.00–17.00
Lindavská 15. 3. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 15. 3. 15.00–19.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 16. 3. 13.00–17.00
Pod Labuťkou x Prosecká 16. 3. 14.00–18.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 16. 3. 15.00–19.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 17. 3. 13.00–17.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 17. 3. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 17. 3. 15.00–19.00
Fořtova x Do Údolí 18. 3. 13.00–17.00
Podhajská Pole  (parkoviště) 18. 3. 14.00–18.00
Frýdlantská (u  garáží) 18. 3. 15.00–19.00
Gdaňská x Toruňská 19. 3. 08.00–12.00
Roudnická (za Bešťákovou) 19. 3. 09.00–13.00
Řešovská x Zelenohorská 19. 3. 10.00–14.00
Služská x Přemyšlenská 21. 3. 13.00–17.00

Lokalita Datum Čas

Jirsíkova x Malého 21. 3. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická 21. 3. 15.00–19.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 22. 3. 13.00–17.00
Štěpničná (parkoviště) 22. 3. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 22. 3. 15.00–19.00
Šimůnkova (slepý konec) 23. 3. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová 23. 3. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) 23. 3. 15.00–19.00
Trojská x Nad Trojou 24. 3. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 24. 3. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 24. 3. 15.00–19.00
Mazurská (u trafostanice) 25. 3. 13.00–17.00
Křivenická x Čimická 25. 3. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 25. 3. 15.00–19.00
Havránkova x Šimůnkova 26. 3. 08.00–12.00
Klecanská x Na Ládví 26. 3. 09.00–13.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 26. 3. 10.00–14.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 29. 3. 13.00–17.00
Lindavská 29. 3. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 29. 3. 15.00–19.00
Kubišova  
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

30. 3. 13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská 30. 3. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 30. 3. 15.00–19.00
Kandertova  x Lindnerova 31. 3. 13.00–17.00
Janečkova 31. 3. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská 1.4. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 1. 4. 14.00–18.00
Uzavřená 1. 4. 15.00–19.00
Roudnická (za Bešťákovou) 1. 4. 16.00–20.00
Na Pěšinách x Pod Statky 2. 4. 08.00–12.00
Petra Slezáka x Urxova 2. 4. 09.00–13.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 2. 4. 10.00–14.00
Drahorádova 4. 4. 13.00–17.00
Chaberská x Líbeznická 4. 4. 14.00–18.00

Mlazická 4. 4. 15.00–19.00
Kašparovo Náměstí 4. 4. 16.00–20.00
K Haltýři x Velká skála 5. 4. 13.00–17.00
Křivenická x Čimická 5. 4. 14.00–18.00
Třeboradická x Košťálkova 5. 4. 15.00–19.00
K Mlýnu x Chorušická 5. 4. 16.00–20.00
Lindavská 6. 4. 14.00–18.00
Na Vartě 6. 4. 15.00–19.00
Burešova 6. 4. 16.00–20.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 7. 4. 14.00–18.00
Fořtova x Do Údolí 7. 4. 15.00–19.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 7. 4. 16.00–20.00
Pekařova x Jestřebická 8. 4. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 8. 4. 14.00–18.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 8. 4. 15.00–19.00
Havlínova x Pohnertova 8. 4. 16.00–20.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 9. 4. 09.00–13.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 9. 4. 10.00–14.00
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Územní rozvoj

odborná Pracovní skuPina Technická infrastruktura, doprava, 
životní prostředí 10. února. Foto Iva Hájková

PROTIPOVODňOVÁ OPATŘENÍ

Rokytka se musí 
krotit koordinovaně 
po celém toku

 nV Praze 8 se 18. ledna 2016 
uskutečnilo setkání zástupců 
místních samospráv, kterými 
protéká vodní tok Rokytka, 
a dalších kompetentních 
orgánů. Jednání se zúčastnili 
i zástupci města Říčany ve 
Středočeském kraji, na jehož 
katastrálním území se 
nachází přibližně třetina 
povodí Rokytky. 

Zástupci samospráv se navzájem 
seznámili se stavem protipovod-
ňových opatření na území 
jednotlivých městských částí 
a říčan, a zároveň byli informo-
váni o aktivitách, které připravil 
a připravuje Magistrát hl. m. 
Prahy. Zástupci samospráv se 
shodli na potřebě společného 
postupu při prosazování 
účinnějších protipovodňových 
opatření po celém toku Rokytky. 
Tento koordinovaný postup by 
měl být shrnut v připravovaném 

memorandu o vzájemné 
spolupráci. „uvědomujeme si 
nedostatky současných 
protipovodňových opatření. 
Věříme, že díky společnému 
postupu můžeme na příslušných 
kompetentních orgánech snáze 
prosadit jejich odstranění,“ říká 
iniciátor memoranda starosta 
Prahy 8 Roman Petrus.    

Na setkání zazněla celá řada 
připomínek a podnětů ke 
zlepšení stávajícího neutěšeného 
stavu. Jasně zazněly požadavky 
na zlepšení vzájemné komunika-
ce při povodních, na výstavbu 
lepších detektorů povodní 
v horních částech toku, diskuto-
vána byla potřeba pravidelnější-
ho úklidu břehů a koryta 
Rokytky jednotlivými správci 
toku a také větší množství 
rozlivových zón. iniciativa 
podporuje konkrétní opatření, 
kterých chtějí představitelé 
místních samospráv dosáhnout. 
Patří mezi ně například zorgani-

zování společného protipovod-
ňového cvičení všech samospráv 
a příslušných složek integrova-
ného záchranného systému. 
Jedním z požadavků místních 
samospráv je také to, aby bylo 
zváženo vybudování automati-
zované stanice na horním toku 
Rokytky, která by byla schopna 
upozornit na nebezpečí vzniku 
povodně. Zastupitel Prahy 8 
a předseda Komise pro životní 
prostředí Prahy 8 Vít céza, který 
na přípravách těchto diskuzí 
spolupracuje, dodává: „Během 
diskuze byla potvrzena myšlen-
ka, kterou v Praze 8 již řadu 

měsíců tvrdíme, a tou je potřeba 
systematického plánování 
krajinotvorných opatření, a to 
nejen na pozemcích, které jsou 
v současné době v majetku hl. m. 
Prahy.“

V rámci setkání se představi-
telé obecních samospráv také 
dohodli na zkušebním ověření 
krizových čísel používaných při 
povodních, které následně 
proběhlo 17. února 2016. 
V březnu se pak uskuteční 
navazující povodňové cvičení 
zástupců místních samospráv 
a příslušných záchranných 
složek. (vic)

v ústí rokytky proběhlo 16. února pravidelné čištění dna zaneseného 
odpadem. Foto: Vladimír Slabý

STRATEgICKÝ PLÁN

Pracovní skupiny 
zahájily svoji činnost
V rámci tvorby Strategického 
plánu udržitelného rozvoje 
MČ Praha 8 pro období 2017–
2026 byly v lednu 2016 vytvoře-
ny čtyři odborné pracovní 
skupiny: 1. Rozvoj území, 
bydlení, řízení a správa městské 
části, rozvoj podnikání; 2. Tech-
nická infrastruktura, doprava, 
životní prostředí; 3. Školství, 
kultura, volnočasové aktivity, 
turistický ruch; 4. Zdravotnictví, 
sociální oblast, bezpečnost. 

Jednotlivé pracovní skupiny 
se vyjadřují ke SWoT analýzám 
různých oblastí, připomínkují 
dílčí výstupy strategického 
plánu, stanovují vizi a strategic-
ké cíle, navrhují konkrétní 
opatření / projekty a indikáto-
ry. První zasedání se uskutečni-
lo 10. února, další jsou 2. břez-
na, 23. března, 13. dubna 
a 27. dubna. 

Seznam členů pracovních 
skupin a zápisy z jednání jsou 
uveřejněny na www.praha8.cz 
v sekci o Praze 8 – Rozvoj území.

iVa hájkoVá

VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ
Diskuze 
nad analytickou  
částí plánu
V kulturním domě Ládví 
proběhlo 22. února veřejné 
projednání návrhu Analytické 
části Strategického plánu 
udržitelného rozvoje městské 
části Praha 8 pro období 
2017–2026. 

Veřejnosti byla představena 
první část tohoto významného 
dokumentu, na základě kterého 
se budou připravovat nejen 
významné investiční akce, ale 
i celkové směřování městské 
části. Analytická část, jak již 
z názvu plyne, obsahuje 
analýzu současného stavu, silné 
a slabé stránky městské části 
v nejrůznějších oblastech 
života, stejně tak příležitosti 
i hrozby do budoucna.

PaVel RoušaR

ZAPOJTE SE
Analytickou část můžete 
připomínkovat písemně 
i elektronicky. Dokument si 
lze stáhnout z www.praha8.cz, 
kde také naleznete návod jak 
připomínky zpracovat, nebo 
si o něj napsat na adresu 
pavel.rousar@praha8.cz. 
Připomínky lze zasílat 
nejpozději do 10. března.
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Zdravotní a sociální péče

slaví své 1. výročí
srdečně Vás zveme na

1. B E N E F I Č N Í    K O N C E R T
ve prospěch společenského, kulturního a vzdělávacího centra pro seniory 

spojený s
AUKCÍ  OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ

čtvrtek 31. března 2016 v 19 hodin
na programu: 

skladby a árie W. A. Mozarta
šansony Edith Piaf

večerem Vás bude provázet moderátorka Iva Lecká
účinkují: Jenovéfa Boková, Šárka Malínková, Jiří Poláček, Zora Šecová, Hana Seidlová, Pavel Bělík a další

Střelničná 1680/8, Praha 8 - Kobylisy
 Centrum RoSa

www.centrumrosa.cz
       

koncert se koná pod záštitou místostarostky MČ Prahy 8 Aleny Borhyové

ŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZUŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZU

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO 
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!

- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků 
- Sleva 20%Sleva 20%  na horizontální žaluzie celostínící            
- Zaměření a nezávazná kalkulace ZDARMAZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)(Český výrobce)

 - Výroba na míru, montáž do 7 dnů

NONSTOPNONSTOP na tel.č.: 739 939 734739 939 734

Lukáš Chudoba, Hlaďova 661/7, Praha 9 
e-mail: prahazaluzie@gmail.com, www.prahazaluzie.eu

KONFERENCE NEJEN O SPOLEČENSKY 
PROSPĚŠNÉM PODNIKÁNÍ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KONFERENCI
1. a 2. DUBNA 2016
PÁTEK 8:30 - 18:00, SOBOTA 9:00 - 14:00
KARLÍNSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE A VOŠE

INSPIRATION TALKS MISSION (IM)POSSIBLE
INSPIRATION TALKS II PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
JAK UČIT PODNIKÁNÍ A EKONOMIKU JINAK
KULTURA V KARLÍNĚ VERNISÁŽE A KONCERT
SIMULÁTORY, DÍLNY, HNÍZDA, WORKSHOPY
KULTURA V KARLÍNĚ VERNISÁŽE A KONCERT
LOKÁLNÍ, ZDRAVÉ A DOBRÉ JÍDLO

www.beinkarlin.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Svatby a vítání na Libeňském zámku 
výstava kresleného humoru

3. 2. – 22. 3. 2016

Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

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

vás srdečně zvou na výstavu

www.praha8.cz

VSTUP 
ZDARMA

DPS KŘIŽÍKOVA

Rozsah služeb se zvětšil
V rámci snahy o zkvalitnění a rozšíření 
služeb byla v Domě s pečovatelskou službou 
(DPS) Křižíkova od 1. února 2016 otevřena 
pohotovostní vrátní služba.

Ta má za úkol zajišťovat potřebnou pomoc 
v nočních hodinách od 19:00 do 7:00 hodin, 
a to včetně víkendů a svátků. Je určena 

výhradně klientům DPS. Pracovníci pohoto-
vostní vrátní služby jsou schopni poskytnout 
první pomoc a v případě potřeby přivolají 
lékaře. Mají povinnost kontrolovat akutně 
nemocné dle jejich potřeby a zajistit případně 
i další pomoc, která vyplyne z jejich nepřízni-
vého zdravotního stavu.

Pracovníci vrátní služby se také starají 
o bezpečnost v objektu, když během nočních 
hodin provádí jeho kontrolu. 

„Mám velkou radost, že došlo ke zkvalitně-
ní a rozšíření služeb poskytovaných 
klientům DPS Křižíkova. Senioři a lidé 
s těžkým zdravotním postižením si totiž 
zaslouží, aby jim byla poskytnuta kvalitní 
a rozsáhlá péče,“ říká starosta Prahy 8 
Roman Petrus.

 (pep)    

Čas setkání
10–12 hodin

OSMIČKA
pro rodinu

Obchodní centrum Krakov
Lod ská 850/6, 181 00

Praha 8
ž

SETKÁNÍ ŽEN U KULATÝCH STOLŮ

společn
s Business & Professional
Women ČR pod záštitou
zástupkyn starosty paní

Aleny Borhyové

ě

ě

p ipravila sérii kulatých stol pro ženy na rodičovské
dovolené, které se cht jí dále rozvíjet. P ij te i vy pod lit

o svoje názory a zkušenosti se zajímavými osobnostmi

ř ů
ě ř ď se ě

.

Zajištěno
hlídání dětí od

tří let, ostatní
maminky

s dětmi jsou
také vítány.

Osmička pro rodinu

31.3. Ivana Št rbováě
P íležitosti jsou všude kolem násř

28.4. Šárka Drozdová
Vážím si sebe sama a tan ím životemč

Více i e:nfo a registrac Ženy Praze 8

placená inzerce

Odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Katedra architektury

Bílá galerie v budově Úřadu MČ Praha 8
tzv.  „Bílý dům“
U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň

vstup zdarma www.praha8.cz

vás srdečně zvou na výstavu

KOMUNITNÍ BYDLENÍ – LIBEŇ
27. 1. – 15. 3. 2016

OTEVŘENO
po a st 8:00 –18:00, út a čt 8:00 –15:30

pá 8:00 –15:00, so, ne a svátky: zavřeno

Výstava se koná pod záštitou Radomíra Nepila,  
radního Městské části Praha 8.
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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 bŘEZEN
 ` 10. 3. čtvrtek 11.00  hod. 
` DiVADLo PoD PALMoVKou – 
NáMĚSíČNá KoMEDiE. Vstupné 105 Kč 
Vstupenky prodány.

 ` 15. 3. úterý 13.00 hod.  
` cViČENí PAMĚTi. V Gerontologickém 
centru. Vede iva hubená

 ` 16. 3. středa od 13.00 hod.  
` Do BoTANicKé ZAhRADy ZA 
PRVNíMi JARNíMi KVíTKy. Vstupné: 
senioři 45 Kč, nad 70 let 10 Kč. Sraz ve 
13.00 hod. v Ládví. Vede M. Froňková

 ` 22. 3. úterý 13.00–16.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – DRháNí 
Pomůcky: nůžky, čalounické špendlíky, 
vlna, provázky v Gerontologickém 
centru. Pod vedením Alexandry Boušové, 
vstupné 20 Kč

 ` 29. 3. úterý od 13.00 hod.  
` BABiNEc – SPoLEČENSKé hRy. 
V Gerontologickém centru.  
Vede Věra Dvořáková

 `BOWLING – pondělky: 7. 3., 14. 3., 
21. 3. ` herna v Dolních chabrech.  
Sraz ve 14.50 hod. před hernou (spojení: 
autobus č. 162 a 169, zast. osická od st. 
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). 
Pod vedením Věry Dvořákové.

 `NORDIC WALKING – VYCHÁZKA 
S HOLEMI – středy: 2. 3., 9. 3., 
23. 3.,30. 3. ` hole nutno mít vlastní.  
Sraz v 13.00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vede iva hubená.

 `Konverzační kurzy anglického  
jazyka od ledna 2016.  
` Lektorka: ing. Dana Zemanová,  
2 skupiny:  
1. pondělí 9.25–10.55 od 18. ledna 
do 6. června 2016,  
2. úterý 9.25–10.55 od od 12. ledna 
do 24. května 2016.  
cena celého kurzu je 900 Kč. 
Není vhodné pro úplné začátečníky,  
kurz je spíše konverzační. Přihlášky 
a bližší informace na recepci Gerocentra 
nebo u Pavla hocha, Šimůnkova 1600, 
Praha 8, tel. 286 883 676, e-mail:  
gema@gerontocentrum.cz

 ` 5. 4. úterý 13.00–16.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – ŠiTá KRAJKA 
Pomůcky: nůžky, čalounické špendlíky, 
vlna, provázky. V Gerontologickém 
centru. Pod vedením Alexandry Boušové, 
vstupné 20 Kč. 

PRAŽSKÁ OSMA

Jaká je náročnost výletů?
 nPražská OSMA S60+pořádá pro 

seniory Prahy 8 autobusové výlety. 
Vzhledem k tomu, že účastníci nejsou 
všichni stejně fyzicky zdatní a my 
bychom byli rádi, aby si každý výlet 
užil, připravili jsme stupnici náročnosti 
výletu.

Náročnost je uvedena u každého názvu 
výletu a má pět stupňů. Čím vyšší číslo, tím 
je výlet namáhavější. Jednotlivé výlety se 
snažíme objektivně posoudit. Až si vyzkouší-
te jeden, dokážete si lépe představit, co se 
pod kterou číslicí skrývá u dalších. obecně 
platí, že i „pětkové“ výlety jsou určeny 
„normálním aktivním seniorům“ bez 
jakýchkoliv fyzických omezení. Ale nepod-
ceňte je! 

1 LEHKÉ – zvládne každý, poznávací výlet 
s 1 aktivitou a volným programem, bez 

výstupu do velkého počtu schodů a delšího 
přesunu. 2 MÍRNě ObTÍŽNÉ – poznávací 
výlet se dvěma aktivitami, počítejte se 
schody a delším přechodem od jedné 
aktivity ke druhé. 3 STŘEDNě ObTÍŽNÉ 
– poznávací výlet se třemi aktivitami, bez 
delšího pochodu a zvládání větších výško-
vých rozdílů, počítejte s více schody. 
4 ObTÍŽNÉ – poznávací výlet se třemi 
aktivitami, počítejte s tím, že budete delší 
dobu chodit, zvládat výstup a sestup dle 
terénu a čekají vás schody. 5 VELMI 
ObTÍŽNÉ – nutné provozovat aktivní 
turistiku či poznávací zájezdy, nutná fyzická 
zdatnost a psychická kondice.

Nejrychlejší rezervace výletu je na 
stránkách www.prazskaosma.cz, kde je 
rezervační formulář k dispozici ihned po 
zveřejnění (není třeba čekat na distribuci 
osmičky). 

CO CHySTÁ PRAŽSKÁ OSMA V bŘEZNU

Jdeme do muzea i slavit MDŽ
 nVe čtvrtek 10. 3. od 15:30 komento-

vaná prohlídka s autorem výstavy 
„Nádraží Praha–Těšnov – provoz 
obnoven“. Určeno pro seniory a jejich 
vnoučata, kapacita omezena, nutná 
rezervace na: pavla.tomsikova@
praha8.cz, tel.: 222 805 112 

 nV úterý 22. 3. je naplánováno Jarní 
setkání seniorů v KD Ládví, kde 
vystoupí dramaticko-recitační 
kroužek z CAPu. K tanci a poslechu 
zahraje kapela Žižkovanka. bude 
připraveno malé občerstvení. Vstup 

zdarma. Nutná rezervace, resp. 
vyzvednutí vstupenky v Tabáku 
KD Ládví. 

 nPozvánka na Oslavu MDŽ na Šutce 
Pražská OSMA se se ve spolupráci 
s Osmičkou pro rodinu dohodla na 
partnerství s akvacentrem Šutka. 
Nejbližší akcí je oslava Mezinárodního 
dne žen, který proběhne 8. března od 
od 16 do 20 hodin. Senioři (ale nejen 
vy), jste srdečně zváni! bližší informa-
ce na www.sutka.eu nebo na www.
facebook.com/AquacentrumSutka.

  PRODEJ / PRONÁJEM  / VÝKUP
ZÁSTAVA / NEMOVITOSTÍ

 

domy / byty / pozemky / komerční nemovitosti
rekreační objekty

   KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS
BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ / ŘEŠENÍ EXEKUCÍ

ZNALECKÉ POSUDKY / PENB
BEZPLATNÉ KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Jsme Vám k dispozici při řešení veškerých záležitostí 
týkajících se Vaší nemovitosti.

REAL DIRECT, realitní společnost, s.r.o.
Burešova 1661/2, Praha 8 (KD Ládví)
otevírací doba: Po-Pá 9:00-18:00

tel.: +420 226 531 877, +420 777 008 806
e-mail: info@realdirect.cz

  

www.realdirect.cz
placená inzerce
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Zdravotní a sociální péče – cAP

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

www.ouss8.cz

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

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

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

  ` 9:00–12:30 ` Stolní tenis – hraje se 
v tělocvičně DK Ďáblík, Taussigova 
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 – fluent 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), 7. a 21. 3.

  ` 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 pokr. + 
písně s kytarou  
(vede ing. P. Vondráček)

  ` 11:10–12:10 ` Esperanto – zač.  
(vede D. Formanová)

  ` 12:45–13:45 ` Školička PC a interne-
tu – zač. (vede D. Formanová)

  ` 13:00–14:30 ` Přístup na internet 

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

  ` 13:45–15:00 ` Esperanto – mírně 
pokr. (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 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: 
  ` S ohledem na přírodní podmínky 
pořádáme pod vedením 
RNDr. M. Štulce i v zimních 
měsících kratší méně náročné 
kondiční turistické vycházky do 
přírody v okrajových územích 
Prahy. Aktuální informace 
v kanceláři cAP. 

  ` Stále si také ještě můžete prohléd-
nout výstavu manželů Doubkových 
Čínské zahrady. 

  ` 1. 3. od 10:00 ` Kratochvilné 
vystřihovánky s  J. chybovou – Jaro 
a Velikonoce

  ` 1. 3. od 13:00 ` Papírová krajka 
s D. Zemanovou

  ` 3. 3. od 13:00 ` Zem, voda, oheň, 
člověk – přednáška z cyklu 
R. Svobodové

  ` 7. 3. od 14:00 ` Hudební odpoledne 
s M. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 7. 3. od 14:00  ̀Cyklus Příroda, člověk, 
krajina – komentovaná projekce filmů 
z Ekofilmu 2015 s úvodním slovem 
RNDr. M. Štulce. V přednáškovém sále 
cAP. Vstup volný.

  ` 8. 3. od 9:00 ` Korálková dílna 
V. Urbanové Velikonoce – přihlašo-
vání předem nutné!

  ` 8. 3. od 13:00 ` Karel IV. – přednáška 
h. Kohoutové o českém králi a císaři 
Svaté říše římské

  ` 10. 3. od 14:00 ` Kdy a jak si 
naplánovat stáří – přednáška 
ing. M. Sperlinga. 

  ` 14. 3. od 14:00 ` Cyklus Příroda, 
člověk, krajina – komentovaná 
projekce filmů z Ekofilmu 2015 
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále cAP. Vstup volný.

  ` 14. 3. od 14:00 ` Hudební odpoledne 
s M. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 15. 3. od 10:00 ` Velikonoční setkání 
– vystoupení Dramaticko-recitačního 
kroužku a oblíbené dílničky 

  ` 15. 3. od 13:00 ` Paličkování 
s D. Zemanovou 

  ` 21. 3. od 14:00 ` Vernisáž výstavy 
Heleny bucharové barevné 
Velikonoce a tradice – výstavu 
zahájí paní místostarostka Alena 
Borhyová. Expozici je možné 
navštívit od 21. do 24. 3.

  ` 22. 3. od 9:30 ` Putování po velkých 
severoamerických jezerech. 
Významné stavby v Chicagu. 
Z amerického Buffala přes Niagarské 
vodopády do kanadského Toronta – 
cestopisné vyprávění ing. J. orny 
s projekcí fotografií z cesty

  ` 22. 3. ` Společná (odpolední) 
návštěva galerie Cesty ke světlu na 
Chodově – součástí bude i projekce 
Vesmírná píseň. Počet míst omezen, 
přihlášky a další info od 7. 3. 
v kanceláři cAP. Vede J. řezníčková.

  ` 24. 3. od 13:30 ` Dechová a relaxační 
cvičení vycházející z čínské 
medicíny. cyklus pod vedením ing. 
A. Čupové, terapeutky alternativní 
medicíny. 

  ` 30. 3. od 9:30 ` Vycházka do Šárky 
– sraz v 9:30 hodin na nástupišti 
stanice metra A Nádraží Veleslavín. 
Vede ing. Pavlína Aksamítová

  ` 30. 3. od 13:30 ` Procházka po Praze 
s průvodkyní pí H. barešovou 
– přihlašování předem nutné

  ` 31. 3. od 14:00 ` beseda s P. J. brtní-
kem 

  ` 4. 4. od 14:00 ` Hudební odpoledne 
s M. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 4. 4. od 14:30 ` Patchworková dílna 
Mgr. S. Kyselové

CENTRUM  
AKTIVIZAČNÍCH 
PROgRAMŮ

CAP burešova

PROgRAM

březen 

2016

Gerontologické centrum  
přijme do svého kolektivu

SANITÁŘE / 
OŠETŘOVATELE 

s kurzem sanitáře nebo certifikátem 
ošetřovatele 

ZDRAVOTNÍ SESTRU 
s registrací

na HPP do směnného provozu

FYZIOTERAPEUTA / 
ERGOTERAPEUTA  
na zkrácený pracovní úvazek 

na lůžkové oddělení rehabilitační  
a i pro pacienty s kognitivní poruchou

Životopis prosím zašlete na e-mail  
vrchní sestry Miroslavy Vojtové: 

miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz 
případné další informace na tel.:

607 529 309
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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)

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

  ` 9:00–10:00 ` Školička PC a internetu 
(vede J. Kopecký) 

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

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

  ` 10:00–12:00 ` Kurz digitální 
fotografie (vede J. Kopecký)

  ` 10:30–11:30 ` Jóga (vede J. Borská) 

  ` 11:00–11:50 ` ŠJ – pro mírně 
pokročilé (vede PhDr. o. Macíková) 

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

  ` 12:30–13:20 ` Školička PC 
a internetu – pro mírně pokročilé  
(vede ing. M. Vítková)

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

  ` 13:30–14:30 ` Školička PC 
a internetu – pro mírně pokročilé  
(vede ing. M. Vítková) 

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 – v KD 
Krakov uč. č. 110 (vede M. Pudil)

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

  ` 9:45–10:30 ` Inter – Lingua 
(mezinárodní jazyk – vede 
o. Měchura)

  ` 10:00–12:00 ` Nordic walking  
(vede S. Činátlová) – sraz na Mazurské 
před centrem cAP

  ` 10:30–14:30 ` Přístup na internet

  ` 10:00–10:50 ` AJ – konverzace pro 
pokročilé (vede S. Patejdl) – sudé 
týdny: 8. 3. a 22. 3.

  ` 10:00–10:50 ` AJ – pro mírně 
pokročilé (vede i. Grün) – liché týdny: 
1. 3. 15. 3. a 29. 3.

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

  ` 11:30–12:15 ` Orientální tance pro 
začátečníky (vede M. Sedláčková) – 
liché týdny: 1. 3., 15. 3. a 29. 3. 

  ` 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: 1. 3., 15. 3. a 29. 3. 

  ` 14:30–15:00 ` Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede h. Dobrá)

STŘEDA
  ` 8:00–9:00 ` Přístup na internet

  ` 8:00–8:30 ` Zdravotní cvičení 
s pomůckami (vede h. Dobrá)

  ` 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: 3. 2. a 17. 2.

  ` 9:00–9:50 ` Školička PC internetu 
pro začátečníky (vede o. Měchura) – 
sudé týdny: 9. 3. a 23. 3.

  ` 10:00–11:00 ` Školička PC 
a internetu pro začátečníky  
(vede ing. V. Košťál) – liché týdny: 2. 3., 
16. 3. a 30. 3.

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

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

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

  ` 11:00–11:50 ` AJ – pro začátečníky 
(vede Mgr. Setváková)

  ` 11:45–12:30 ` Zdravotní cvičení 
s prvky pillates (vede Bc. E. Babická) 

  ` 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) – liché týdny: 
2. 3., 16. 3. a 30. 3.

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)

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

  ` 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: 4. 3. a 18. 3.

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

  ` 10:00–10:50 ` Školička PC pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) –  
liché týdny: 4. 3. a 18. 3.

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

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

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

  ` 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. 

SPECIÁLNÍ: 
  ` 1. 3. od 10:00 ` Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede ing. B. Rošická) 

  ` 3. 3. od 10:00 ` Dílnička –  plstění 
(vede Mgr. V. Ludková) 

  ` 7. 3. od 13:30 ` Přednáška – Čínský 
venkov (přednáší RNDr. B. Trnková)

  ` 8. 3. od 11:00 ` Přirozená obnova 
zraku (přednáší i. Feliciani) 

  ` 9. 3. od 13:00 ` Klubové posezení 
(vede Doc. ing. J. Vodáková) 

  ` 10. 3. od 10:00 ` Háčkování (vede J. 
Novotná) – háček a materiál vlastní 

  ` 14. 3. od 13:30 ` Toulky přírodou 
(přednáší J. Mrázek)

  ` 15. 3. od 10:00 ` Paličkování – koná se 
v KD Krakov (vede ing. B. Rošická) – 
paličky, herdule a materiál 

  ` 16. 3. od 12:00 ` Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková)

  ` 17. 3. od 10:00 ` Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová) – nutné se přihlásit

  ` 21. 3. od 13:30 ` Přednáška – 
Pěvkyně Jarmila Novotná – její život 
a pěvecké úspěchy v opeře  
(přednáší h. Kohoutová)

  ` 23. 3. od 13:00 ` Textilní dílna  
(vede Doc. ing. J. Vodáková)

  ` 24. 3. od 10:00 ` Kratochvilné 
vystřihovánky s  J. Chybovou 
(ostré a špičaté nůžky)

  ` 29. 3. od 10:00 ` Korálková dílnička 
– koná se v KD Krakov  
(vede ing. B. Rošická) 

CENTRUM  
AKTIVIZAČNÍCH  
PROgRAMŮ

CAP Mazurská

PROgRAM

březen 

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 BřEZEN
 ` 1. 3. od 15:00 hod.   
` hrajeme bingo 

 ` 3. 3. od 14:00 hod.  
` Kypr – rozdělený ostrov  
přednáška ing. J. Burdycha 
z cyklu Krásy ostrovů

 ` 8. 3. od 15:00 hod.  
` Babinec – slavíme MDŽ

 ` 10. 3. od 14:00 hod.  
` Trénink paměti (vede Bc. 
Novotná)

 ` 15. 3. od 15:00 hod.  
` hudební odpoledne 
s Bránickým duem

 ` 17. 3. od 13:00 hod.  

` velikonoční výtvarná 
dílnička Mgr. Neckářové – i.

 ` 22. 3. od 15:00 hod. 
` filmový klub Mgr. Neckářové 
(charleston – film s Budem 
Spencerem v hl. roli)

 ` 24. 3. od 13:00 hod. 
` velikonoční výtvarná 
dílnička Mgr. Neckářové – ii.

 ` 29. 3. od 15:00 hod.  
` hudební odpoledne  
Mgr. Vomáčky (Vzpomínka 
na R. A. Dvorského)

 ` 31. 3. od 14:00 hod.  
` Jak se pozná demence? – 
přednáška Bc. Novotné
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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

DDM hl. m. Prahy

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

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 rodinu
program dětských klubů

Krabík Ďáblík Karlík Mapa
Mapa
Klub

březen

Herna pro maminky

Ve erní tvo ení pro maminky
VELIKONO NÍ KERAMIKA

BAZAR

Výtvarné úterky

FREE WIFI

ř

Aprílová OLYMPIÁDA

č
Č

s d tmi
nebo hlídání pravideln
v út 9:00-12:00, 15:30-17:00 st,
pá 9:00-12:00

. – šijeme rybi ku
ž ž

18:00-19:30
d tského oble ení

P IPRAVUJEME:

š

ě
ě

od 15:30-17:00
– ovoce jako dekorace

/ mo no vyu ít

ě
. od 9:00-13:00

Ř

vítáme skupiny i kolky

8.3.

BABY
OFFICE

22.3

8.4.

22.3

10.3.

č

č

Cvi ení maminek

P IPRAVUJEME:
BAZAR

č

VÍTÁNÍ JARA

Ř

pravideln
v úterý a pátek od 9:30-10:30,
hlídání d tí v klubu zajišt no

od 10:00-12:00, sraz
p ed klubem procházka na
T šnov k ece Vltav , házení
v ne ku do eky, akce se koná
jen za p íznivého po así, klub
dopoledne uzav en

d tského oble ení
. od 9:00-15:00

(rezervace p ijímáme
osobn v klubu)

ě

ě ě

ř
ě ř ě
ě ř

ř
ř

ě

ř
ě

21.3.

9.4

č
č

č

10:00-11:00

14.3. – velikono ní tvo ení ko

pond lí, tento den bude
klub uzav en

od 18:00-20:00,
velikono ní tvo ení

– sanitární den klub uzav en
– ZAV ENO Velikono ní

pond lí

7.3. – prstové barvy
ř

ě
ř (registrace do 18.3.

tel: 281 863 104)

ř
(registrace do 11.3.,
tel: 281 863 104)

- ř
Ř -

ě

č č

č

č

21.3.

22.3.

4.3.
28.3.

Výtvarné pond lky

Poj te s námi za zví átky
– návšt va ZOO Praha

Ve erní relax pro dosp lé

UPOZORN NÍ:

ě

ď ř
ě

ě

Ě

č

Č č

č

č

č

č

tvrte ní klubové programy:

poj me spole n vymyslet,
co bychom mohli v Map vylepšit

ú astníme se výstavy pohádko
vého sv ta knih Ji ího Trnky

eká nás barvení kraslic

zahrajeme si Kubb a Pétangue
na erstvém vzduchu

v týdnu 7. 11.3. je klub UZAV EN

3.3.

17.3.

24.3.

ď ě
ě

-
ě ř

- Ř

31.3.

Spole n pro Mapu

Pohádková výstava
v Malostranské besed

Velikono ní extra tvrtek

UPOZORN NÍ:

č

č č

ě

ě

Zahradohraní

Ě

podrobné informace najdete na www.osmickaprorodinu.cz

Osmi ka pro rodinu:
19.3.

č 16.3. Trénování paměti
Oslavy 120 let elektrické dráhy PRAHA-LIBEŇ-VYSOČANY

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  

Rada MČ Praha 8
vyhlašuje konkursní výběrové řízení  

na pozici

ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY,  
PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6

více informací najdete na:
www.praha8.cz/deska

Přihlášky se všemi požadovanými přílohami  
posílejte poštou na adresu KD Krakov, Úřad MČ Praha 8,  

odbor školství, Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8  
nebo doručte osobně  

nejpozději do pondělí  21. 3. 2016 do 18:00 h.

Z_Sutka_92x63mm_TISK.indd   1 2/17/16   5:49 PM
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Školství a mládež

OZNÁMENÍ

Zápis dětí 
do mateřských škol

 nZápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, 
zřizovaných MČ Praha 8, proběhne v mateřských školách ve 
dnech 29.–31. března 2016 od 14:00 do 17:00 hodin.

Žádost o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání, Evidenční 
list a Kritéria k přijímání dětí 
jsou zveřejněna a zákonní 
zástupci dítěte si je mohou 
vytisknout z internetových 
stránek jednotlivých mateř-
ských škol. Kdo nemá tuto 
možnost, může si uvedené 
tiskopisy vyzvednout v konkrét-
ní mateřské škole také ve dnech 

otevřených dveří. Předem 
vyplněnou žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání, 
vyplněný a lékařem potvrzený 

Evidenční list pro dítě 
v mateřské škole zákonný 
zástupce odevzdá u zápisu 
29.–31. března od 14:00 
do 17:00 hodin. Zákonný 
zástupce dítěte předloží při 
zápisu svůj platný občanský 

průkaz a rodný list dítěte. 
o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání nerozhoduje datum 

podání žádosti, ale stanovená 
kritéria k přijímání dětí.  
 (red)

ZŠ bUREŠOVA 
Máme u nás 
budoucí 
šampiónku?
V ZŠ Burešova je kromě 
rozšířené výuky cizích jazyků 
a informatiky velkou tradicí 
podpora sportu. Jde nejen 
o naplňování školního 
vzdělávacího programu 
v oblasti výchovy ke zdraví 
a zdravému životnímu stylu, 
ale i posilování zájmu o sport. 
Trávení volného času 
sportovními aktivitami je 
dobrou cestou k ochraně dětí 
před sociálně patologickými 
jevy a rozvíjí u dětí smysl pro 
čestné jednání a snahu 
překonat překážky a sebe 
sama. Zvýšenému zájmu se 
těší nejen kroužky míčových 
her – florbalu, kopané, 
házené, beachvolejbalu, ale 
také cyklistiky a atletiky, kde 
se daří podchytit talentované 
děti, rozvinout jejich chuť ke 
sportování. Mnozí z nich si 
nachází cestu ve vybraném 
sportu až k vrcholové úrovni 
ve sportovních klubech.

Jednou z nejvýraznějších 
současných sportovních 
osobností v ZŠ Burešova je 
žákyně 9. třídy Magdalena 
Mišoňová, která se stala 
mistryní ČR v cyklokrosu 
v roce 2015, a máme velkou 
naději, že bude naši zemi 
reprezentovat i na světových 
kolbištích.  (dp)

SOUTěŽ gASTRONOMICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Nejlépe vaří deváťáci z Mazurské
Dne 26. ledna 2016 se v prostorách První soukro-
mé hotelové školy a Vysoké školy hotelové 
uskutečnilo vyhlášení vítěze 4. ročníku Soutěže 
gastronomických dovedností. Vítěznou třídou, dle 
odborné poroty stali deváťáci ze ZŠ Mazurská, na 
druhém místě se společně umístili žáci ZŠ Ústavní 
a ZŠ Lyčkovo náměstí.

ceny nejlepším předal starosta MČ Praha 8 
Roman Petrus, který měl nad soutěží záštitu. 
Soutěž probíhala od září do prosince a zúčastnilo 

se jí 14 základních škol. Žáci devátých ročníků 
soutěžili ve znalostech z etikety, z gastronomických 
znalostí, poznávání koření či rozpoznávání různých 
pomůcek, které slouží k ulehčení práce v kuchyni. 
V prostorách školního baru potom měli všichni 
možnost se seznámit s postupy při míchání nápojů 
a na vlastní kůži si zkusit práci barmana. Součástí 
soutěže bylo i zdobení dortu, které podpořilo 
skupinového ducha soutěžící třídy. 
cenou pro vítěze byl gastronomický zážitek 
v podobě slavnostního oběda, který připravili žáci 
2. ročníků PShŠ jako svůj projekt, a to pod 
vedením vyučujících gastronomických předmětů 
ing. heleny Buřičové a Mgr. Evy Rulíškové, MBA. 
Žákyně i žáci devátého ročníku se dostavili na 
vyhlášení soutěže do objektu První soukromé 
hotelové školy a Vysoké školy hotelové ve slavnost-
ním oblečení. Tady je v prostorách cvičného baru 
přivítala ředitelka střední školy Mgr. Bronislava 
Svobodová a starosta Roman Petrus, který ocenil 
velmi kultivované prostředí vítězné střední 
a vysoké školy, které nabízí kvalitní vzdělání 
v oboru hotelnictví. Slavnostního oběda se 
zúčastnil i rektor Vysoké školy hotelové pan doc. 
ing. Václav Vinš, cSc., a jednatel obou škol pan 
ing. Juraj Tinka.  (dp)

ZŠ úSTAVNÍ 

Odpoledne plné zpěvu
V lednu proběhla pěvecká 
soutěž letos dětmi nazvaná hlas 
Ústavky 2016. celkem se 
zúčastnilo 89 zpěváků prvního 
i druhého stupně, z toho bylo 
35 sólistů a 18 skupin.

Zpěváci byli rozděleni do 
pěti kategorií a novinkou letošní 

soutěže byla možnost zpívat 
podle karaoke. Všichni přihláše-
ní pilně nacvičovali a vyplatilo 
se. Výkony účinkujících byly tak 
vyrovnané, že porota, složená 
z řad učitelů, žáků a hostů, měla 
plné ruce práce. Malým i velkým 
zpěvákům fandili nejen 

spolužáci, ale i učitelé, rodiče 
a také prarodiče, kteří se 
v učebně hudební výchovy tento 
den sešli, a jednotlivá vystoupe-
ní odměňovali bouřlivým 
potleskem. Nejlepším zpěvákům 
byly předány diplomy a všichni 
obdrželi sladkou odměnu. 

Děkujeme všem zúčastněným 
za příjemné odpoledne a těšíme 
se na další ročník této soutěže.

Michaela RobkoVá

jedni odcházejí, druzí přicházejí. Zatímco na tříleté děti zápis do 
mateřských škol teprve čeká, jejich šestiletí kamarádi už mají zápis do 
prvních tříd základních škol za sebou. Náš snímek je ze ZŠ Lyčkovo náměstí, 
kam dorazila k zápisu téměř stovka dětí. Foto: Miloš Skácel

slavnostní obĚd pro vítěze gastronomické soutěže 
připravili studenti pořadatelské školy.
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Kultura

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

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ
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MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
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DVA UBOHÝ RUMUNI,
CO MLUVĚJ POLSKY

NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
KVIDOULE 3 + KK
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MLČENÍ BOBŘÍKŮ
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FUK!
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MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
CELEBRITY

FUK!
1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

OTHELLO
NÁJEMNÍCI PANA SWANA
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NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE
PŘÍSNĚ TAJNÉ:
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ČT 2. veř. generálka11.0010 NÁMĚSÍČNÁ KOMEDIE

DěTSKÝ bALET PRAHA

Úspěchy rostou 
z profesionálního 
přístupu 

 nDětský balet Praha, taneční soubor Veroniky Zídkové, 
je souborem fungujícím na území Prahy 8 již čtvrtou sezonu. 
Po nesmělých začátcích se soubor rozrostl na dnešní 
úctyhodný počet 120 členů ve věku od čtyř do osmnácti let. 

Během krátké doby své existence 
se soubor jasně vyprofiloval. 
Kromě vynikajících výsledků 
a velké řady ocenění z mnoha 
soutěží v ČR i zahraničí má 
Dětský balet Praha již vytvořen 
velmi zajímavý divadelní 
repertoár. Ač se jedná o soubor 
volnočasový a amatérský, děti 
jsou vedeny k maximální 
profesionalitě. Tomu nasvědčuje 
i nesčetný počet významných 
osobností z řad profesionálních 
tanečníků, choreografů, herců 
a dalších umělců, kteří s Dětským 
baletem Praha spolupracují. 

V podzimním období soubor 
již tradičně zaměstnávaly pilné 
přípravy na taneční soutěž 
Taneční korunka Dětského 
baletu Praha. Tuto mezinárodní 
soutěž organizuje soubor sám, 
jak pro amatérské, tak pro 
profesionální tanečníky. Letošní 
ročník Taneční korunky se 
konal v reprezentativních 
prostorách Městské knihovny 
v Praze a záštitu nad ním 
převzali národní umělec 
Vlastimil harapes a radní 
MČ Prahy 8 Dana Blahunková. 
Dětský balet Praha je velmi 

pokorný, ale zároveň ambiciozní 
soubor. Ve snaze plnit své plány 
a být představení za představe-
ním lepší a lepší musí mnohdy 
překonávat i finanční překážky. 
Jsme proto velmi vděčni naší 
domovské městské části 
Praha 8 za její velikou podporu, 
kterou nám poskytuje. Velmi 
si jí vážíme. 

Soubor do svých řad neustále 
hledá nové nadšené tanečníky 

všech věkových kategorií. 
V březnu je možné kontaktovat 
vedení ohledně doplňujících 
přijímacích zkoušek na tento 
rok. V květnu a červnu je možné 
podávat přihlášky na příští 
školní rok. 

Veškeré informace naleznete 
na internetových stránkách  
www.detskybaletpraha.cz.

kaRolina noVákoVá

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

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Cyklus zámeckých koncertuo

od 19,00 hodin

Rezervace míst
tel.: 283 090 422
mobil: 606 613 390 www.praha8.cz

Libeňský zámek
obřadní síň, Zenklova 35, Praha 8
Program:
zazní skladby autorů – W. A. Mozarta,
L. van Beethovena a A. Dvořák

úterý 8. 3. 2016

Jitka Nováková – housle
Jarmila Panochová – klavír

soubor dĚtského baletu Praha po představení Louskáčka.  
Foto: Zuzana Severová

41. FESTIVAL PRAŽSKÝCH A STŘEDOČESKÝCH 
AMATÉRSKÝCH LOUTKÁŘŮ  www.divadlokh.cz
Divadlo Karla hackera, Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy
/ 18. 3. / pá / 17.00 /  
Zahájení festivalu.
M. Mrňavá: O PRINCEZNě 
MÁRINCE. Hraje Divoch, 
Divadelní ochotníci chaberští.  
/ 19. 3. / so / 10.00 /  
O. Dohnalová: TŘI PŘÁNÍ 
V. Mezerová: ČERVENÉ 
KLUbÍČKO. Hraje LS Javajka, 
Neratovice.
/ 14.00 / J. Hojka: ZMRZLÍKŮV 
SNěHULÁK. Hraje Ilegumova 
divadelní společnost Chabry.
E. Houdková: JARNÍ úKLID. 
Hraje LS Kopretina ZUŠ Vlašim.
/ 16.00 / D. Evaldová: DUŠIČKA 

Z VODNÍKOVA HRNÍČKA. Hraje 
LD Kašpárek Sokola Pražského.
E. Černá: TANEC PRO KARLA IV. 
Hraje LD Baribal Praha 8.
/ 20. 3. / ne / 10.00 /  
P. Slunečko: O MLUVÍCÍM PSU. 
Hraje LD Jiskra.
Kolektiv autorů: JAK VZNIKL 
SVěT. Hraje DS Říše loutek. 
/ 14.00 / Z. Turek: O TŘECH 
ČUNÍCÍCH. Hraje LS Před Branou 
Rakovník. 
/ 16.00 / J. Vidlař: KAbARET. 
Hraje LS Jitřenka, Mladá Boleslav. 
/ 17.00 / Vyhlášení výsledků, 
předání cen, zakončení festivalu.      
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Kultura

2.3. St 19:00 Dracula

3.3. Čt 19:00 Dracula

4.3. Pá 19:00 Lucie

5.3. So 15:00 Lucie

5.3. So 19:00 Lucie

6.3. Ne 15:00 Noc na Karlštejně 

9.3. St 19:00 Noc na Karlštejně 

10.3. Čt 19:00 Jesus Christ Superstar

11.3. Pá 19:00 Jesus Christ Superstar

12.3. So 15:00 Jesus Christ Superstar

13.3. Ne 15:00 Mam´zelle Nitouche

15.3. Út 17:00 
20:00

Ondřej Brzobohatý - 
Symphonicum tour 2015

16.3. St 19:00 The Addams Family
17.3. Čt 19:00 The Addams Family
18.3. Pá 19:00 The Addams Family
19.3. So 15:00 The Addams Family
20.3. Ne 15:00 The Addams Family
23.3. St 19:00 Carmen
24.3. Čt 19:00 Carmen
25.3. Pá 19:00 Carmen
26.3. So 15:00 Carmen
27.3. Ne 15:00 Carmen
31.3. Čt 19:00 Dracula

PROGRAM BŘEZEN

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.    

2.3.

3.3.

4.3.

5.3.

5.3.

6.3.

9.3.

10.3.

11.3.

12.3.

13.3.

PROGRAM BŘEZEN

Vstupenky přímo na 
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 

Osmicka_AF_188x63.indd   1 16.02.16   15:50

TRADICE

Karlínský masopust 
okouzlil návštěvníky

 nMasopust, ale také fašank, 
vostatke, končiny či ostatky, 
jak se lokálně svátku před 
čtyřicetidenním obdobím 
půstu také říká, patří 
neodmyslitelně k národním 
tradicím. A tak i Karlínský 
pestrobarevný průvod 
masek, který vyšel v sobotu 
6. února ve 14 hodin z Kaizlo-
vých sadů, patří již 13 let 
neodmyslitelně k únorovému 
kulturnímu dění v Praze 8.

Maškary nejprve převzaly klíč 
k dočasné vládě nad Karlínem. 
Rozjařené děti v maskách, rodiče 
v kloboucích, koňský povoz, 
hudecká kapela, folklorní soubor, 
mužíci na chůdách, medvěd, kost-
livec a další tradiční masky 
v doprovodu více než 300 

návštěvníků dorazili ke kostelu 
sv. cyrila a Metoděje, v jehož 
okolí se tradičně masopustní 
oslavy konají, krátce před půl 
třetí. Zde na návštěvníky čekaly 
ukázky tradičních řemesel; děti si 
mohly vyzkoušet mletí mouky, 
podívat se na zručnost kováře; 
hry; soutěže; zabijačkové hody; 
ochutnávky vína a piva a přede-
vším bohatý hudební program. 
Dům dětí a mládeže Spektrum si 
připravil pro nejmenší taneční 
výuku, divadlo a neopomenul ani 
pohybové hry. Milovníci 
koňských spřežení se projeli na 
voze kolem Karlínského náměstí, 
cyklisté vyzkoušeli dřevěné kolo 
a všichni nebojácní se zúčastnili 
kloboukové soutěže. Bujaré 
oslavy, které postupně navštívilo 
přes tři tisíce návštěvníků, 
probíhaly až do setmění, kdy 

vydařenou akci zakončilo 
famózní ohnivé divadlo. Tančilo 
se, zpívalo, veselilo a počasí 
letošnímu masopustu také přálo. 
co víc chtít? Snad jen další 

vydařený ročník v příštím roce 
tentokrát s pořadovým číslem 
čtrnáct.

Letošní a minulé ročníky 
Karlínského masopustu 
připomíná výstava fotografií 
ivana Navrátilíka, která probíhá 
v budově Úřadu MČ P8, 
u Meteoru 6, Praha 8 – Libeň, 
v otevírací době úřadu. Výstava 
připomíná i 25. výročí nezisko-
vé organizace ciD, která byla 
jedním z mnoha iniciátorů 
masopustu v Karlíně. 
 (kop)

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51

9. CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST O PSYCHIATRII 
A KLINICKÉ PSYCHOLOGII

10. 3. Mgr. Jan Pomykacz: Čím jsme léčili a čím léčíme v psychiatrii.
17. 3. MUDr. Martin Hollý, MBA: Nemoci těla, nemoci duše.
24. 3.  MUDr. Ivan David, CSc.: Psychiatrizace - vymýšlíme nové duševní poruchy?
31. 3.  MUDr. Marek Páv, PhD.: Zapojení nemocných do plánování péče.
7. 4. MUDr. Věra Strunzová: Místo elektrokonvulzivní terapie v současné psychiatrii.

VSTUP VOLNÝ

čtvrtek od 17:15 hod., „Divadlo Za plotem“

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika

Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz
www.bohnice.cz

ohnivou fantazii předvedlo návštěvníkům Karlínského masopustu 
Divadlo Amanitas. Foto: Miloš Skácel
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Sport

TENIS
Sázejte  
eso na ESO
Tc ESo je poměrně mladý 
tenisový klub s vysokými am-
bicemi. A právě tenisová 
škola ESo sídlící na kurtech 
Tenis Ládví pořádá v březnu 
nábor dětí. Tréninky jsou 
skupinové i individuální, a to 
jak pro děti od tří let, tak i pro 
dospělé! První zkušební 
hodina zdarma. Přihlášku 
najdete na www.tseso.cz nebo 
volejte na 605 473 952. (býv)

SOKOL ČIMICE

Zrekonstruovaná 
sokolovna budí obdiv 
Sokolové TJ Sokol Čimice 
v Praze 8 obdrželi ke konci roku 
2015 dárek ve formě zcela 
nových prostor sportovního 
zázemí. Panové ing. arch. Josef 
chum a ing. Pavel Vainer 
zpracovali společně s ostatními 
projektanty jednotlivých profesí 
v roce 2014 návrh rekonstrukce 
části sokolovny, na jehož 
realizaci TJ obdržela od 
Magistrátu hl. m. Prahy 
investiční grant. To rozhodlo 
o tom, že bude možné společně 
s našetřenými vlastními 
prostředky v budově postavené 
ještě za protektorátu v roce 1940 
zbudovat nové šatny, sprchy, toa-
lety, včetně úklidové komory 
a také výrazně zvětšit komuni-
kační prostory. Povedlo se také 
renovovat velké vstupní dveře 
na sál a zábradlí schodiště při 
zachování jejich původního 
stylu. Velký důraz byl kladen 

i na použitá svítidla v kontextu 
s renovací osvětlení sálu 
v předchozích letech. Po výběru 
firmy a podepsání smlouvy 
započaly práce v srpnu a dokon-
čeny byly kolaudací v prosinci 
2015. celková hodnota je 
1,7 milonu Kč.

Podařil se architektův záměr 
zachovat barevnou jednotnost 
prvků a zároveň prosvětlit 
předsálí, kde snad časem bude 
instalován i automat na drobné 
občerstvení nejen pro sportovce, 
ale i třeba rodiče, čekající na svá 
cvičící dítka. V šatnách je již také 
velká část nového šatního 
mobiliáře, v průčelí chodby je 
zavěšen historický obraz z doby 
budování sokolovny.

Prvními ohlasy byly nadšené 
pohledy rodičů těch nejmenších 
cvičenců ještě před Vánoci. chci 
věřit, že i další generace budou 
dlouho toto moderní prostředí 

využívat ke spokojenosti. Naše 
sokolovna se zařadila touto 
investicí k těm nemnoha 
v Praze, které už podobnou 
renovací prošly.

Zveme i další zájemce 
o pravidelný pohyb do naší 
sokolovny a na venkovní hřiště. 

VladiMíR VonáSek

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Vaši ú ast si rezervujte do 1 . . u pana Baudyše
tel.: 732 203 402
robin.baudys@tseso.cz

č 3 4

Ů Ř ŘSENIOR V TENISOVÉ ČTY H E
o pohár místostarostky M Prahy 8 Alen BorhyovéyČ

16. dubna 2016
od 10:00 (prezentace od 9:30)

Tenisový klub ESO
(Ládví, Chaba ovická 4)ř

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové pé e a TC ESO vás zvou nač

JARNÍ TURNAJ
2016 / 3. ROČNÍK

BARVÁM
NEUTEČEŠ

Zvýhodněné startovné do konce března!
nové

www.barvamneuteces.cz
/barvamneuteces

Zažijte nejbarevnější den vašeho života!

Areál Psychiatrické 
nemocnice Bohnice

Start od 11h a 15h

21. 5. 2016   PRAHA

SOKOL KObyLISy

Na airtrakové 
dráze padáte 
bez modřin
co je to airtraková dráha, kterou si můžete 
vyzkoušet v Sokole Kobylisy? Speciální 
nafukovací „matrace“ dlouhá 12 metrů, 
široká 2 metry a vysoká 0,5 metru. Je 
vhodná pro všechny věkové skupiny, 

a můžete na ní nejen jednoduše skákat, ale 
i provádět složitou akrobacii. Malé děti 
dráhu využijí jako dlouhou trampolínu. 
A modřiny snad už mít nikdo nebude!

Kdo přijde poprvé, bude již chodit pokaždé. 
Kdy? o víkendech 10.00–17.00 h, dále 
pondělí 4. 4. 17.00–19.50, úterý a středa 
5. a 6. 4. 16.00–16.50, čtvrtek 7. 4. 16.00–18.45.

Dále si v Sokole Kobylisy můžete 
vyzkoušet i slackline, což je jednoduše 
řečeno provazochodectví. Jde o moderní 
sport, který vznikl mezi americkými 
horolezci v 70. letech v yosemitském údolí. 
chůze po speciálním popruhu skvěle 
trénuje rovnováhu celého těla. (býv)

airtraková dráha umožňuje bezpečné 
běhání a skákání sportovcům všech věkových 
kategorií. 

Od 60 Kč/hod.

Těšíme se na vás v 

TJ SOKOL ČIMICE
na hodinách

bosu-body styling,
Aerobic core,
Pilates, Dance

Aerobic s posilováním
Zumby

www.tjsokol-cimice.cz pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

bEACHKLUb
Tábor 
o „jarňácích“
Beachklubu Ládví pořádá 
oblíbený příměstský tábor 
nově i o „jarňácích“ v termínu 
7.–11. 3. Více informací na: 
www.beachklubladvi.cz, 
info@beachklubladvi.cz,  
nebo na telefonním čísle 
605 218 056. (mat)
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Bezpečnost

bOJ PROTI DROgÁM V PRAZE 8  

Pokuty i zákazy pobytu
Držení malého množství drog 
není v České republice trest-
ným činem. Jedná se však 
o přestupek, kde může být 
uložena pokuta až ve výši 
15 000 Kč. 

Úřad městské části Praha 8 
udělil v minulém roce v 68 pří-
padech sankce za spáchání 

tohoto přestupku, navíc v deseti 
případech bylo přikročeno také 
k udělení zákazu pobytu na úze-
mí Prahy 8. Ten může být 
udělen za opakované spáchání 
přestupku a lze ho uložit 
maximálně na tři měsíce. Nesmí 
se vztahovat na místo trvalého 
pobytu pachatele přestupku. 

Trest zákazu pobytu je zanesen 
v evidenci obyvatel. Policie tak 
zjistí při běžných kontrolách, 
zda byl dotyčnému udělen. Jeho 
nedodržování je trestním činem 
maření výkonu úředního 
rozhodnutí.   

Městské části Praha 8 se 
podařilo navázat dobrou 

spolupráci se státní a městskou 
policií, které jí předávají 
přestupky spojené s držením 
drog k řešení a pomáhají 
s doručením zákazu pobytu. 
„Drogy na Praze 8 v žádném 
případě nechceme. Snažíme se 
proto v rámci našich malých 
kompetencí v této oblasti 
bojovat proti jejich výskytu 
v naší městské části,“ říká 
starosty Prahy 8 Roman Petrus. 
 (pep)

ŠMEJDI MěNÍ TAKTIKU 

Klienti lékáren Dr. Max, pozor!
„Šmejdi“ nelenili a přišli na nový způsob, 
jak nalákat lidi na prodejní akce s předra-
ženým zbožím.  Pro jejich nový podvodný 
trik využili věrnostní program celostátní-
ho řetězce lékáren Dr. Max, kde je přihláše-
no na dva miliony lidí. 

Nová taktika probíhá následovně: 
„Vyhrála jste na klientskou kartu při 
slosování. Pro výhru si přijďte tam 
a tam….“ Šmejdi – pod různými záminkami 
– lákají na své podvody zejména seniory, 
zatím převážně na severu Moravy, kde je 

za poslední tři týdny evidováno již pět 
případů. Na jejich novou taktiku se přišlo 
zásluhou nejmenované osoby, kterou 
kontaktovali s tím, že v prosincovém 
slosování vyhrála tisíc korun a ať se 
dostaví na jimi určené místo, čímž ji chtěli 
dostat na předváděcí akci. Této osobě to 
nedalo a zavítala na jednu z poboček 
Dr. Max, kde se dozvěděla pravdu. 
Podvodníci se nevzdávají a po telefonic-
kém kontaktu zasílají daným osobám ještě 
písemné pozvánky do schránek, na kte-

rých už o Dr. Max není zmíněné ani slovo. 
Jak uvedl Michal Petrov, mluvčí společnos-
ti Česká lékárna holding, pod kterou 
lékárny Dr. Max patří, společnost se 
distancuje od těchto praktik a odmítá 
možnost, že by údaje klientů, včetně 
telefonických, unikly z jejich databáze. 
A právě případ nejmenované osoby je toho 
důkazem, jelikož ji podvodníci kontaktova-
li na pevnou linku, kterou při registraci do 
klientského programu lékáren Dr. Max 
nesdělila.

Lékárny Dr. Max varování před podvod-
níky otiskují pravidelně ve svých letácích. 
Dejte si pozor a buďte obezřetní! (zn)

Nezletilý a alkohol
Dne 29. ledna v pozdních odpoledních 
hodinách byla hlídka vyslána k oc Krakov, 
kde se na lávce nad vozovkou nacházela 
skupinka mladistvých popíjející alkohol. 

Po dechové zkoušce na zjištění přítom-
nosti alkoholu v krvi byl u jedné z kontro-
lovaných osob zjištěn pozitivní výsledek. 
Vzhledem k věku, stavu a strachu z kolap-
su byla přivolána rychlá záchranná služba 
a zákonná zástupkyně nezletilé. 

Po výslechu dotyčné osoby bylo zjištěno, 
že alkohol jí byl podán neznámým mužem. 
V této souvislosti bylo sepsáno oznámení 
o přestupku na úseku ochrany před 
alkoholismem.  

Podnapilý muž v prodejně
Začátkem měsíce února v dopoledních 
hodinách prožili zákazníci prodejny 
Albert v ulici K Ládví na Praze 8 nepří-
jemnou chvilku, když do prodejny vniknul 
opilý muž,  obtěžující svým chováním 
kupující. 

Než dorazila hlídka městské policie, 
která byla povolána, aby muže umravnila, 
neznámý omdlel a ochranka prodejny 
tedy navíc přivolala záchrannou službu. 
Poté, co se muž probral, hlídka provedla 
kontrolu totožnosti a zjistila, že jmenova-
ný je v policejních databázích veden jako 
hledaná osoba, tudíž byl k provedení 
dalších úkonů předán kolegům z pořádko-
vé služby PČR. 

Náhlé úmrtí
Koncem měsíce ledna v odpoledních 
hodinách narazila hlídka strážníků 
městské policie na nepříjemný případ. 
V ulici Primátorská objevila ležícího muže 
a nad ním sklánějící se dvě osoby. 

ukázalo se, že muž během procházky se 
svou přítelkyní náhle upadl na zem 
a přestal dýchat. Zjistilo se, že muž byl 
nemocný na srdce, nebral léky a ten samý 
den navíc požil nějaký alkohol. 

i přes oživovací pokusy policistů a práci 
záchranářů se muže nepodařilo vrátit 
zpět k životu.

Z ČERNÉ KRONIKy PRÁVNÍ PORADNA

Kdy se musí 
oznámit 
změna 
příjmení?

 nKaždou středu poskytuje MČ Praha 8 
na Libeňském zámku bezplatnou 
právní poradnu. V Osmičce vždy krátce 
rozebereme jeden z problémů, který 
občany trápí.

Žiji s přítelkyní v nájemním bytě u soukro-
mého vlastníka, nájemní smlouva je na mé 
jméno. Před týdnem jsme se vzali, ale příjme-
ní jsme neměnili. Musím to oznámit 
majiteli?
jiří koČí, Střížkov

Povinnost oznámit pronajímateli uzavření 
manželství nebo změnu příjmení občanský 
zákoník přímo nestanoví. Doporučuji ale 
takové oznámení pronajímateli zaslat, 
protože vám dnem uzavřením manželství 
vzniklo ze zákona tzv. společné nájemní 
právo (§ 745 občanského zákoníku) a vaše 
žena se stala také nájemkyní bytu se všemi 
právy a povinnostmi.
judR. a. PachtoVá
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úNOR 2016
Pan blahoslav Zamrazil oslavil dne 
8. února 2016 své životní jubileum 95 let! 
K tomuto významnému výročí blahopřála 
i místostarostka Prahy 8 Alena Borhyová.

Paní bohumila Svobodová oslavila dne 
6. února 2016 své 90. narozeniny. Ke gra-
tulantům se za MČ Praha 8 připojila i paní 
místostarostka Alena Borhyová. 

bŘEZEN 2016
Náš děda, to je 
kabrňák, každý musí 
ho mít rád.  
Duší stále mladý 
kluk, o tom, že 
je osmdesátník,  
nikdo ani muk.
Dne 10. března oslaví 
pan Josef Janeček 80. narozeniny. 
Mnoho štěstí, zdraví a pohody přejí 
Tesařovi a Janečkovi.

DUbEN 2016
Dne 5. dubna 
2016 oslaví své 
90. narozeniny paní 
Růžena Kolmanová.  
Gratulujeme!

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

Duben 2015
Kabylová Eva

Květen 2015
Tejnický Jakub

Červen 2015
Kutiš Vojtěch 
Vejvoda Matyáš 

Červenec 2015
Bartošová Elisabeth 
Gabrielová Salma 

Srpen 2015 
halíková Zuzana 
Laněk Lukáš 
Novotný Marek 
Salimová Leila 
Šturcová Viktorie 
Souček Maxián 

Září 2015
Alhomsi Ghadeer Manel 
� Kováč Jan 

Kozáková Marie 
Kosatík Jiří 
� obžera Dominik

Pavlíková Gréta 
řiháčková Julie 
� Špála Filip

Říjen 2015
Jeřábová Matylda 
Kálalová Nela 
Mucha Jakub 
Tuček Matyáš 
Vicány Filip
Zatloukalová Eliška

Listopad 2015
Beranová Miriam 
Bělohubá Emma 
Kracíková Tereza 
Lančaričová Markéta 
Ludmila Mercedes  
Alvarado Ancieta
Musilová Klára 
Mráčková Adéla 
Neckář Eduard
Rathouský Edgar 
Salah Ben Veronika 
Štveráková Nare 
Sýkorová Kateřina 
Žák Adam 

Prosinec 2015
Adam Jakub 
hell Matyáš
horáček Michael 
chroust Patrik 
� Kopkášová Nela

� Machotka Theodor

� Nováková olivie

� Pěkná Tereza 

Šupáková izabela

� Šulc Daniel

Leden 2016
Kohlová Klaudie 
orság Samuel 
� Pilařová Tereza

� Šaj Patrik

Solnický Tomáš 
Strachotová Nela 

únor 2016
Kopija Tomáš

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

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

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

 z  Prosíme rodiče, 
aby zasílali 
fotografie pouze 
u dětí, které nejsou 
starší než dva 
měsíce. 
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Zábava

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

SUDOKU (těžké)
Znění tajenky lednového čísla: 
„Blbé není stáří, ale ty blbé kecy  
těch druhých o tom.“ 

Výherci, kteří obdrží knihu Libeň, 
zmizelý svět: 
Miroslav Nedorost, Libeň
Jiřina Marešová, Bohnice
Marie Fialová, Karlín

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

citát: „Na světě…“ (dokončení v tajence) 
Albert Einstein (14. březen 1879 – 18. duben 1955), v Německu narozený  
teoretický fyzik, objevitel teorie relativity.

3
VYLOSOVANÍ 

VýHERCI
ZíSKAJí KNihu

PRAHA 8 ZNÁMÁ 
NEZNÁMÁ
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ŘEMESLNÍCI

 `MALíř – LAKýRNíK. ŠTuKo-
VáNí A TAPETářSKé PRácE. 
Rychle, levně, kvalitně. Doprava 
zdarma. Tel.: 725 173 593.  
www.malir-zenisek.cz

 `REKoNSTRuKcE ByTŮ A Kou-
PELEN NA KLíČ vč. dodání ku-
chyně. Spolehlivá firma 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–ToPE-
Nář – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

 `MALířSKé A LAKýRNic-
Ké PRácE, čištění koberců a ča-
loun. nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680 

 `ELEKTRiKář S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551

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

 ` iNSTALATéR–ToPENář –  
NEPřETRŽiTĚ. opravy a montáž  
vodovodních baterií, Wc,  
umyvadel, van, el. ohřívačů, připo-
jení praček, myček, vodoměrů,  
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 `ČiŠTĚNí oDPADNího PoTRu-
Bí a kanalizace, veškeré instala-
térské práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce koupe-
len a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 `háJEK – ZEDNicTVí – MALíř-
STVí. Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, podlahářské a bou-
rací práce. odvoz suti zajištěn. Re-
konstrukce bytů, domů a nebyto-
vých prostorů. Mobil 777 670 326 

 `ČALouNicTVí, MATRAcE NA 
MíRu, KoŽENKy, PoTAhoVé 
LáTKy, MoLiTANy a ostatní ča-
lounické 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 

 `řEMESLNé PRácE – LEVNĚ: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102 

 `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

 `KoMPLETNí REKoNSTRuKcE 
KouPELEN A JiNé řEMESLNé 
PRácE, tel.: 604 51 22 97

 `KoMPLETNí PéČE o ZAhRA-
Dy, rizikové kácení, řez stromů. 
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis, 
Tel.: 776 191 307 ing. Krajinová. 
www.nazahradu.com 

 `NABíZíM MALířSKé PRá-
cE, ŠTuKy, STĚRKy, LAKy, ná-
vštěva + doprava = zdarma, tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz  

 `FA. J. MAcháČ – výměny bate-
rií, van, klozetů a kuch. desek. in-
stalace sprchových koutů a boxů 
– senioři sleva! Pokládka dlažby, 
PVc, koberců. Štukování, malová-
ní, lepení podhledů. Údržba domu 
a zahrady. Tel.: 777 325 466,  
janmachac66@seznam.cz

 `ELEKTRoiNSTALAcE A oPRA-
Vy i v panelových bytech. Výmě-
ny rozvaděčů, revize.  el. vedení  
v kuchyních a koupelnách. Sta-
vební dokončení. Tel.: 608 278 778 

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

 `ELEKTRoPRácE – práce v by-
tech, 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, tel.: 604 516 344, 
www.elektrikarerben.cz

 ` iNSTALATéR – ToPENí,  
tel.: 602 649 359, výměna kuch. 
desek a dřezů.

 ` STAVBA, REKoNSTuKcE RD 
A ByTŮ na klíč. Tel.: 722 015 681

SLUŽBY

 `LEVNá oPRAVNA oBuVi a ta-
šek. Rychle, kvalitně a se záru-
kou. Sídliště Bohnice, Zelenohor-
ská 489/2

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

 `oPRAVA ELEKTRoNiKy, TV, 
LcD, DVD, cD, videa, gramofony, 
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop,  
tel.: 603 453 529 

 `hoDiNoVý MANŽEL. Údrž-
ba domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, po-
kládka podlahových krytin, truh-
lářská výroba, sádrokarton, ma-
lování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 168 170 

 ` Šicí STRoJE – oPRAVy A PRo-
DEJ. opravy všech značek šicích 
strojů. Prodej nových šicích stro-
jů. Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8. Tel.: 
272 773 079, www.singerservis.cz   

 ` SERViS Pc pro Prahu 8.  
Tel.: 604 552 758

 `ČiSTíME KoBERcE, SEDAČKy, 
PoSTELE ap. mokrou metodou 
profi stroji v domácnostech i fir-
mách. Ručně čistíme kožený ná-
bytek, myjeme okna a podlahy. 
Zbavíme Vás špíny, prachu, rozto-
čů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně.  
Doprava Praha ZDARMA.  
Tel.: 777 717 818  
www.cistimekoberce.cz

 `ZáJEMcŮM o SATELiTNí Vy-
SíLáNí českých i zahraničních 
programů provedeme odbornou 
montáž paraboly, nastavení přijí-
mače, televize. Dále nabízíme mě-
ření signálu, nastavení antény, te-
levizní rozvody pro bytové domy, 
byty, rodinné domy servis antén, 
servis STA, revize anténních sys-
témů. Tel.: 604 663 534, Lublin-
ská 9, Praha 8, obchod@rooster.cz,  
www.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 – prá-
ce elektro, voda a ostatní práce. 
40 let praxe na rek. bytů.  
Tel.: 602 366 135

 ` STRoPNí SuŠáK PRáDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke stro-
pu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584 

 `oPRAVA PRAČEK TéMĚř 
VŠEch ZNAČEK.  
Dolák. Tel.: 775 197 309

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

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

 `cENTRáLA ČiŠTĚNí KoBER-
cŮ a nábytku pro Prahu 8. Ex-
trakční metoda, rychlá reakce, 
slušné jednání. Tel.: 724 006 275

 `MyTí oKEN včetně rámů a ža-
luzií. Tel.: 724 006 275

 ` STříháME ŽiVé PLoTy našimi 
motorovými nůžkami.  
Tel.: 724 006 275

 ` SEKáME ZARoSTLé PoZEMKy 
naší technikou. Tel.: 724 006 275

 `PRoVáDíME JARNí PRo-
VZDuŠNĚNí TRáVNíKu naším 
motorovým vertikutátorem, hno-
jíme a sejeme. Tel.: 724 006 275

 ` !! oDVoZ STARého NáByTKu 
NA SKLáDKu !! Stěhování  vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a od-
vezeme cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Tel.: 773 484 056

 `PoKLáDKA PoDLAhoVých 
KRyTiN VŠEho DRuhu. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu k dis-
pozici. Tel.: 608 030 212 

 `ČiŠTĚNí KoBERcŮ A ČALou-
NĚNí – Praha 8, doprava ZDAR-
MA! Tel.: 702 888 445,  
www.mduklid.cz

 `PřEVoDy ByTŮ do vlastnictví, 
prohlášení nemovité věci, zaměře-
ní, 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, účet-
nictví a administrativa, zastupo-
vání před úřady. Tel.: 602 307 976, 
www.iadministrativa.cz

 `PRoVáDíME RiZiKoVé KácE-
Ní STRoMŮ a zahradnické, ven-
kovní a výškové práce. Více na 
www.zarist.cz (info@zarist.cz) 
či 607 750 670

 `ÚČETNicTVí, DAŇoVá PřiZ- 
NáNí, spolehlivě, tel. 607 104 513, 
www.praha-ucetni.webnode.cz

 `ÚČETNicTVí, DANĚ, MZDy, 
odklad daně z příjmu.  
Tel.: 603 418 170

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

 `ÚČETNicTVí – Mgr. Jolana Jis-
lová – účetnictví, daňová evidence 
a daňová přiznání. Rychle, preciz-
ně a diskrétně. Nejen v Praze,  
jolana.jislova@seznam.cz,  
tel.: 777 823 770

 `KácíM, ČiSTíM ZAhRADy, 
SEKáM – Tel.:603 88 31 07

 `REViZE ELEKTRo. Revize elek-
troinstalací, spotřebičů a hromo-
svodů. Tel.: 732 935 215 
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 `ZAMĚřENí ByTŮ A DoMŮ. 
Tvorba a digitalizace výkresů. 
Zaměření ploch pro prohlášení 
vlastníka. Tel.: 737 616 345

 ` SNADNá VýMĚNA ZácLoN – 
spouštěcí garnýže + žaluzie všech 
typů – montáže, opravy.  
Tel.: 222 351 996, 602 371 996

 `NABíZíM ZPRAcoVáNí ÚČET-
NicTVí, daní a mezd. Praktické 
zkušenosti a spolehlivost.  
Tel.: 603 197 165. Šťastný J.

NÁKUP – PRODEJ

 `KNihy A KNiŽNí PoZŮSTA-
LoST koupím, odvezu.  
Tel.: 286 891 400

 `ANTiKVARiáT koupí knihy, ob-
razy, grafiku, bankovky, mince, 
čtyřlístky, mapy a pohledy.  
Tel.: 773 542 797

 `cca  5000,- zapl. za obraz od J. V. 
Barneta. Dále koup. obrazy od Fa-
míry, Kreibicha, zl. ruské ruble, 
dukáty aj. zl. mince, st. zl. šper-
ky s  brilianty i bez nich, st. stří-
bro, pozůstalosti, iNTERANTiK 
Praha 9, tel.: 605 829 440

 `DřEVĚNé hRAČKy – PRoDEJ 
JiŽ 14 LET! Velký výběr českých 
hraček najdete v naší specializo-
vané prodejně ořechová 5,  
Praha 8. Tel.: 604 287 794, e-shop:  
drevenehracky-inna.cz 

 `NáByTKoVý ouTLET – DESiG-
NoVé SEDAČKy, KřESLA, ŽiD-
LE, SToLy, KoMoDy, v moderním 
i  provence stylu atd. Nově ote-
vřeno v holešovické tržnici, hala 
č. 12. Tel.: 777 250 255,  
www.nabytkovyoutlet.cz

 `PRoDáM PENDLoVKy 2 m 
výška a indukční vařič, dvě plo-
týnky. Tel.: 724 350 940

VýUKA – KURZY

 `VýuKA ANGLiČTiNy,  
www.ajina.cz

 `KuRZy PLAVáNí –  
www.plavco.cz

 ` iT SLuŽBy = hW + SW, itcka.cz

 `DouČíM AJ žáky ZŠ Libeň – 
Karlín, vše na dohodě,  
tel.: 727 837 307 

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

 `PoPTáVáM ByT pro rodinu na 
P8 nebo P9 ihned možné se stě-

hovat, ale zároveň nespěcháme. 
ideálně na 2 roky i více. 2+1 - 3+1 
do 15 tis vč. pop. Výhodou lodžie 
nebo balkon. Tel.: 777 640 390

 `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 
sehnat a zaplatit i náhradní byt, 
domeček mimo Prahu apod. a dát 
čas na vystěhování. Seriózní jed-
nání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 `PRáVNíK KouPí DVA ByTy 
V PRAZE na investici, a to men-
ší byt 1–2+1 a větší byt 3–4+1. 
Platím hotově, zaplatím privati-
zaci nebo uhradím vaše dluhy či 
exekuce. Na vystěhování nespě-
chám, mohu vám zajistit nové 
bydlení nebo vás nechám v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 664 

 `PRoDáVáTE ByT NEBo NE-
MoViToST? Společná právní 
a realitní kancelář vám nabízí 
komplexní zajištění prodeje vaší 
nemovitosti. Vyřešíme veške-
ré právní vady, včetně oddlužení 
nebo vyplacení exekucí.  
Zajistíme odkoupení vaší nemo-
vitosti za nejvyšší cenu na trhu.  
K consulting, tel.: 608 661 665

REALITY – PRONÁJEM

 `MLADý PáR hLEDá ByT  
k pronájmu v Praze 8.  
Volejte 778 085 860

 `PRoNAJMu PoSLEDNí VoL-
Né KRyTé GARáŽoVé STáNí 
(kamery) u metra Ládví.  
Tel.: 777 003 033 

 ` 2 oSoBy PáR hLEDáME nájem 
menšího bytu, nejvíce do 50 m2 na 
Praze 8 nebo jejím přilehlém oko-
lí. Nastěhování po dohodě. Na za-
řízení nezáleží, důležitý je čistý 
stav bytu. Za nabídku děkuji.  
Tel.: 605 845 088

 `hLEDáM MENŠí ByT v Pra-
ze a okolí do 11tis. nebo větší do 
15tis. vč. pop., tel.: 603 257 202

 `NABíZíM PRoNáJEM  
ZAhRáDKy s chatkou v P8,  
tel.: 774 086 559 

REALITY – SLUŽBY

 `MARTiN KRATochVíL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 15 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí.  
ZDARMA tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost.  ulice Střížkov-
ská, 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. www.1jmreality.cz (kancelář 
Praha 9). Tel.: 608 703 343.

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

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

 `oDVyKáNí KouřENí 90 %. 
Tel.: 604 207 771

 `NoVá ZuBNí oRDiNAcE –  
přijímá pacienty. Tišická 396/1,  
Praha 8. Tel.: 721 609 409,  
info@healthy-smile.cz

 `MASéR V BohNicích,  
tel.: 602 876 864, klasické masáže, 
levné, kvalitní.  

 `MASáŽE Praha 8 Libeň – klasic-
ké i relaxační, breussova masáž, 
lifting obličeje. od 1. 3. probíhá 
soutěž o volné vstupy na masáže, 
více: www.prahamasaze.com, tel.: 
721 845 634. Velmi příznivé ceny! 

 ` SToMAToLoGiE RoKoSKA  
ordinace pro děti a dospělé, 
smlouvy s pojišťovnami.  
V holešovičkách 1154/33, Praha 8 
Bus 201 Rokoska, tel.: 284 692 000 
provolba 3, e-mail:  
stomatologierokoska@gmail.com  
MDDR. Aneta horynová 

KRÁSA

 `KoSMETicKé oŠETřENí 
galvanickou žehličkou pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. 
Účinné na aknózní pleť. cena 
600 Kč. Tel.: 602 288 444

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

 `PEDiKÚRA, masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972

 ` SALoN VioLET přijme kadeřni-
ci na ŽL, 3 dny v týdnu.  
www.salonviolet.8u.cz; kadeřnic-
tví, mokrá pedikúra, manikúra, 
neht. modeláž, apl. ShELLAc,  
tel: 602 937 661

OSTATNÍ

 `RoZVoD, MAJETKoVé, PRA-
coVNí A JiNé SPoRy Vám rych-
le, levně a odborně pomůže vyřešit 
právník a zapsaný mediátor v se-
znamu Ministerstva spravedlnos-
ti ČR, vypracujeme pro Vás také 
oboustranně přijatelné smlouvy 
a dohody. Tel. 602 203 443 –  
Mgr. Lenka Bašková

 `ATESToVANá chŮVA 
PohLíDá VAŠE DíTĚ. Možnost 
až 4x týdně, dle domluvy.  Zn. 
„Solidní reference“ (doporučení),  
tel.: 773 208 192 

 `TANEČNí cASTiNG pro holky a 
kluky mezi 7–17 lety v Praze 8.  
info: Tel.: 777 090 028,  
e-mail: aaa-atelier@email.cz

NABÍDKA PRÁCE

 `ÚKLiDoVá FiRMA PřiJME 
PRAcoVNíKA na brigády v roce 
2016. Jde primárně o mytí oken.  
Pište na info@pvj-group.cz

 `hLEDáM oBRáBĚČE KoVŮ, 
který zaučí na mém vlastním 
soustruhu za finanční odměnu. 
Telefon: 773 600 360  

 `PřiJMEME řiDiČE SK. B a c 
pro pobočku JiP východočeská, 
a. s., v Bořanovicích. Požadujeme: 
čistý RT, samostatnost, časovou 
flexibilitu, dobrou fyzickou 
kondici. řidič  sk. c – profesní 
průkaz a karta řidiče podmínkou. 
V případě zájmu zašlete životopis 
na e-mail:  
jitka.hronikova@jip-napoje.cz 

 `Do ZAVEDENého, 
DoBřE PRoSPERuJícího 
KADEřNicTVí hledám kadeřnici 
na ŽL. Dobré podmínky. Nástup 
možný hned. Tel.: 722 909 939

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

www.praha8.cz

VELIKONOČNÍ
JARMARK

INFORMACE

tel.: 283 090 422

606 613 390

vladislava.wildtova@praha8.cz

INFORMACE

tel.: 283 090 422

606 613 390

vladislava.wildtova@praha8.cz

chráněných dílen

STŘEDA 16. března 2016  10,00 – 16,00 hod

pořádá tradiční

Foyer tzv. „bílého domu“
U Meteoru 6,

Praha 8 – Libeň
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Příští vydání:    5. 4. 
uzávěrka inzerce: 24. 3. 

Pro kalkulaci, objednávku nebo rezervaci inzerce,  
prosím, kontaktujte Pavlu Zachařovou:  
e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz,  
tel.: 222 805 136

inzerce

placená inzerce

placená inzerce

placená inzerce placená inzerce

placená inzerce placená inzerce

Základní škola Heřmánek 
Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví

přijímá ve školním roce 2016/17 žáky do šestého ročníku 
(16 žáků ve třídě) a do přípravné třídy (14 žáků). 
U nás najdete lepší vztahy v kolektivu a osobnější přístup. 
Zápis 6. třída: 23. března, 13. dubna a 1. června 2016. 
Zápis přípravná třída: 30. března 2016. Nutné přihlášení.

Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz, najdete nás také na facebooku.  

nově otevíráme
MATEŘINKA JEŘABINKA

kontakt: 774 646 400
Podrobné informace na:

www.materinka-jerabinka.cz

Těšíme se na vás na adrese:
Rousovická 616/13  

Praha 8 – Čimice

Jesličky Školka
Odpolední 

kroužky

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

www.dkss.cz

 

Dívkám nabízíme ubytování v domově mládeže v budově školy.

Nabízí  žákům základních škol studium v oboru Pečovatelské služby
a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium v oboru Praktická škola dvouletá

Úspěšní absolventi mají možnost získat akreditované osvědčení:

N O V I N K A  Z  P O R T Á L U

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

brož., 196 s., 299 Kč

HLEDÁME PRACOVNÍKA NA ÚKLID
Pracoviště Achillea – kožní klinika, 
Čimice. Od dubna 2016. Pravidelné 
střídání dopolední a odpolední směny, 
7 h denně, bez víkendů.  
Klidná práce v čistém prostředí. 

Kontakt:  dlabola@achillea.cz 
tel.:  603 222 123

placená inzerceplacená inzerce

placená inzerce placená inzerce

Exotika
Exkluzivní zájezdy 
za výhodné ceny

Cestovní kancelář 
DAVANTAGE s.r.o.
Zenklova 28, 180 00 Praha 8
davantage@davantage.cz
+420 284 683 083

KUBA VIETNAMKorea

davantage final!.qxp_8micka  09.02.16  21    

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8
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OSLAVY 120 LET
ELEKTRICKÉ DRÁHY

PRAHA-LIBEŇ-VYSOČANY

Akce se koná pod záštitou zástupkyn
starosty M Praha 8 Aleny Borhyové

ě
Č

-

-
-

c. a k. vojáci a četníci – vojenské ležení,
ukázka výcviku
staropražská kapela Třehusk, dechová kapela Pralinka
P vecký sbor Dopravního podniku hl. m. Prahyě

-  flašinetář a harmonikář
-  tělocvičné vystoupení libeňských Sokolů

sobota 19. března 2016
(13:00-18:00)

VSTUPZDARMA

dobová módní přehlídka
výstava k historii trati
Praha–Libeň–Vysočany
výtvarné dílny pro děti
jarmark

-
-

-
-

www.praha8.cz          /DopravniPodnikPraha

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Jízdy historických tramvají na trase: –Palmovka–Kobylisy
+ mimo ádná zastávka Libe ský zámek

Vysočanská
ř ň

tras + jízdní ád historické tramvaje na www.dpp.czu ř jdete na

KULTURNÍ AKCE POD LIBEŇSKÝM ZÁMKEM (ELSNICOVO NÁMĚSTÍ):


