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Varování

Nenechávejte
v horku
zvířata
v zavřeném
autě!

Teplota venku / v autě

24 °C → 48 °C
25 °C → 50 °C
27 °C → 59 °C
32 °C → 62 °C
34 °C → 63 °C
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Co najdete v čísle

Milí spoluobčané,
v úvodu mi dovolte poděkovat především obyvatelům Bohnic, kteří museli strpět
různá omezení v souvislosti s mistrovstvím světa v softbalu. Jednalo se o událost
světových parametrů, a takové akce zkrátka od každého z nás chtějí trochu tolerance a velkorysosti. Šampionát byl úspěšný i díky vám.
Naopak tolerance a velkorysost mi již opravdu došla v případě TSK, organizace
zřízené magistrátem, která má na starosti městské komunikace a zeleň. Již v zimě
silně pokulhávala v úklidu sněhu a ledu, nyní máme po celé Praze problémy s nesekáním zeleně, a to hlavně u silnic a chodníků.
Proto jsem na magistrát i TSK odeslal velmi důrazný dopis, ve kterém požaduji
naprosto jiný přístup a důslednou údržbu městské zeleně. Schovávání se za „klimatickou nouzi“ nemůže znamenat, že podél silnic vyroste metrový plevel. Ten například v okolí přechodů pro chodce vytváří nebezpečné situace, a to především pro
naše děti. S tím se jako otec, občan a starosta smířit nemohu a nechci.
V nové Osmičce najdete opět mnoho zajímavostí, ale jestli mohu něco doporučit,
tak to je rozhovor s panem námořním kapitánem Zemanem, který bydlí na Invalidovně. My Češi jako vnitrozemský národ známe moře většinou jen z dovolených.
Ve zmíněném článku však najdete popis zážitků ze skutečných zaoceánských cest
přímo z paluby lodě. Dýchne na vás opravdová romantika a splněné klukovské sny.
V červnu se také konal Den zdraví, který byl tentokrát věnován melanomu, tedy
kožnímu nádorovému onemocnění. A protože nastávají dovolené spojené s opalováním, doporučuji článek k přečtení a zároveň se připojuji k výzvě, abychom nepodceňovali žádné změny mateřských znamének na své pleti.
Raději jít na vyšetření zbytečně, než si vytvořit velký
problém.
S přáním krásného léta a spokojené dovolené

ondřej gros
starosta MČ Praha 8
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Proč se učím matematiku nebo cizí jazyky
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Zpravodajství
Pieta

Praha 8 si
připomněla
památku
parašutistů

nnV neděli 27. května se po desáté hodině dopoledne sešli
lidé kolem památníku Operace Anthropoid, aby uctili
oběť statečných vojáků. Je tomu přesně 77 let, kdy čeští
parašutisté provedli atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha.
Parašutisté výsadku byli vysláni
z exilové vlády v Londýně, aby
podpořili domácí odboj, který
spolu s občany trpěl pod krutovládou nacisty Heydricha.
„Připomínáme si dnes jeden
z největších, a možná ten největší
odbojový čin, v okupované
Evropě. My Češi máme často

problém s tím, že jsme skeptičtí
a často sami sebe kritizujeme.
Útok na Reinharda Heydricha,
tvůrce holokaustu a plánovače
likvidace českého národa, vedl ve
svém důsledku k tomu, že naše
hranice jsou dnes takové, jaké
jsou. Na tento čin celého našeho
odboje můžeme být právem

ochlazení

Kropení v naší městské části, ale
i po celé Praze zajišťuje již tradičně Technická správa komunikací
(TSK). „Důvodem kropení a mlžení je nejen osvěžení klimatu,
ale především snížení prašnosti
a intenzity přízemního ozónu,“

hrdí,” řekl k výročí starosta
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).
Na místě piety se shromáždila
desítka lidí z řad občanů, ale
i zástupců junáků a sokolů.
Po několika proslovech všichni
společně zazpívali státní hymnu.
Po úspěšném atentátu na
Heydricha bylo vyhlášeno
v tehdejším protektorátu stan-

né právo a začaly masové popravy, které vyvrcholily vyhlazením obcí Lidice a Ležáky.
Parašutisté se po akci tři týdny
skrývali, ale nakonec byla jejich
skrýš v kryptě chrámu svatého
Cyrila a Metoděje na Novém
Městě vyzrazena a ani jeden
z nich statečný boj 18. června
(til)
1942 nepřežil. 

v

V červnu začalo
kropení a mlžení

nnDo ulic MČ Praha 8 vyjely
koncem června dlouho očekávané kropicí vozy. Jejich
osvěžující mlžná pára chladí
ulice v celé čtvrti.

Zástupci radnice na pietním místě v Kobylisích. Foto: Ondřej Chytil

Vítání občánků

vysvětluje mluvčí TSK Barbora
Lišková.
Kropení a mlžení se provádí
každý rok a je součástí údržby
komunikací. Trasu vybírá TSK
spolu s MČ Praha 8 a kropicí
vozy projedou za období každou
trasu čtyřikrát.
První vozy vyjely na svou
cestu 5. června a uvidíme je
v Praze, podle počasí, až do
(red)
konce srpna. 

Kropicí vozy všichni vřele vítají. Foto: TSK

Ve dnech 10. a 11. června proběhlo v obřadní síni na Libeňském
zámku letošní druhé vítání občánků. Místostarosta Tomáš
Tatranský a Hana Krausová, předsedkyně komise pro kulturu,
(vrs)
slavnostně přivítali celkem 100 nových občánků Prahy 8.

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červenec 2019 

www.praha8.cz

5

dermatologie

Specialisté na melanom
vyšetřili občany

nnMČ Praha 8 uspořádala 3. června
v obchodním domě Ládví ve Střelničné
ulici Den zdraví – Melanom. Akce se
konala pod záštitou místostarostky
Vladimíry Ludkové (ODS).

„Prevence je velmi důležitá, protože u maligního melanomu a jiných zhoubných národů
záleží především na čase, kdy se odstraní. Pro
nás je bezpečný nádor i do jednoho milimetru, ale od čtyř milimetrů už je to velmi rizikové. To ilustruje, proč je třeba při vzniku změn

mateřských znamének opravdu přijít včas.
Lékař většinou pacienta uklidní s tím, že se
o nic nejedná. Avšak to odlišení je velmi
důležité,” říká kožní lékař profesor Petr
Arenberg. Občané si mohli nechat bezplatně
vyšetřit pigmentová znaménka od týmu
specialistů z Dermatovenerologické kliniky
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Výsledky dostali pacienti ihned. Mimo lékařské vyšetření dbal Den zdraví především na
(til)
prevenci a poradenství. 

Foto: Ondřej Chytil
Místostarostka Vladimíra Ludková spolu
s profesorem Petrem Arenbergem.

Botanická zahrada

Výstava sukulentů byla zahájena
nnVe středu 12. června se za
přítomnosti velvyslankyně
Mexika Leonory Ruedy poprvé otevřela výstava Sukulenty – krása rostlinného těla.
Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, že nejenom oblíbené kaktusy,
ale dokonce i příbuzní révy
vinné, tykví nebo zvonků se
dokázali přizpůsobit drsným
podmínkám panujícím v nejsušších oblastech světa. Často ale
vinou činnosti člověka patří tyto
druhy k těm nejvíce ohroženým.
Rostliny jsou prezentovány
tak, jak je pěstují obyvatelé
tropů a subtropů. Své příbytky
si jimi zdobí i chudí lidé a sázejí
je do čehokoli, co mají po ruce.
Na druhé straně se rostliny
objevují i ve velmi okázalých
nádobách. Výstava přibližuje
oba styly a je naaranžovaná
v tropickém stylu.

Kurátorka Eva Smržová a velvyslankyně Mexika Leonora Rueda.
Foto: botanicka.cz

OSMIČKA radí spoluobčanům
Uf, to je hic. Doufám, že se všechny
děti už koupou v rybníce. Ale pozor!
Mám pro vás tři důležité zásady
pobytu u vody.

Nechoď se koupat sám
a nepodceňuj nebezpečí
vody!

Výstava představuje
vzácné druhy

Návštěvníci budou moci obdivovat zástupce 200 druhů sukulentních rostlin nejen ze sbírek
trojské botanické zahrady, ale
i od dalších předních pěstitelů
z České republiky. „Vystavujeme
i vzácnou Brighamii insignis,
která je jedním z nejohroženějších sukulentních druhů. Tato
rostlina patří do příbuzenstva
zvonků a původní je na Havajských ostrovech. V přírodě je
však již s velkou pravděpodobností vyhynulá, jelikož zde byl
vyhuben její jediný opylovač,
bez něhož se neumí přirozeně
rozmnožovat. Naštěstí se poměrně snadno pěstuje, a tak
tento druh přežívá ve sbírkách botanických zahrad,“
vysvětluje kurátorka sbírky
sukulentních rostlin Botanické
zahrady hl. m. Prahy Eva
Smržová.
Tradiční výstava se koná
v expozici Svět sukulentů od
12. června do 21. července.  (mik)

„Bezpečný pobyt u vody”

Neskákej do vody v místech,
kde neznáš hloubku!

Nechoď do vody pokud jsi rozpálený
nebo unavený. Plav nejdříve hodinu
pod jídle.
o

32 C

8

8
haf!

8

8

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Ondřej Chytil
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Fórum zastupitelů
Martin Cibulka
Jakým způsobem
zastupitel
by městská část
MČ Praha 8
za ODS
Praha 8 měla reagovat v rámci
ODS
vlastních kompeStromy, stromy
tencí, rozpočtu
a zase stromy
a zastavěné plochy
na případný nedo- Problém zadržení vody v krajině
města a obce jako
statek vody v kra- rozhodně
Praha 8 nevyřeší. Většina opatření, která se v této souvislosti
jině, zahřívání
zmiňují, mají povahu pořekadla
obytných oblas„jít s dělem na vrabce“. Zadržení
v krajině je spíše otázkou
tí v horkých měsí- vody
změn v českém lesnictví, zemědělství a rybníkářství. V součascích a především
nosti se teploty v ČR pohybují
na využívání deš- na úrovni doby vlády císaře
Josefa II. Krajinu a její schopnosťové vody?
ti nám ale změnil způsob hospo-

Tento měsíc
se ptá:
Patrioti
pro Prahu 8

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.

daření, kdy systém dotací podporuje pěstování plodin na
velkých územích. Když si k tomu
připočteme, na jak obrovských
výměrách se pěstují plodiny pro
biopaliva, jako třeba pověstná
řepka, je katastrofa dokonána.
O to paradoxněji pak vyznívá
hysterie, s níž se někteří politici
vrhají do vyhlašování různých
klimatických krizí ve městech,
místo aby řešili problém tam,
kde opravdu je. Zatím to totiž
vypadá tak, že naprostá většina
opatření, která měla planetu
zachraňovat, nám spíš životní
prostředí ničí. Ale jsou skvělým
kšeftem pro ty „šikovné“.
Problém měst je ve vzniku
tepelných ostrovů, tj. míst, kde
se drží vyšší teplota oproti okolí
a neklesá ani v noci. Města
nemají moc možností, jak s tímto fenoménem bojovat. Jediným,
ale za to opravdu účinným
prostředkem je výsadba stromů.
Ty vytvářejí stín, zachycují
prach a do svého okolí vypouštějí vlhkost. Pomáhají i zelené
střechy. Mají podobný efekt jako
stromy, ale současně jsou i dlouhodobě ekonomicky výhodné,
protože fungují jako tepelná
izolace domu. Dalším podpůrným prostředkem jsou ozeleněné fasády budov. Propustné
povrchy chodníků a cest, tedy
dlažba místo asfaltu, už pak jsou
jen drobným doplněním celé
mozaiky.
Příjemné léto!

Alice Hamalová
zastupitelka
MČ Praha 8
za Piráty

Ondřej Tuček
architekt, člen Komise pro územní rozvoj
a památkovou péči

Piráti

8žije

Více zelených
ploch
a propustných
povrchů

Neposmívejme se
a jednejme

Máme před sebou hned několik
úkolů. Rozšiřme místa pro
vsakování vody, aby se v době
veder mohla odpařovat, a tím
ochlazovat okolí. Parkovištím,
hřištím, náměstím a vnitroblokům to jistě přijde vhod. Rozšiřme také zelené plochy i na
střechy a stěny budov a vysázejme nové stromy a keře. Zachytávejme dešťovou vodu do
nádrží, a ne do kanalizace, a následně ji postupně vypouštějme
do přilehlé zeleně a dalších
propustných povrchů. Pro
zvýšení komfortu lidí v době
veder zajistěme více pítek do
ulic.
Jenže, kde na to všechno vzít?
Protože pokladna Prahy 8 po
působení minulé koalice vyschla
ještě více než půda, musíme najít
jiné zdroje financí. V rámci
operačních programů Státního
fondu životního prostředí ČR lze
žádat o finanční podporu pro
projekty, které vyžadují jen malý
podíl spolufinancování. Ty může
čerpat jak městská část, tak
i občané samotní. Jsou to výzvy
č. 115 Zlepšení kvality prostředí
v sídlech, č. 119 Děšťovka pro
obce a č. 132 Revitalizace sídelní
zeleně. Měli bychom toho umět
využít.
Měli bychom také jednat i na
základě analýz, které si sami
nebo s pomocí jiných veřejných
a odborných institucí zajístíme
– mezi nimi by jako nejbližší
spojenci měly figurovat Magistrát hlavního města Prahy, Technická správa komunikací, dopravní podnik, Institut
plánování a rozvoje nebo také
Ministerstvo životního
prostředí.
Městská část Praha 8 by měla
tyto možnosti využívat, ale také
o nich důsledně informovat
občany, SVJ a spolky a pomoci
jim s přípravou žádostí a s realizací projektů alespoň co do
administrativy.

Praha 8 je srostlá z čtvrtí různých tváří – blokového města,
průmyslové periferie, vilových
čtvrtí, velkorysých sídlišť, rozlehlých přírodních ploch a také
různých „území nikoho“. Už
z toho vyplývá, že jednoduchá
odpověď neexistuje. To však
neznamená, že máme na výzvy,
které přináší klimatická změna,
rezignovat. Naopak, začít můžeme koneckonců každý sám
u sebe – snižováním vlastní
spotřeby a celkově větší ohleduplností k přírodě. Veřejná správa
má ale v ruce silnější nástroje.
Může trvat na zadržování
srážek v rámci všech nových
staveb a komunikací. Může
naplánovat zasakování dešťové
vody v parcích nebo tvorbu
vodních ploch. Může trvat na
používání odrazných střešních
krytin. Samospráva by mohla
mluvit i do toho, jak se hospodaří na polích, která spravuje, co se
na nich pěstuje a čím hnojí. Toto
vše by určitě klima vylepšilo,
i když za delší dobu.
Něco můžeme udělat hned.
Všichni jistě rádi podpoří výsadbu stromů. Víme ale jaké a kam?
Chtělo by to krajinný plán, má
ho řada měst. A pak, když už se
něco vysadí, tak se o to správně
postarat. Nevím, jestli máme
vyhlásit stav klimatické nouze.
Určitě bych se té myšlence
nevysmíval a nejdříve bych se
zamyslel. Třeba nad rozšiřováním MHD včetně nových tramvajových tratí, jako účinnou
alternativou aut. Nebo nad
koupí elektromobilu pro potřeby radnice. Jistý jsem si ale
jedním – toto téma budeme řešit
čím dál častěji, tak se na to
připravme.
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Michal Fišer
zastupitel
MČ Praha 8
za ANO

ANO

Přes osvětu
k promyšleným
městským
projektům
Každá kapka vody, která nepřijde nazmar, a každý kousek
zeleně, který je zachován či nově
vysázen, pomáhá v boji proti
klimatickým změnám, zvlášť ve
městech. To není fáma, ale holý
fakt, který je třeba brát v potaz.
Způsobů jak pomoci je hned
několik. Vezmeme to od té nejzákladnější, a tou je osvěta ve
školách. Naše generace je zvyklá
mít vody dostatek. Naše budoucí
generace už bude muset daleko
více přemýšlet o tom, jak vodu
v krajině udržet. Každoročně tak
naši nejmenší mohou poučit nás,
jak s vodou zacházet. Není nad
to, ocenit dobrý nápad, který
zároveň pomáhá.
Tím, kde může začít naše
městská část, je projít zadlážděné nebo betonové plochy, které
již neslouží svému účelu a ty
postupně přeměnit na zelené
plochy nebo dešťové zahrady,
které propouštějí dešťovou
vodu. Je třeba poznamenat, že
dešťová voda je z betonových
ploch odváděná do kanalizace,
kde je čištěna, a to nás všechny
stojí zbytečně vysoké náklady.
Nehledě na fakt, že její retencí
ji můžeme využít k dalším
účelům. Retence dešťové vody
tak vede k podpoře bezodpadového města, městského konceptu, jehož cílem je udržitelné,
inteligentní a odpovědné město
vůči životnímu prostředí a boji
proti klimatickým změnám.
Dalším, byť méně známým
způsobem, přesto účinným, jsou
tzv. zelené střechy, které jsou
pokryty vegetací a půdou anebo
pěstebním substrátem. Zelené
střechy zabraňují vzniku tepelných ostrovů a mají též retenční
schopnost a dochází zde k pozvolnému odpařování vodních
srážek. Takovýto ekosystém
nevznikne hned a může být
také investičně náročný, nicméně jeho postupné zavádění
může být v dlouhodobém horizontu šetrné jak k životnímu
prostředí, tak i vůči městské
kase.

Martin Jedlička
zastupitel
MČ Praha 8
za TOP 09 a STAN

TOP 09 a stan

Chováme se
ekologicky,
ne aktivisticky
Městská část Praha 8 by měla na
nedostatek vody v krajině reagovat kvalitní údržbou všech
zelených ploch, které máme
svěřené, a výsadbou nových
stromů.
Přesně to Praha 8 pod vedením pana starosty Grose, který
má zeleň ve své kompetenci,
také aktivně dělá. Na území
Prahy 8 nevybudujeme mokřady
ani remízky (jak by to bylo
vhodné v krajině mimo město).
Zato ale, když jednáme například s TSK o rekonstrukci kterékoli ulice, jeden z našich nejdůležitějších požadavků je vždy na
to, kde budou stromy, je-li to
technicky možné. Místo asfaltu
preferujeme dlažbu (ať už zámkovou nebo pražskou mozaiku),
která lépe vsakuje dešťovou
vodu.
Také bojujeme s úbytkem
stromů mimo jiné tím, že aktivně bráníme nové výstavbě, kvůli
které by se musely kácet vzrostlé stromy – typicky na sídlišti
Ďáblice, mimochodem oceněném Unescem právě za zakomponování zeleně do sídliště. Ale
i v Bohnicích, což je další sídliště
plné stromů, na které jsme hrdí.
Ano, občas je nutné nějaký
strom pokácet (třeba kvůli
špatnému zdravotnímu stavu),
ale vždy je nahrazen novou
výsadbou.
Až se dostaneme z finanční
nouze po předchozím vedení
radnice, určitě rádi využijeme
zkušeností z jiných městských
částí, kde budují retenční nádrže
v areálech škol, ale také u obytných domů.
To všechno a řadu dalších
drobných opatření děláme
přirozeně, promyšleně a nepotřebujeme tomu dávat nějaký
aktivistický název. Protože to je
správné a normální. Protože
nechceme lidi strašit, ale problémy chceme řešit. K otázkám
životního prostředí, zeleně
a vody přistupujeme prakticky,
jako řádní hospodáři. Nikoli na
základě nějaké ideologie.

www.praha8.cz

Petr Vilgus
zastupitel
MČ Praha 8
za Osmička sobě

Osmička sobě –
Zelení, KDU-ČSL

Praha 8 musí být
aktivní, jinak se
tu uvaříme
Pojďme si to říct po pravdě.
Planeta, na které žijeme, prochází drastickou klimatickou změnou. Počasí je mnohem hůře
předvídatelné. Musíme se připravit na větší sucha, více přívalových dešťů, na mrazivější zimy.
Pravděpodobně si za to lidstvo
může samo, protože od průmyslové revoluce trvale ohříváme
planetu spalováním uhlí a ropy
nebo kácením lesů. Proto sousední Praha 7 vyhlásila tzv.
klimatickou nouzi, čímž chtěli
upozornit, že radikální změny
je třeba provést ne za 50 let, ale
během několika příštích roků.
Musíme změnit město tak,
abychom v něm byli schopní
přežít výkyvy počasí, a také
musíme změnit svůj způsob
života, abychom ničení planety
dál nezhoršovali.
Nejde zvolit variantu pštros
a schovat před problémy hlavu
do písku. Praha 8 by měla připravovat studie a projekty pro
magistrát, pro stát, pro jejich
organizace. V posledních čtyřech
letech jsem v pozici místostarosty připravil několik důležitých
plánů. Magistrát pravděpodobně
podle našich studií zrekonstruuje Rokytku tak, aby horká libeňská léta byla snesitelnější. Magistrát obnoví Palmovku, kde
bude méně betonu a více zeleně.
Magistrát a stát postaví vlakové
zastávky v Karlíně a Libni nebo
tramvajové tratě do Chaber
a Dejvic, aby Středočeši nemuseli jezdit do Prahy auty. Místní
radnice by měla změnit systém
sečení trávníků tak, aby místo
golfových hřišť vznikaly rozkvetlé louky. Měla by u školek
a škol vybudovat zásobníky na
dešťovou vodu. Měla by podpořit veřejnou, cyklistickou a pěší
dopravu. Měla by využívat
elektřinu z obnovitelných zdrojů. Místní politici by měli jít
příkladem pro občany. Tak si
držme palce. Přeji hezké léto
všem.
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Jiří Vítek
místostarosta
MČ Praha 8
za Patrioty

Patrioti

Na teplo se
musí s chladnou
hlavou a selským
rozumem, bez
hysterie
Praha 8 patří k těm nejzelenějším částem hlavního města,
můžeme poděkovat architektům
sídlišť za velmi rozumné zasazení panelových domů do míst,
kde byl prostor pro následnou
výsadbu zeleně. Přestože trend
dnešní politické reprezentace
hlavního města je jisté zahušťování sídlišť z důvodu nedostatku
bydlení v Praze.
Současná koalice Prahy 8
a občané tvrdě brání zelené
plochy proti výstavbě, řekněme
snad nejtvrději z celé Prahy.
Přesto jsou místa, kde v hustě
zastavěných oblastech vznikají
městské tepelné ostrovy. Proto
jednoznačně podporujeme
a žádáme technickou správu
komunikací, aby při velkých
rekonstrukcích chodníků využívala již technologie s propustným povrchem.
Od roku 2020 zavedeme
doporučení při nové výstavbě
nad čtyři podlaží instalaci živých zelených fasád. Bohužel
u současných domů je tento
projekt finančně velmi náročný,
zde musí pomoci hlavní město,
popř. ministerstvo životního
prostředí. Teplota zelené fasády
bývá oproti běžným povrchům
o více než 10 °C nižší. V zimě
zase zelená zahrada dům zatepluje a podle měření redukuje
úniky tepla o více než 50 %,
listové plochy rostlin zlepšují
kvalitu ovzduší a plní i estetickou funkci.
Využívání dešťové vody například z části plochých střech
panelových domů je reálná
myšlenka, kterou absolutně
podporujeme a plánujeme
připravit v příštím roce návrh
na projekt, který předložíme
k posouzení odborné veřejnosti.
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Čtenáři píší
Vážení,
v souvislosti s probíhajícími terénními úpravami okolí Polikliniky Mazurská byla uzavřena přístupová cesta pro pěší směrem od
stanic MHD Krakov. Kdy bude znovu otevřena? Bude se také modernizovat? Možná by si
nějaké úpravy zasloužila. Její první část je
totiž zbytečně povlovná, takže ta druhá je
příliš strmá a v zimě klouže. Taky nebezpečně
ústí do příjezdové komunikace pro auta,
která je cloněna živým plotem.

Ing. Milan Tomášek, Služská ul.

Dobrý den, pane Tomášku,
z vašeho e-mailu bohužel není jasné, jakou
uzavřenou přístupovou cestu pro pěší máte
na mysli. Dnes jsem se byl na probíhající
stavbě podívat a s výjimkou části chodníku
při ulici Lodžská jižně od ulice Mazurská, kde
probíhají práce na vjezdu na parkoviště, jsou
všechny pěší vazby prostupné.
S pozdravem
Martin Jedlička,
předseda komise
pro dopravu Rady MČ Praha 8

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

Ptali jste se nejen na www.praha8.cz
○ Dobrý den,
někde jsem se dočetla, že MČ
Praha 8 převzala do své správy
tzv. Hřbitov bláznů v Bohnicích
a že se tam budou konat komentované prohlídky. Prosím, můžete mi sdělit, zda ty prohlídky
jsou již realizovány, a jestliže
ano, kam bych se mohla obrátit,
abych se mohla prohlídky
zúčastnit? Děkuji.
Linhová

Vážená paní Linhová,
MČ Praha 8 žádala hlavní
město o správu, bohužel magistrát této žádosti nevyhověl a my
se dostáváme opět na začátek.
V současné době se komentované prohlídky neprovádí, ale
mohu je individuálně po dohodě
na termínu provést sám, ozvěte
se mi po 20. červnu na tel.
724 028 501. Za komentované
prohlídky se nic neplatí a doba
prohlídky je cca jednu hodinu.
Krásný den.

Jiří Vítek, místostarosta
městské části Praha 8

○ Dobrý deň,
radi by sme upozornili na nebezpečnú dopravnú situáciu. Stavebné výkopové práce ohradené
plechovým plotom na rohu ulíc
Klapkova a Zenklova zasahujú
okrem chodníka výrazne aj na
vozovku. Autá prichádzajúce z
Klapkovej na Zenklovu nemajú
rozhľad, nevidia, že chodci na
Zenklovej majú súbežne zelenú
a zakaždým zo Zenklovej obchádzajúc plechový plot prudko
zatočia na Zenklovu, aby to
okolo plota patrične volantom
vytočili. Vždy sa pozeráme, keď
vstúpime na vozovku, či sa
akurát na nás nerúti nejaké
auto. Napriek tomu dnes predo
mnou a mojou 3-ročnou dcérkou zabrzdila vodička len na
meter od nás. Podľa jej zdesenia
a pohľadu na náš semafor

netušila, že máme tiež zelenú.
Stáva sa nám to pravidelne, že
vodiči vchádzajú na Zeklovu
rýchlo, evidentne sa sústredia,
ako čo navhodnejšie zvládnuť
neštandardný odbočovací
manéver a majú úplne minimálny reakčný čas, aby na chodcov
vychádzajúcih spoza plechového plota vôbec nejako zareagovali. Je to tam doslova o život.
Mohli by ste, prosím, spraviť
opatrenia, aby boli vodiči dôrazne upozornení na to, že aj chodci na Zenklovej majú súčasne
zelenú alebo uplatnili iné vhodné opatrenie? Ďakujeme!

Kissová
Vážená paní Kissová,
zástupci odboru dopravy dohodli se zhotovitelem, že před
křižovatkou bude umístěno
přechodné dopravní značení
A11 „pozor přechod pro chodce“,
s podtabulkou se šipkou doprava, aby byli řidiči, co odbočují
doprava, informováni o této
skutečnosti.
S pozdravem

Mgr. Lenka Kaplanová,
vedoucí oddělení silničního
správního úřadu,
odbor dopravy (OD)

○ Dobrý den,
rekonstrukce Zenklovy ulice je
u konce a i když zlepšení celkového vzhledu je markantní, zbývá
pár posledních míst, která nejsou
zatím dokončená. 1. Je na zastávce Vosmíkových směrem na
Palmovku. Přímo u zastávky
zůstal kačírek bez odpovídajícího povrchu a ve štěrku se hromadí akorát nedopalky. Proč je tato
část bez dodělání? 2. U zastávky
U Kříže jsou dvě zelené plochy,
ale žádná z nich stále nemá
finální úpravu – jsou bez země
a rostou tam nahodilé trsy trávy.
Kdy dojde k úpravě i zelených
ploch? Dále před restaurací

U Karla čtvrtého je jeden suchý,
nově zasazený strom. Děkuji
za odpověď. 
Nový

Vážený pane Nový,
zastávky Vosmíkových a U Kříže
zatím nejsou ve finální podobě.
V dohledné době se daná oblast
bude rekultivovat. Dokončení
měla původně provést Technická
správa komunikací hl. m. Prahy,
která však po dohodě věc předala k dokončení naší městské
části. Nyní probíhají jednání
o legislativních a dalších aspektech převzetí této záležitosti.
S pozdravem

Václav Knejfl
pověřen vedením odboru
životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den,
je to už týden, co jsem měl dotaz,
kdy bude dokončen povrch na
stanici Vosmíkových. Mohu
poprosit o reakci? Děkuji.

Jiroutek

Vážený pane Jiroutku,
zastávka Vosmíkových zatím
není ve finální podobě. V dohledné době se daná oblast bude
rekultivovat. Dokončení měla
původně provést Technická
správa komunikací hl. m. Prahy,
která však po dohodě věc předala k dokončení naší městské
části. Nyní probíhají jednání
o legislativních a dalších aspektech převzetí této záležitosti.
S pozdravem

Václav Knejfl
pověřen vedením odboru
životního prostředí (OŽP)

○ Dobrý den.
Mám dotaz ohledně tříděného
odpadu v nových mini odpadních kontejnerech. Přijde mi, že
to zcela postrádá logiku. Možná
designové jsou hezké, leč absolutně nepraktické. Snažíme se

třídit odpad, ale je to neustále
přeplněné, a to každý den. Odpadky se válí všude, a když se
zvedne vítr, akorát to nalétá
všechno do Rokytky. Proč, speciálně teď v letním období, neumístíte někde ten velký kontejner na
plasty? I ty velké byly neustále
plné, a i když se vyváží často,
prostě to nestačí. Pak to nemá
příliš smysl a lidi to cpou, kam
nemají. Mluvím teď o rohu ulice
Na Rokytce. Děkuji za odpověď.
Pěkný den,

Bezchlebova

Vážená paní Bezchlebová,
děkuji za váš podnět ohledně
čistoty kolem separačních stanovišť. Toto místo tříděného odpadu je opravdu hodně využívané,
ale kapacitně dostačující. Bohužel toto místo neoprávněně
zneužívají místní živnostníci
a těm je jedno, že kolem separace
vzniká černá skládka, kterou
každý den svozová společnost
musí uklízet. Přikládám fotografii z osobní kontroly ze dne 4. 6.
2019 v 9:45 hodin. Nádoby byly
poloprázdné, jen byl ucpaný
vhoz do těchto nádob, a to velkými kusy živnostenského plastu.
Místo pravidelně monitorujeme
a jednáme i s městskou policií
ohledně využívání kamerového
systému, který toto místo perfektně monitoruje.
S pozdravem

Jiří Jansa, oddělení kontroly
ovzduší, odpadů a správních
činností, odbor životního prostředí
(OŽP)
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Radnice informuje
přerušení dodávky

Informace o letních
odstávkách tepelné
energie pro ohřev
teplé vody
Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových
prací (v souladu se zákonem č.
458/2000 Sb., § 76, odst. 4, bod c)
musíme přistoupit k přerušení
dodávky tepelné energie pro
ohřev teplé vody i pro některá
odběrná místa na území MČ
Praha 8. Níže je uveden přehled
i termíny velkých odstávek,

které se citelněji dotknou obyvatel městské části Praha 8.
Jedná se pouze o základní
přehled, v uvedených lokalitách
mohou probíhat také individuální odstávky.
O plánovaných termínech
letních odstávek informuje
PTAS dopředu všechny své
odběratele na dotčených odběrných místech formou samostat-

otevřená radnice

Úřad MČ Praha 8 prošel
genderovým auditem
Úřad osmé městské části prošel
genderovým auditem v rámci
projektu Osmička – úřad vstřícný rodině. Dle auditu je situace
na Úřadu velice dobrá. Zaměstnanci a zaměstnankyně sami
navrhli inspirativní opatření ke
zlepšení sladění pracovního
a rodinného života.
Audit probíhal v první vlně
formou dotazníků, který vyplnilo 207 zaměstnanců úřadu (cca
60 %). Následovaly referentské
skupiny a semistrukturované

rozhovory (osobní, telefonické
i e-mailové) od dubna do června
2018. Vzhledem k tomu, že
jedním z hlavních parametrů
spokojenosti jsou mezilidské
vztahy, je klíčovým faktem
zjištění, že přes 56 % respondentů je s atmosférou na úřadu
spokojeno (z toho přes 10 %
velmi). Vysokou spokojenost se
vztahy s kolegy projevili například zaměstnanci a zaměstnankyně odboru výstavby, školství
a ekonomického odboru.

veřejné finance

Přehled lokalit
a termíny letních
odstávek
Bohnice
9.–15. 7. a 26.–29. 8. 2019
Čimice
9.–15. 7. a 26.–29. 8. 2019
Ďáblice
9.–15. 7. 2019
Kobylisy
9.–15. 7. a 26.–29. 8. 2019
Bulovka –
kolem ulice Karla Hlaváčka
Lokální termíny
Libeň – Voctářova
Lokální termíny
Invalidovna
Bez omezení

ných dopisů. Další informace
o odstávkách lze získat na zákaznické lince Pražské teplárenské, a. s., 266 751 111 a stránkách
(mac)
www.ptas.cz. 

Díky auditu může nyní úřad
MČ Praha 8 pracovat s inspirativními podněty, které mohou
zlepšovat atmosféru na pracovišti. Zaměstnanci i zaměstnankyně dle auditu např. podporují
vyrovnané zastoupení mužů
a žen v organizační struktuře
včetně vedoucích pozic. Auditorský tým proto úřadu doporučil
vytvoření dlouhodobé strategie
pro vyrovnání podílu žen
a mužů na jednotlivých pozicích.
Audit posloužil také pro lepší
přehled, co by zaměstnanci
a zaměstnankyně chtěli na
pracovišti změnit. Rádi by,
mimo jiné, využívali flexibilní
úvazky na těch pracovištích,
kde nedojde k narušení chodu
(kub)
úřadu. 

automobilisté

Agendu
řidičských
průkazů
řeší v Praze
výhradně
Magistrát hl. m.
Od začátku července 2018 byl
zaveden nový systém vydávání řidičských průkazů, který
umožní žádat o vydání,
případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
V Praze tuto agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl.
m. Prahy, a nikoliv jednotlivé
městské části.
Výměnu řidičského průkazu, vydání nového řidičského
průkazu a další související
úkony je možno provádět na
každém obecním úřadě obce
s přenesenou působností
(nikoliv na úřadech městských částí hl. m. Prahy)
a na Magistrátu hl. m. Prahy,
konkrétně na pracovišti
registru řidičů odboru dopravně správních činností na
adrese Na Pankráci 1685/17,
Praha 4 – budova business
centrum Vyšehrad. Pracoviště se nachází poblíž stanice
metra Vyšehrad, za budovou
Kongresového centra Praha.
Více informací o úředních
hodinách a vykonávaných
činnostech naleznete na
internetových stránkách
magistrátu. (mac)

volené orgány

Zastupitelstvo
schválilo dotace

Jednání
zastupitelstva

nnMČ Praha 8 v roce letos
rozdělila na dotacích na
sport mládeže, kulturu
a volný čas celkem 8,5 milionu korun.

nnVe středu 12. června se
ve velkém sále tzv. Bílého
domu v Libni sešlo zastupitelstvo městské části.

V kategorii sportovní výchovy
mládeže letos podalo žádost
56 subjektů a byla rozdělena
celková částka 7,5 mil. Kč.
O finanční podporu na volnočasové aktivity žádalo 34 sub-

jektů a byl rozděleno 500 tisíc
korun. Na kulturní aktivity
bylo rozděleno obdobně 500 tisíc korun a žádost podalo
44 subjektů. Dotace v jednotlivé výši nad 50 tisíc Kč, které se
týkaly výhradně sportu mládeže, schválilo dne 12. června na
svém jednání Zastupitelstvo
MČ Praha 8. Dotace v jednotlivé výši do 50 tisíc Kč schválila
(til)
Rada městské části. 

Na programu byla, mimo jiné,
volba přísedících Obvodního
soudu pro Prahu 8, návrhy
podání podnětů městské části
Praha 8 na změny Územního
plánu a schválení změny
jednacího řádu.

Kompletní audio i video záznam ze zasedání zastupitelstva je k dispozici na webových
stránkách MČ Praha 8 v sekci
Zastupitelstvo.
V plánu je i mimořádné
zasedání už v pátek 28. června.
Na programu bude např. péče
o zeleň v kontextu aktuálních
klimatických podmínek nebo
vyhláška o provozování loterie
(til)
a podobných her. 
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Doprava
školou povinní

Pět přechodů u škol
bude bezpečnějších
nnPřípravy projektů ze studií
Bezpečné cesty do škol jsou
v plném proudu.
Praha 8 společně s magistrátním
odborem rozvoje a financování
dopravy (RFD) vybrala pět míst,
kde se začaly připravovat projekty stavebních úprav. Týkají se
škol ZŠ i MŠ Dolákova, Burešova,
U Školské zahrady a Lyčkovo
náměstí. Ve všech případech
bude bezpečnost přechodů
zvýšena stavebními úpravami.
Z množství řešených lokalit
v rámci čtyř studií Bezpečných
cest do škol, které byly připraveny během několika předchozích
let, si MČ Praha 8 stanovila
priority a předala je magistrátu.
„Bezpečnost žáků na cestě
do školy je pro nás mimořádnou
prioritou. Studiemi bezpečných
cest jsme se proto zabývali

velmi podrobně a chtěli jsme
realizovat ta místa, která nám
připadala skutečně smysluplná,”
uvedl radní pro dopravu Tomáš
Slabihoudek (TOP 09 a STAN).
Místostarosta Tomáš Tatranský

(TOP 09 a STAN) dodává: „Sám
jsem otcem dvou dětí školou
povinných, a tak přirozeně
vnímám bezpečnost dětí velmi
osobně. Věřím, že v tomto volebním období se nám společně

Dolákova – Hackerova, u MŠ

Dolákova – Hackerova, u ZŠ

Taussigova – Hlaváčova

Náhorní – U Školské zahrady – oproti zákresu zůstane obousměrný provoz.

Pernerova – Šaldova 

podaří vyřešit všechna hlavní
problematická místa, která na
cestách do školy v Praze 8
rodiče s dětmi potkávají. Že tuto
snahu odstartujeme přípravou
pěti projektů najednou, je podle
mě skvělým začátkem.“
Na základě vyhodnocení
požadavků RFD zadal magistrát
Technické správě komunikací
(TSK) k přípravě projektovou
dokumentaci k realizaci pěti
projektů. Ve všech případech
se jedná o přechody pro chodce,
kde dojde ke zvýšení bezpečnosti stavebními úpravami.
Ve všech případech se také
spolupracovalo s danými školami a tato místa pomáhali vybrat
sami žáci škol. Úpravy křižovatek navrhl v rámci studie dopravní inženýr.
Ostatní lokality ze studií
v tuto chvíli ponechává RFD
na další roky. „Míst, která by si
zasloužila zvýšení bezpečnosti,
máme celou řadu. Budeme
samozřejmě usilovat, aby k přípravě dalších projektů došlo co
nejdříve. Některé už začínáme
sami připravovat, abychom
jejich realizaci co nejvíc urychlili,” dodává Tomáš Slabihoudek.
(maj)


Infografika: Praha 8

Návrhy úprav vzešlé ze studií včetně dopravního značení nejsou finální. V rámci projednávání s dotčenými orgány se budou pravděpodobně určitým způsobem měnit.
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Primátorská se uzavře kvůli rekonstrukci


















































































 
 
 
 
 
 
































 






 
 
 

































 




































 
 




 
  
 
 















 
  
     
    
     

   

  
 

 
 
 









 
  
   
  










































negrelliho viadukt

Oprava se zpozdí

Od 18. července 
do
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Kar30. září bude probíhat oprava spojné
líně je ve své druhé polovině, ale oproti
komory dvou stok
původním plánům se zpozdí zhruba o půl
1600ZCl a KT DN800.
roku. Hotovo má být v červnu 2020.
Poté bude následovat
Investorem stavby je státní organizace
celková rekonstrukce
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

kanalizace
DN 800 
Původní termín dokončení mostu do
v ulici Primátorská
konce roku 2019 se nestihne kvůli horšímu stavu mostu. „Omlouváme se, že naše
v Libni.

činnost zasahuje do prostředí, ve kterém
V daném úseku

žijete, a že se to projevuje více negativně,
bude současně
pro- 
vedena i přeložka
než bychom si přáli. Bohužel skutečný
vodovodního řadu.
stav této kulturní památky byl ve svém
Z důvodů velkého
navrženém rozsahu oprav značně podhodnocen a původní provedený stavební
rozsahu výkopových
průzkum (ještě za provozu železnice)
prací bude ulice zcela
nemohl podchytit skutečnou degradaci
uzavřena.
těchto konstrukcí,” uvedl koordinátor
Objízdná trasa
stavby Petr Šantavý. Společnost Hochpovede z ulice Primátorská do ulice Lindtief, která opravy řídí, se při návštěvě
nerova. Zde bude
ministra dopravy na stavbě zavázala
odbočka do ulice
k uvedení stavby do provozu 1. 6. 2020.
Podlipného a z ní pak
Do konce roku 2020 pak mají být hotové
trasa
i stavební práce pod mostem a opravy
 povede zpět do



 komunikací poškozených činností stav
ulice Primátorská.
by. Více informací najdete na webu
martin karol
www.praha8.cz v rubrice Aktuality. (til)
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Bezpečnost
prevence

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

Pozor na
sociální sítě

Expresní převoz
ztracené tašky

Exhibicionista
si nevzal léky

Nedávejte bezmyšlenkově
zlodějům šanci dostat se do
vaší domácnosti. Máme pro
vás sedm tipů, jak ochránit
své citlivé informace a předejít nemilému překvapení
v podobě krádeže:
1. Nezveřejňujte na sociálních sítích přesný termín
své dovolené. Nikdy nevíte,
kdo se ho dozví.
2. Sdílejte své fotografie
a videa z dovolené až
po příjezdu zpátky do
do Čech.
3. Pokud zveřejňujete své
plány na dovolenou, rozmyslete si, jakou sociální
síť použijete. V rámci
Faceboooku jsou adresáty
vaši přátelé a známí, zatímco na Twitteru můžete
sdělovat informace o vaší
dovolené i lidem, které
vůbec neznáte.
4. Pokud používáte aplikaci
FourSquare nebo podobné
nástroje nabízející funkci
přesné geografické lokace,
pak sdílejte informace
pouze s lidmi, které opravdu znáte a kterým
důvěřujete.
5. Ujistěte se, že vaše děti
nesdělují cizím lidem na
síti, kde bydlí či kam se
chystáte odjet.
6. Buďte opatrní, komu na
sociálních sítích sdělíte
informace o tom, že jste
si koupili něco drahého.
7. Neposílejte videa na YouTube nebo fotky na Flickr,
na kterých je vidět vnitřní
vybavení vašeho domu. (rej)

Během květnové noci vykonávala autohlídka městské policie
rutinní hlídkovou činnost, když
dostala oznámení, že se na
linku 156 obrátila žena s tím,
že na nástupišti autobusového
nádraží Florenc zapomněla
tašku s osobními věcmi a penězi. Jenomže v té době už byla na
letišti Václava Havla v odbavovací hale a čekala na odlet na
zahraniční dovolenou. Hlídka
se na Florenc dostavila za
několik minut a ve spolupráci
s místní bezpečnostní službou
nalezla na druhém nástupišti
červenou látkovou tašku, ke
které se nikdo nehlásil.
Hlídka přes ústřednu telefonicky kontaktovala majitelku
na letišti a obsah tašky byl
identifikován. Hlídka se poté
urychleně vydala na jízdu
z Palmovky na Ruzyň. Tam
dorazila krátce po 11. hodině
večerní, kde na ni již netrpělivě
čekala nervózní majitelka.
Po kontrole obsahu majitelka
ztracené tašky strážníkům od
srdce poděkovala, zmizela za
bezpečnostní kontrolou a pospíchala k odletu na dovolenou.

V devět hodin ráno hlídka
městské policie pospíchala
k parku v ulici Burešova v Ládví. Jistá žena totiž ohlásila, že
zde sedí muž v modrých montérkách a otevřeně onanuje.
Když hlídka do parku přijela,
tak skutečně spatřila muže
v modrých montérkách.
Strážnici neváhali a ještě
z auta na muže zavolali: „Jménem zákona zůstaňte stát!” Na
to ovšem muž nereagoval a dal
se na pomalý odchod. Strážníci
výzvu opakovali a nakonec mu
zastoupili cestu.
Na dotaz strážníků, co v parku dělal, muž přiznal, že seděl
na lavičce a onanoval, dle jeho
slov tak, aby ho viděly ženy.
Dále hlídce sdělil, že se léčí
ambulantně s chorobou exhibicionismu a ráno si opomněl vzít
předepsané léky. Z toho důvodu
strážníci přes ústřednu kontaktovali Policii ČR. Ta si muže
převzala kolem desáté hodiny.
Muž při převozu nekladl žádný
odpor a nedošlo ke zranění ani
ke škodě na majetku převážené
osoby.

Rozbité okénko
u modrého auta
V půlce května se pohybovala
hlídka městské policie automobilem v ulici Sokolovská na
úrovni autobusového nádraží
Palmovka. V tu ránu byli
strážnici osloveni neznámým
řidičem bílého vozidla VW
Passat s tím, že u nedaleké
čerpací stanice Benzina právě
dochází k vloupání do vozidla.

ZÁŘÍ

Neznámý informátor poté
z místa odjel.
Hlídka se ihned vydala na
uvedené místo u čerpací stanice,
které se nachází pouhých
200 metrů od hranice obvodu
Prahy 8. Strážníci dorazili na
místo kolem osmé hodiny večer,
aby zjistili, že tentokrát modrý
VW Passat, který stojí zaparkovaný u chodníku, má rozbité
boční okénko. Hlídka se opatrně
přiblížila a podívala se dovnitř
automobilu. Ve vozidle se v ten
moment nacházel neznámý
muž, který se intenzivně pokoušel odcizit autorádio.
Hlídka muže okamžitě vyzvala k zanechání protiprávního
jednání s výstrahou, že bude
použito donucovacích prostředků. Uvedený muž na tuto výzvu
nereagoval, a tak mu byla přiložena pouta a byl podle zákona
omezen na osobní svobodě.
K hlídce se poté přihlásila
paní z čerpací stanice s tím, že
je majitelkou poškozeného
vozidla, do kterého se muž
vloupal. Nakonec byla na místo
zavolána policie, které byl
nezraněný pachatel strážníky
předán k dalšímu postupu.
Ondřej Chytil

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

09 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
PO
09 19.30 POSLEDNÍ DŮVOD,
PO

PROČ SE NEZABÍT

10 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
ST
11 19.00 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
ČT
12 19.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ČT
Cabaret Calembour,
12 19.30 KVIDOULE IV.
host divadla
PÁ
13 19.00 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
SO
14 19.30 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB
ÚT

TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

15 18.00 Vernisáž Petra Buzková
16 19.00 FUK!
PO
16 19.30 JAK SBALIT ŽENU 2.0
ÚT
17 19.00 KRÁLOVA ŘEČ
ÚT
17 19.30 MLČENÍ BOBŘÍKŮ
ST
18 19.00 ROK NA VSI
ČT
19 19.00 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!
ČT
Cabaret Calembour,
19 19.30 KVIDOULE IV.
host divadla
PÁ
19.00 EDITH A MARLENE
20
NE

PO

23 19.00 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE
24 19.00 MOCNÁ AFRODÍTÉ
ST
25 19.00 LASKAVÉ BOHYNĚ
Indigo Company,
ČT
26 10.00 CYRANO Z BERGERACU
host divadla, veřejná generálka
PÁ
19.00 NORA
27
Indigo Company,
SO
28 19.00 CYRANO Z BERGERACU host divadla,
premiéra
PO
30 19.00 EDITH A MARLENE
PO
Premiéra
30 19.30 BEZRUKÝ FRANTÍK
PO
ÚT

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červenec 2019 

www.praha8.cz

dobrovolní hasiči

Nejsme tu jen ke
krocení plamenů
nnDobrovolní hasiči se účastní většiny kulturních akcí pořádaných MČ
Praha 8, kde nejen představují svoji jednotku, ale také se aktivně zapojují
do preventivních ukázek, při kterých učí především děti, jak se chovat
v krizových situacích nebo jak poskytnout první pomoc.
Jednotka dobrovolných hasičů MČ Praha 8,
která vznikla v letošním roce, se ihned stala
základním kamenem spolkové a dobrovolné
činnosti, která přímo nesouvisí se záchranou
života či majetku. V Dolních Chabrech byla

naše jednotka požádána o pomoc při vztyčování tradiční májky (1). Na akci v Bohnicích
byl jejich hasičský koutek obklopen desítkami dětí, které měly možnost vyzkoušet si
obvazování ran na populárním plyšovém

1.

Krádeže vystřídal
problém bezdomovectví

nnV Praze 8 prudce poklesla trestná činnost v oblasti odcizení
motorových vozidel i jejich vykrádání. Výrazně se snížil i počet
vykradených domácností a nemovitostí.
Praha 8 patří mezi nejbezpečnější velké
městské části v celé Praze. Bohužel velmi
složitým problémem pro městskou část se
stalo bezdomovectví. Nejvíc stížností
přichází na místa v blízkosti zastávek
metra Kobylisy, Palmovka a Ládví, ale také
na Rohanském ostrově. V současné době
radní pro územní rozvoj a bezpečnost Jiří
Vítek (Patrioti pro Prahu 8) požádal městskou policii i dopravní podnik k posílení
pochůzkové a kontrolní činnosti. Problém
kolem metra Kobylisy je bohužel začarovaný kruh. V blízkosti fontány provádí městská policie pravidelné kontroly, dokonce
zde má i několikrát za týden mobilní
služebnu. Přesto počet stížností neklesá.

Strážník nezakáže
návrat na místo

Strážník může vykázat osobu pouze v případě, že se dopouští přestupku, což polehávání po lavičkách, křik mimo noční hodinu
není. Na místech, kde zakázáno konzumovat alkohol nebo kouřit, dojde po zásahu

tygrovi (2). Naposledy se jednotka hasičů
účastnila brigády v prostoru parku Dlážděnka, kde společně se spolkem Dlážděnka
odstraňovali opuštěnou chatu, plnou odpadu a ještě ve stejný den pomáhali s organizací akce Pohádkový Čimický háj (3).
Jednotka dobrovolných hasičů Prahy 8
v současné době prochází odbornou přípravou, aby mohla být zařazena do plánu pokrytí a stala se plnohodnotnou zásahovou
jednotkou. „V současné době jednáme s magistrátem o finanční podpoře, která by měla
pokrýt základní ochranné pomůcky, dále je
v jednání také přidělení hasičské cisterny,
která by splňovala všechny parametry
zásahového vozidla pro potřeby našich
hasičů,“ uvedl radní Tomáš Hřebík (TOP 09
– STAN), který má ve své kompetenci organizace zřizované MČ Praha 8. 
(jv)

2.

kriminalita

strážníků vždy k odchodu bezdomovců.
Po dokončení zápisu a udělení pokuty,
kterou dotyčný neuhradí kvůli nedostatku
hotovosti, se zpravidla jedinec na místo
vrací a jediným trestem je mu narůstající
dluh.

Důležité je zabezpečení
objektů

Žádost veřejnosti o odstranění laviček
v blízkosti zastávek metra byla po konzultaci s dopravním podnikem hl. m. Prahy
zamítnuta, protože tento tzv. trest by se
dotkl i občanů, kteří chtějí tato místa
využít k odpočinku. V současné době se
celý problém řeší i s odborem sociálních
věcí, ale vzhledem k tomu, že většina lidí
bez domova nemá trvalé bydliště na území
Prahy 8 či hlavního města, je situace pro
sociální pracovníky velmi složitá. Dalším
problémem je nelegální obsazování prázdných či opuštěných nemovitostí. Zde došlo
ze strany radního pro bezpečnost ke kontaktování majitelů nemovitostí a postup-
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3.

ným jednáním, především ve věci zajištění
budov proti vniknutí cizí osobou.
„Nejen jako radní pro bezpečnost, ale
také pro územní rozvoj mám možnost
schůzek, které iniciuji s majiteli nemovitostí a zjišťuji důvod jejich nevyužívání. V současné době většina z dvaceti majitelů
nejproblematičtějších domů reagovala na
osobní schůzku a chystá nebo již uskutečnila zabezpečení budovy. V jednom případě
se plánuje demolice objektu. Ostatní budovy jsou většinou součástí projektu přestavby, kde dlouhodobě chybí potřebná povolení, v drtivé většině z důvodu odvolání
účastníků řízení nebo nenaplnění požadovaných povolení vedoucích k vydání stavebního povolení,“ dodává Jiří Vítek. 
(til)

Problém bezdomovectví souvisí
s nedostatečným zabezpečním budov.
Foto: MČ Praha 8
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Rozhovor
kapitán Karel Zeman

Z Invalidovny
kolem celého světa

nnKarel Zeman strávil velkou část svého života na moři.
Za svou víc než třicetiletou kariéru obeplul několikrát
zeměkouli na různých námořnických pozicích. Nakonec
se stal kapitánem na zámořských lodích, tak jak si to
přál, už jako malý kluk.
Pokud právě neplujete, tak bydlíte
již několik desítek let na Invalidovně. Máte nějaké oblíbené místo?
Nejčastěji chodím do školy pro
vnoučata, která mám moc rád,
a tak se je to i mé nejoblíbenější
místo. U východu z metra Invalidovna býval dlouhou dobu
bufet, kde točili dobré pivo. Tam
jsem se často zastavil cestou
domů, ale ten už bohužel zrušili.
Kdybyste mohl něco ve své čtvrti
změnit, co by to bylo?
Moc se mi nelíbí nová výstavba,
protože mi zakrývá výhled na
Prahu. Viděli jsme velkou část
Holešovic a okolí. Teď bohužel
nevidíme nic. Mohli to tu nechat
trochu volnější. Jinak je u nás
ale opravdu čisto a především
krásná zeleň. Na stará kolena
nemůže být nic lepšího. Invalidovna je stále centrum města,
ale takové pohodové centrum,
kde není moc rušno.

námořního kapitána, kterou
jsem si později vzal za ženu. Byla
to studentská láska. Mně bylo
24 a jí asi 23, ale bohužel nám to
dlouho nevydrželo. Škola v Oděse byla dobrá v tom, že nabízela
hodně praxe. Celý čtvrtý ročník
jsme tak se spolužáky strávili na
obchodních lodích. Ve funkci
námořníka jsme čistili chodby
a obstarávali jiné méně kvalifikované práce. Každé léto jsme
pak jezdili na velké školní
plachetnici.
Jak často jste jezdil domů?
Asi dvakrát za rok. Byli jsme
totiž čím dál tím víc na moři.

Po škole jste rovnou nastoupil na
velké obchodní lodě. Jak se řídí
taková zaoceánská loď?
Řídí se podle map a podle přístrojů. Důležitý je pak především kompas. Nejdřív se prokládá kurz na velké generální mapě.
Poté důstojník vše překreslí na
podrobnější mapy. Loď samozřejmě musí držet zadaný kurz.
Ten, co kurz prokládá, musí vzít
v úvahu všechna nebezpečí jako
mělčiny nebo třeba počasí.
Když je hezké počasí, tak je to
hračka, ale to na mořích většinou není. Počasí je velmi často
tzv. těžké (angl. heavy weather)
– mlha, neprůhledný liják, zima

Noční obloha nad oceánem musí
být nádherná. Umíte číst hvězdy?
Samozřejmě, protože já jsem
jezdil po moři v době, kdy se
satelitní navigace na obchodních
lodích prakticky nepoužívaly.
Jakmile jsme vypluli z přístavu
na oceán, už jsme se řídili jenom
podle slunce a hvězd. Zvlášt’
když jsem byl prvním důstojníkem. Hvězdy totiž čte především
první důstojník. Berou se ráno
za rozbřesku a večer za soumraku, když jsou vidět hvězdy
a ještě také horizont. Úkolem
navigátora je několik hvězd (až
pět) za pomocí sextantu spustit
na horizont a podle tabulek
vypočítat zeměpisnou šířku
a délku. Kdybych za každou
hvězdu dostal korunu, tak jsem
dnes velmi bohatý člověk.
Zaplul jste někdy omylem do
mělkých vod?
Na lodi Třinec jsem jako první
důstojník vozil do Brazílie umělá
hnojiva z německého Emdenu.
Po různých přístavech jsme
obeplouvali postupně celé brazilské pobřeží. Začali jsme nejseverněji v Recife a dopluli postupně až po Salvador. Poslední
přístav byl Porto Allegre. Do něj
se pluje tzv. limanem, to je takové jezero vedle moře, oddělené
hradbou ve tvaru kosy. Takový
liman je poměrně mělký. Jeli
jsme tam se zbytkem nákladu
a s minimálním ponorem, ale
nevyzpytatelné podmořské
duny si na nás počkaly a my
jsme se v nich přídí zasekli. Loď
jsme pak museli postupně manévrováním „rozviklat“ do stran,
abychom se vyprostili.

Mezinárodní vody jste proplouval
s víc než desítkou lodí téměř třicet
let. Jak jste se rozhodl, že budete
námořníkem?
Já chtěl být námořníkem od
mateřské školky. Do školy jsem
chodil na Uhelný trh v Praze 1.
Měl jsem samé jedničky, ale
přesto jsem po škole odešel do
Děčína do učení na lodníka.
V sedmnácti letech jsem už jezdil
do Hamburku. Viděl jsem tam
velké nákladní lodě, na které
jsem se chtěl za každou cenu
dostat. K tomu jsem ovšem
potřeboval maturitu. Tak jsem
ještě přestoupil na střední průmyslovku do Betlémské. Ve
čtvrtém ročníku jsem si našel, že
Československo vysílá vybrané
studenty do Oděsy na vysokou
námořní školu. Tak jsem se tam
přihlásil a vzali mě.
Jaké bylo studovat ve slavném
přístavu na východě?
Mně se tam moc líbilo. Strávil
jsem tam celých pět a půl roku.
Během studií jsem potkal dceru

nebo písečné bouře v Rudém
moři, které vše obalí pískem.
I třeba radarovou anténu. V Rudém moři nás jednou napadly
i kobylky, táhnoucí z Etiopie do
Saúdské Arábie.

Seznam přístavů, kterými projela loď Orlík s Karlem Zemanem.

V době kubánské linky jste hodně
jezdil na tehdejší spřátelenou
Kubu?
To byly nejkrásnější čtyři roky
mého ježdění na moři. Byl jsem
tehdy třetím důstojníkem.
Kapitán měl na starosti celou
loď. Hvězdy řešil první důstoj-
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neměly co dělat. Pro námořníka
nic lepšího není.
Kolem námořníků se kromě
příběhů točí také spousta pověr.
Vzpomenete si na nějaké?
Je jich opravdu mnoho, ale tak
namátkou. Na lodi se nesmí
pískat. Kdo zapíská, dostane pár
facek, protože přivolává na loď
špatné počasí. Na lodi se také
nesmí sedět na pacholeti, kam
se vážou úvazná lana, protože
tím „sedíš boatsmanovi na
hlavě“. Jsou to prastaré pověry.

Karel Zeman na dlouhé plavby vždy rád vzpomíná.

ník, a tak jsem se mohl řádně
věnovat poznávání Havany. Ale
nejen té. Vozili jsme tehdy kusový materiál z Československa.
Lopaty, novinové kiosky, pneumatiky a celková nakládka
trvala hodně dlouho. Loď kotvila
ve Štětíně klidně i měsíc. Pak
jsme byli čtrnáct dní na moři.
V Havaně nás ale hned do přístavu nepustili. Zakotvili jsme i na
tři týdny na vnitřní rejdě a čekali na místo u nábřeží. No a pak
nás ještě další měsíc čekala
vykládka. Za tu dobu poznáte
pevninu moc dobře.

V Rudém moři nás
napadaly i kobylky
Jaká byla Kuba?
Nádherná. Naše sedmitisícové
„Blaníky“ (lodě s nosností
7000 tun, pozn. red.) se vešly
ponorově i rozměrově do malých
přístavů, kde byly cukrovary
ještě z Batistovy éry. No a my
jsem ten cukr s naší lodí sbírali.
Mám na to období ty nejlepší
vzpomínky. Dokonce jsem se
tehdy naučil trochu španělsky.
Jeden námořník se skamarádil
s Kubánkou, která se v Havaně
učila češtinu na univerzitě.
Ta obratem přivedla spolužačky
a hned bylo v přístavu veselo.
V malinkatých přístavech na
Kubě zažijete kubánský folklor,
který v Evropě nikde nepoznáte.

Jaká další země na vás zanechala
dojem?
Určitě to byl Vietnam. Jeli jsme
kdysi s lodí Třinec pro uhlí
(antracit). Je tam zátoka Ha-long, která je vyhlášenou turistickou atrakcí. Kotvili jsme
daleko od břehu, protože dál
bylo už mělko a nepustili nás
blíž. Byli jsme tam v zimním
období, venku bylo asi plus
12 stupňů, pro turisty okurková
sezona.
Na pevnině kemp, do kterého
jezdí turisté, ale nikde nikdo.
Nás ale vozili na břeh člunem.
V místní hospůdce námořníci
hodovali a vysedávali. Když pak
najednou přijel z prázdného
kempu vedoucí s mikrobusem
a řekl: Na loď už vás dneska
nikdo neodveze, pojďte k nám
do kempu. A tam čekala samozřejmě spousta místních slečen,
které v té zimě bez turistů

Máte nějakou oblíbenou námořní
píseň?
Určitě to bude La Paloma,
kterou u nás Marta Kubišová
nazpívala s textem Volám na
shledanou. To je čistě námořnická písnička. A pak třeba německá „Námořníku, tvým domovem
je moře“ (Seeman, deine Heimat
ist das Meer) od vídeňské zpěvačky Lolity.
Podle námořnické tradice si mohl
dát zlatou náušnici do ucha ten,
který obeplul mys Dobré naděje.
Existují nějaké rituály, které se
dodržují dodnes?
Každá loď, která přeplouvá
rovník, křtí při té příležitosti
námořníky nováčky novým
jménem od vládce moří Neptuna. Je to rituál, při kterém se
nováčkům dějí vskutku ukrutné
věci. Taková zkušenost se těžko
předává a ani se na ni nedá
připravit. Kromě toho musí
novokřtěnec Neptunovi
za obřad řádně zaplatit lahvemi
whisky a kartony piva, které
pak Neptun ze svého skladu
postupně uvolňuje pro celou
posádku během dlouhých
oceánských přejezdů.
Kdyby se někdo jako malý kluk
chtěl stát námořníkem jako vy,
co pro to musí udělat?
Vím, že existují německé ná-

Červená loď Dunaj patřila ve své době mezi špičková nákladní plavidla.
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mořní společnosti, které mladým lidem financují studium
v Polsku na námořní škole.
Ti potom na oplátku musí
pracovat nějaký čas pro ně. Lidé
si mohou také zaplatit studium
sami, pokud opravdu chtějí na
moře.
Jezdíte také v Čechách po vodě?
Po povodni 2002 jsem byl za
povodně přijat do služeb Státní
plavební správy. Deset let jsem
byl inspektorem bezpečnosti
plavby, protože jsem měl praxi
a vysokou školu. Jezdil jsem po
našich vnitrozemských vodních
cestách a moc mě to bavilo.
Udělal jsem si kapitánské zkoušky i pro vnitrozemskou plavbu.
Dnes máme u Nymburka chalupu. Když tam spadla lávka, tak
jsem tam dělal přívozníka na
záskok. Tady v Praze se plout
nesnažím, protože zde na vodě
panuje pro mne nepřijatelný
Kocourkov.
Máte nějaké rekreační lodě
na volný čas?
Měl jsem dvě krásné rekreační
lodě. Nejprve dvanáctimetrovou,
amatérskou stavbu, která byla
moc hezká a prostorná. Bohužel
měla motor z Avie, takže tam
nebylo slyšet vlastního slova.
Poté jsem ji vyměnil za amerického Baylinera 24, kde byl Fordův osmiválec s objemem 5,6 litru a spotřebou půl litru benzínu
na kilometr(!). Parkoval jsem obě
lodě v jacht klubu na Libeňském
ostrově.
Když se narodil náš první
vnuk, tak moje paní (v duchu
hesla „Každý kapitán má svého
admirála“) usoudila, že se loď
musí prodat a je na čase koupit
chalupu. Vnukovi je letos dvanáct a já jsem už dvanáct let
spokojeným chalupářem
v Polabí.
Ondřej Chytil
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Soutěž
fotosoutěž osmičky

Nejkrásnější záběry Prahy 8

nnČasopis Osmička vyhlásil
dlouhodobou soutěž o nejkrásnější fotografie z naší
čtvrti. Tento měsíc jsme
dostali 19 fotek od osmi
autorů. Jsme moc rádi!

Máte fotografický talent a nevíte, kde ho publikovat? Pošlete
nám do redakce své fotografie.
Porotu tvoří radní pro kulturu Michal Švarc (Patrioti pro
Prahu 8), vedoucí odboru kultury Vladimír Slabý a fotografka
Marie Kurovská. Každý měsíc
vybírají ty nejlepší snímky.
Neváhejte a vydejte se zachytit
krásy naší městské části,
Prahy 8.
Vítězem tohoto měsíce se
stala Blanka Štastná. Gratulujeme a těšíme se na další fotografie.
(til)

Blanka Štastná – Hezké májové dny

Jiří Dlouhý – Zde se zastavil čas

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červenec 2019 

www.praha8.cz

17

Jindra Netrestová – Spolu

Zuzana Rollová – Tunel 60

linda lemberková – Jan Žižka

Simona Andělová – Pampeliškové pole u Bohnického statku

Libor Štěch – Botanická

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

Technické parametry:
rozlišení minimálně 150 dpi, ideálně 300 dpi
(dots per inch = bodů na palec), resp. od
4 MPx.
Do fotografie nepište žádný text, popisek by
měl být obsažen v názvu, pod kterým je

snímek uložen, popřípadě ho uveďte
v e-mailu.
Připomínáme, že městskou část Praha 8
tvoří celá katastrální území Bohnice, Čimice,
Karlín a Kobylisy a části katastrálních území
Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov.
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Zdravotní a sociální péče
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Epidemii spalniček
zastaví jedině očkování

nnKaždou chvíli média informují o stoupajících počtech
výskytu spalniček. Jsou
vysoce nakažlivé a mohou
zanechat velmi závažné
následky.

vání proti spalničkám doporučuji všem, i když se neuvažuje
o zahájení celoplošného očkování. To zatím není, pokud vím,
nikde ve světě.

Místostarostka Vladimíra Ludková (ODS) požádala primářku Hanu Roháčovou z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických
nemocí Nemocnice Na Bulovce,
zda by jí odpověděla na několik
otázek, a pomohla tak vyvrátit
zažité spalničkové mýty a (nejen)
rodičům malých dětí poradila,
aby se nebránili očkování.
Paní primářko, v souvislosti se
spalničkami už se hovoří o epidemii. Kolik je momentálně
nakažených a jak jsme na tom ve
srovnání se zahraničím?
Aktuální statistiky lze dohledat
na stránkách Státního zdravotního ústavu nebo Ministerstva
zdravotnictví ČR. Situace kolem
spalniček se začala zhoršovat už
loni a dál dochází k výraznému
nárůstu výskytu onemocnění.
V České republice bylo v roce
2018 hlášeno celkem 207 případů, ale letos jsme už v květnu
měli 500 lidí nakažených spalničkami. Navíc je potřeba si
uvědomit, že nežijeme v izolovaném světě a problém se spalničkami mají i ostatní evropské
země. Podle údajů Světové
zdravotnické organizace (WHO)
virus spalniček v zemích evropského regionu v roce 2018 nakazil více než 80 000 lidí a způsobil
přes 70 úmrtí. Bohužel údaje za
první měsíce roku 2019 ukazují,
že se spalničky dále šíří nejen
Evropou, ale prakticky celým
světem.
Odmítání očkování je uváděno
jako jeden z hlavních důvodů, proč
se nemoc začala tolik šířit. Jak to
prosím vidíte vy?
Je všeobecně známý fakt, že
spalničky se v populaci šíří velmi
rychle. Jsou dokonce šestkrát
nakažlivější než chřipka. Problém nastává, pokud není dostatečná takzvaná kolektivní imunita, což představuje
proočkovanost minimálně
95 procent. Pod tuto hranici se

Hana Roháčová je primářkou Kliniky infekčních, parazitárních a tropických
nemocí v Nemocnici Na Bulovce. Foto: NNB

ČR poprvé dostala v roce 2015
a od té doby proočkovanost stále
klesá, aktuálně je už pod 85 procenty. Spalničky představují
závažnou hrozbu a očkování je
jediným účinným způsobem
ochrany proti nim. Neočkovaní
jedinci znemožňují eliminaci
nemoci v národním i světovém
měřítku.
Když budeme mluvit konkrétně
o očkování proti spalničkám, tak
není možné nezmínit klesající
hladinu paměťových protilátek proti spalničkám v dospělosti.
Má smysl, aby si dospělí nechali
testovat tuto hladinu, a doporučila byste přeočkování? Případně
kde se toto vyšetření provádí?
Začnu tím posledním, vyšetření
se provádí nejčastěji v ordinaci
praktického lékaře. Svoji hladinu protilátek je vhodné znát,
protože imunita po letech
skutečně takzvaně vyvane.
Navíc někteří lidé byli očkováni
jen jednou očkovací dávkou,
když se s očkováním proti
spalničkám začínalo. Ale i ti,
kteří byli očkováni dvěma
dávkami, imunitu postupně
ztrácejí, řekněme po dvaceti až
třiceti letech. To znamená, že

potom už nejsou chráněni a je
nutné přeočkování.
Znát svůj „sérostatus“ by měly
i ženy, které se chystají na těhotenství a už jsou ve věku mezi
zhruba 35 a 45 lety, což je dneska
běžný věk. Měly by ještě před
těhotenstvím vědět, jestli mají
protilátky, aby pak neonemocněly například spalničkami v době
gravidity.
Slýcháme o tom, že zaměstnanci
některých oborů toto přeočkování podstupují. Doporučujete
přeočkování u všech dospělých,
nebo se to týká jen určitých
rizikových skupin, ať už z pohledu
věku, nebo rizikového prostředí
v rámci zaměstnání?
To je samozřejmě na úvaze
každého jedince, jak se rozhodne, očkování není vynutitelné.
Ale jistě je očkování vhodné
především pro zaměstnance
zdravotnických a školských
zařízení, protože tam je expozice
tím onemocněním největší.
Ostatně ve zdravotnických
zařízeních už v loňském roce
ministr zdravotnictví doporučil
očkování rizikových oborů, jako
jsou například infekce nebo
kožní oddělení. Takže ano, očko-

Průběh nemoci u dítěte a dospělého mívá odlišný průběh. I to bývá
jedním z argumentů, proč rodiče
odmítající očkování svých dětí.
Tvrdí, že dítě zvládne nemoc
snadno a dojde k přirozenému
vytvoření ochrany organismu.
Toto tvrzení se ale nezakládá
vůbec na žádných podložených
důkazech. Onemocnění spalničkami může probíhat těžce v dětském i v dospělém věku. Zvlášť
vysoce ohrožené jsou malé děti,
to znamená novorozenci, respektive kojenci do jednoho roku.
Tam bývá i důvod k podání
imunoglobinu při kontaktu se
spalničkami. Nicméně onemocnění v dětském věku může
probíhat opravdu velmi těžce, se
zánětem mozku nebo třeba plic,
jedna, byť vzácná komplikace
může nastat i po měsících až
letech. V některých případech
může dojít k trvalým následkům,
nebo dokonce k úmrtí. Stejné
komplikace a těžký průběh
mohou mít spalničky samozřejmě i u dospělého pacienta. Čili
nelze se spoléhat na to, že čím je
ten človíček menší, tím to bude
mít při spalničkách lehčí. Kvůli
tomu se vlastně také očkování
proti spalničkám zahájilo, protože mají celou řadu komplikací, ať
už virových, nebo bakteriálních.
Rozhodně to není žádné banální
onemocnění.
Kam se mohou zájemci o přeočkování obrátit?
Očkujeme samozřejmě také
v Nemocnici Na Bulovce, v našem očkovacím centru. V prvních jarních měsících jsme sice
byli limitováni množstvím
očkovacích látek, nicméně od
poloviny června by látky měly
být dostupné v dostatečném
množství, takže v průběhu léta
se chystáme doočkovat zaměstnance nemocnice a pochopitelně
také zájemce z řad široké
veřejnosti.
Simona Krautová
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Budoucí kadeřníci
stříhají seniory
nnStřední odborné učiliště kadeřnické v Karlíně přišlo se zajímavým
nápadem, jak zapojit seniory do vzdělávání svých žáků.
„Senioři mají více volného času, a tak ho
mohou u nás využít. Ušetří náklady na
kadeřnické služby a odchází od nás s novým
a hezkým účesem. S našimi žáky si rádi
povídají a sdělují jim zajímavé zážitky a zkušenosti ze svého života,” říká k projektu
ředitel karlínského učiliště Jakub Cigánik.
Žáci se aktivně zapojují do komunikace se
seniory a snaží se o jejich maximální spokojenost. Stříhání je tak přínosné jak pro žáky, tak
seniory. Projekt Sbližování generací studentům umožňuje zlepšení komunikace se zákazníky a chování se k nim. Podle vedení je to
v současné době žádoucí, protože ve společnosti celkově klesá úcta ke starším lidem.
Zákazníci s trvalým bydlištěm v Praze 8,
kterým je nad 55 let, platí na dvou provozovnách 1. ročníku pouze cenu materiálu. Studenti doteď obsloužili více než 100 zákaznic
(rott)
a 60 zákazníků. 

Kadeřníci se učí i díky seniorům. Foto: SOU

módní přehlídka

Zralé modelky projdou
v rytmu divadla
Ve čtvrtek 18. července čeká v Centru RoSa
v pražských Kobylisích všechny milovníky
módy událost léta. Přijít může každý, vstup je
zdarma! Na molo vyjdou už popáté modelky
mezi 70 a 90 lety, které předvedou aktuální
letní modely. Letošní módní přehlídka bude
ve stylu 30. let s názvem Osvobozená revue
Voskovce a Wericha a patronem bude syn
Jana Wericha Jiří Petrášek. Návštěvníky
čeká atmosféra profesionální přehlídky

s vizážistkami a doprovodným programem,
kde zazní hudba Jaroslava Ježka a písničky
z éry Osvobozeného divadla. Modelky také
předvedou šperky navržené bývalou českou
modelkou Zlatuší Müller – Preciosa by Zlatuše. Nejstarší modelkou, která po prázdninách oslaví skvělých 90 let, bude světoznámá
psycholožka Jiřina Prekopová.
Hanka Tietze

Zralé modelky představují letní modely oblečení. Foto: RoSa

www.praha8.cz
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mamografie

Nejde jen
o ženská prsa
Každoročně je diagnostikováno více než
šest tisíc nových případů karcinomu
prsu. Bohužel jedním z hlavních důvodů
je skutečnost, že se podceňuje prevence
a ženy na vyšetření chodí až v období,
kdy onemocnění pokročí. O rakovině
prsu je třeba mluvit a vědět, kam se
obrátit.
Nejde jen o prsa je dlouhodobý projekt
Aliance žen s rakovinou prsu, jehož cílem
je edukace studentů a studentek středních škol o důležitosti prevence v boji
s rakovinou prsu. Lektorkami tohoto
edukačního programu jsou členky Klubu
ŽAP, které seznamují studenty se zásadami zdravého životního stylu, či o důležitosti eliminace rizikových faktorů. Nedílnou součástí přednášek je i výuka
samovyšetření prsu. Ta probíhá na tzv.
prsních fantomech.
Klub ŽAP je nestátní nezisková organizace, která už víc než 25 let pomáhá
ženám, které procházejí nebo prošly
léčbou spojenou s nádorovým onemocněním. „Vážím si činnosti a neutuchajícího elánu těchto statečných žen, které
i přes těžký boj s touto zákeřnou nemocí
podávají pomocnou ruku těm, kterým
se po vyslovení diagnózy změnil život,“
říká místostarostka Vladimíra Ludková
(ODS).

Rekondiční skupiny i semináře
Členky organizace o sobě říkají, že jejich
klub je jako živý organismus. Na programu jsou kromě pravidelných schůzek
a odborných přednášek také speciální
cvičení a plavání v bazénu, klub rovněž
pořádá výšlapy do okolí Prahy, společné
návštěvy divadel a výstav. Členky vyrábí
v rámci ergoterapie drobné dárečky,
schází se na společných oslavách jubileí,
vydávají časopis Žapodaj s informacemi
o činnostech klubu a Praktického pomocníka s radami a kontakty. Do programu Klubu patří také velice oblíbené
ozdravné rekondiční pobyty, odborné
semináře pro rodinné příslušníky a setkávání se vzácnými hosty.
Klub ŽAP mezi sebou přivítá ženy,
které podstoupily onkologickou léčbu
a nechtějí se svými otázkami zdravotními i sociálními zůstávat samy, nabízí
nová přátelství a zejména společnou
snahu zlepšit své zdraví a možnost
pomáhat druhým vzájemným předáváním vlastních zkušeností. S činností
klubu se můžete seznámit na Veletrhu
sociálních služeb a dni zdraví, který je
pořádaný pod záštitou místostarostky,
dne 9. září u KD Krakov.
Zuzana Holíková
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Historie
Sídliště naší městské části I.

Invalidovna
měla být
vzorové bydlení
nnExperimentální sídliště Invalidovna v Praze – Karlíně je
nejmenším z pražských sídlišť. Bylo navrženo roku 1959
Pražským projektovým ústavem pod vedením architektů
Josefa Poláka a Vojtěcha Šaldy. Rozkládá se na ploše bývalého vojenského cvičiště o rozloze asi 13 hektarů.
Panelová sídliště byla zamýšlena
jako řešení bytové nouze různých sociálních skupin po 2. světové válce. Požadavek na urgentní řešení bytového problému
a nutnost rychle postavit nové
byty podnítil tzv. experimentální výstavbu, při níž měli architekti navrhnout a vyzkoušet
řadu prvků, které by se daly
vyrábět sériově a které by umožnily i při typizované výstavbě
velkou variabilitu. Nezastavěný
prostor u barokní budovy Invalidovny patřil pro svou polohu
mezi plochy, které byly po 2. světové válce mezi prvními určeny
k hromadné výstavbě. Ve své
době se jednalo o nejrozsáhlejší
volné území v bezprostředním
navázání na městské centrum.
Problém řady pražských sídlišť,
nedostatečná dopravní obslužnost tu byla vyřešena tramvajovou tratí, která byla vedena
z historického centra Prahy
směrem k Palmovce.
V roce 1958 vypsal Ateliér
územního plánu soutěž na
urbanistické řešení sídliště,
kterou vyhrál tým pracovníků
Pražského projektového ústavu.
Tento tým lidí z různých oborů
(architekti, statici, odborníci na
zařízení instalační, zdravotní,
topenářské, na vzduchotechniku

včetně rozpočtářů) zpracoval jak
urbanistické řešení, tak i projekci jednotlivých staveb. V letech
1960–1964 došlo k první etapě
výstavby, kdy byly postaveny
obytné domy a hotelový dům.
Občanská vybavenost, tzv.
okrskové středisko, mateřská
škola s jeslemi, základní škola,
mazutová výtopna, byla dokončována v druhé etapě mezi lety
1965–1967. Poslední stavbou byl
hotel Olympik stavěný v letech
1967–1971.

modulární systém T 08 B

Při stavbě obytných domů na
Invalidovně byla nově vyzkoušena technologie předepjatých
panelů s rozponem šest metrů.
Byla tak použita jedna z nejpokrokovějších panelových stavebnic, která vedla k nevšední
variabilitě panelových domů.
Šestimetrový modul vedl zároveň ke snížení váhy bytové
jednotky na polovinu, čímž
došlo k tolik potřebnému zvýšení efektivity stavebnictví. Nejviditelnějším příkladem využití
revoluční technologie na celém
sídlišti je pětipodlažní dům na
vnějším okraji sídliště, souběžný
se Sokolovskou ulicí. Šestimetrový modul umožňoval budovu
proložit z obou stran souvislým

Sídliště Invalidovna
Realizace: Pražský projektový ústav
Autoři urbanistického řešení:
Jiří Novotný, František Šmolík,
Stanislav Horák

objekty Prefa Praha – výroba prvků
pro bytové objekty
Investor: Výstavba hlavního města
Prahy, výstavba sídlišť

Hlavní architekti: Josef Polák,
Vojtěch Šalda

Výsledek: 1274 bytů pro
4265 obyvatel

Architekti: Václav Havránek, Jiří
Lasovský, Vladimír Němeček, Jiří
Novotný, František Šmolík, Miroslav
Růžička, František Urbánek, Stanislav
Horák, Josef Šedivý, Jan Zelený

Autor osazovacího plánu zeleně:
Zdeněk Kozák, Středisko zakládání
zeleně

Realizace: Konstruktiva, n. p. – inženýrské sítě a občanská vybavenost
Montované stavby Praha – bytové

Autoři umělecké výzdoby: Eleonora
Haragsimová, Eva Heřmanská, Lydie
Hladíková, Ludvík Kodym, Děvana
Mírová, Jiří Novák, Marie Rychlíková,
Jaroslav Vacek, Miloš Zet

Sídliště Invalidovna, 80. léta 20. století. Foto: Archiv MČ P8

pásem oken a uvnitř bytů poskytoval možnost využít mobilní
příčky, a přizpůsobit tak prostor
aktuálním potřebám rodiny
zvětšením či zmenšením počtu
místností.
Na sídlišti se však nezkoušely
pouze nové konstrukce a materiály. Inovativní přístup se týkal
také vybavení bytů. Pracovníci
Ústavu bytové a oděvní kultury
v Praze (ÚBOK) měli za úkol
dokázat, že i malý byt v panelovém domě lze zařídit účelně
a vkusně. Pro využití každého
volného místa bylo třeba vytvořit nábytek nového typu a drobnějších rozměrů. V celkové
koncepci návrhů vzorových
interiérů se odrazila inspirace
skandinávským stylem, je však
velká škoda, že většina prototypů z Invalidovny se sériové
výroby nikdy nedočkala.

Stavby občanské
vybavenosti

Inovativní řešení se na sídlišti
Invalidovna týkalo také obchodů a služeb. Využil se zde koncept centralizovaného tzv. okrskového střediska, kde se
nacházely všechny jednotky
obchodu a služeb na jednom
místě, čímž byl nahrazen koncept sídlišť 50. let, kdy samoobsluhy byly často umístěny do
přízemních prostor bytových
objektů. Okrskové středisko
podél Sokolovské ulice s centrálním atriem se skládá z většího
objektu, kde byla restaurace
a samoobsluha, druhý objekt
určený pro menší obchody
obsahoval kadeřnictví, řeznictví,
opravnu bot či poštu.
Inovace se nevyhnuly ani
základní škole, která vznikala
v zázemí experimentálních prací
představujících nejprogresivnější vývoj školních budov u nás.
Celý provoz školy byl situován

do pěti nízkých dvoupodlažních
pavilonů, které jsou proloženy
atrii a zelenými prolukami.
Poprvé v Československu zde
byly pavilony propojeny kovovými přístřešky z vlnitého plechu
a na stavbu bylo také poprvé
použito tehdejší novinky – prosklených závěsových obvodových panelů. V duchu reformy
školních budov šlo v návrhu
zároveň o maximální propojení
učeben a školy s přírodou.
Všechna okna mají výhled do
zeleně a areál školy obsahuje
exteriérová zákoutí uzpůsobená
pro venkovní výuku i rekreaci.
Propojení staveb s přírodou se
týkalo také velkoryse koncipované mateřské školy, u které
právě z tohoto důvodu nedošlo
k oplocení. Po připomínkách ze
strany vedení školy byl pozemek
po obvodu alespoň osázen keři.
Co však přinesl život byly vykopané růže, pondělní úklidy
předmětů intimní potřeby lidí
i psů. Impulzem k vybudování
plotu se stala až víkendová
přítomnost maringotky a její
obyvatelé, peroucí prádlo v dětském brouzdališti. Takže plotu
se škola dočkala až třináct let
po zahájení provozu.

Veřejný prostor

Také veřejný prostor sídliště byl
ukázkou toho, jak by nový typ
našich sídlišť mohl vypadat.
Mezi panelovými domy a pro
areál mateřské školy byla realizována velkorysá individuálně
řešená dětská hřiště, která byla
doplněna dětskými prolézačkami se zoomorfní tematikou.
Sochy byly sice určeny především pro dětské uživatele, byly
však navrženy i jako moderní
umělecké objekty. Kromě dětských prolézaček byly pro sídliště a hotelové objekty vytvořeny
také volné výtvarné artefakty,
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Dětská prolézačka Žlaby, 1979. Foto: © soukromý archiv

a protože bylo sídliště zadavateli
vnímáno jako experimentální,
měli autoři sochařské výzdoby
v realizaci svých představ a idejí
zcela volné ruce. Vznikla tu tak
umělecká díla na pomezí volné
a užité tvorby v tzv. bruselském
stylu, která patří k těm nejlepším
v Československu 60. let 20. století. Byl to koncepčně a funkčně
promyšlený celek, který propojeností veřejné zeleně s uměleckými díly a prvky dětských hřišť se
mohl stát pro budoucí sídlištní
realizace vzorový.

Technický i sociální
experiment

Vrcholem novátorských experimentů je na sídlišti Invalidovna
hotelový dům s atypickými byty
hned u stanice metra. V tomto
domě se točil Kinoautomat
– Člověk a jeho dům, který se
stal hitem české expozice na
světové výstavě Expo 1967
v Montrealu. Hotelový dům čili
hotelák býval skutečně bydlením pro vyvolené a vrchol
socialistického přepychu. Dům

měl vrátnici, moderní zařízení
a elegantní plechovou fasádu.
Byty byly startovací, určeny
převážně mladým a nezadaným
lidem a mladým rodinám. Jednalo se o jednotně zařízené garsonky a jednopokojové až dvoupokojové byty s minimální
koupelnou a kuchyňským koutem. Nájemníci měli v maximální míře využívat služeb poskytovaných domem. Vše bylo
zajištěno, úklid, ostraha, praní
prádla. Byl to dům pro snadný
život, produkt optimismu a vizionářství šedesátých let, v kterém se částečně naplnil funkcionalistický ideál rodiny bez
domácnosti.

Olympijská etuda

Se sídlištěm Invalidovna souvisí
také záměr uspořádat v Praze
Letní olympijské hry, o něž se
mělo usilovat v roce 1980. Olympiáda se ale nakonec uskutečnila
v Moskvě, a proto jedinou památkou na snahy a představy
o olympijském městečku v Praze
je hotel Olympik (rozšířený roku

Život na sídlišti Invalidovna, 1979. Foto: © soukromý archiv

www.praha8.cz

1976 o Olympik Garni), který
měl být součástí areálu ubytovacích kapacit pro olympiádu.
Slavnostní otevření hotelu
proběhlo za přítomnosti představitelů vlády ČSSR roku 1971.
V době svého otevření byl Interhotel Olympik nejvyšším a největším hotelem v Československu, splňoval tehdejší třídu A
(dnes čtyřhvězdičkový) a stál
78 milionů korun. Dvacetipatrový mrakodrap se schody z leštěné žuly, s hermeticky nehlučným
výtahem, jídelnou obloženou
teple tmavým dřevem, kde se
jídelní lístek podával vázaný
v černé kůži, sloužil ve své době
k ubytování delegátů sjezdů KSČ
či některých nejlepších pracovníků vyznamenaných prezidentem republiky. Svému účelu
slouží hotel dodnes, avšak již bez
původních interiérů, které vzaly
za své během mnoha úprav
a rekonstrukcí, včetně té nejradikálnější po požáru roku 1995.

Sídliště dnes

Díky vyvážené proporci bydlení,
veřejných budov a služeb se
stalo sídliště atraktivním bydlištěm. Jako u všech sídlišť se však
do vzhledu a života jednotlivých
budov i celého sídliště promítl
porevoluční vývoj a změna
životního stylu. V roce 1990
byla zprovozněna stanice metra
Invalidovna, o dvanáct let
později do života sídliště zasáhly velkou měrou povodně. Ty
nepřežil areál mateřské školy
a budovy statistického úřadu
u barokní Invalidovny, kde nyní
stojí nový administrativní
komplex Futurama Business
Park. Na pozemku bývalé mateřské školy stojí tři nové bytové
domy. Ani občanská vybavenost
v celé své šíři do současnosti
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nepřežila. Unikátní restaurace
Experiment skončila v letech
1995–1996, kdy byla včleněna
pod supermarket Albert. Na
jejím místě je dnes prodejna
rychlého občerstvení, ve středisku dále funguje jen kadeřnictví
a fitness. Také plastiky nepřežily všechny, část z nich zanikla
bez údržby a ochrany v 90. letech 20. století.
Co však při postupné proměně místa zamrzí, je likvidace
mazutové výtopny, která svým
odvážným půdorysným a konstrukčním řešením tvořila
jakousi tečku za technologickými novinkami sídliště a bezesporu patřila mezi ojedinělé stavby
industriální architektury tzv.
bruselského stylu, který se po
úspěšné účasti Československa
na výstavě Expo '58 v Bruselu
velice rychle ujal jak v architektuře, tak i ve výtvarném umění
a měl na architektonické pojetí
sídliště velký vliv. Jedním z nejkvalitnějších příkladů tohoto
stylu v české obytné architektuře je hotelový dům, dnes nazývaný Rezidence Expo, který byl
v roce 2001 prohlášen za kulturní památku. Snaha zapsat mazutovou výtopnu na seznam
kulturních památek nevyšla,
stejně tak snaha zapsat sídliště
na seznam památkově chráněných území, a ochránit tak jeho
urbanistické řešení. Nic však
se nemění na tom, že experimentální sídliště Invalidovna
je zásadní urbanistický počin
československé architektury,
dodnes jedinečný architektonický celek, jeden z mála dobře
provedených a dokončených
obytných souborů nejen
v Praze.
Pavla tomšíková
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Školství a mládež

Osmička pro rodinu
naše akce na červenec
Milé děti, rodiče a přátelé Osmičky pro rodinu
nadešel čas letních prázdnin a volna.
V našich pobočkách se v tento čas
soustředíme na pořádání dětských
příměstských táborů. Doufáme, že se
budou dětem líbit a zažijí na nich
krásné zážitky.
Chystáme také programy na
nadcházející školní rok, tak bedlivě
sledujte náš facebook a webové
stránky.
Všem dětem i rodičům tak přejeme
příjemné prožití letních měsíců.
Za celý tým Osmičky pro rodinu
Kateřina Halfarová

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

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

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8
V době prázdnin je dětský klub
uzavřen.
Budeme se na vás těšit po
prádninách od 9. 9. 2019.
Kontakty:
tel.: 281 863 104
e-mail: dablik@osmickaprorodinu.cz

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

KOMUNITNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

RODINNÉ CENTRUM OSMIČKA
Libčická ulice 333, Praha 8 – Čimice

V době prázdnin je komunitní
a rodinné centrum uzavřeno.

Pondělí
Jóga pro začátečníky 19:00–20:00
Cena 100 Kč
Středa
Aby záda nebolela II. 10:00–11:00
Cena 60 Kč
Pilates pro pokročilé II. 19:00–20:00
Cena 100 Kč
Cvičení se nekoná ve dnech
5. 7.–12. 7. a 19. 8.–23. 8. 2019.
Centrum je (kromě cvičení výše)
přes prázdniny uzavřeno, znovu
bude otevřeno od 9. 9. 2019

Budeme se na vás těšit po
prádninách od 9. 9. 2019.
Kontakty:
tel.: 725 860 929
e-mail: krc@osmickaprorodinu.cz

Kontakty:
tel.: 606 035 260
e-mail: rc@osmickaprorodinu.cz

Mapa
Sokolovská 121, Praha 8, Karlín
Otevírací doba: po-čt, 13:00–18:00,
vstup zdarma

Během prázdnin se budou konat
výlety, proto se o otvírací době
informujte na webových stránkách
nebo našem facebooku.
Kontakty:
tel.: 606 634 847
e-mail: mapa@osmickaprorodinu.cz

Městská část
Praha 8

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červenec 2019 

www.praha8.cz

23

Osmička pro rodinu, místa,
kde jsme se letos mohli potkat
Potkali jste se s námi na Čimických
trzích, Mezi ploty, Dni seniorů, na
Běhu miminek, Dětském dnu,
JoyFestu, při rozsvěcení vánočních
stromků a spoustě dalších akcích MČ
Praha 8.
Sousedské slavnosti v létě a na podzim
se konaly. Karnevalový rej proběhl.
Dýně jsme dlabali. Mikuláš s čertem
a andělem nás také navštívili. Vánoční

stromečky pro dětská očička jsme
rozsvítili.
Celý rok vymýšlíme a hledáme
inspiraci, abychom vás potěšili,
zabavili, dodali energii.
Vy nám stále držíte palce a motivujete
nás k další krásné práci, která má
smysl a kterou má celý tým Osmičky
pro rodinu stále rád.

Hudební neděle v Komunitním
a rodinném centru se vydařila
V neděli 9. června jsme pořádali v Komunitním a rodinném
centru v Bohnicích akci s názvem Sousedská slavnost.
Celé odpoledne se neslo v duchu
hudby, tance, zábavy pro malé i velké
a společného grilování.
Děti i rodiče měli příležitost vyzkoušet
si hru na bubny, ukulele a flétnu.
Zároveň jsme si mohli poslechnout
vystoupení bubenické kapely Kauri.

Akce se vydařila a rádi bychom
pořádali další tematické setkání.
V novém školním roce se můžete
těšit na další setkání, které má za cíl
zapojit různé skupiny obyvatel do
aktivit a dát jim možnost strávit čas
společně jako sousedé.

KRC Osmička

RC Osmička má novou dětskou hernu

Od září 2018 jsme otevřeli dveře pro
rodiče s dětmi, seniory a náctileté
v KRC Osmička v Bohnicích.
Konají se zde hodiny iógy s hlídáním
dětí, tvoření s Magdou, vedené hodiny
montessori, Comics point atd.
Na zahradě ve stínu se opékaly buřty,
hrály hry, zpívalo se na Vánoce a na
jaře pak sázely kytičky.

V Čimicích v barevném baráčku jsme
zařídili pro děti novou dětskou
hernu, aby zde byl slyšet dětský
smích. Spousta rodičů si chválí tuto
službu, v okolí žádná podobná není.
Děti si mohly zacvičit s rodiči,
dopoledne na výtvarce něco vytvořit
a odpoledne se protáhnout v rytmu
za povelů lektora pana Melichara.
A na Jugger dochází již 2. rok stále
stejná parta bojovníků.
Jednou do měsíce si maminky
mohou zacvičit Jógu i o víkendu a my
jim dětičky pohlídáme.

Klub Mapa o prázdninách

DK Ďáblík
Z Ďáblíka je slyšet smích za každého
počasí. Pro děti byli nachystány
během týdne lekce montessori,
cvičení pro nejmenší s Ivetou nebo
výtvarka.
Maminky si velmi oblíbily Dámský
klub, ze kterého si vždy odnesly
výrobek. Během roku se také konaly
společné akce jako Výlet do zoo nebo
Maškarní rej pro nejmenší.

Klub Mapa zůstává v provozu i během
letních prázdnin, a nabízí tak
bezpečnou alternativu trávení
volného času pro všechny děti, které
budou tou dobou v Praze. Nabídka
služeb je o prázdninách stejná jako
během školního roku. Děti si mohou
do klubu přijít zasportovat, tvořit,
využít novou hudební mini zkušebnu,
kterou si mohly vyzkoušet již na

Mapafestu, nebo si mohou přijít jen
tak popovídat s pracovníky. Po
individuální domluvě je také možné
poskytnout srpnové doučování. Čeká
nás několik výletů a přespávaček,
program bude tedy pestrý. Pro přesné
termíny a drobné změny v otevírací
době prosím sledujte náš FB nebo
webové stránky.
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Ulice naší městské části
Buďte hrdi na místo, kde žijete

názvosloví ulic
Andrštova  František Andršt
(1897–1941), sociální demokrat, za okupace vedoucí činitel odbojové organizace PVVZ.
Za prvního stanného práva popraven v Ruzyni.

Elsnicovo náměstí  Karel Elsnic (1905–1941), politik, tajemník libeňské okresní organizace KSČ, za okupace člen
I. ilegálního ÚV KSČ, popraven
na Kobyliské střelnici.

Bednářská  Bednáři v minulosti vyráběli dřevěné nádoby
k úschově a přepravě kapalin,
tj. i pivovarské kádě a sudy. Název ulice připomíná zaniklý libeňský pivovar, poblíž něhož
se komunikace nachází.

Františka Kadlece  František
Kadlec (1876–1942), odbojový
pracovník, funkcionář Čs. sociální demokracie, hlavní tajemník Odborového svazu kovodělníků. Roku 1941 byl zatčen,
zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Bedřichovská  Bedřichov, ves
v severních Čechách u Jablonce nad Nisou, název zaveden
v roce 1973.
Bublíkova  Josef Bublík
(1920–1942), četař, člen zahraničního protinacistického odboje, jako parašutista operační skupiny Bioscop seskočil
28. 4. 1942 na Křivoklátsku.
Padl společně s dalšími účastníky atentátu na R. Heydricha
v kryptě kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Praze.
Budilova  Vendelín Budil
(1847–1928), český herec, režisér, divadelní ředitel. V letech
1887–1900 řídil vlastní divadelní společnost. Po smrti byl
jmenován čestným členem Národního divadla v Praze.
Budínova  Bohumír Budín
(1907–1945), lékař, chirurg.
V letech 1937–39 pracoval v nemocnici na Bulovce, 1939–42
vězněn pro odbojovou činnost,
po propuštění pracoval ilegálně jako lékař a podílel se na tajné přípravě českého penicilinu
(mykoinu BF-50). Padl 6. 5. 1945
během Pražského povstání.
Čertův vršek  Ulice převzala
starší pomístní název lokality
podle zaniklé skalky, na níž stával zámeček Šilboch, pojmenována byla v roce 1947.
Červená báň  Červená báň,
nejdříve vinice, od 18. století
hospodářská usedlost, později
s cihelnou.
Čuprova  František Čupr
(1821–1882), český pedagog, indolog, filozof a politik, který na
svém statku Kolčavka vytvořil
a finančně dotoval nový typ reálného gymnázia.
Davídkova  Václav Davídek
(1797–1855), ředitel libeňského
panství, které patřilo Starému
Městu pražskému. Velmi se zasloužil o jeho všestranný rozvoj.

Gabčíkova  Jozef Gabčík
(1912–1942), příslušník zahraničního protinacistického odboje, rotmistr čs. armády. Spolu
s J. Kubišem provedl 27. května
1942 atentát na R. Heydricha.
Padl s dalšími parašutisty 18. 6.
1942 obklíčen nacisty v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze.
Hejtmánkova  Ladislav
Hejtmánek (1900–1945), učitel v Libni, kronikář, který jako
první zpracoval souborné dějiny této lokality – Libeňskou
kroniku.
Heydukova  Adolf Heyduk
(1835–1923), český lyrický básník, spisovatel, čelný představitel básnické skupiny „Májovců“, významný propagátor
česko-slovenských vztahů, autor více než šedesáti básnických sbírek.
Horovo nám.  Josef Hora
(1891–1945), český básník, překladatel, novinář a literární
kritik. Roku 1934 byl zvolen
předsedou Obce českých spisovatelů. Od proletářské poezie
se v průběhu let posunul k intimní poezii a lyrickoepickým
skladbám.
Chocholouškova  Prokop
Chocholoušek (1819–1864),
český novinář a spisovatel,
s oblibou psal humorně satirické črty ze současného života,
ale i historické romány z českých a jihoslovanských dějin.

Libeň, 1. díl

nnLibeň (německy Lieben) je městská čtvrť a katastrální
území, tvořící jižní část městské části Praha 8 a zasahující
i do městských částí Praha 7 a Praha 9.
Do Prahy 7 patří pouze malý
pruh území západně od severního předmostí mostu Barikádníků, do Prahy 9 oblast východně
od křižovatky Balabenka. Čtvrť
se neformálně dělí na Starou
(také Dolní) Libeň a Novou
(Horní) Libeň.
V minulosti díky svému členitému reliéfu patřila Libeň k nejromantičtějším pražským předměstím. Čtvrť se nachází mezi
pražskými kopci Labuťka, Hájek,
Sluncová, Vítkov, Ládví, Okrouhlík a Zámecký vrch. Členitost
terénu a zároveň blízkost vodního toku se zalíbila našim prapředkům, kteří se usazovali
v okolí řek a potoků. Podle archeologických nálezů se předpokládá, že Libeň byla osídlena už
ve starší době kamenné. Byla zde
nalezena řada kostrových i žárových hrobů. Nejvýznamnější
stopy zde zanechaly kultura
únětická, knovízská, bylanská
a laténská doba Keltů. Je také
pravděpodobné, že se tu nacházela slovanská osada, která byla

první svého druhu v pražské
kotlině.
Toto období připomíná v Libni
ulice Na Žertvách. Ulice vznikla
již v roce 1895 a až do roku 1904
se jmenovala Smetanova podle
českého hudebního skladatele.
Dobově podmíněné pojmenování
mělo v čase svého vzniku připomínat staré Slovany, kteří zde
měli údajně prováděli zápalné
oběti – žertvy. V době první
republiky vznikla v okolí libeňské vodárenské věže celá malá
čtvrť rodinných domů Slovanka.
Jak byla čtvrť parcelována,
připomíná název ulice Na Dílcích.
A jakou měli tenkrát noví obyvatelé radost z vlastní střechy nad
hlavou, vyjadřuje zas název ulice
Pod Vlastním krovem. Název
Slovanka však s pobytem Slovanů v těchto místech nemá mnoho
společného. Název v tomto
případě vznikl na návrh písmáka
Josefa Schneidra-Krejčího, který
stál v čele tamní stolní a zřejmě
silně národně laděné společnosti
Slovanka.

Pohled na stavbu pavilonu Nemocnice Na Bulovce (1925–1931), v popředí
dnes již přestavěná vila č. p. 1343. Foto: archiv MČ P8

K Okrouhlíku  Ulice nese název dle směru ke dvouvrší
Okrouhlík. Ulice byla pojmenována roku 1984.
Ke Kouli  Ulice směřující k bývalému libeňskému plynojemu
– kouli, postavenému v roce
1931.
Kandertova  Josef Kandert
(1838–1901), český stavitel,

Pohled na domy č. p. 479/19 a rohový dům č. p. 404/1 v ulicích Na Žertvách
a Ronkově, oba zbořeny v roce 1986. Foto: archiv MČ P8
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Batličkova	
Otakar Batlička (1895–1942), český
spisovatel, cestovatel, průkopník
radioamaterismu u nás. Psal dobrodružné příběhy, hojně publikoval
v časopisech pro mládež. Během
okupace působil v odboji jako telegrafista. Když ho po objevení jeho
vysílačky gestapo obklíčilo, pokusil
se o dramatický útěk po okapové
rouře z 5. patra, ale zranil se, byl zatčen, zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Dolejškova	
Prof. Dr. Václav Dolejšek
(1895–1945), český fyzik zabývající
se především spektroskopií, v letech
1918–26 působil ve Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy, na univerzitě
v Lundu, ve Švédsku a v Německu.
Spolupracoval s J. Heyrovským, roku
1929 založil oddělení rentgenové
spektroskopie, z kterého pak vznikl
Spektroskopický ústav UK. Roku
1935 se stal profesorem UK. V říjnu
1944 byl zatčen za odbojovou činnost, zemřel v terezínské Malé
pevnosti.

Chlumčanského

Braunerova	
František Augustin Brauner (1810–
1880), politik, právník, též zemský
advokát a nadšený vlastenec, předseda sekce Průmyslové jednoty
a jednatel Měšťanské besedy v Praze. V roce 1848 se podílel na koncipování požadavků památné schůze
z 11. března. Byl zvolen do Svatováclavského výboru, pracoval v Národním výboru, později v říšském sněmu.
Do roku 1853 byl činný v zemské, tzv.
vyvazovací komisi, která řešila otázky
kolem zrušení roboty. Ve své době
patřil spolu s F. Palackým a F. L. Riegrem k nejvlivnějším politikům. Staročechy zastupoval v zemském sněmu a v říšské radě.

Bulovka		
Bernard Ignác Bulla z Bullenau
(18. století), vlastník zdejší vinice
původem z Itálie, který v Praze brzy
zdomácněl, stal se předním měšťanem a radním Starého Města. Spolu
s radním Václavem Beckem se stal
nájemcem státního tabákového monopolu, byl iniciátorem tabákového
řádu pro pěstování a obchod s tabákem. Velmi zbohatl a dosáhl pro rodinu povýšení do šlechtického stavu.
Jeho syn Antonín rytíř Bulla z Bullenau se stal radou české komory.

Václav Leopold Chlumčanský
z Chlumčan a z Přestavlk (1749–
1830), pražský arcibiskup, pocházel
ze starobylého rytířského rodu, roku
1801 byl jmenován litoměřickým
biskupem, 1814 pak pražským arcibiskupem. Působil jako nezištný mecenáš, zřizoval nadace pro chudé
studenty, založil a dotoval také první
reálky jako nový typ škol v Čechách.
Museu království českého věnoval
při jeho založení 8000 zlatých. Josefu
Jungmannovi platil písaře pro vydání
Česko-německého slovníku.

www.praha8.cz

člen pražské městské rady
a náměstek pražského starosty. Vlastenec, své jmění odkázal Ústřední matici školské.
Zemřel v roce spojení Libně
s Prahou, což mimo jiné sehrálo roli při volbě názvu v roce
1904.
Karla Hlaváčka  Karel Hlaváček (1874–1898), český básník,
výtvarný kritik, grafik a malíř.
Patří k představitelům české
dekadentní poezie, symbolismus uplatňoval i v ilustracích
a grafických úpravách knih.
Kašparovo náměstí  Adolf
Kašpar (1877–1934), český malíř, ilustrátor a grafik. Zabýval
se krajinářskými motivy, akvarelem, ale především ilustrací knih A. Jiráska, K. V. Raise,
J. Nerudy, B. Němcové.
Klihařská  Název ulice od výrobny klihu bratří Malánů, která zde bývala v domě č. p. 214.
Ulice byla poprvé oficiálně pojmenována roku 1900 a vznikla
někdy před tímto datem.
Klínová  Současný název
platný od vzniku ulice v roce
1935 je odvozen z pomístního názvu Klíny, který reflektoval původní tvar zdejších pozemků.

Krejčího	
RNDr. Jan Krejčí (1825–1887), zakladatel české geologie, profesor Univerzity Karlovy, organizátor vědeckého a kulturního života. Podílel se na
geologickém mapování Čech a při
Národním muzeu prosadil zřízení
Komitétu pro přírodnické vyzkoumání Čech, pro které jako poslanec
zemského sněmu získal dotaci. Geologický a mineralogický obor doplnil
o paleontologii, zasloužil se o rozvoj
geografie. Napsal řadu učebnic, především první české geologické kompendium. Byl jedním z iniciátorů vybudování tunelu pod Vyšehradem,
u jehož portálu míval pamětní desku,
dnes přenesenou na Vyšehrad.

Lhotákova	
Kamil Lhoták (1912–1990), český
malíř, grafik a ilustrátor. Neměl speciální umělecké školy, studoval na
Karlově univerzitě. Od roku 1940 byl
členem Umělecké besedy, působil ve
Skupině 42 a od roku 1945 ve Sdružení českých umělců Hollar. Tématem jeho maleb byla zejména velkoměstská periferie a dopravní prostředky počátku 20. století (železnice,
automobilismus a letectví).

Koláčkova  Prof. František
Koláček (1851–1913), světoznámý fyzik, vypracoval elektromagnetickou teorii disperze světla, profesor Univerzity
Karlovy. Člen České akademie
věd a umění a Královské české
akademie nauk.
Konšelská  Konšelé (z latinského consules), starší jméno
pro městské radní. Libeň byla
v majetku Starého Města pražského (1662–1848) a Libeňský
zámek letním sídlem jeho primátora.
Korábské schody  Schody
mezi parkem Pod Korábem
a zahrádkářskou kolonií Košinka.
Kotlaska  Kotlaska, viniční
a později hospodářská usedlost, která patřila Antonínu
Gottlasovi (19. století), majiteli barvíren na dnešním Slovanském ostrově.
Koželužská  V místě ulice bývaly koželužské dílny. Ulice
vznikla před rokem 1900.
Kubišova  Jan Kubiš (1913–
1942), rotmistr čs. armády,
s J. Gabčíkem provedl atentát
na R. Heydricha. Padl s dalšími
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parašutisty 18. 6. 1942 obklíčen nacisty v kryptě kostela sv.
Cyrila a Metoděje v Praze.
Kundratka  Kundratka až
do začátku 19. století vinice a pak hospodářská usedlost, mj. v majetku Voříškových
z Kunratic.
Květinářská  Po vzniku ulice
mezi lety 1931 a 1935 nazvána
podle polohy mezi květinovými zahradami.
Libeňský most  Most spojující Libeň s Holešovicemi. Na
místě dnešního mostu stálo od
roku 1903 dřevěné provizorium, přenesené sem po skončení stavby mostu Legií. To
bylo nahrazeno dnešním mostem z let 1925–1928, architekti
mostu jsou Pavel Janák a František Mencl.
Libeňský ostrov  Původně
ostrov, dnes poloostrov při libeňském břehu Vltavy, byl
v majetku libeňského panství
a pak obce.
Liberecká  Liberec, město
v severních Čechách. Ulice
vznikla v souvislosti s výstavbou sídliště Severní Město.
Název nese od roku 1968.
Lindnerova  PhDr. Gustav
Adolf Lindner (1828–1887), filozof a pedagog. První profesor pedagogiky na univerzitě
v Praze. Ve filozofii stoupenec herbartismu až pozitivismu, v pedagogice navazoval na
J. A. Komenského.
Ludmilina  Sv. Ludmila (žila
na přelomu 9. a 10. století),
z kmene Pšovanů, manželka
knížete Čechů Bořivoje, šiřitelka křesťanství, pro něž získala svého vnuka sv. Václava.
Zavražděna na příkaz své pohanské snachy Drahomíry. Ulice nese název od roku 1895.
Malý Okrouhlík  Ulice prochází v místech Malého Okrouhlíku, nižšího návrší s dnes již
zaniklou vinicí, které sousedí
s vyšším vrchem Okrouhlík.
Na Dědince  Podle vinice Dědinka a stejnojmenné hospodářské usedlosti postavené
později, ke které svým severním koncem směřovala.
Na Dílcích  Pojmenování odvozeno z tehdejšího tvaru okolních pozemků. Název od vzniku ulice v roce 1935.
Dvoustranu připravila
Pavla Tomšíková
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Rekonstrukce

Pernerova byla zkolaudována.
Kapacita se zvýšila o 264 žáků

Interiéry školy v Pernerově ulici po rekonstrukci. Foto: MČ Praha 8

nnV pátek 31. května proběhla dlouho
očekávaná kolaudace na ZŠ a MŠ Pernerova, kde bylo v rámci projektu, který
reaguje na zvyšující se potřebu umístění žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími
potřebami a sociokulturním znevýhodněním, přestavěno 3. patro a půda
budovy.
V celé budově se postupně otevře jedenáct
zbrusu nových tříd pro 264 dětí z prvního
stupně a čtyři oddělení družiny pro 120 dětí.
Projekt je inovativní pro oblast konkrétní
výuky dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami i vytvořením učeben dle nejnovějších trendů ve školství a v souladu s technickými, hygienickými a pracovními potřebami pro specifickou výuku.
„ZŠ Lyčkovo náměstí, pod kterou nově
zrekonstruovaný objekt v Pernerově ulici
spadá, má velké zkušenosti s integrací dětí
se sociálním znevýhodněním a může být

pro ostatní školy příkladem. Realizace
projektu umožní bezproblémovou integraci
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
se sociokulturním znevýhodněním nebo
odlišným mateřským jazykem do běžných
tříd,“ říká místostarosta Tomáš Tatranský
(TOP 09 – STAN), který má v gesci mimo jiné
školství a evropské fondy.
Cílem je i zajištění výuky ve třídách s menším počtem žáků. Projekt vznikal na základě
společenské objednávky a změn v oblasti
školství směřujících k aplikaci inkluze na
všech úrovních vzdělávacího systému.

Budova získala novou izolaci

Součástí projektu je i zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Pernerova,
a to výměnou všech oken a vnějších dveří.
Tímto opatřením dojde k úsporám energie
na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti stávajících konstrukcí byly nedostatečné a objekt

byl hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci
se zlepší tepelně technické vlastnosti a energetická třída budovy.
Městská část Praha 8 pro tento projekt
získala finanční podporu ve formě dotace
z 23. výzvy Operačního programu Praha
– Pól růstu ČR, projekt ZŠ Lyčkovo náměstí,
objekt Pernerova 29 – Praha 8 – navýšení
kapacity základního vzdělávání za účelem
sociální inkluze a z 39. výzvy Operačního
programu Životní prostředí, projekt ZŠ Pernerova – Praha 8 – snížení energetické
náročnosti objektu.
Celkové stavební náklady projektu představují cca 188 milionů Kč, přičemž schválená podpora z Operačního programu Praha –
pól růstu činí cca 49 milionů Kč (z toho cca
30,5 mil. Kč je podpora z EFRR a cca
18,5 mil. Kč podpora z rozpočtu HMP).
Podpora z Operačního programu Životní
prostředí činí přibližně 3 miliony korun.


(mac)

t

Myslivecká soutěž pro děti
Začátkem června proběhl
devátý ročník střelecké soutěže, kterou pořádal myslivecký
spolek Prahy 8 spolu s městskou částí. Letos se zúčastnilo
dvanáct základních škol a žáci
tří nejlepších soutěžili ve
finále. I přes velké horko
panovala v areálu ZŠ Glowackého přátelská atmosféra.
Nejlepší tým si odnesl putovní
mysliveckou trofej. Všem
zúčastněným střelcům gratulujeme a přejeme pevnou
(til)
mušku do dalších let. 
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fotoohlédnutí

Dětské dny provázelo
sluníčko a skvělá atmosféra
Letos městská část Praha 8 oslavila tradiční
Den dětí hned na několika místech. Na louce
u pramenu Libeňka v Thomayerových sadech připravil Sokol Libeň pro děti desítky
aktivit. Skákalo se v pytlích, přeskakovalo se

lano nebo se chodilo po finské lávce, která
vyžadovala velmi dobrou rovnováhu.
V areálu základní školy Glowackého si děti
mohly zase vyzkoušet hokejbal, zaskákat na
trampolíně nebo si zastřílet z luku.

V Karlíně uvedl Den dětí místostarosta Tomáš Tatranský.

Na děti se nezapomnělo ani v Karlíně, kde
si malí i velcí návštěvníci vyslechli námořnické příběhy. Počasí se velmi vydařilo, a tak na
různá místa v Praze 8 přišlo spoustu dětí
(til)
oslavit svůj mezinárodní svátek. 

Na ZŠ Glowackého se cvičilo a skákalo na trampolíně.

Foto: Ondřej Chytil, Vladimír Slabý, Vít Jakoubek

během dětských dní si děti řádně zasportovaly a mohly vzkoušet své dovednosti a zručnost.

Den dětí hezky zaplnil louku v Thomayerových sadech.

Děti v Karlíně se na moment staly námořníky.
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ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt mikroklima v okolí školy
nnMikroklima v okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec.
Žáci zažijí netradiční výuku mimo
školní lavice, zkoumají kvalitu ovzduší,
přítomnost, funkci a kvalitu vody
a zeleně a získají znalosti o životním
prostředí ve svém okolí.
V Praze 8 se do projektu zapojila základní
škola Lyčkovo náměstí se žáky osmých tříd
z přírodovědných praktik pod vedením pana
učitele Jana Kubáta.
Žáci v květnu za sebou měli řadu pokusů
a měření, ze kterých například vyplynulo, že
největší dopravní zatížení je v její západní
části u ústí k autobusovému nádraží Praha –
Florenc (odhad pro odpolední špičku je až
720 aut za hodinu), naopak nejklidnější je
ulice v části u školy, kde je výrazně omezený
průjezd (odhad v odpolední špičce 50 aut za
hodinu). Při zkoumání lišejníků (jako bioindi-

ZŠ Palmovka

Setkání
pro radost

Budoucnost Palmovky v akci. Foto ZŠ Palmovka

V úterý 21. května se v KD Ládví konalo
Setkání pro radost. Děti, převážně z prvního stupně ZŠ Palmovka, vystoupily s úžasným programem plným zábavy, vtipu
a písní. Žáčci prvních tříd nám vtipně
pověděli, jaké budou mít povolání, a sehráli Jupííí, jdeme na to! Druháci zazpívali
Grónskou píseň a zahráli Pomádu. Činoherní soubor spolu s první a čtvrtou
třídou zahráli Letem, světem, muzikálem.
Třeťáci zacvičili s hudbou a ukázali Budoucnost Palmovky. Čtvrťáci chtěli žít
nonstop! Hudební část zajistil kroužek
fléten i za doprovodu klavíru. Moderátoři
z 2. stupně nás poutavě provedli celým
představením. Jejich spolužáci zajišťovali
technické zázemí. Děkujeme všem účinkujícím za úžasná vystoupení. Dále děkujeme společnosti Cobolis pivovar Ládví za
zajištění občerstvení pro naše malé a velké
účinkující. A v neposlední řadě děkujeme
také všem učitelům, kteří se svými žáky
připravili velmi pěknou podívanou.  (jerh)

Děti při zpracovávání projektu mikroklima.
Foto: ZŠ Lyčkovo náměstí

kátorů) v Kaizlových sadech vyšel jako nejhojnější lišejník Parmelia sulcata, dále byly
zastoupeny druhy Hypogymnia physodes,
Chrysothrix candelaris, Lecanora chlarotera,
Parmelia caperata, Parmelia subrudecta.
Dle očekávání nenalezli provazovku
Usnea, jelikož ta roste jen při koncentracích
SO2 nižších než 10 mikrogramů na metr
krychlový. Na zkoumané lokalitě v Pernerově ulici rostly hlavně na javorech a jerlínech
druhy H. physodes, Ch. candelaris, L. caperata. Výskyt byl četnější ve východní části
ulice (v západní jsou poměrně nově vysazené jerlíny, a četnost lišejníků je tedy nižší).
Karlín, tedy dle jejich pozorování, náleží
do oblasti s poměrně nízkou koncentrací SO2
v ovzduší, rostou zde totiž druhy, které
tolerují koncentrace nižší než 20 mikrogramů na metr krychlový.
Jan Korda, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí

ZPÍVÁNÍ

Úspěšné jaro s Osmikvítkem
nnPo krátkém nabrání sil na konci zimy
se všechna oddělení dětského pěveckého sboru Osmikvítek, který má své
zázemí právě na Praze 8, znovu vrhla
do nejrůznějších pěveckých aktivit
pro laickou i odbornou veřejnost.
Právě soutěže a přehlídky jsou pro malé
zpěváky místem setkávání, obrovským
zdrojem inspirace, ale i srovnání. Pokud se
navíc dostaví úspěch v podobě kladného
hodnocení poroty, je to nejlepší ocenění
trpělivé a dlouhodobé práce a děti jsou
úžasně motivovány do dalšího zkoušení.
Pampelišky, nejstarší přípravné oddělení Osmikvítku, se tentokrát vypravily
posbírat soutěžní zkušenosti na přehlídku
sborů do Skutče. Báječná nálada po cestě
byla předzvěstí neméně báječného pěveckého výkonu, který byl korunován Stříbrným pásmem, a dokonce zvláštním oceněním korepetitorky Jany Lepšové „za
citlivý multiinstrumentální doprovod”.
Na začátku dubna se pak dvě nejmladší
přípravná oddělení Osmikvítku zúčastnila
soutěže Zahrada písní. Předškoláci ve
Sněženkách obhájili již poněkolikáté
v řadě Zlaté pásmo a sbormistryně Iva
Hennová získala zvláštní cenu poroty za
dramaturgii soutěžního programu. Starší
Kopretinky si při své soutěžní premiéře
pod vedením druhé sbormistryně Terezy
Venclové vyzpívaly Stříbrné pásmo. Nadšení obou oddělní bylo obrovské. Navíc
korepetitorka Osmikvítku se opět dočkala
uznání za svůj mimořádný klavírní
doprovod.

Poslední měsíce však nebyly pro Osmikvítek zdaleka jen ve znamení soutěží.
Koncertní sbor uspořádal 20. března
v Salesiánském divadle charitativní koncert pro UNICEF. Na pomoc si přizval
spřátelené sbory Claireton Chorale, Coloreton, Paleček a Pueri Gaudentes. Koncert
se vydařil a radost byla o to větší, že výtěžek ve výši téměř deseti tisíc korun šel na
dobrou věc, konkrétně na program Dobrý
start do života.
Pokud vás akce Osmikvítku zaujaly,
můžete sledovat jeho činnost na stránkách
osmikvitek.cz a přijít se třeba i podívat
a hlavně poslechnout si sbor již ve čtvrtek
6. června v 18.00 do KD Ládví.
V případě, že by dokonce ve vaší rodině
nebo okolí byl nějaký šikovný malý zpěváček, Osmikvítek právě pořádá nábor nových členů, podrobnější informace jsou
také na webu nebo na facebookových
(kub)
stránkách sboru. 
Foto: Osmikvítek

Osmikvítek má několik souborů.
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ZŠ Žernosecká

Podnikli jsme
zájezd do
Španělska
nnNa přelomu května a června uspořádala naše škola ZŠ
Žernosecká už potřetí desetidenní pobytový zájezd do
Španělska pro svých 54 žáků.
Také letos jsme zavítali na pobřeží Costa Brava, ale poprvé
do krásného městečka Lloret
de Mar. Program byl jako vždy
bohatý a každý si mohl vybrat
z několika výletů. Navštívili
jsme např. benediktýnský klášter Montserrat, významné
poutní místo v horách Katalánska. Také jsme se vydali lodí
do historického města Tossa de
Mar. Samozřejmě jsme nemohli
vynechat nádhernou Barcelonu
s katedrálou Sagrada Familia
(jedna z nejznámějších staveb
Antonia Gaudího), „zpívajícími“
fontánami, přístavem se sochou
Kryštofa Kolumba, ulicí Las
Rambles a horou Montjuic.
Velkým zážitkem byla pro
fotbalové fanoušky také návště-

va Nou Campu – stadionu klubu
FC Barcelona. V teplejších dnech
jsme vyrazili do aquaparku
Waterworld a mořského světa
Marineland, kde děti, kromě
vodních atrakcí, mohly sledovat
úžasné vystoupení delfínů,
lachtanů nebo papoušků. Nabitý
program jsme prokládali každý
den koupáním v moři, jízdou ve
vlnách na paddleboardu, opalováním na pláži a hrou plážových
sportů, jako je pétanque, volejbal, fotbal a ragby.
Na co bude asi každý z nás
vzpomínat, kromě všech výletů
a zážitků, je určitě úžasná španělská kuchyně. Dětem se ve
Španělsku moc líbilo, byly nadšené a nikomu se moc nechtělo
zpátky „do školy“. Nejčastější
otázka byla: „Bude Španělsko
i příští rok?“ … uvidíme, určitě
to stojí za to.
Markéta Vránová a Tomáš
Náhlý, učitelé ZŠ Žernosecká

Děti si vyzkoušely jízdu na paddleboardu na moři. Foto: ZŠ Žernosecká

Toulky s dětmi za Prahou

Ocenění

Cena Eduarda
Štorcha
nnKaždoroční ocenění pro nejlepší
učitele v Praze 8 již má své vítěze.
Slavnostní předání diplomů proběhlo
24. června v Grabově vile v Libni.

Někteří lidé žijí v Praze od narození a ani netuší, jaká kouzla ukrývá. K těmto lidem se
však Jan Diviš rozhodně neřadí. A ptáte se, o koho se jedná? Honza je otec dvou dětí
a skutečný milovník Prahy. Tento výjimečný člověk vytvořil program, který zahrnuje
putování Prahou a hledání a prozkoumávání míst, kterých bychom si možná ani nikdy
nevšimli. To, co je jeho vášní, předal nejprve svým dětem a pak přešel i za hranice vlastní
rodiny a ocitl se u nás v MŠ Bojasova. Spolupracujeme s ním již několik let a vždy se
na něho všichni moc těšíme. Ve svých programech ukazuje dětem nejen krásy Prahy, ale
nutí je také interaktivně jednat, poznávat a hledat. Prostřednictvím všech smyslů se děti
zapojí do skutečného hledání pokladu, a to formou hry. Úkolem je vyřešit skutečnou
pražskou záhadu. Honza má dar děti učit tak, že ani neví, že se učí.

Kateřina Skýpalová, učitelka MŠ Bojasova

Mezi oceněnými jsou Alžběta Kantorová
(ZŠ Žernosecká), Alena Poláková (ZŠ Mazurská), Marija Sevruková (ZŠ Bohumila
Hrabala), Martina Kaslová (ZŠ Glowackého), Kristýna Svatková (ZŠ a MŠ
Na Slovance), Jana Průšová (ZŠ Palmovka), Jitka Košatová (ZŠ a MŠ U Školské
zahrady), Marie Hubálková (ZŠ a MŠ
Dolákova), Michaela Robková (ZŠ a MŠ
Ústavní), Jana Andrýsková (ZŠ a MŠ
Petra Strozziho), Šárka Menclová (ZŠ
Libčická), Hana Vodová (ZŠ Burešova),
Olga Škrábková (ZŠ Hovorčovická),
Gabriela Žďárská (ZŠ a MŠ Lyčkovo
náměstí), Hana Procházková (ZŠ Na Šutce). Více se dozvíte v srpnovém čísle
(til)
Osmičky.
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Školství a mládež
ZŠ Burešova

Proč se učím
matematiku
nebo cizí jazyky

nnŽáci ZŠ Burešova se mohou
pyšnit nejen sportovními
úspěchy, ale i zajímavými
výsledky z vědomostních
soutěží a aktivit.

Matematické soutěže Pangea,
která je určené dětem od čtvrtého do devátého ročníku, se i letos účastnili žáci naší školy.
Nejlépe se umístil Jiří Zástěra ze
4.C, který byl ve své kategorii
první nejen mezi žáky naší školy,
ale získal i první místo z 1965
dětí v celém kraji. Svým výborným umístěním si Jirka zajistil
postup do národního finále a zde
se umístil na osmém místě.
V tomto školním roce se
v dubnu konal již 13. ročník
celopražské soutěže Come and
Show v anglickém jazyce, a tři-

náctka ZŠ Burešova přinesla
mnoho skvělých výkonů a zajímavých ocenění. V kategorii
Starter pro žáky 1. a 2. ročníku
získala zlaté pásmo skupina
žáků 2.C třídy, dále Hanna Belák
(2.C), která kromě umístění ve
zlatém pásmu získala zvláštní
ocenění poroty za mimořádný
výkon. V kategorii Beginner pro
žáky 3.–4. ročníku (jednotlivci)
získala zlaté pásmo žákyně 3.C
Eliška Merunková. V kategorii
Advanced pro žáky 7.–9. ročníku
(skupiny) získali zlaté pásmo
žáci: Veronika Luxíková z 9.B,
Jakub Vrba z 9.C a Vojtěch Bareš
z 8.A. Kategorii Adavanced pro
žáky 7. až 9. ročníku (jednotlivci)
ovládl žák 9.C Timofei Chulkov.
Za recitaci se umístil ve zlatém

pásmu, za zpěv získal stříbrné
pásmo. Porota mu, jako žákovi
9. ročníku, udělila zvláštní cenu
za dlouholetý přínos do soutěže
Come and Show.
Žáky připravovaly na soutěž
paní učitelky Dana Beranová
a Mária Adamcová, druhé jmenované se dostalo speciálního
ocenění poroty za dlouholetou
práci, neboť připravuje své
talentované žáky do soutěže
Come and Show nepřetržitě
od jejího počátku.

Cizí jazyky v běžných
situacích

Přehlídky na ZŠ a MŠ, Praha 6,
náměstí Svobody 2, Cizí jazyky
hravě ve francouzském jazyce,
jsme se zúčastnili s žáky devátého ročníku. Žáci museli prokázat
konverzační dovednosti na dané
téma. Byli oceněni diplomem.
Ocenění v soutěžích ale není to
hlavní. Důležité je umět získané
vědomosti využít především
v běžných situacích.
Loni na ZŠ Burešova odstartoval mezinárodní projekt Erasmus+ pod názvem Sledujme
řeky, chraňme sladkovodní
ekosystémy… zlepšeme naše
postoje a naše chování k životní-

mu prostředí, který spojil do
jednoho tříletého partnerství
celkem jedenáct zemí. Náš
projekt byl oceněn certifikátem
kvality eTwinning, což umožnilo
žákům a pedagogům zúčastnit
se zahraničního týdenního
pracovního pobytu v Bulharsku.
Žákyně deváté třídy Adéla
Kubánková své dojmy ze zahraničního výjezdu popsala takto:
„V dubnu jsem měla příležitost
objevit krásy Bulharska díky
projektu Erasmus+, který mi to
umožnil společně se školou ZŠ
Burešova. Nicméně týden byl
samozřejmě plný práce na projektu. Zavítali jsme do muzea
vody, kde jsme se věnovali ochraně vody, živočichů, a dokonce
pracovali v laboratoři. Pracovali
jsme na hře, která se zabývala
poznáváním vodstva Bulharska,
ale také zvířat, jež ve vodě a v jejím okolí žijí. Výsledky naší práce
jsme zpracovali do prezentací.
Byla to skvělá zkušenost nejen
pro obohacení mých jazykových
dovedností, ale i pro spolehnutí
se sama na sebe a nutnost přežití, která mě nutila se domluvit
francouzsky i anglicky,“ říká
k projektu žákyně Adéla Kubánková. 
(dap)

aerobik

Sedm titulů putuje do Kobylis
nnVýprava závodníků z pražského Fitness centra Báry a Hanky Šulcové
trhala rekordy na šampionátu, který se uskutečnil od 30. května do
1. června v polském Krakově.
Klub sídlící v zrcadlovém sále ZŠ Burešova
na Praze 8, který již dvacet let sbírá úspěchy napříč soutěžemi sportovního aerobiku
a fitness jak v naší republice, tak na mezinárodních závodech, se s tím na Evropě

doslova „nemazal“ a přivezl do Čech neuvěřitelných sedm titulů mistrů Evropy, jednu
stříbrnou příčku, jednu bronzovou a jedno
finálové umístění na 6. místě. Přitom již
samotná účast na mistrovství Evropy je

Úspěšný tým „Šulcovek“ na ME v Polsku. Foto: Bára Šulcová

vždy pro každý klub velkým úspěchem.
Česká republika se řadí mezi špičku aerobiku ve světě, široká základna klubů po celé
naší zemi skýtá spoustu talentů a dobře
organizovaných týmů a probojovat se na
nominačních závodech mezi tři nejlepší
v každé kategorii, kteří potom mohou být
součástí české reprezentace na mezinárodních závodech, je každým rokem obtížnější
a obtížnější. Nicméně vedoucí klubu Báry
a Hanky Šulcové včetně všech trenérů
dokáží držet laťku úspěšnosti v ČR stále
hodně vysoko! Klub byl již desetkrát ve své
historii oceněn titulem nejúspěšnějšího
klubu České republiky. A letošní výprava
závodníků z Prahy 8 na evropském šampionátu svoji kvalitu více než potvrdila! Z Prahy Kobylis odjížděla díky tvrdé práci všech
zúčastněných nejpočetnější skupina reprezentantů z Čech.
„Kdo byste se chtěl přidat do naší báječné
aerobikové rodiny, kterou z legrace nazýváme #onebigcrazyfamily, není nic jednoduššího. Stačí pro svoji holčičku dle jejího věku
a výkonnosti vybrat vhodný kurz, kterých
od září otevíráme opět celou řadu,“ říká
Hanka Šulcová.
Bára Šulcová
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Územní rozvoj
vyjádření

Komise informuje
obyvatele Prahy 8

nnKomise pro územní rozvoj
a památkovou péči zveřejňuje v Osmičce výsledky své
činnosti. Jednotlivá rozhodnutí najdete na této stránce.
Kotlaska

Žádost o vyjádření (aktualizaci
stanoviska) k prodeji pozemků
v lokalitě Kotlaska, k. ú. Libeň,
parc. č. 2983/1, 2983/3, 2983/4,
2983/5, 2983/6, 2983/7, 2983/9,
2983/13, 2983/14, 2983/15,
2583/16, 2983/17, 2983/18,
2983/21, 2983/24, 2983/28,
2983/29, 2983/32, 2983/33,
2983/34, 2983/35, 2983/36,
2983/37, 2983/38, 2983/41,
2983/42, 2983/45, 2983/48,
2983/49, 2983/53, 2983/54,
2983/55, 2982/34, 2982/35,
2982/36.
Komise pro uzemní rozvoj
souhlasí s prodejem pozemků za
podmínky, že se žadatel zaváže
k zachování veřejné propustnosti území a k realizaci dopravního
řešení. Při dalším mimořádném
jednání, komise navrhla změnu
územního plánu pro tuto oblast
na obytné.

Čimice

Žádost o vyjádření k návrhu na
pořízení změny územního plánu
zkráceným postupem, parc. č.
1034/3, 1034/4, 1034/9, 1034/10,
1034/11, 1034/12, všechny na
k. ú. Čimice, ul. K Ládví, ze ZMK
(zeleň městská a krajinná) na TI
(technická infrastruktura).
Komise pro uzemní rozvoj
zásadně nesouhlasí s návrhem
na pořízení změny územního
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Pozemky v okolí
OC Krakov

Žádost o vyjádření ke směně
pozemků a zřízení služebností
a předkupních práv ve prospěch žadatele – směna pozemků parc. č. 1306/66, 1307/49,
1307/13, 1307/50 a části pozemku parc. č. 1306/23 (o výměře 620 m2, dle GP č. 238350/2017 nově označeno jako
parc. č. 1306/70), (vlastník
žadatel) za pozemky parc. č.
1306/64, 1306/63, 1306/62,
1306/6, 1308/50 a části pozemku parc. č. 1306/9 (o výměře
16 m2, dle GP č. 2275-72/2015
nově označeno jako parc. č.
1306/69), (vlastník hlavní
město Praha), dále nové zatížení pozemků hlavního města
Prahy (získaných směnou
a i dalších) zřízením služebnosti a předkupních práv ve prospěch žadatele pro část pozemku parc. č. 1306/23 (nově
označeno jako parc. č. 1306/70)
a pro pozemky parc. č. 1306/65,
1321/31, 1306/66, 1307/47,
1307/48, 1307/13, vše na k. ú.
Troja, při ul. Hnězdenská. Komise pro uzemní rozvoj navrhuje
souhlasit se směnou pozemků
vč. zřízení služebností a předkupních práv ve prospěch
Centra Krakov, a. s., za podmínky, že tato a. s. zajistí na zásobovacím dvoře zřízení klecového
zařízení pro uskladnění veškerého dodávaného zboží. 
(vít)

Masarykovo nádraží

Žádost o vyjádření k podkladové
studii transformace severovýchodní části Masarykova nádraží pro účely pořízení změny
územního plánu zkráceným
postupem, parc. č. 2537/1,
2537/162, 2537/101, 2537/171,
2537/99, 2537/102, 2537/173,
2537/84, 2537/83, 2538, k. ú.
Nové Město. Komise pro uzemní
rozvoj navrhuje souhlasit s podkladovou studií transformace
severovýchodní části Masarykova nádraží pro účely pořízení
změny územního plánu zkráceným postupem za podmínky
zajištění pěšího propojení mezi
Prahou 8 a Prahou 1 a za podmínky uzavření smlouvy o poskytnutí materiální podpory
městské části Praha 8 ve formě
finančního plnění na rozvoj
a podporu MČ Praha 8 pro
rozvoj občanské vybavenosti
a veřejného prostoru dle aktuálních potřeb MČ Praha 8 ve prospěch jejích občanů.

Komise pro uzemní rozvoj nesouhlasí s navrhovanou obytnou
výstavbou v prostoru současné
orné půdy a stahuje žádost

Chudá Praha (1781−1948)
Lidé – Místa – Instituce
17. 4.–25. 8. 2019

Žádost o vyjádření k prodeji
pozemků parc. č. 415, 416/1, k. ú.
Kobylisy, ul. Klapkova.
Komise navrhuje souhlasit
s prodejem pozemků za podmínky, že žadatel vybuduje na prodávaných pozemcích na své náklady veřejnou komunikaci pro
průchod a průjezd mezi ul. Klapkova a Rolnická. Navržené hmotové řešení nepovažuje komise za
optimální, očekává proto, že
v této věci budou probíhat další
jednání. Komise doporučuje
zpracovat studii na širší vztahy.

Bohnice, pozemky
za psychiatrickou
nemocnicí zahrádkářská oblast

H

Žádost o vyjádření k prodeji
pozemků parc. č. 835/3, 835/4,
k. ú. Karlín a parc. č. 3947/4,
3947/5, k. ú. Libeň, oblast Krejcárek. Komise pro uzemní
rozvoj navrhuje nesouhlasit
s prodejem pozemků, protože
v žádosti postrádáme podrobné
konkrétní údaje o záměru
žadatele.

Klapkova

plánu a nesouhlasí ani s použitím zkráceného postupu při
pořizování této změny územního
plánu. Komise požaduje zpracování zadání, jehož součástí bude
řešení dopravy v dané lokalitě.
Jedná se o území s nedořešeným
dopravním propojením oblasti
Čimic na ul. Ústeckou. V platném
územním plánu je navrženo
propojení ulicí Dopraváků, které
však fyzicky neexistuje, není ani
ze strany hlavního města Prahy
připravováno, přičemž část
dotčených pozemků je navíc
ve vlastnictví fyzických osob.
Veřejně prospěšná stavba Rozvodny Sever je navržena tak, že
ruší jediné v tuto chvíli fyzicky
existující propojení Čimic (i budoucího Čimického přivaděče)
na ulici Ústeckou, tj. ul. K Ládví.
Jestliže žadatel u této změny
argumentuje tím, že „skutečné
využití ploch mnoho let neodpovídá označení“, pak stejný argument lze použít pro komunikaci
K Ládví. Proto považujeme
řešení dopravy za mimořádně
důležité. Po splnění výše uvedeného je možno očekávat přehodnocení negativního vyjádření
městské části Praha 8 k navržené změně.

M

Krejcárek

o změnu územního plánu z minulých let. Jde o prostor naproti
a okolo tzv. zahrádkářských
kolonií (U Draháně) a navrhuje
v novém uzemním plánu ponechání současného stavu.
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EPOS 257

Dýmová hora
17. 4.–29. 12. 2019
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50 let se Čtyřlístkem
3. 5.–22. 9. 2019

www.muzeumprahy.cz
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Kultura
fotoreportáž

Starobohnické posvícení
již podvanácté
V neděli 19. května se na náměstí ve Starých Bohnicích
uskutečnilo již podvanácté
oblíbené Starobohnické
posvícení.

Letošní program začal v již
v 11 hodin poutní mší svatou
Římskokatolické farnosti sv.
Petra a Pavla v Bohnicích.
Od pravého poledne se pak na

pódiu střídaly kapely různých
žánrů. Po celé odpoledne návštěvníci mohli vyslechnout
kapely nebo divadelní uskupení.
Po lidových písničkách praž-

ských harmonikářů, kteří kulturní program odstartovali,
vystoupil komorní soubor
Ludus Muscius a po něm dětské
divadélko Baribal.
Během celého posvícení bylo
k dispozici mnoho stánků
s jídlem i pitím. Své dveře otevřel i historický statek Vraných,
který funguje jako komunitní
centrum.
Celé veselí zakončila kolem
páté hodiny tombola a po ní
staropražská kapela Pardálové.
(til)


Na staroBohnickém posvícení se sešli zástupci radnice a farnosti spolu se všemi generacemi bohnických obyvatel. Foto: Ondřej Chytil
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sektání pod platany

Trhy v Karlíně,
jak je neznáte
nnLidé mají v Praze 8 staronové místo, kde strávit
sobotní odpoledne.
Karlínské setkání pod platany,
které organizuje MČ Praha 8 od
května tohoto roku, navazuje na
tradici karlínských trhů. Setkání kombinuje tradiční trhy
spolu s kulturními akcemi pro
děti a dospělé.
„Snažíme se vrátit karlínským
občanům jejich trhy. Rozhodli
jsme se rozšířit farmářský sortiment o streetfood a umělecké

workshopy pro děti. Ty se mohou naučit například základy
rytectví nebo uměleckého kování, “ říká radní pro kulturu Michal Švarc (Patrioti pro Prahu 8).
Setkání pod platany se rozšířilo
i o další aktivity pro děti. Ty se
mohou do budoucna těšit na
loutkové divadlo a koncerty.
Platany se tyčí na pravé straně
od kostela a v horkých měsících
mohou poskytnout občanům
dlouho vyhledávaný stín. „Chceme, aby Setkání pod platany
bylo především pro lidi. Budeme

Libeňské jaro mladých

Setkání pod platany se koná vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.
Foto: Ondřej Chytil

rádi, když nám občané přes
facebook napíší, co by si u kostela přáli do budoucna vidět,”
dodává radní Michal Švarc.

Na Karlínské setkání pod
platany mohou lidé přijít každou
sobotu od 9 do 16 hodin. Akce se
(rej)
koná za každého počasí. 

film

Letos se v kině
promítat nebude

Koncertem Antonína Dvořáka v provedení ZUŠ Taussigova
skončil 5. června jubilejní 25. ročník nesoutěžní přehlídky žáků
pražských základních uměleckých škol a konzervatoří. Žáci na
závěr festivalu zahráli dva Slovanské tance.(til)

Koncert Brazilců na zámku

V pondělí 10. června zahráli v Libeňském zámečku brazilští
umělci s českými hudebníky skladby Antonína Dvořáka v originálním provedení.(til)

V roce 2000 poprvé pořádal
Český rozhlas na své zahradě
v Karlíně Filmové léto a až do
letošního roku tuto tradici
přerušily pouze povodně.
Letos však Český rozhlas
Karlínské filmové léto pořádat
nebude. Důvodem je úprava
zahrady, která velkým provozem trpěla, a zároveň plánuje
jiné marketingové aktivity.

V posledních letech tuto akci
programově zajišťovala agentura Kristián. Bohužel se jí
nepodařilo zajistit jiné vhodné
prostory, takže letošní ročník
se konat nebude. S radnicí
Prahy 8 hledáme jiné vhodné
prostory na příští rok.
Zdeněk Kocábek,
Karlínské filmové léto

Noc kostelů v Kobylisích

Zástupci radnice městské části Praha 8 slavnostně zahájili
celorepublikovou Noc kostelů v Salesiánském středisku mládeže v Kobylisích. 
(til)
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Kultura
hudba

Festival Mezi ploty
byl znovu plný veselí
nnNa letošní festival Mezi ploty, který se uskutečnil 25. a 26. května v areálu
Psychiatrické nemocnice Bohnice, přijelo 160 muzikantů a divadelníků.
Mnohahektarový bohnický areál se o posledním květnovém víkendu opět proměnil
v dějiště jednoho z nejpopulárnějších festivalů u nás. V obrovské žánrové pestrosti si

každý mohl přijít na to, co je jeho srdci
blízké.
„Mám pocit, že naši účinkující mají v tom
nejlepším smyslu o kolečko více. Stojí totiž

Na hlavním pódiu se vystřídali nejznámější muzikanti.

stejně jako my mimo proud arogance, bezohlednosti a netolerance, který se na nás ze
všech stran valí. Jsem si jistý, že takoví
budou i všichni, kteří se na ně do Bohnic
přijdou podívat,” říká ředitel a zakladatel
festivalu Robert Kozler.
Hlavní scéna na louce před kostelem
přivítala slavné české kapely. Hvězdou
večera byla skupina Divokej Bill. Ale i milovníci nekonvenční muziky si přišli na své
a mohli vyslechnout na alternativní stagi
např. kapelu Zrní.
Celému festivalu nechyběla ani rodinná
zóna se spoustou pohádek, tvůrčích dílen
a soutěží pro děti. Letošní ročník vskutku
(til)
oslovil lidi všech věků a zájmů.

Divadelní představení Rezignace Kašpárka v rohlíku. Foto: Mezi ploty

Užitečné informace
a odkazy pro seniory
SOS Praha 8
Pečovatelská služba, denní
stacionář, centrum
aktivizačních programů
www.sospraha8.cz
Gerontologie
Informační servis o službách
pro seniory
www.gerontologie.cz

Diakonie Českobartrské
církve evangelické
Středisko křesťanské pomoci
v Praze; pečovatelské a sociální
služby
www.skp.diakoniecce.cz
Domov pro seniory
Ďáblice
Zařízení sociálních služeb
hlavního města Prahy
www.ddablice.cz

Alzheimer
Pomoc pacientům postiženým
syndromem demence a jejich
rodinám
www.alzheimer.cz

Domov pro seniory
a Domov se zvláštním
režimem Kobylisy
www.ddkobylisy.cz

Amelie
Pomoc onkologicky nemocným
a jejich rodinám
www.amelie-os.cz

Domov pro seniory Nová
slunečnice
Domov pro seniory hl. m. Prahy
www.novaslunecnice.cz

Gerontologické
centrum
Poskytovatel zdravotnických
a sociálních služeb v Praze 8
www.gerontocentrum.cz
Pečující on-line
Staráte se o starší osobu
a nevíte si rady?
www.pecujici.cz
Hewer
Služby osobní asistence
www.pecovatel.cz
Komunitní centrum
Právě teď
Komunitní centrum určené
seniorům a mezigeneračnímu
setkávání a aktivitám
www.kc-praveted.cz

Národní centrum
domácí péče
České republiky
Informační a poradenský servis
v oboru komplexní – integrované zdravotní a sociální péče
www.domaci-pece.info
Pražská Osma
Virtuální klub S60+ určený
seniorům městské části Praha 8
www.prazskaosma.cz
Zdravnet.cz
Zdraví a zdravotnictví na
českém internetu
www.zdravnet.cz
Život 90
Portál určený seniorům a jejich
blízkým
www.zivot90.cz
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Soutěž
domácí zvířata

Nejhezčí kocour z Prahy 8

nnČasopis Osmička vyhlásil do červencového čísla soutěž o nejhezčího kočičího mazlíčka z naší městské části.
Konkurence byla obrovská a všichni soutěžící si své kožíšky na focení řádně připravili. Představujeme vám první
tři vítěze naší soutěže. Děkujeme všem majitelům za zaslané fotografie a vítězům přejeme krásné kočičí léto. 
(til)

Flaki

Čeněk

Chabr

Městská část
Praha 8

BARBORA
SLÁDKOVÁ
krajiny vnitřní
a vnější
12. 6. – 27. 9.
2019

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
o //

Zveme Vás na XVI. ročník
OTEVŘENO

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

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

27. - 28. července 2019
Šílenej Dobrouš // Brána do pekel // Divadlo Tondy Novotného // terapeutické dílny
// Leroy Duncan // RichMek // Fakt Mothers a hosté // Peklem // Bohnická divadelní
společnost ® // řemesla // Koala Union // pohádky pro děti a hlavně pohoda
Za podporu děkujeme panu Ing. Jaromíru Šimonkovi, spolumajiteli hradu.

36

OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / červenec 2019 

www.praha8.cz

Sport
míčové sporty

Beachklub Ládví
hostil turnaj
v plážovém
volejbalu
nnV pražském Beachklubu Ládví proběhl o víkendu
24.–26. května úvodní turnaj Mentholka Super Cup
v plážovém volejbalu.
Zlato vybojovali po vyrovnaném finále české jedničky Perušič se Schweinerem, kteří porazili Brazilce Santose s Carvalhaem těsně 2:1 na sety. V ženách vyhrála vicemistryně
Evropy Míša Kvapilová s novou
spoluhráčkou Míšou
Kubíčkovou.
V nádherném počasí a za
výborné divácké kulisy proběhl
v pražském Beachklubu Ládví
úvodní turnaj beachvolejbalové
série Super Cup. Na turnaji se
sešla kompletní česká špička
doplněná zahraničními hráči
z Brazílie, Srbska, Rakouska,
Slovenska a z Jižní Afriky. Pro
většinu dvojic sloužil turnaj
jako ostrá příprava před

čtyřhvězdičkovým turnajem
Světové série v Ostravě.
Mužský turnaj vyhráli nasazené jedničky David Schweiner
s Ondřejem Perušičem, kteří
porazili Brazilce Saymona
Santose s Gustavem Carvalhaem těsně 2:1 na sety. V třetím
setu si vzal hlavní slovo rozhodčí, který místo vyrovnání na
14:14 pískl dotyk sítě a ukončil
zápas ve prospěch české dvojice.
„S Brazilci to máme po dnešku
jedna – jedna. Minulý týden nás
porazili doma v Brazílii, tak
jsme jim to vrátili. Uvidíme, zda
se potkáme příští týden v Ostravě,“ řekl k vítězství Ondřej
Perušič. Na třetím místě skončili Srbové Klasnic s Milicem,

Vítězná ženská dvojice vesele zdraví své fanoušky. Foto: beachclub.cz

kteří s přehledem porazili českou dvojici Martina Tichého
s Jindrou Weissem.
V ženské části turnaje se ve
finále potkaly nasazené jedničky Míša Kvapilová s Míšou
Kubíčkovou s domácí dvojicí
Terezou Kotlasovou a Danielou
Resovou. Obě dvojice budou
příští týden reprezentovat
Českou republiku na turnaji
Světové série v Ostravě a Super
Cup na Ládví pro ně byl vynikající přípravou. Finále přesvědčivě vyhrála ve dvou setech
dvojice Kvapilová s Kubíčkovou.
Na třetím místě se umístily

Marie Sára Štochlová, Miroslava
Dunárová, které v utkání
o 3. místo porazily dvojici Válková, Komárková.
Zajímá vaše děti beachvolejbal? Přihlaste je na příměstské
tábory, které v Beachklubu již
několik let pořádáme. Děti si
vyzkouší plážový volejbal,
poznají nové kamarády a zahrají si společnou celotáborovou
hru s Sherlockem Holmesem
a užijí si spoustu zábavy.
Více informací najdete
na webu beachclubladvi.cz.
Matěj Brnka
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dobročinná akce

Žáci běželi pro dobrou věc

nnMěstská část Prahy 8
ve spolupráci se Základní
školou U Školské zahrady
a 68. pionýrskou skupinou
Lvíčata uspořádala dvanáctý ročník Běhu naděje
v Praze 8.

Tento dobročinný běh je spojený se sbírkou peněz pro onkologicky nemocné pacienty. Výtěžek je v plné výši odevzdán na
celorepublikové konto, odkud
je v současné době předáván
klinice genetické hematologie
a onkologie Fakultní nemocnice
v Motole na výzkum predispozice k nádorovým onemocněním
v dětském věku.
Děti běžely celkem čtyřikrát
360, 750, 2300 a 2800 metrů.
Za jedenáct let trvání Běhu
naděje se vybralo 5,8 milionu
korun. Žádný z účastníků nestál
na stupních vítězů, ale všichni
(rej)
zvýšili naději potřebným. 

Běh Naděje je veřejná sbírka pořádaná každoročně za účelem získání finančních prostředků na výzkum léčby rakoviny.

Foto: Ondřej Chytil
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Sport
cyklistika

Velká cena Prahy 8 v BMX

nnV sobotu 1. června se na
bikrosové dráze TJ Slovan
Bohnice konal 21. ročník
tradičního závodu Velká cena
Prahy 8, která byl zároveň
Krajským přeborem Prahy.
Kromě zkušených borců, kteří se
BMX věnují závodně, se mohli
zúčastnit také příchozí jezdci bez
závodní licence a jezdci na horských kolech. Celkem se do
závodu přihlásilo 142 jezdců.
Vítězem hlavní kategorie Elite
Men a výhercem velkého putov-

ního poháru se stal stejně jako
v předchozích třech letech Dominik Topinka z Bikrosklubu Řepy.
Akce se konala pod záštitou
starosty Prahy 8 Ondřeje Grose
(ODS). Slavnostního zahájení se
ujal místostarosta Prahy 8 Jiří
Vítek (Patrioti pro Prahu 8)
spolu s předsedou TJ Slovan
Bohnice Ivanem Janečkem.
Atmosféra byla skvělá, počasí
se vydařilo a závod se obešel bez
větších zranění.
Kamila Diblíková

Nejlepší jezdci oslavují zasloužené vítězství.

tanec

Mažoretky přivezly
titul Mistryň ČR

Tým Exploze Praha získal několik ocenění. Foto: exploze.eu

V moravském Přerově se o víkendu 25.–26. května sjela
špička sportovních mažoretek
u nás. Konalo se zde totiž finále
mistrovství České republiky.
Bohnický tým Exploze si odnesl
prvenství hned ve čtyřech
kategoriích. „Pro mě je to
ohromný úspěch, některé holky

na to čekaly několik let,“ říká
s úsměvem trenérka a choreografka Lenka Kotvová. Všechny
členky týmu tak získaly ocenění. Exploze Praha se už deset let
věnuje tanečnímu pojetí mažoretek, které kombinuje balet,
gymnastiku, tanec a práci
(til)
s náčiním. 

fotbal

Sto deset let FK Admira

nnV sobotu 8. června oslavil
fotbalový klub FK Admira Praha
sto deset let existence.

Pokračovatel letitých tradic si tak připomněl památný den 19. května 1909, kdy byl
založen SK Meteor Kobylisy, na jehož první
kroky Admira dodnes navazuje. Oslavy byly
skromné a zaměřené na mládež, naději

kobyliského fotbalu. Klub pod záštitou MČ
Praha 8 uspořádal turnaj Admira Cup pro
děti ročníku 2008, tedy kategorii U11.
Zúčastnilo se šest družstev. Nejúspěšnější
byl AFK Slavoj Podolí, druhá skončila
domácí Admira a třetí SK Dolní Chabry.
Ceny a medaile účastníkům předal starosta
MČ Praha 8 Ondřej Gros (ODS), který mla-

Fotbalový Klub Admira Praha letos oslavil kulaté výročí.

dým hráčům poděkoval za čestný sportovní
boj a popřál všem mnoho úspěchů v dalších
fotbalových aktivitách. Velký dík za uspořádání turnaje patří dobrovolným pracovníkům FK Admira v čele s členkou jeho
výkonného výboru Helenou Sobotkovou.
Aleš Pivoda, FK Admira Praha
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koulové sporty

Tradiční turnaj
Kulové osmy
v pétanque
nnV neděli 2. června se na
nádherném hřišti pro pétanque při ZŠ Glowackého
uskutečnil letošní 4. ročník
turnaje Pražského jara.
Hřiště má mezinárodní parametry a je největším a nejhezčím
hřištěm v Praze. Proto se zde
koná několik turnajů ročně,
probíhá tady pravidelně Pražský
pohár a odehrává se zde i Mistrovství klubů České republiky
týmů. Od roku 2012 zde celoročně trénujeme – jako klub třikrát
týdně, jako jednotlivci téměř
denně, a díky tomu máme v klubu vícemistry i mistry ČR v pétanque. Samozřejmě si sem
chodí hrát i rodiny s dětmi.
Dnešní turnaj je ale koncipován jako souboj členů domov-

ského klubu s pozvanými hosty.
Již tradičně sem proto přijeli
hráči z Kostomlat, Chrudimi
a Vědomic, navíc doplnění novými hráči z Prahy 7, 9 a 13. Memoriál je pořádán jako vzpomínka
na prvního předsedu klubu
Kulová osma Jardu Mrkvičku.
Turnaj se konal za krásného
letního počasí. Naše členky
připravily na snídani moc dobrou pomazánku, na oběd výborné špízy a jako překvapení ke
kávě upekly dorty. Hráči ve
spolupráci s městskou částí
Prahy 8 připravili společně
hřiště a zázemí. Tímto všem
dobrovolníkům moc děkuji!
Když pozvaní účastníci dorazili, začalo se hrát o čest a slávu.
Po čtyřech kolech hry a následujícím semifinále a finále se

Pétanque je tradiční společnská hra z Francie. Foto: Kulová osma

podařilo získat bronz týmu PP
a stříbro si vybojoval hostující
tým z Kostomlat. První místo
a zlatý pohár zůstal letos doma
díky manželům Elišce a Oldovi
Borovičkových z pořádající
Kulové osmy. Medaile a ceny
hráčům předal za městskou část
Prahy 8 Mgr. Vladimír Slabý.
Po turnaji následovala pro hráče
ještě nová dovednostní soutěž
týmů v pétanque.
Potom již začala pohodová
část odpoledne s opékáním

Mistrovství světa

špekáčků, kytarou a zpěvem.
Všem účastníkům se neděle moc
líbila.
Kdo z ostatních by to chtěl
vidět a zažít osobně, může se
přijít podívat nebo si zahrát na
našich dalších letošních turnajích, které ve spolupráci s městskou částí Prahy 8 budeme
pořádat.
Za Kulovou osmu
vás co nejsrdečněji zdraví

Lenka a Leoš Krejčínovi

Softbalový svátek odstartoval

nnSvětový šampionát v softbalu začal velkolepě
13. června. V šest večer
začal ceremoniál, poté tanec
Haka a homerun směrem
k narvaným tribunám.

Zahajující ceremoniál letošního
mistrovství světa v softbalu se
opravdu vydařil. Všech šestnáct
týmů nastupovalo v rytmu
bubnů, v doprovodu cheerleaders a ohňostroje.
První den tuto pompézní
show sledovalo v bohnickém
areálu SK Joudrs Praha přes
3000 diváků. Úvodní zápas
mistrovství světa se odehrál
právě v Praze 8 ve Svoboda
parku SK Joudrs Praha.
Čeští reprezentanti vyzvali
úřadující šampiony z Nového
Zélandu, a i přes prohru 0:9 si
diváci utkání opravdu užívali
a domácí tým neustále bouřlivě
podporovali. Všichni se těšili na
první světový šamopionát
(zst)
v softbalu u nás.

Mistrovství světa začalo velkolepou show.
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Společenská rubrika
nově narozené děti
Prosinec 2018

Duben 2019

Vilimová Ema

 Grygarová Sofie

jubilea
Červen 2019

 Šmídová Adéla

Dne 20. 6. oslavili diamantovou
svatbu, 60 let manželé Zdenka a Karel
Emingerovi z Prahy 8. Hodně zdraví
a pohody do dalších let přeje rodina
a přátelé.

Leden 2019
 Vesecký Tadeáš

 Hladíková Anna Josefína

Vaňková Stela
 Vrbický Prokop

Únor 2019
Dejmková Anna
Musil Josef
Pilka Ján
Urbářová Ida

 Savane Magdaléna

Ke gratulantům se připojuje
i MČ Praha 8:

Květen 2019

Březen 2019

Jindřichovská Nela
 Krátká Anna

 Albrecht Albert

„Gratulace jsou pro mě nejen příjemným
setkáním, ale rovněž možností dotázat se
na potřeby seniorů, poskytnout
poradenství ve věci dostupných
sociálních služeb a případně nalézt
podporu a pomoc,“ doplňuje
místostarostka Vladimíra Ludková, která
za naši městskou část velice často chodí
seniorům blahopřát.

 Šikýř Petr

Tvaroha Jindřich

Poznar Albert
Vojta Adam

Vážení spoluobčané,

Červen 2019
Kvapil Tomáš

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

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

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470
Sokolovská 371/1, Praha 8, tel: 222 312 737
sledujte aktuální program na www.kinoatlas.cz
23. července od 17:00: Olšanské hřbitovy I

vycházka k cyklu Pražská města; hřbitovy IV, III a II v historických
a uměleckohistorických souvislostech; provází Jakub Synecký;
sraz před bočním vstupem vedle OC Flora ve Vinohradské ulici

30. července od 17:00: Olšanské hřbitovy II
d

hřbitovy I, V a VI; sraz před kostelem sv. Rocha na Olšanském nám.
podrobnosti a další program na www.divadlokamen.cz
d

Představení cyklu

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

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Dobře vychovaná kočička si nehraje s myší, …“
(dokončení v tajence). Jacques Prévert (4. února 1931 Neuilly-sur-Seine –
11. dubna 1977 Omonville-la-Petite), francouzský básník, scénárista
a výtvarník, jeho básně jsou oblíbené především mezi francouzskými studenty
pro svou přímočarost, mnoho gymnázií ve Francii dnes nese jeho jméno.
Plné znění citátu s tajenkou
z minulého čísla: „Dokud se máš
na koho těšit, život má smysl.”
Výherci, kteří získali vstupenky
na MS v softbalu:
František Neubert, Kobylisy
Jan Polák, Libeň
Ludmila Hejsková, Troja
Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději
do 8. července 2019 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

vylosovaní výherci

získají

po dvou vstupenkách

do kina

ATLAS

SUDOKU

(středně obtížné)
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Servis
Velkoobjemové kontejnery
Lokalita
Havránkova x Šimůnkova

Území

Datum

Kobylisy

1. 7.

13:00–17:00

Čas

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

Lokalita

Území

Datum

Libeň

24. 7.

14:00–18:00

Čas

Štěpničná (parkoviště)

Libeň

2. 7.

13:00–17:00

Prosecká x Františka Kadlece

Libeň

25. 7.

13:00–17:00

K Haltýři x Velká skála

Troja

2. 7.

14:00–18:00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

Bohnice

25. 7.

13:00–17:00

Nekvasilova x K Olympiku

Karlín

2. 7.

14:00–18:00

Mlazická

Čimice

25. 7.

14:00–18:00

Kobylisy

3. 7.

13:00–17:00

Řešovská x Zelenohorská

Bohnice

25. 7.

14:00–18:00

Na Přesypu x Pod Přesypem
Na Truhlářce (parkoviště)

Libeň

3. 7.

14:00–18:00

Na Vartě

Libeň

26. 7.

13:00–17:00

Kobylisy

3. 7.

14:00–18:00

U Pekařky

Libeň

26. 7.

13:00–17:00

Troja

4. 7.

13:00–17:00

Pod Labuťkou

Libeň

26. 7.

14:00–18:00

Burešova

Kobylisy

4. 7.

14:00–18:00

Chorušická x K Mlýnu

Čimice

26. 7.

14:00–18:00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

Kobylisy

4. 7.

14:00–18:00

Pernerova x Kubova

Karlín

27. 7.

08:00–12:00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Karlín

8. 7.

13:00–17:00

Petra Slezáka x Urxova

Karlín

27. 7.

08:00–12:00

Braunerova x Konšelská

Libeň

8. 7.

13:00–17:00

Pernerova x Kollárova

Karlín

27. 7.

09:00–13:00

Modřínová x Javorová

Kobylisy

8. 7.

14:00–18:00

Na Pecích x Chaberská

Kobylisy

27. 7.

10:00–14:00

Roudnická (za Bešťákovou)

Střížkov

8. 7.

14:00–18:00

Klecanská x Na Ládví

Kobylisy

29. 7.

13:00–17:00

Troja

9. 7.

13:00–17:00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Libeň

29. 7.

13:00–17:00

Na Pěšinách x Pod Statky

Kobylisy

9. 7.

14:00–18:00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

Bohnice

30. 7.

13:00–17:00

Hlivická 10

Bohnice

9. 7.

14:00–18:00

Petra Bezruče x U Pískovny

Kobylisy

10. 7.

13:00–17:00

Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou
a Valčíkovou)

Libeň

30. 7.

13:00–17:00

Kašparovo náměstí – u hřbitova

Libeň

10. 7.

14:00–18:00

Čimice

30. 7.

14:00–18:00

Podhajská pole – u trafostanice

Čimice

10. 7.

14:00–18:00

Libeň

30. 7.

14:00–18:00

Šimůnkova (slepý konec)

Kobylisy

11. 7.

13:00–17:00

Janečkova

Kobylisy

31. 7.

13:00–17:00

V Zámcích (u domu 51/64)

Bohnice

11. 7.

13:00–17:00

Korycanská x K Ládví

Čimice

31. 7.

13:00–17:00

Trojská x Nad Trojou

Troja

11. 7.

14:00–18:00

Pernerova x Lyčkovo náměstí

Karlín

31. 7.

14:00–18:00

Valčíkova x Na Truhlářce

Libeň

11. 7.

14:00–18:00

Kobylisy

31. 7.

14:00–18:00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)
Nad Popelářkou x Nad Strání

Písečná x Na Šutce

Janečkova

Kobylisy

12. 7.

13:00–17:00

Třeboradická x Košťálkova

Kobylisy

12. 7.

13:00–17:00

Kubíkova (u DD)

Kobylisy

12. 7.

14:00–18:00

Libeň

12. 7.

14:00–18:00

Kobylisy

13. 7.

08:00–12:00

Kubišova x Gabčíkova
Chaberská x Líbeznická
Pivovarnická x Na Rokytce
Ke Stírce x Na Stírce
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou
a Valčíkovou)

Libeň

13. 7.

09:00–13:00

Kobylisy

13. 7.

10:00–14:00

Libeň

15. 7.

13:00–17:00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

Kobylisy

15. 7.

13:00–17:00

Dolákova x Hackerova x Kusého

Bohnice

15. 7.

14:00–18:00

Gdaňská x Toruňská

Bohnice

15. 7.

14:00–18:00

Kandertova x Lindnerova

Libeň

16. 7.

14:00–18:00

V Zahradách x Na Sypkém

Libeň

16. 7.

14:00–18:00

Hnězdenská x Olštýnská

Bohnice

17. 7.

13:00–17:00

Pekařova x Jestřebická

Bohnice

17. 7.

13:00–17:00

Libeň

17. 7.

14:00–18:00

Nad Rokoskou x Na Úbočí
Libišská (parkoviště)

Kobylisy

18. 7.

13:00–17:00

Frýdlantská (u garáží)

Kobylisy

18. 7.

13:00–17:00

Na Truhlářce x Valčíkova

Libeň

18. 7.

14:00–18:00

Čimice

18. 7.

14:00–18:00

Drahorádova

Strížkov

19. 7.

13:00–17:00

U Draháně 163/9

Bohnice

19. 7.

13:00–17:00

Kubišova x S. K. Neumanna

Libeň

19. 7.

14:00–18:00

Pivovarnická (proti domu č. 7)

Libeň

20. 7.

08:00–12:00

Pobřežní x U Nádražní lávky

Karlín

20. 7.

08:00–12:00

Bohnice

20. 7.

09:00–13:00

Libeň

22. 7.

13:00–17:00

K Mlýnu x Chorušická

Lindavská
Přemyšlenská x Služská
Pakoměřická x Březiněveská

Kobylisy

22. 7.

13:00–17:00

Kurkova (parkoviště)

Kobylisy

22. 7.

14:00–18:00

Havlínova x Pohnertova

Kobylisy

22. 7.

14:00–18:00

Křivenická x Čimická

Čimice

23. 7.

13:00–17:00

Mazurská (u trafostanice)

Troja

23. 7.

13:00–17:00

Na Žertvách x Vacínova

Libeň

24. 7.

13:00–17:00

Bohnice

24. 7.

13:00–17:00

V Nových Bohnicích x K Farkám

Fořtova x Do Údolí
Nad Rokoskou x Na úbočí

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

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

bioodpadové kontejnery Praha 8
Lokalita

Datum

Čas

1. 7.

13:00–17:00

Ke Stírce x Na Stírce

2. 7.

13:00–17:00

Kandertova západní konec

3. 7.

13:00–17:00

Na Hranicích x Kočova

4. 7.

13:00–17:00

Nad Popelářkou 177/11

9. 7.

13:00–17:00

Trojská x Nad Trojou

10. 7.

13:00–17:00

Modřínová x Javorová

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

13. 7.

08:00–12:00

Turská x K Větrolamu

17. 7.

14:00–18:00

K Haltýři x Velká skála

19. 7.

14:00–18:00

Kubišova x Gabčíkova

20. 7.

10:00–13:00

Do Údolí x Libeňská

24. 7.

14:00–18:00

bioodpadové kontejnery MHMP
Datum

Čas

U Pekařky x Pod Bání

Lokalita

6. 7.

9:00–12:00

Přemyšlenská x Chaberská

7. 7.

13:00–16:00

Mezi bioodpad patří:
 listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
 zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
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CAP Burešova
``  V červenci a srpnu přecházejí
Centra aktivizačních programů
na prázdninový režim, většina
pravidelných aktivit bude
obnovena opět v září. Přejeme
vám krásné prázdniny.

Pondělí
``  8:00–12:00  Přístup na internet

Centra
aktivizačních
programů

Burešova, Mazurská
Středa
``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  9:00–12:00  Šachový kroužek
``  9:30–11:00  Zdravotní cvičení:
všestrannost a terapie tancem na
známé melodie (vede J. Matějková)
``  11:00–13:00  Kurzy společenského
tance (vede Ing. M. Sokol, E. Dlouhá)

Čtvrtek

``  11:00–11:50  Repeating English
– začátečníci a mírně pokročilí
(vede V. Machulková)

``  8:00–12:00  Přístup na internet

``  14:00–16:00  Právní poradenství
– pro objednané – 8. 7. a 22. 7.

``  10:00–12:00  Půjčování knih
– v klubovně v přízemí
(vede M. Kloudová) 11. 7. a 25. 7.

Úterý

``  8:00–12:00  Stolní tenis –
Klub seniorů, Burešova 12

``  8:00–14:00  Sociální poradenství

Pátek

``  8:00–12:00  Stolní tenis –
Klub seniorů, Burešova 12

``  8:00–12:00  Přístup na internet

``  8:00–12:00  Přístup na internet
``  10:00–10:50  AJ středně pokročilí,
Bible Stories, plus Gospel Music
(vede Ing. P. Vondráček)
``  11:00–11:50  AJ mírně a středně
pokročilí, opakování a prohloubení, plus country music
(vede Ing. P. Vondráček)

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8
Centrum aktivizačních programů

Speciální:

Burešova 1151/12, tel.: 283 881 848, 777 300 113
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@sospraha8.cz
www.sospraha8.cz

Praze s průvodkyní JUDr. H.
Barešovou – přihlášení předem
nutné, od 8. 7. telefonicky nebo
osobně v kanceláři CAP Burešova

UPOZORNĚNÍ:
``  Ve dnech 1.–4. 7. bude zavřeno!

CAP Mazurská
``  V červenci a srpnu bude v CAP
prázdninový provoz. Pravidelný
program bude zahájen opět v září.

pondělí
``  8:00–12:00  Stolní tenis – 15. 7.,
22. 7., 19. 8. a 26. 8.

Úterý
``  8:00–10:00  Stolní tenis – 16. 7.,
23. 7., 20. 8. a 27. 8.
``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení na
židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) – 16. 7.,
23. 7. a 20. 8.

``  Hledáme lektory – dobrovolníky
na výuku tabletů a chytrých
telefonů, výuku německého
jazyka, pohybových aktivit.

Středa

``  Do kurzu společenského tance
přijmeme muže nebo páry.

``  8:00–12:00  Stolní tenis – 17. 7.,
24. 7. a 21. 8.

``  31. 7. od 13:30  Procházka po

``  10:00–12:00  Bingo – společenská

hra (vede I. Košťálová a J. Hrubá)
– 17. 7., 24. 7. a 21. 8.

Čtvrtek
``  8:00–12:00  Stolní tenis –
18. 7., 25. 7. a 22. 8.

Pátek
``  8:00–10:00  Stolní tenis –
19. 7., 26. 7. a 23. 8.
``  10:15–11:00  Zdravotní cvičení na
židlích (vede Mgr. Z. Vévoda) –
19. 7., 26. 7. a 23. 8.
``  Zájemci o kurzy se mohou hlásit
na příští školní rok 2018/2019
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně nebo telefonicky na tel.
č. 283 024 118.

Speciální:
``  17. 7. od 9:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem
``  24. 7. od 9:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem
``  21. 8. od 9:00  Vycházka po okolí
(vede Mgr. Z. Vévoda) – sraz
v Mazurské před centrem

Oznámení

Vážení senioři,
akce, které jsme pro vás po
celou první polovinu roku 2019
připravovali, končí se závěrem
školního roku. Jde o pravidelná
setkání seniorů, přednášky,
vycházky, nordic walking
a cvičení.
Nastává doba prázdnin
a dovolených. Užijte si léto
s rodinou, se svými blízkými.
Přejeme vám krásné léto a v září se na vás opět budeme těšit.
Městská část Praha 8
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Inzerce
Řemeslníci

``MALÍŘ – LAKÝRNÍK.
ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ
PRÁCE. Tel.: 725 173 593,
www.malir-zenisek.cz
``ELEKTRIKÁŘ SE ŽL –
spokojenost zaručena.
Tel.: 608 440 551
``ZEDNÍK, MALÍŘ, REKONSTRUKCE i drobné opravy.
Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz
``INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, připojení
praček, myček, vodoměrů,
kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
``ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375
``Rekonstrukce bytů
a koupelen na klíč,
spolehlivá firma. Tel.: 774 408 123,
www.demistav.cz
``Elektrikář – opravy,
rekonstrukce – zásuvky
světla jističe. Tel.: 604 516 344,
www.elektrikarerben.cz
``HÁJEK – ZEDNICTVÍ
– MALÍŘSTVÍ. Provádím
veškeré zednické, obkladačské,
podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce
bytů, domů a nebytových prostor.
Tel.: 777 670 326
``FA. J. MACHÁČ – VÝMĚNY
BATERIÍ, VAN, KLOZETŮ
A KUCH. DESEK. Instalace
sprchových koutů a boxů –
senioři sleva! Pokládka dlažby,
PVC, koberců. Štukování,
malování, lepení podhledů.
Sekání trávy a vyklízení.
Tel.: 777 325 466,
janmachac66@seznam.cz
``MALÍŘ, LAKÝRNÍK,
tel.: 605 015 145
``RIZIKOVÉ KÁCENÍ, řez stromů.
Zahrady. Tel.: 606 662 223,
723 899 561
``ŽALUZIE–ROLETY–MARKÝZY,
pergoly, baldachýny, plisé, sítě
proti hmyzu, shr. dveře, garnýže,
čalounění dveří+ těsnění. Zdeněk
Petříček, tel.: 606 350 270
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

``MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
A ZEDNICKÉ PRÁCE,
štukování, stěrky a sádrokarton.
Sezonní sleva 10 %. Volejte
na tel.: 603 432 476.

``NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ, DANÍ A MEZD.
Praktické zkušenosti,
spolehlivost. Tel.: 734 752 259 –
Šťastný

``INSTALATÉR ŠVÁRA.
Tel.: 728 324 916

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

``Seřízení plastových
oken a balkonových dveří.
Oprava žaluzií. Přesklení skel.
Tel: 733 720 950
``PLYNAŘ – INSTALATÉR –
TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Vladimír Tymeš,
tel.: 603 937 032
``ZEDNICKÉ, obkladačské
a malířské práce.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
Služby

``ŠICÍ STROJE – OPRAVY
A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů. Prodej nových
šicích strojů. Autorizovaný
servis Singer, Klapkova 74,
182 00 Praha 8 Tel.: 272 773 079
www.singerservis.cz
``HODINOVÝ MANŽEL.
Údržba domácností,
drobné opravy a úpravy
v bytech a domech, pokládka
podlahových krytin, truhlářská
výroba, sádrokarton, malování,
obkladačské práce a jiné.
Tel.: 773 168 170
``Vyklízení 7 dní v týdnu,
24 hod. denně. Tel.: 601 091 354
``Stěhování 7 dní v týdnu,
24 hod. denně. Tel.: 721 955 496
``HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246
``!ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU! Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme
a odvezeme cokoliv. Vše za
rozumnou cenu. Stěhování –
doprava. Tel.: 773 484 056
``SERVIS PC pro Prahu 8
Tel.: 604 552 758
``PRODEJ MOLITANŮ,
koženek, potah. Látek.
Matrace na míru. Čalounictví.
Na Veselí 2, za rohem
domu, Praha 4 – Pankrác.
Tel.: 241 402 270,
www.molitany.cz
``Hodinový manžel – elektro,
voda a další práce. 40 let praxe
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135

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

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

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

``Vyklidíme Váš byt,
půdu, sklep, dům. Volejte tel.:
608 884 148. Ceny dohodou.

``ÚKLID – LEVNĚ: MYTÍ OKEN,
ČISTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK,
úklid domů, bytů, kanceláří.
Tel.: 602 835 102
``POTŘEBUJETE VYKLIDIT
A NEVÍTE JAK NA TO?
Vyklízíme a odvážíme z těchto
míst: Půdy, byty, sklepy, dvorky,
zahrádky atd. Levně: informace
na tel.: 702 410 965. Sedm dní
v týdnu.
``Sekáme zarostlé pozemky
a vysokou trávu našimi
stroji. Odstraníme také křoví,
nálety, zlikvidujeme odpad.
Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz
``Mytí oken včetně rámů
a žaluzií od úklidové firmy.
Nechte práci nám, už nelezte
po štaflích a odpočívejte.
Tel.: 724 006 275.
www.pvj-group.cz
``Vyčistíme koberec,
sedačku, křesla, židle,
přímo u Vás na místě, strojem
na vlhko extrakční metodou.
Slušné jednání a zkušenosti. Tel.:
724 006 275, info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
``Údržba zeleně ve výšce
do 15 m z naší hydraulické
plošiny. Řežeme, tvarujeme
i likvidujeme vysoké túje, stromy
a živé ploty. Tel.: 724 006 275,
e-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
``Stříháme živé ploty
a keře motorovými
nůžkami, včetně odvozu
odpadu. Tel.: 724 006 275,
e-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz/plot.
Reality – služby

``MARTIN KRATOCHVÍL
– Realitní makléř –
specialista pro Prahu 8,
19 let zkušeností na trhu. Prodej
a pronájem nemovitostí. Zdarma
tržní odhad a poradenství.
Spolehlivost. Ulice Pobřežní,
P–8, www.martinkratochvil.cz
Tel.: 777 150 350
``SÍDLO PRO SRO, OSVČ v Praze
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247
www.sidloprofirmupraha.cz
Reality – pronájem

``Pronajmu garáž V ul.
Čumpelíkova za 1200 Kč/měsíc,
tel.: 725 908 549

Reality – poptávka

``KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ
DŮM, VILU, pozemek jakkoli
velký i spoluvlast. podíl s právní
vadou, exekucí, nežádoucím
nájemníkem. Formality vyřídím.
I na dožití. Tel.: 603 420 013.
``Koupím byt v Praze 8,
přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788
``VÝKUP BYTŮ PRAHA.
MOŽNOST BYT NADÁLE
UŽÍVAT. Platba ihned v hotovosti.
Tel.: 739 665 455
``HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1–
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837
``Přímý zájemce koupí pro
své děti byt v Praze nebo
okolí. Na stěhování nespěchám,
seniora mohu v bytě nechat dál
bydlet na dožití. Mohu vyplatit
i dluhy nebo uhradit privatizaci.
Tel.: 608 661 664
``Koupím chatu, chalupu
do 50 km od Prahy v dobrém
i špatném stavu. Děkuji za
nabídku, tel.: 720 031 400
``Hledám menší byt
do 15 tisíc nebo větší
do 20 tisíc jen pro 2 osoby
– pár. Ideálně na 2 roky a více,
lodžie výhodou, ale nemusí být,
centrum do 30 minut. Zařízení
na dohodě. RK nevolat. Děkuji.
Tel.: 605 845 088
Nákup – prodej

``ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
OBRAZY, GRAFIKU, BANKOVKY
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy.
Tel.: 773 542 797
``KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOST – koupím,
odvezu. Tel.: 286 891 400
``Antikvariát,
Starožitnosti, Výkup:
pozůstalostí, knih, obrazů,
grafik, hodinek, šperků, skla,
porcelánu. Starožitník Dynt.
Tel.: 702 756 100
``Prod. plyn. vařič
a bombičky, tel.: 737 916 920
Zdraví

``Relax. masáže, pá 13–19,
POLIKLINIKA ČUMPELÍKOVA,
slevy pro seniory a maminky
na MD, tel.: 774613190
``Thajské masáže od
rodilé Thajky Jirapa,
Veltruská 557/27 – Prosek.
Tel.: 773 884 283, 602 616 512
Výuka – kurzy

``VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
www.angmat.cz
``TRÉNINKY PLAVÁNÍ –
plavco.cz
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``VÝKUP VOZIDEL pojízdných
i havarovaných. Tel.: 739 665 445
Nabídka práce

``Asistent/ka kanceláře
Allianz Centrum Krakov.
Vhodné i pro studenty VŠ
nebo důchodce. Pište na:
uplatneni@bernas-allianz.cz
``Zahradnická firma přijme
pracovníka údržby zeleně. Sekání
trávy, řez živých plotů, pomocné
práce. Tel.: 724 006 275,
e-mail: info@pvj-group.cz

``Nabízíme přivýdělek
pro důchodkyni.
Práce asistentky
na částečný úvazek v kanceláři
na Praze 8 – základní angličtina,
počítač MS office, internet.
Zájemci mohou zasílat CV
na e-mail:
VOstapenko@seznam.cz
``Úklidová firma přijme
pracovníka na mytí oken
a strojové čištění koberců.
Dobrý kolektiv a zaškolení
samozřejmostí. E-mail:
info@pvj-group.cz

Školní jídelna základní školy
Bohumila Hrabala • Praha 8 • Zenklova 52

Městská část
Praha 8
Městská část
Praha 8

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

Vítání
občánků
Prahy 8
21. a 22. října 2019

přijme od 15. 8. 2019

hlavního kuchaře / kuchařku
na plný úvazek
Pracovní doba 6.30–15.00 hod.,
plat dle tabulek doplněný benefity.

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

zde může b
vaše reklamýt
a

Z
.C
Y
K
IC
M
S
O
Z
Y
K
LAVIC
Tel.: 284 007 681

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

Auto – moto

www.praha8.cz
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www.praha8.cz

Inzerce
MÁTE ZÁJEM O NEVYUŽÍVANÉ
PROSTORY?

Už teď se chystáme
na další sezónu

Nabízíme k pronájmu prostory po bývalé poště
v objektu v Ďáblické č. p. 339/14
Budoucí pronájem
bychom chtěli
směřovat
na oživení nabídky
drobných prodejců
v Ďáblicích, případně
poskytovatelům
zdravotních,
sociálních či jiných
služeb.

550 kilometrů naší sítě dodává teplo 230 tisícům domácností, desítkám
škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov a�průmyslových objektů
po celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit maximální
pohodu a�pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme pravidelně v�letních
měsících. Předejdeme tak nepříjemným poruchám v�zimním období, které
si bez vyhřátého domova a�teplé koupele neumíme představit. Je to jako
s�dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, nebo jako
s�péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu a�vůbec všemu, na čem vám
záleží. Jedině díky ní získáte klid a�jistotu.

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v�roce 2019
lokality

Pohled z ulice

termíny od – do

Bohnice

9. 7. – 15. 7.

26. 8. – 29. 8.

Čimice

9. 7. – 15. 7.

26. 8. – 29. 8.

Ďáblice

9. 7. – 15. 7.

Kobylisy

9. 7. – 15. 7.

Invalidovna

26. 8. – 29. 8.

bez omezení

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 8
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O přesných termínech
včas informujeme konkrétní smluvní odběratele (SVJ, BD atp.).

Půdorys 1. NP – 95m2
Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

V objektu je
i možnost nabídnout
k pronájmu i další
prostory ve sklepě,
případně rozšířit
vyznačenou plochu
o archiv/datový uzel,
převzít pronájem
parkovacích míst
před budovou.

Informace naleznete na www.dablice.cz
Kontakt: Mgr. Renata Henych ∙ tel.: 605 219 655

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

dstavka_PT_92x130_PH8.indd 1

14.05.19 11:12

NEPŘETRŽITĚ

Máte zájem
inzerovat v našem
měsíčníku?
Chcete oslovit
64 200 domácností?

Tel: 603 421 968
283 881 375

Kontaktujte nás:
Pavla Tomšíková

veškeré opravy a instalace
čištění odpadů, kanalizace

Rothenberg s. r. o.

e-mail:

inzerce@praha8.cz
tel. 222 805 112

Na Slovance 38, Praha 8
placená inzerce

Městská část
Praha 8

placená inzerce

Nabídka volných
pracovních míst
na ÚMČ Praha 8
Hledáme nové kolegy
na řadu volných pozic.
Nabízíme stabilní a smysluplné
zaměstnání s řadou
nadstandardních benefitů.

NOVÝ
SUPERMARKET
V KARLÍNĚ
METEOR OFFICE PARK KARLÍN
Thámova 681/32,
186 00 Praha 8
Metro Křižíkova

Nabídku volných míst naleznete na našich webových stránkách:
www.praha8.cz
placená inzerce

Vydává městská část Praha 8,
plnobarevný tisk, náklad 64 200 výtisků,
zdarma distribuován na všechna
doručovací místa v Praze 8,
formát 210 x 297 mm.
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92 x 264 mm

188 x 130 mm

59 x 264 mm

55 000 Kč

27 500 Kč

27 500 Kč

18 500 Kč

188 x 86 mm

92 x 130 mm

188 x 63 mm

1/4 strany
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18 500 Kč

14 000 Kč

14 000 Kč

7 000 Kč
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1/32 strany

6 500 Kč

3 500 Kč

3 500 Kč

2 000 Kč

1/3 strany

61 x 86 mm

1/4 strany

44 x 63 mm

Cena 2. a 4. obálky (1/1 strany) je 70 000 Kč,
cena 3. obálky (1/1 strany) je 60 000 Kč.
Řádková inzerce:
• 85 Kč za řádek o 30 znacích

92 x 30 mm

92 x 63 mm

44 x 30 mm

Platí od 1. 9. 2018

1/1 strany

Slevy (nevztahuje se na řádkovou inzerci):
• 3 a více opakování inzerátu: 10 %
• 6 a více opakování inzerátu: 20 %
• agenturní provize: 15 %
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

OSMIČKA – měsíčník Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
e-mail: inzerce@praha8.cz • www.praha8.cz

