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milí spoluobčané,
kdo z nás by nechtěl mít alespoň na chvilku bájný stroj času a podívat se do doby, 
kdy nám bylo o pár let méně. Po osobní zkušenosti ze začátku března mohu směle 
prohlásit, že radnice Prahy 8 ho vynalezla. Jmenuje se Retro Disco Odra. Přiznám se, 
že mě obrovský zájem o připomenutí legendární diskotéky v Odře v Bohnicích vůbec 
nepřekvapil. Stovky z nás si v našlapaném KD Krakov skvěle zatrsaly a v pohybu 
jsme si zavzpomínali na osmdesátkové hity. Akci se proto chystáme v blízké době 
s mírnou obměnou zopakovat. S velkou odezvou se setkal i Karlínský masopust 
a Ples městské části Praha 8 a pražských hasičů, který se konal při příležitosti  
Mezinárodního dne žen. Díky moc všem, kteří se na akcích podíleli, i těm, kteří 
se zúčastnili.

Za jednu z nejdůležitějších událostí posledních dní považuji diskusní  
setkání obyvatel sídliště Ďáblice s architekty ze studia MOBA, kterým  
zadal vypracování územní studie Institut plánování a rozvoje. Pozi- 
tivně vnímám skutečnost, že svoje vize rozvoje ďáblického sídliště  
představili, a také to, že občané jejich záměry jednoznačně odmítli.  
Vedení radnice zahušťování sídlišť rovněž odmítá, a vůbec se  
lidem nedivím, že se proti těmto „progresivním“ nápadům ozývají.  
Za obyvatele sídliště se pak na návrh pana místostarosty Vítka  
postavilo svým usnesením i zastupitelstvo naší městské části.

Neméně důležité bylo i schválení letošního rozpočtu zastu- 
pitelstvem Prahy 8. Jeho mottem je: šetřit, šetřit a znovu šetřit.  
Ale jak jsem již v tomto sloupku před nedávnem psal, škrty se  
nedotknou těch oblastí a služeb, které radnice zajišťovat má  
a musí, tedy např. údržby zeleně, pořádku a podobně.

Na čem se však šetřit nedá, to je zdraví. Takže oslavme nástup  
jara třeba výletem za dokonalým elixírem jménem medvědí česnek.  
Prý roste i na některých místech Prahy 8, ale vyrazit kousek za  
Prahu do labských luhů, tam máte jistotu. Organismus vám  
poděkuje už jen za pár lístků na čerstvý chleba s máslem.  
Už se na něj těším.

Krásné jaro vám přeje    

ondřej gros
starosta MČ Praha 8

29 šKolství a mládež
V ZŠ Libčická proběhl šampionát 
ve vyjímání ježka z klece
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Slovo starosty Co najdete v čísle
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pocta 

na mazance se chystá 
pomník václavu 
dolejškovi

 nv akademickém parku na 
mazance má být v červnu 
tohoto roku odhalen pomník 
českého fyzika václava do-
lejška. první práce na úpravě 
parku, který obklopují ústa-
vy akademie věd, již pomalu 
začínají.

Na konci loňského roku byly 
položeny základy pro podestu 
pomníku a ukotven hlavní 
stěžeň, na který budou upevně-
ny pohyblivé skruže. Tato část 
bude dominantou parku. Iniciá-
torem proměny parku byl Ústav 
termomechaniky AV ČR. 

„Chtěli jsme připomenout 
odkaz významného českého 
fyzika, jehož přínos pro společ-
nost přesáhl jeho profesní zá- 
sluhy,“ říká ředitel ústavu Jiří 
Plešek.

Autorem pomníku je akade-
mický sochař František Svátek, 
jehož díla jsou realizována např. 
v Japonsku, Švýcarsku a Itálii. 
Ve svém díle se často věnuje 

hydrokinetice a tématu pohybu 
obecně.

Profesor Dolejšek se kromě 
vědecké práce aktivně účastnil 
protinacistického odboje.  
Zemřel v lednu 1945 v Terezíně. 

Více o pomníku i o veřejné 
sbírce – vedené na účtu číslo 
279692912/0300 –, která potrvá 
do června 2019, najdete na 
internetových stránkách  
sbirka-dolejsek.avcr.cz. (býv)

opuŠtěná 
a léČebná 
zvířata, o. p. s.
Kočičí útulek 
v bohnicích 
slaví 
čtvrtstoletí 
Kdyby v záchytném kočičím 
středisku Opuštěná a léčebná 
zvířata, o. p. s., měli chvilku 
času mezi obětavou a láskypl-
nou péčí, kterou neúnavně 
věnují zhruba sto kočičím 
svěřencům, pozvedli by své 
číše k oslavě čtvrtstoletí, 
kterého se útulek letos 
16. dubna úspěšně „dožívá“.

V útulku, který sídlí v areá-
lu Psychiatrické nemocnice 
v Bohnicích, pečují pod vede-
ním svědomité vedoucí paní 
Dagmar Šeberové o kočičky 
místních hospitalizovaných 
pacientů, a pokud to našpono-
vaná kapacita dovolí, i o ostat-
ní týrané a opuštěné kočičky 
strádající bez domova.

Během těchto krásných, 
ale náročných let, kdy je třeba 
postarat se o kočičí zdraví, 
krmení a pohodlí 24 hodin 
denně, sedm dní v týdnu 
nehledě na víkendy ani 
svátky, prošlo záchytným 
střediskem na tisíce zubože-
ných a strádajících němých 
tváří, kterým se dostalo řádné 
veterinární péče a pořádné 
dávky lásky, než jim byl 
nalezen milující a bezpečný 
domov. Právě to je cílem 
Opuštěných a léčebných 
zvířat, o. p. s., fungujících na 
bázi dobrovolných příspěvků, 
totiž nalézt kočkám hodné 
páníčky, kteří je budou milo-
vat a poskytnou jim lásku 
celé rodiny.

Protože jsou kočky a ko-
couři plně socializovaní, 
zdraví a láskyplní, ti nejtrpěli-
vější a nejklidnější chlupáči 
slouží pacientům bohnické 
nemocnice i jako „kočičí 
doktoři“ během tzv. cat tera-
pie. Tento kontakt je obou- 
stranně velmi prospěšný, jak 
vyplývá z mnoha lékařských 
studií.

Paní Dagmar Šeberová byla 
oceněna 2. místem v soutěži 
Žena roku 2018. A další 
2. místo získal zdejší kocou-
rek Mireček v prestižní soutě-
ži Kočka česká, kterou pořá-
dal deník Blesk.  (býv)

mŠ ŠtěpniČná 

povedená zimní škola 
v přírodě na monínci
Naše mateřská škola připravila 
pro předškoláky zimní školu 
v přírodě. A když zimní, tak na 

horách se spoustou sněhu 
a nesměl chybět ani kurz lyžo-
vání, boby, lopaty apod.

A tak se dvacet předškoláků 
se čtyřmi učitelkami vydalo 
dobývat kopce Monínce ve 
středních Čechách. Pro všechny 
byl tento týdenní pobyt na 
horách velmi přínosný. Nejenže 
se děti naučily lyžovat, ale 
slunce jim dodalo vitamin D, 
mráz „vypálil“ případné bacily 
a lahodný vzduch vyčistil plíce. 
Naše ubytování jsme příznačně 
pojmenovali Apalucha a ani 
bačkůrky nechyběly. Strava 
byla pestrá a díky bohaté nadíl-
ce ovoce od rodičů byl i dosta-
tek vitamínů.

Co říci na závěr? Nikdo ne-
strádal, nikdo neplakal, nikdo 
se nezranil a ani neztratil 
a všichni odjížděli plni zážitků, 
dojmů a s obrovskou 
spokojeností. 

Tak tedy zase za rok na sněhu 
na shledanou!

ZuZana dardová, 
učitelka MŠ ŠtěpničnáDěti se na Monínci učily základům lyžování.

ZáklaDy pro pomník Václavu Dolejškovi jsou již hotové.
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oznámení

přesun České 
pošty v bohnicích
Pobočka České pošty Praha 81 – Bohnice bude přestěhována 
z původní adresy Lodžská 598/3, 181 00 Praha 8, na novou adresu 
do OC Krakov, Lodžská 850/6, 181 00 Praha 8. Ke stěhování, 
a tedy omezení provozu dojde 30. března 2019. Na nové adrese 
bude pobočka otevřena dne 1. dubna 2019. (čp)

Místostarosta pro školství Tomáš Tatranský (TOP 09) v březnu 
konzultoval situaci ve školní kuchyni ZŠ Glowackého s ředitel-
kou školy Simonou Škaloudovou a s vedoucí jídelny Karolínou 
Procházkovou. Rozpočet Prahy 8 počítá s tím, že městská část 
dá 4 miliony na dovybavení této školní kuchyně. Škola vaří 
denně 750 obědů a vzhledem k současnému vybavení kuchyně 
musí kuchařky někdy podávat takřka heroické výkony, aby se 
vše zvládlo. (býv)

Foto: vladiMír slabý

KuChyň NA GLOwACKéhO uŽ NESTAČí

tříkrálový trh

rekordní výnos 
charitativní 
akce. děkujeme!

 nv sobotu a v neděli 23. a 24.  února proběhl v kd ládví 
tradiční tříkrálový trh pro dobrou věc. letošní ročník vynesl 
38 814 korun na pomoc Fod klokánku chabařovická. výtěžek 
bude použit na tábory, které organizace pro děti pořádá.

„Tříkrálová sbírka a na ni nava-
zující Tříkrálový trh patří již 
neodmyslitelně k charitativním 
akcím Prahy 8, kterými se snaží-
me podporovat organizace 

pomáhající těm z nás, kteří 
v životě neměli tolik štěstí jako 
ostatní,“ popisuje cíl obou akcí 
radní pro kulturu MČ Praha 8 
Michal Švarc (Patrioti). V rámci 

sbírky, která proběhla v lednu 
2019, byla materiální a finanční 
pomoc, kterou se osmé městské 
části podařilo získat, věnována 
Fondu ohrožených dětí Kloká-
nek v Chabařovické ulici v Pra-
ze 8, Centru integrace dětí a mlá-
deže CID, Kolpingovu domu 
a dalším neziskovým organiza-
cím na Osmičce. „Materiální dary, 
které organizace nevyužily, byly 
nabídnuty právě na Tříkrálovém 
trhu občanům Prahy 8. Možnost 
za dobrovolný příspěvek nakou-
pit hračky nebo oblečení každo-
ročně oceňují zejména rodiče 
malých dětí,“ vysvětluje radní 
Švarc. Šek na 38 814 korun byl 
slavnostně předán v pondělí 
25. února 2019 radním pro 
kulturu Michalem Švarcem 
ředitelce Klokánku Chabařovic-
ká Veronice Dudové. „Výtěžek je 

rekordní, vybralo se o sedm tisíc 
korun více než loni. Za Prahu 8 
děkuji všem, kteří přispěli do 
sbírky ať již finančně, nebo 
věnováním hraček, knížek či 
oblečení. Velký dík patří samo-
zřejmě také těm, kteří v rámci 
trhu podpořili Klokánek dobro-
volným příspěvkem. Pro nezis-
kové organizace Prahy 8 je to 
velká pomoc,“ komentuje chari-
tativní akci místostarosta Pra-
hy 8 Tomáš Tatranský (TOP 09).

Sbírka i trh jsou inspirovány 
novozákonním příběhem tří 
králů – Kašparem, Melicharem 
a Baltazarem. Stejně jako oni 
obdarovali narozeného Ježíška, 
tak také mnoho občanů Prahy 8 
pomohlo dětem, které to nejvíce 
potřebují. Letošní výtěžek 
investuje Klokánek do táborů 
pro děti.  (mak)

Zatímco si Děti hrály s hračkami, jejich rodiče nastřádali do fondu Tříkrálové sbírky přes 38 tisíc korun! Foto: Zdeněk Šír

Den Původní provozní doba Nová provozní doba

Po 08.00–19.00 09.00–20.00
Út 08.00–19.00 09.00–20.00
St 08.00–19.00 09.00–20.00
Čt 08.00–19.00 09.00–20.00
Pá 08.00–19.00 09.00–20.00
So 09.00–13.00 09.00–14.00
Ne Z AV Ř E N O 09.00–14.00
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Radnice informuje

hospodaření radnice

letošní rozpočet 
bude úsporný
Právě schválený rozpočet má 
jednu hlavní prioritu, a tou je 
šetření. Jednoduše musíme 
šlápnout na brzdu výdajů obce, 
abychom ekonomicky přežili. 
Naprostá většina výdajů je 
obligatorní, nebo se týkají 
smluv, které byly uzavřeny 
minulým vedením Prahy 8. 

Naší snahou bude snížit 
počet úředníků bez toho, aby 
byly dotčeny či omezeny služby, 
které radnice musí poskytovat 
svým občanům. Příkladem 
může být údržba zeleně a po-
řádku, kapacita škol a školek, 
péče o seniory – prostě služby, 
které občan od radnice bez 
většího přemýšlení oprávněně 
požaduje.

Naopak ubude prostředků na 
aktivismus, naším cílem není 
organizovat život a čas našich 
obyvatel. Domníváme se, že 
každý normální člověk si svou 
práci a zábavu umí zorganizo-
vat sám bez toho, aby se mu je 
snažila nalinkovat „moudrá“ 
vrchnost. 

 Z uvedeného plyne, že naší 
prioritou nadále zůstává veřej-
ný pořádek a je jedno, zda se tím 
rozumí uklizené ulice, posekaná 
tráva, shrabané listí, větší bez-
pečnost ve veřejném prostoru 

atd. Jinými slovy, svou úlohu 
spatřujeme nikoliv v tom, aby-
chom si v Praze 8 vybudovali 
nějaký monumentální pomník, 
ale v každodenní práci, která se 
projeví v životě maxima obyva-
tel naší „osmičky“. A to jsme 
promítli i do letošního rozpočtu. 
Ten v případě zájmu naleznete 
na webu v sekci Rozpočty.

představení rozpoČtu 
v Číslech
Pro ilustraci přinášíme několik 
položek ze schváleného rozpoč-
tu na rok 2019 (částky jsou 
v tisících Kč) v porovnáním se 
schváleným rozpočtem 2018. 
Běžné výdaje plánované na rok 
2018 i 2019 jsou zhruba stejné, 
ale v roce 2018 byly nakonec 
překročeny o přibližně 200 mi- 
lionů korun oproti schválenému 
rozpočtu. 

Jak budou čerpány finanční 
prostředky na běžné výdaje 
v letošním roce, budeme pocho-
pitelně vědět až za rok.

ondřej gros,  
starosta MČ Praha 8

hledáme 
stánkové 
prodejce
na nově vzniklou  
kulturní akci:

Karlínské 
soboty 
pod platany
Každou sobotu od 27. 4. do 
29. 6. od 9:00 do 16:00 hod. 
(v  případě zájmu prodlouže-
ní přes léto) na Karlínském 
nám. u kostela sv. Cyrila 
a Metoděje.

podmínKY: 
První akce 27. 4. zdarma, 
následující akce 500 Kč příspěvek 
na provoz stánků, možnost 
měsíčního předplatného 1500 Kč. 
Neziskové organizace zdarma.

Dodržení schváleného 
sortimentu – jídlo, nápoje, 
pochutiny, obvyklý sortiment 
farmářských trhů, produkty 
ručních prací, květiny. Další 
sortiment jen na písemné 
schválení. 

Na akci bude vždy maximálně 
po dvou prodejcích od každého 
sortimentu do odvolání. 

pro prodejce 
z prahY 8 a oKolí: 
Plánujeme se více zaměřit na 
komunitní život Prahy 8. Proto 
bychom rádi oslovili především 
místní podnikatele a poskytli jim 
zde prostor pro prezentaci a prodej 
sortimentu a služeb mimo 
kamenné prodejny.

Poskytneme – stánky, stolní 
vybavení, energie, propagaci 
(v každé Osmičce upoutávka 
se seznamem zúčastněných firem), 
hudební vystoupení apod.

KontaKt: 
David Hirschkorn, 
tel.: 222 805 136, e-mail:  
david.hirschkorn@praha8.cz

Granty prahy 8
finance pro 
sport i kulturu
Praha 8 i na letošní rok vypsa-
la granty pro sport, kulturu 
a volnočasové aktivity. Pod-
mínky pro jejich získání jsou již 
zveřejněny na stránkách 
radnice www.praha8.cz. Cel-
kem bylo na dotace vyčleněno 
10 milionů korun. Systém pro 
zpracování žádostí se nezmě-
nil, žadatelé budou moci ode-
vzdávat své žádosti až do 
konce dubna prostřednictvím 
svých datových schránek, nebo 
přes Podatelnu ÚMČ Praha 8. 
Během května budou o žádos-
tech jednat výběrové komise, 
a definitivní podobu rozdělení 
grantů schválí v červnu Zastu-
pitelstvo MČ Praha 8. (vrs)

pietní akt
byli jsme 
a budem!
Zveme vás na pietní akt na 
počest pana Arnošta hrada 
u příležitosti jeho 105. naro-
zenin. Arnošt hrad jako 
poddůstojník čs. armády po 
Mnichovské dohodě odmítl 
opustit objekt opevnění 
a zvolil sebevraždu místo 
ztráty cti. Pietní akt se koná 
5. dubna 2019 od 15.00 v Boh-
nicích, Dolákova 799/15.  (býv)

Na svátek čarodějnic pořádá Tenisová akademie hajnovka tradič-
ní setkání s cílem zahnat zimu a zasportovat si. 

Akce se uskuteční 30. dubna 2019 od 16 hod. v areálu Sportovní-
ho klubu hajnovka, Pod Plynojemem 164. Vedle zábavy, jídla a pití 
jsou připraveny hry pro děti včetně hledání pokladu, pro zájemce 
také tenisový trénink s trenéry. Rakety i míče jsou pro děti k dis-
pozici a akce i pomůcky jsou zdarma. S sebou pouze sportovní 
oblečení a dobrou náladu! Termíny náborů dětí do Tenisové aka-
demie hajnovka: 15., 17. a 24. dubna, vždy od 16.00 hod. (vrs)

ČARODěJNICE PřILETí POD PLyNOJEMred

Rozpočet 
2018

Rozpočet 
2019

2019/2018 
v %

Příjmy celkem 565 894 975 193 172,33

Běžné výdaje celkem 738 540 742 538 100,54

Kapitálové výdaje celkem 1 152 001 247 655 21,50 

Celkem výdaje (po konsolidaci) 1 890 541 990 193 52,38

Zdravotnictví a sociální oblast, 
běžné výdaje 90 607 97 070 107,13

Městská infrastruktura, běžné 
výdaje (např. péče o zeleň) 56 900 83 108 146,06

Městská infrastruktura, kapitálové 
výdaje (např. zateplování budov) 138 407 28 984 20,94

Doprava, běžné výdaje 16 200 8 400 51,85

Doprava, kapitálové výdaje 33 805 13 053 38,61

Kultura a cestovní ruch, běžné 
výdaje 25 796 21 885 84,84

Kultura a cestovní ruch, kapitálové 
výdaje 7 349 1 430 19,46
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ptali jste se na www.praha8.cz
○ Dobrý den,  
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, 
jestli bude pokračovat rekon-
strukce chodníků ulice Klapková 
a Březiněveská. V loňském roce 
jste položili asfalt na chodník 
přímo k domu bez izolace proti 
vlhkosti s tím, že na jaře 2019 se 
bude chodník znovu předělávat. 
Děkuji. HřebaČková ivana 

Vážená paní Hřebačková,  
rekonstrukce chodníků v ul. 
Klapkova je akcí správce komu-
nikace a zároveň i investora, jímž 
je TSK hl. m. Prahy, a. s. Odbor 
dopravy není v této věci kompe-
tentní a bohužel nemá k dnešní-
mu dni bližší informace o této 
akci. S pozdravem,

Mgr. lenka kaPlanová,  
vedoucí oddělení silničního správ-

ního úřadu, odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
chtěla bych se zeptat, dokdy je 
povolen zábor chodníku v ulici 
Na Žertvách před volnou parce-
lou mezi čísly 23 a 27. Chodník je 
zabrán už několik let, chodci ho 

musí obcházet po panelech 
umístěných ve vozovce, což 
komplikuje dopravu. Přitom na 
pozemku se nic neděje. Je nutné, 
aby byli občané takto omezová-
ni, když k tomu neexistuje žádný 
důvod? Děkuji za odpověď. 
 věra M. 

Vážená paní Věro,  
vámi zmiňovaný zábor komuni-
kace je řádně povolen zdejším 
odborem dopravy a se souhla-
sem Policie ČR. Zábor je povolen 
do 14. ledna 2020. Kontrola 
stavby a stavebních prací není 
v kompetenci odboru 
dopravy. S pozdravem,

MicHal koMenda,  
pověřený vedením oddělení zón 

placeného stání,  
odbor dopravy (od)

○ Vážená paní, vážený pane, 
v ulici Nad Hercovkou je zavede-
na zóna placeného stání, ovšem 
bez přidané značky Zóna zákazu 
stání – takové řešení je např. 
v blízké ulici Pod Kynclovkou. 
Často se stává, že Nad Hercov-

kou stojí vozidla na levém okraji 
silnice, tedy mimo modrou zónu. 
Jaký smysl má na tomto místě 
modrá zóna? I městská policie 
vyhodnotila, že parkování vlevo 
je v pořádku a vozidla nijak 
nesankcionuje. Děkuji za  
vyjádření.  eliŠka

Vážená paní Eliško,  
nepřísluší nám hodnotit stano-
visko MP hl. m. Prahy, ale vozidla 
v tomto případě porušují zákon 
o provozu na pozemních komu-
nikacích č. 361/2000 Sb., § 25, 
odst. 3 – vozidla zde nesmí stát. 
Nicméně projednáme s dotče-
ným orgánem Policie ČR, odbo-
rem služby dopravní policie, 
možnost umístění nějakého 
doplňujícího dopravního znače-
ní. Děkujeme za podnět. 
S pozdravem,

Marek Černý,  
oddělení silničního správního úřadu,  

odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
zajímalo by mne, podle jakého 
klíče jsou některé chodníky 
opravovány asfaltovým povr-
chem a některé zámkovou dlaž-

bou. Uvítala bych, kdyby chod-
ník podél hřiště ZŠ Burešova byl 
opraven zámkovou dlažbou. 
Zajímalo by mě také, zda a kdy 
bude z chodníků odstraněn 
zimní posyp štěrku. Děkuji 
za odpověď. dvořáková 

Vážená paní Dvořáková,  
dle uvedeného popisu ve vámi 
zaslaném podnětu se jedná 
o chodník podél ul. Žernosecká 
sousedící s hřištěm v areálu 
ZŠ Burešova. Chodník máme 
svěřený do správy pouze na 
úklid, nikoliv na opravy, jedná 
se o chodník TSK hl. m. Prahy. 
Při opravách je zohledňován 
současný povrch, v některých 
případech se nejedná o opravu 
chodníku v celé délce, z toho 
důvodu není možná změna 
povrchu. Jsme limitováni fi-
nančními prostředky, opravuje-
me především chodníky v hava-
rijním stavu. V současné době 
připravujeme objednávku na 
úklid chodníků od zimního 
posypu. 

bc. Pavlína orlová,  
vedoucí oddělení správy městské 
zeleně, odbor životního prostředí 

Čtenáři píší

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

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

DUBEN

ÚT

ČT

ST

19.00

19.00

19.00

02

04

03
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

PO 19.3001 CVIDOULE DI CAMPO

NĚCO ZA NĚCO

LASKAVÉ BOHYNĚ

ÚT 19.0009 FUK!

SO 19.0006 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

ST 19.3003 TRIPTYCHON_DI_VOCE

ST 19.0010 DOKONALÁ SVATBA

ÚT 19.3009 JAK SBALIT ŽENU 2.0

PÁ 19.0005 FAUST

Indigo Company,
 host divadla

Cabaret Calembour, 
host divadla

Cabaret Calembour, 
host divadla

PO 19.0001 FAUST Anglické titulky

Anglické titulky

SO 19.0013 ROK NA VSI

ST 19.0017 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

ČT

PÁ

19.00

19.00

11

12

KRÁLOVA ŘEČ

MOCNÁ AFRODÍTÉ

PÁ 10.0012 ROK NA VSI

ČT 19.3011 MLČENÍ BOBŘÍKŮ

PO 10.0015 ROK NA VSI

Zadáno

Zadáno

ÚT 19.0016 NORA

PO 19.0015 SEDMÉ NEBE

ÚT 19.3016 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ÚT 23 FUK!

ČT 19.00

19.00

18 EDITH A MARLENE
ČT 19.3018 POSLEDNÍ DŮVOD,

PROČ SE NEZABÍT

ST 19.0024 FAUST
ČT 25 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Premiéra, Cabaret 
Calembour, host divadla

19.00

PÁ 26 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ19.00

PO 29 ROK NA VSI19.00

PO 29 KVIDOULE IV.19.30

ÚT 30 DON JUAN19.00

Dobrý den,
chtěla bych poděkovat městské policii. Asi tý-
den před Vánocemi mi její příslušník poskytl 
velikou pomoc. Je mi 88 let, trpím bolestmi 
zad tak moc, že mě to složilo až do dřepu 
u zdi paneláku v Hlaváčově ulici, kde bydlím. 
Nemohla jsem si pomoci, leda lézt po čtyřech. 
Příslušník mě pomohl, s velkým ohledem k mé 
neschopnosti pohybu, postavit na nohy a do-
vedl mě až k výtahu. Podruhé mi pomohl 
21. 12. kolem 9. hodiny před metrem Ládví, 
kdy mi vzhledem k nejezdícímu výtahu došel 
pro zamluvenou vánočku. Myslím, že za tuto 
pomoc si moje upřímné a velké poděkování 
tento člověk bezesporu zaslouží. 

babČa Z HlaváČovy ul., PraHa 8

Vážení,
není to ještě ani rok, co bylo zrevitalizováno 
za nemalých nákladů náměstí u KD Krakov. 
Jsem opravdu znechucena bezohledností lidí. 
Ačkoliv se zde nachází dostatek odpadko-
vých košů, jsou téměř u každé lavičky, tak tu 
najdeme spoustu nedopalků, prázdných 
kartonů od nápojů nebo jídla včetně i střepů. 
Trávníky jsou plné psích exkrementů, přesto-
že i sáčků zde najdeme dostatek. I když je 
tady více betonové plochy než zatravněné, 
lidé přesto chodí i přes trávníky. To se oprav-
du tolik lidí musí chovat podle pravidla, co 
není moje, mohu ničit? Ale vždyť by to mělo 
být hezké prostředí pro nás všechny.

alena gebauerová
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Radnice informuje

oznámení

volby do evropského 
parlamentu 2019

 nrozhodnutím prezidenta 
republiky ze dne 8. ledna 
2019 zveřejněným dne 
17. ledna 2019 ve sbírce 
zákonů č. 9/2019, částka 4, 
byly vyhlášeny volby do 
evropského parlamentu 
a byly stanoveny na tyto dny: 
pátek 24. května 2019 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin 
a sobota 25. května 2019 od 
8:00 hodin do 14:00 hodin.

stálý seznam voliČů 
a seznam voliČů pro 
volbY do evropsKého 
parlamentu
upozornění pro voliče – státní 
občan Čr s trvalým pobytem 
na území mČ praha 8:

Každý volič si může osobně po 
předložení platného občanského 
průkazu v úředních hodinách 
ověřit, zda je zapsán ve stálém 
seznamu voličů, který pro voliče 
s trvalým pobytem na území 
městské části Praha 8 pro všech-
ny druhy voleb na území ČR 
vede Úřad městské části Praha 8, 
občansko-správní odbor. 
Po 14. dubnu 2019 si takto volič 
může ověřit svůj zápis přímo 
v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, do 
kterého budou zaneseny údaje 
ze stálého seznamu voličů.

upozornění pro voliče – občan 
jiného členského státu eu, 
který je přihlášen k trvalému 
nebo přechodnému pobytu na 
území mČ praha 8

Občan jiného členského státu 
Eu, který má právo volit ve 
volbách do Evropského parla-
mentu na území České republi-
ky, je automaticky veden v se-
znamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu jen 
za podmínky, že již hlasoval ve 
volbách do Evropského parla-
mentu na území ČR v minulých 
volbách a od té doby nepožádal 
o vyškrtnutí z tohoto seznamu. 
Ostatní občané jiného členského 
státu Eu nejsou zaneseni do 
seznamu voličů automaticky. 
Tito voliči musí svou vůli hlaso-
vat ve volbách do Evropského 
parlamentu projevit, a to tak, že 
osobně podají nejpozději 40 dnů 

přede dnem voleb, tj. nejpozději 
do 16:00 hodin dne 14. dubna 
2019, žádost o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského 
parlamentu.

jak postupovat, když se volič 
po 14. dubnu 2019 přestěhuje? 

Pokud volič změní místo 
trvalého pobytu v rámci území 
České republiky po 14. dubnu 
2019, musí na obecním úřadě 
v místě původního trvalého 
pobytu požádat o vyškrtnutí ze 
seznamu pro volby do EP. Obec-
ní úřad mu o tom vydá potvrze-
ní. Toto potvrzení je potom 
nutno předložit obecnímu 
úřadu v místě nového trvalého 
pobytu, a to nejpozději do 16:00 
hodin 22. května 2019 nebo ve 
dnech voleb okrskové volební 
komisi ve volební místnosti 
v místě nového trvalého pobytu, 
kde zároveň volič musí prokázat 
své právo hlasovat ve volebním 
okrsku (zejména občanským 
průkazem s odděleným rohem 
a potvrzením o změně místa 
trvalého pobytu nebo novým 
občanským průkazem s aktuál-
ními údaji). Volič, který se přestě-
huje v rámci území ČR před 
14. dubnem 2019, nemusí činit 
žádný úkon.

voliČsKý průKaz
vydávání voličského průkazu
Volič, který nemůže nebo nehod-
lá volit ve svém volebním 
okrsku, může požádat o voličský 
průkaz. S voličským průkazem 
může volič hlasovat v kterémko-
li volebním okrsku na území ČR. 
Voličský průkaz vydává úřad 
příslušný podle místa pobytu 
voliče (tj. ten, u kterého je volič 
zapsán v seznamu voličů).

Žádost o vydání voličského 
průkazu lze od 17. ledna 2019 
podávat několika způsoby:
•	 žádost v listinné podobě 

opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče*)

•	 žádost v elektronické  
podobě zaslaná prostřed- 
nictvím datové schránky  
(ID:g5ybpd2); žádost musí 
být doručena Úřadu městské 
části Praha 8 nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpoz-
ději 17. května 2019 
v 16:00 hodin,

•	 osobně: v tomto případě není 
písemná žádost vyžadována, 
neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti 
po prokázání totožnosti voliče 
učiní úřední záznam, ve kte-
rém veškeré potřebné údaje 
uvede.

O vydání voličského průkazu lze 
osobně požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu 

voličů, tj. do 22. května 2019 
do 16:00 hodin.

(Pozn. Při osobní žádosti 
v období od 9. do 22. května 
2019 do 16:00 hodin si volič 
vyhotovený voličský průkaz 
zároveň i vyzvedne.)

Úřad městské části Praha 8 
voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. 9. května 
2019, předá osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání prů-
kazu, anebo jej voliči zašle na 
jím uvedenou adresu.

Lhůty pro přijímání žádostí 
a vydávání voličských průkazů 
jsou stanoveny zákonem a nelze 
je měnit.

kontaktní místo pro vydávání 
voličských průkazů, pro kont-
rolu stálého seznamu voličů, 
pro kontrolu seznamu voličů 
do evropského parlamentu 
a pro žádosti občanů jiného 
členského státu eu:

Úřad městské části Praha 8 
– občansko-správní odbor, Pra-
ha 8 – Libeň, u Meteoru 6 („bílý 
dům“), 1. patro, kanc. č. 131, 
tel.: 222 805 555, referentky 
Iveta Ryndová a Stanislava 
Ciprová.

Úřední hodiny:  
pondělí a středa: 8.00–12.00 
a 13.00–18.00 hod. nebo po tele-
fonické domluvě.
*) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, je toto ověření u správ-
ních úřadů osvobozeno od správ-
ního poplatku.

Bližší informace najdete na 
internetových stránkách 
MČ Praha 8 a Ministerstva 
vnitra ČR.  (tik)

nabídka:
 nmáte-li zájem pracovat při volbách do evropského 

parlamentu jako člen okrskové volební komise na území 
městské části praha 8, kontaktujte, s uvedením vašeho 
jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu 
a telefonního čísla, občansko-správní odbor úmČ 
praha 8 na telefonním čísle: 222 805 555 nebo e-mailu: 
stanislava.ciprova@praha8.cz.

podmínky: 
•	 státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU
•	 dosažení věku 18 let nejpozději k 2. květnu 2019

Odměna člena komise činí 1800 Kč 
(předseda 2200 Kč, místopředseda 2100 Kč).

Na základě projeveného zájmu budete zařazeni do seznamu 
zájemců o členství v okrskové volební komisi a o případném 
členství budete včas informováni.
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Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Pavla Tomšíková

zastupitelstvo

praha 8 bude 
hospodařit 
v úsporném režimu

 nzastupitelé mČ praha 8 na svém zasedání 13. března 2019 v tzv. bílém 
domě schválili rozpočet na letošní rok. podle očekávání je velice úsporný, 
a to znamená, že budou maximálně ořezány především běžné či provozní 
výdaje a zafinancovány budou pouze nutné investice. 

Navržený úsporný rozpočet (podrobněji 
o něm na str. 6) s prioritami veřejný pořá-
dek, zeleň a zimní údržba opozice podrobila 
kritice, byť proti samotnému principu 
neutrácet neprotestovala. Její návrhy na 
přesuny peněz zejména ve prospěch škol-
ství a mládeže (neuskuteční se např. jazyko-
vý pobyt žáků osmých tříd v Anglii) nebo 
ve prospěch realizace projektů participativ-
ního rozpočtu ale nebyly přijaty. 

Zastupitelé na úvod jednání uctili minu-
tou ticha památku nečekaně zesnulého 
starosty libeňského Sokola pana Aleše 
Müllera. Poté zvolili nové přísedící Obvodní-
ho soudu pro Prahu 8 na období 2019 až 
2023.

Potlesk mezi přítomnou veřejností vyvo-
lalo téměř jednohlasně přijaté usnesení 
proti výstavbě na sídlišti Ďáblice, které 
plánuje developer CPI.

Zastupitele a přítomné hosty pozdravil 
člen zastupitelstva mladých Vojtěch Pruška, 
kerý požádal o další rozvoj spolupráce 
s „dospělým“ zastupitelstvem. Patronát 
nad ZM převzal Tomáš Tatranský (TOP 09 
a STAN) a Odbor školství.

Jednohlasně byl schválen vznik Sboru 
dobrovolných hasičů Prahy 8. „Jeho zřízení 
zapadá do koncepce krizového řízení,“ 
uvedl místostarosta Jiří Vítek (Patrioti).

Radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09 
a STAN) informoval zastupitele o situaci 

kolem Nové Palmovky. „Trváme na tom, 
že listopadové odstoupení Metrostavu od 
smlouvy je neplatné,“ uvedl Slabihoudek 
a dodal, že Metrostav ale považuje své 
působení na této stavbě za ukončené. Po vy-
hodnocení celé situace (mj. faktu, že kvůli 
nárůstu cen stavebních prací nelze za vyčle-
něné peníze budovu dokončit) se rada kloní 
k návrhu rozestavěnou budovu prodat. 
„hodně bude záležet na magistrátu. 
Ten na stavbu poskytl dotaci, protože v bu-
dově měla sídlit i záchranná služba, a nyní 
hrozí, že dotaci budeme muset vracet,“ 
vysvětlil starosta Ondřej Gros (ODS). Zejmé-
na opoziční zastupitelé nebyli prodeji naklo-
něni a nakonec bylo přijato usnesení, že do 
dalšího jednání zastupitelstva Rada MČ 
předloží analýzu různých variant budouc-
nosti Nové Palmovky.

Další řádné jednání Zastupitelstva 
MČ Praha 8 se uskuteční 12. června 2019 
opět ve velkém zasedacím sále v tzv. Bílém 
domě. (vrs)

odeŠel starosta 
sokola libeň  
aleŠ müller

 nve středu 27. února 2019 po stateč-
ném boji s těžkou nemocí zemřel 
starosta t. j. sokol libeň, bratr 
ing. aleš müller.

Bratr Müller se 
v libeňském Sokole 
objevil v roce 2013. 
Přišel jako v pra-
vém slova smyslu 
krizový manažer 
do situace, kdy se 
rychle hledal 
nástupce předcho-
zího starosty 
jednoty. Byl jím zvolen a od té chvíle se 
po šest let velmi aktivně zapojoval do 
činnosti ve své nové jednotě. Jeho velkou 
devizou byla přirozená autorita a schop-
nost hledat konsenzus a průnik názorů 
různých stran. Cenný byl také jeho 
profesionální pohled ekonoma, který 
řadu problémů dokázal nahlédnout z jiné 
perspektivy a umožnil výboru jednoty 
lépe se v určitých situacích rozhodovat. 

Libeňští muži měli to štěstí, že mohli 
s bratrem Müllerem společně nacvičovat 
sletovou skladbu Spolu. Velmi intenzivně 
se podílel na zvelebení naší sokolovny, 
přičemž řada jeho vizí čeká na nás, aby-
chom je naplnili. Pomocnou ruku přiložil 
také např. při organizaci Dětských dnů 
či Šibřinek. 

Bratr Müller se kromě naší jednoty 
také velmi výrazně angažoval v župě 
Jana Podlipného, jejímž byl hospodářem. 
Byl též členem Výboru ČOS a mnohokrát 
se jako delegát účastnil Sjezdu ČOS. 

Před bratrem Müllerem ležela ještě 
spousta práce, kterou již bohužel nemůže 
sám dokončit. Jeho osobnost ale bude 
velkou inspirací pro následovníky. 

Čest jeho památce!

t. j. sokol libeň

programové prohlášení

Vedení naší městské části zveřejnilo 
Programové prohlášení rady MČ Praha 8 
pro období 2018–2022. 

Dokument najdete na www.praha8.cz 
v záložce Volené orgány – Rada.
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jak by měla 
městská část 
podporovat 
aktivity pro 
rodiny s dětmi 
a mezigenerační 
vztahy ve 
společnosti

tento Měsíc 
se PtaJí: 

ano

ods
městská část má 
vytvářet vhodné 
podmínky 
hlavním cílem této podpory je 
skloubit rodinný a pracovní 
život a volnočasové vyžití všech 
věkových skupin. V Praze 8 je 
z čeho vybírat. Na prvním místě 
je třeba zmínit osmičkové jesle, 
které jsou v hlavním městě 
unikát. Jejich provoz není levný, 
ale je to přesně ten typ zařízení, 
který je třeba podporovat.

Jsem ráda, že přetrvala kon-
cepce dětských klubů, kterou 
jsem za svého předchozího 
působení budovala. Opakovaně 
navštěvuji dětský klub Ďáblík 
a je vždy do posledního místa 
zaplněný rodiči a dětmi před-
školního věku. Ve vztahu k seni-
orům mohu stejnou radost 
vyjádřit nad Centry aktivizač-
ních programů pro seniory, která 
jsem rovněž zakládala, a jejichž 
rozvoj prakticky předčil moje 
očekávání. Za zmínku stojí ale 
celá řada aktivit, které se odehrá-
vají na úrovni neziskového 
sektoru, například v Komunit-
ním centru hrubého, které vyšlo 
vstříc poptávce rodin s dětmi 
a jehož činnost pomáhá oživit 
setkávání  obyvatel  sídlištního 
vnitrobloku.

Právě aktivity zmíněného 
KC hrubého perfektně ukazují, 
že městská část nemá být pri-
márně ta, která tady uměle 
vymýšlí různé aktivity pro 
propojování svých obyvatel 
a prakticky pak supluje jiné 
veřejně dostupné služby, které se 
utváří zcela přirozeně z aktivit 
a zájmů obyvatel. Městská část 
je tady od toho, aby vytvářela 
vhodné podmínky, například 
formou pomoci při hledání 
vhodného nebytového prostoru, 
grantovými programy v oblasti 
sportu a volného času, dále 
v oblasti sociálních služeb, 
prostorem v časopisu Osmička.

piráti
radnice nemusí 
organizovat 
lidem volný čas, 
stačí nabídnout 
pomocnou ruku
Zajímavé volnočasové aktivity 
zvyšují kvalitu našeho života 
více než cokoliv jiného. Správ-
nou cestou však není navyšová-
ní netransparentních rozpočtů 
různých příspěvkových organi-
zací, ale participace městské 
části a samotných občanů. 
Městská část nemusí lidem čas 
organizovat, stačí jen, když jim 
podá pomocnou ruku a nabídne 
jim k využití své existující pro-
story – školní družiny, tělocvičny 
či hřiště, a zapojí se aktivně do 
budování nových. Nedaly by se 
k sousedskému setkávání využít 
také některé nevyužité nebytové 
prostory městské části? Anebo 
taková knihovna – ta kromě 
půjčování knížek slouží často 
i jako přirozené místo setkávání. 
A přesně taková knihovna 
v oblasti Karlína a Libně chybí!

Důležitá je i podpora projektů 
budujících mezigenerační vzta-
hy. V cizině naprosto běžné 
projekty typu Babička a dědeček 
do školky jsou u nás spíše vzác-
né, světlou výjimkou je projekt 
Senioři čtou dětem, realizovaný 
v Domově pro seniory Kobylisy. 
Při dobře nastavených podmín-
kách mohou být tyto programy 
zdrojem poznání a obohacení 
pro všechny  zúčastněné. Mladší 
generace zde má možnost získat 
nezkreslené informace o stáří. 
Senioři jsou také nositeli a stráž-
ci hodnot a tradic. 

Rádi bychom rovněž podpořili 
aktivity, kdy mladší generace 
pomáhá té starší ve světě inter-
netu a technologií – výukové 
kurzy pro seniory v počítačo-
vých učebnách škol anebo 
„hodinový ajťák“, středoškolský 
student, který pomůže s nasta-
vením a obsluhou počítače či 
tabletu. Není hezčí pocit, než 
když někoho podpoříte v práci 
s počítačem, zkrotíte společně 
bouřlivé vlny internetu a v ote-
vřené internetové encyklopedii 
mu dáte možnost zaznamenat 
svou životní zkušenost.

8Žije
podporujme 
komunity 
a vztahy napříč 
generacemi

Podpora aktivit rodin s dětmi 
může mít mnoho forem, od 
nabídky volnočasových činností, 
divadelních představení po 
zábavná sportovní odpoledne 
pro celou rodinu. Vedení Prahy 8 
podporuje na svém území kluby 
a domy dětí a mládeže, kde 
mnoho z těchto aktivit probíhá, 
a je jistě v pořádku, že se jimi 
chce pochlubit. Rádi bychom ale 
nabídli i něco jiného.

Jedním z našich programo-
vých bodů bylo vybudování 
pobočky městské knihovny 
v Karlíně či v Libni, kde takové 
zařízení dlouhodobě chybí, 
a přitom může nabídnout ma-
lým čtenářům, mládeži i jejich 
rodičům kvalitně a smysluplně 
strávený čas. Dalším bodem bylo 
dovybavení stávajících dětských 
hřišť zastřešením, pítky a wc, 
aby zde rodiče s dětmi mohli 
trávit více času. Také bychom 
chtěli podporovat aktivní obča-
ny, kteří sami místa setkávání 
vytvářejí, např. zřizují nové 
komunitní zahrady. Organizace, 
například Sokol nebo Skaut, 
které přirozeně upevňují mezi-
generační vztahy, jsou užitečný-
mi a důležitými partnery města 
a jejich podpora ze strany radni-
ce je i podporou aktivních rodin.

Aktivit, které městská část 
může věnovat dětem a rodinám, 
může být nepřeberné množství 
– otázka je, kolik peněz na to do 
budoucna radnice má. Nyní se 
zdá, že v rozpočtu z minulých let 
nezbylo nic, a zastupitelé z řad 
hnutí ANO 2011, kteří nám tuto 
otázku kladou, by nám proto 
měli spíš odpovědět, kam tyto 
peníze zmizely. Teprve pak si 
můžeme kompetentně povídat 
o dalších prorodinných aktivi-
tách a jejich podpoře.

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.

Vladimíra Ludková
místostarostka  
MČ Praha 8  
za ods

Anna Filínová  
zastupitelka  
MČ Praha 8 
za Piráty

Ilona Tůmová
zastupitelka  
MČ Praha 8  
za 8žije

Fórum zastupitelů
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ano
umožnit kvalitní 
a snadno 
dostupnou 
podporu pro 
potřebné rodiny 
Samotnou otázkou je, co vše 
aktivitami pro rodiny s dětmi 
rozumíme. Můžeme také hledat 
možnosti, nápady a vize městské 
části pro jejich realizaci. Velmi 
často čtu a slyším, že rodiny 
s dětmi jsou klíčovým tématem. 
Jak se to ale následně projevuje 
nebo může projevit přímo v akti-
vitách, je již různorodé.

Ve svém odborném postoji 
zastávám názor, že jedině spolu-
prací, propojeností aktivit či 
koncepcí vzniká samotný počá-
tek podpory. A zde vidím hlavní 
odpovědnost městské části. 
Vytvoření takových podmínek, 
aby mohly vznikat různorodé 
podpůrné aktivity a služby 
nejen pro rodiny s dětmi. 

Vzhledem k tomu, že mám 
sama děti a pohybuji se v pro-
středí rodin s dětmi, tak vidím, 
jak je v dnešní době těžké zastá-
vat roli rodiče se všemi ambice-
mi a snahou po dobrém vývoji 
našich dětí. V mém okolí je 
mnoho rodin, které vyžadují 
podporu. A také vím, jak je 
mnohdy nelehké se k pomoci 
a podpoře dostat. A zde vidím 
zásadní možnosti městské části. 
umožnit kvalitní a snadno 
dostupnou podporu pro potřeb-
né rodiny s dětmi.

Také si všímám, že stačí mnoh-
dy málo. Například vytvoření 
prostoru, kde se mohou lidé 
napříč generacemi setkávat 
a diskutovat. Není důležité, zda 
jde o seminář o výtvarných 
technikách nebo o vaření, ale 
zásadní je lidský přínos sobě 
navzájem. 

top 09 a stan
stejnou otázku 
bychom měli 
pokládat 
obyvatelům 
prahy 8
Obce při realizaci národní rodin-
né politiky sehrávají nezpochyb-
nitelnou roli. Předtím než ale 
začnou podporovat prorodinné 
aktivity, měli by se jejich zástup-
ci ptát občanů, co jim v jejich 
okolí chybí a jaké nové aktivity 
by uvítali. Sesbírané náměty 
vyhodnotit, ty nejpodnětnější 
realizovat a zaměřit se na jejich 
propagaci. To aby nedocházelo 
k tomu, že aktivit a služeb pro 
rodiny s dětmi máme sice požeh-
naně, ale nejsou využívány, 
protože o nich „nikdo neví“. 
u tak velké obce, jako je Praha 8, 
to platí dvojnásob. 

Je také důležité uvědomit si, 
jakým výzvám a problémům 
dnes čelí tzv. sendvičová genera-
ce, která se vedle zaměstnání 
musí vypořádat ještě s péčí 
o děti a zároveň o stárnoucí 
rodiče. Těm musí obec pomoci 
nejen podporou aktivit pro děti, 
ale také poskytnutím odpovída-
jící nabídky odlehčovacích 
služeb. 

A školy musí děti vychovávat 
k úctě ke stáří, protože i ony 
mohou v budoucnu zastávat 
stejnou roli jako dnes jejich 
rodiče. Pro inspiraci přitom 
nemusíme chodit daleko. Napří-
klad na Praze 6 školáci připravu-
jí divadelní hru na základě 
vzpomínek pamětníků druhé 
světové války. Do obdobného 
projektu, Příběhy našich souse-
dů, se zapojili i žáci základních 
škol na Praze 8, kteří vytvářejí 
krátké dokumenty s místními 
pamětníky. Vedle zvýšených 
znalostí dětí o moderních ději-
nách se ukazuje, že ještě mno-
hem větší dopad má projekt na 
postoje dětí k nejstarší generaci. 
Podpora takovýchto projektů, 
to je přesně ta správná cesta, po 
které by měla Praha 8 jít.

Jaký na to máte názor vy? 
Napište mi na e-mail 
petr.pelc@praha8.cz.

osmiČka sobě –  
zelení, kdu-Čsl
finanční 
příspěvek na 
kroužky

Otázka je v podstatě totožná 
jako v Osmičce v říjnu 2018, 
nebudeme však dávat na stejnou 
otázku stejnou odpověď. Měst-
ská část může aktivity a spolky, 
které pomáhají rodinám s dětmi, 
podporovat finančně, může 
nabídnout své prostory a rekla-
mu pro takové aktivity v časopi-
se Osmička. V Libni a Karlíně 
chybí knihovna a lidová škola 
umění, v Bohnicích schází far-
mářské trhy, které jsou také 
příležitostí pro setkávání. 

V Praze 7 může rodič/rodiče 
s nízkými příjmy nebo rodina 
s třemi a více dětmi dostat 
příspěvek na kroužky. 

hanka, která bydlí s manže-
lem a třemi dětmi v Čimicích, 
nám poslala inspirativní návod: 

„Konkrétně v naší čtvrti 
Čimice bychom uvítali více 
společenských akcí, kde se 
mohou setkávat všechny 
generace.

V úvahu připadají různé 
sousedské slavnosti, závody 
různých věkových kategorií, 
majáles a stavění májky a další 
podobné události, které se zde, 
v nyní už vzdálené minulosti 
(před připojením obce k Praze) 
konaly vcelku běžně. 

O obnovení společenského 
života v naší ‚obci‘ se alespoň 
z části snaží pořadatelé Čimic-
kých trhů, které letos zahajují 
sezonu zabijačkovými hody. 
Mnozí obyvatelé by jistě uvítali 
více takových aktivit.“

Samozřejmostí by měla být 
péče o čistý a bezpečný veřejný 
prostor. V takovém prostoru 
budou aktivity pro rodiny s dět-
mi a setkání různých generací 
vznikat spontánně.  

patrioti
jak dostat děti 
od monitorů

Mezigenerační setkání a společ-
ně strávený čas jsou skutečnou 
výzvou pro všechny členy každé 
rodiny. Sám dobře vím, kolik 
dlužím času já svým blízkým 
a jak často nahrazuji společně 
strávený čas telefonickým 
hovorem. Proto si tu nedovolím 
moralizovat a rozdávat moudra. 
Víme asi všichni, že největší díl 
odpovědnosti samozřejmě leží 
na zákonných zástupcích. Rodi-
če či prarodiče pravidelně svádí 
mnohdy nerovný boj o pozor-
nost a čas svých ratolestí. V hit-
parádě vysněných dětských 
volnočasových aktivit vítězí 
povětšinou elektronické hračky 
typu mobil, tablet či herní kon-
zole. Je tak lehké mávnout 
rukou a říct – „nech je, vždyť 
nezlobí“ a věnovat se vlastním 
aktivitám.

Jak obec může pomoci? Buď 
přímo akcemi pro děti (chystá-
me např. soutěž Natoč upoutáv-
ku na svou oblíbenou knihu), 
ještě raději však nabídkou co 
nejširšího spektra akcí a aktivit, 
které zvednou ze židlí nejlépe 
celou rodinu. Proto budou mít 
akce jako Masopust, trhy v Kar-
líně či Libeňská pouť i nadále 
atrakce nejen pro zábavu dětí, 
ale i vícegenerační kulturní 
program.   

Ve spolupráci s kolegou mís-
tostarostou Vítkem chystáme 
navíc venkovní akce, jako jsou 
komentované vycházky, zábav-
né návštěvy kulturních pamá-
tek, sousedská setkání, společné 
sportovní akce, výlety do příro-
dy či soutěže. Některé akce navíc 
budou v režimu „Vstup zdarma 
jen v doprovodu rodičů a praro-
dičů“. V zárodku je i nápad na 
„Retro“ park, kde by starší gene-
race mohly zavzpomínat s po-
tomky u mobiliáře (stará tele-
fonní budka) a další. 

Máte podobné či lepší  
nápady? Napište mi prosím 
na michal.svarc@praha8.cz. 
Krásné jaro!

Kateřina Halfarová
zastupitelka  
MČ Praha 8  
za ano

Petr Pelc  
zastupitel  
MČ Praha 8  
za toP 09 a stan

Tomáš Pavlů
zastupitel  
MČ Praha 8  
za osmička sobě

Michal Švarc
radní  
MČ Praha 8 
za Patrioty
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Rozhovor

dcera výtvarníka radka Pilaře Marina odvárková:

otec večerníčka 
i rumcajse 
bydlel na ládví

 npopulární kreslené postavičky rumcajse s mankou a cipís-
kem anebo večerníčka znají všichni, co se kdy dívali na televi-
zi. málokdo ale ví, že jejich autor, výtvarník radek pilař 
(23. dubna 1931 – 7. února 1993), bydlel dlouhá léta na ládví.

Na svého otce i na kreslené 
„bráchy“ vzpomíná Marina 
Odvárková, která působí v pě-
veckém uskupení Joyful.

Jak se váš otec dostal na Ládví? 
„Táta se narodil v Písku a do 
Prahy se odstěhoval až kvůli 
studiím na Akademii výtvar-
ných umění. Když se školou 
skončil, měl ateliér na pražských 
Vinohradech, což bylo pro schá-
zení bohémů ideální místo, ale 
jak založil rodinu, chtěl spíše 
klidnější adresu. Když se začala 
výstavba sídliště na Ládví, volba 
byla jasná.“

Co ho sem lákalo?
„Tátovi vyhovovala anonymita, 
kterou mu sídliště poskytovalo, 
navíc bylo koncipované pro 
rodinu, nechyběl ani dostatek 
zeleně. Proto zde řada lidí zakot-
vila na celý život. Také jsem se 
sem po bydlení v centru ráda 
vrátila. Přejdu jednu silnici 
a jsem v parku, o kousek dál je 
nádherný les, škola, školka 
poblíž, a přitom metrem na 
Muzeum za čtvrthodinu…“

Jaké to je, mít za „bráchy“ 
Večerníčka nebo loupežníka 
Rumcajse? Registrovala jste, že je 
nakreslil váš táta, stejně jako 
další populární večerníčkovské 
postavičky?
„Samozřejmě jsem věděla, že je 
nakreslil táta, byli každodenní 
součástí mého dětství. Měla 
jsem k nim blízko, i proto, že 
Rumcajs je tátovi podobný. 
Nikdy jsem o nich jako o „brat-
rech“ nepřemýšlela, ale když se 
zamyslím, máte pravdu – cho-
vám k nim takové ‚rodinné‘ city.“

Koukala jste mu pod ruce, když 
tvořil? 
„Někdy jsem viděla, jak táta 
kreslí, ale to spíš, když jsme 
vytvářeli něco společně. Do jeho 
pracovny jsem měla dveře ote-
vřené, ale už jako malá jsem 

vycítila, že je to místo, kde potře-
buje klid, takže jsem je příliš 
často neotvírala. Někdy mě vzal 
třeba do litografické dílny, to byl 
zážitek. Ty vůně barev a to, jak 
se kresba z kamene přenáší na 
papír… Nevěnoval se jen ilustra-
ci, méně je veřejnosti známá jeho 
malířská tvorba či jeho videoar-
ty, přitom právě tento směr 
v Česku spoluzakládal.“

Jaký to byl pocit, když jste pak 
viděla jeho kresby oživlé 
v televizi?
„Co se týče oživlých postaviček, 
ty dříve rozpohybovávali animá-
toři podle tátových předloh. 
Jako dítěti mi táta tento princip 
ukázal, bylo to fascinující a zá-
bavné. Táta měl dar se nad- 
chnout pro všechno, byl tvůrčí 
člověk, a když ho něco bavilo, 
dokázal k tomu strhnout 
i ostatní.“

Čím jste měla vyzdobený jako 
malé děvče pokojík? Měla jste 
vystavené tátovy obrázky? 
„Výzdoba mého pokojíčku se 
měnila s tím, jak jsem rostla. 
A tak oblíbené hračky pomalu 
ale jistě nahradily nejdříve 
kazety a CD oblíbených zpěváků 
a jejich plakáty. Růžovou vystří-
daly temnější tóny… Ale tátův 
‚otisk‘ byl pořád přítomný. 
Na Rumcajse jsem nezanevřela 
ani v dobách nejtěžší puberty 
(smích). Na stěnách jsem měla 
ale i věci z tátovy volné tvorby.“

Dával vám je někdy jako dárky? 
Vnímala jste to vůbec jako dárek, 
jako cenný a vzácný dárek?
„Ano, to si člověk časem uvědo-
mí, ale pro mě mají největší 

citovou hodnotu. Jsou tím, co mi 
tátu dennodenně připomíná, 
a to je pro mě nejpodstatnější.“

Kdy jste pochopila, kým je váš 
tatínek, co dokázal?
„Pro mě byl v první řadě skvě-
lým tátou. Vnímala jsem, že se 
o něj lidé zajímají, že si spolužáci 
přejí jeho podpis v památníčku, 
nebo že jej zvou na nejrůznější 
besedy či do televize, ale to vše 
jsem brala jako součást jeho 
„povolání“. Neměl klasickou 
pracovní dobu, ale když měl 
volno, věnoval se nám se sestrou 
naplno. Měl hlavu plnou nápadů 
a uměl se vcítit do dětské fanta-
zie. Na společné chvíle mám moc 
pěkné vzpomínky. O to bolesti-
vější na jeho odchod. Zemřel, 
když mi bylo dvanáct a dlouho 
jsem se s tím neuměla 
vyrovnat.“

Potomci slavných sportovců mají 
občas ve škole problém, že od nich 
tělocvikář očekává, že budou i oni 
ve sportu vynikat. Jak na vás 
pohlížela učitelka na výtvarku? 
Věděli ve škole kantoři, spolužáci, 
kdo je váš táta?
„Na základní škole to věděli 
všichni, i proto, že tátu většina 
z nich znala. Odlišný přístup 
jsem nepociťovala, ani jsem, 
doufám, nedávala nijak najevo, 
že je můj táta známá osobnost. 
Zkrátka jsem měla kamarády 
jako každý jiný a prožívala jsem 

normální dětství. na střední 
(Gymnázium u Libeňského 
zámku, pozn. red.) se mi profe-
sorka matematiky smála, že 
nedokážu narýsovat rovnou 
přímku, že pořád jakoby tak po 
malířsku skicuju. Ale upřímně 
řečeno, bylo to spíš tím, že mě 
geometrie tak netáhla, neměla 
jsem ani správné tužky, a tak 
jsem to čtrtala, jak mi to zrovna 
vyšlo (smích). Když přijdu do 
nového kolektivu, nijak nevytru-
buju, čí jsem dcera. Někdo se 
dovtípí dříve, ale od doby, co 
jsem se provdala a příjmení 
nenapovídá, tak to bývá spíše 
později. Mnohdy bývají překva-
pení, že jsem ‚úplně normální‘.“

Jak jste vnímala tatínka jako dítě? 
„Jak jsem už říkala, táta byl tím 
nejlepším tátou, jakého jsem 
mohla mít. Byla s ním zábava, 
zároveň měl přirozenou autori-
tu, kterou si dokázal sjednat 
velmi elegantním způsobem, 
nebylo zapotřebí, aby nějak 
zásadně zvýšil hlas, natož aby 
mě uhodil. uměl probudit a roz-
vířit dětskou obrazotvornost 
a naladit se na stejnou vlnu.“

Kam jste chodili na procházky, 
měli jste nějaké oblíbené místo?
„Nejraději jsme chodili do příro-
dy, to ho nabíjelo. Jako malý kluk 
byl skaut a ukazoval mi spoustu 
toho, co se v té době naučil. 
Vyřezávali jsme lodičky z kůry, 
koukali na hvězdy, sbírali 
maliny…“

Na Rumcajse  
jsem nezanevřela 

ani v dobách nejtěžší 
puberty

marina oDvárková se svým otcem Radkem Pilařem.



Vedl vás ke kreslení a malování?
„Malovali jsem spolu i kreslili, ale 
nebyl to žádný dril. To spíš, když 
jsem měla chuť. Po tátovi jsem 
určitě nějaké nadání zdědila, ale 
malířské to není. Sestra Bára je 
tou, která umí nakreslit Rumcaj-
se a také po tátovi dodělávala 
rozdělaný seriál pro Českou 
televizi. Ve mně spíš probudil 
zápal pro psaní. Pamatuju si, jak 
jsme spolu vydávali na chalupě 

takový občasník. Tehdy se 
zrodila moje záliba v psaní, která 
trvá dodnes. Zároveň na chalu-
pě pořádal takové letní školy 
pro zájemce o studium na umě-
leckých školách. Dnes by se 
řeklo, že šlo o takové výtvarné 
workshopy. I u toho jsem mohla 
být, bylo to úžasné zpestření 
prázdnin.“

Říkala jste, že jste se 
na Prahu 8 vrátila. 
Jak se vám tu 
žije?
„Na tuto měst-
skou část 
nedám dopus-
tit, aspoň mně 
se tu žije skvěle. 
Když někdo 
přijede na Ládví 
poprvé a vidí tu síť 
paneláků, zděsí se, ale 
já s oblibou a nadsázkou 
říkám, že je to tu taková vesnice. 
Starousedlíci se mezi sebou 
znají, i tady jsou menší krámky, 
kam chodím určitě raději než do 
řetězců. Vím, u koho nejlépe 
koupit zeleninu nebo drogérii 
atd. Když vyjdu ven, málokdy se 
mi stane, že bych nepotkala 

známou tvář a neprohodila pár 
slov. Zajímám se i o dění na 
sídlišti a v okolí.“

Také zpíváte v pěvecké skupině 
Joyful, která má „základnu“ na 
Ládví. Kdy a jak vůbec vznikla? 
„Joyful je mým splněným snem. 
Od malička jsem zpívala v nej-

různějších sborech, až 
jsem před třemi roky 

založila Joyful. Měla 
jsem štěstí, že se 

mi podařilo 
sehnat skvělé 
lidi, díky nimž je 
zpívání skuteč-
ně radost, jak 
zní naše motto. 
Ačkoli jsme 

amatéři, máme 
profesionální 

sbormistrovou, 
která nad námi nelá-

me hůl a posouvá nás dál. 
Snažím se nejvíce vystoupení 
zařizovat právě na Osmiččce, 
a to i proto, že tu žijí i někteří 
další členové, nebo jsou s touto 
městskou částí jinak spjati. 
Osmička nás prostě baví. Máme 
také velkou kliku, že můžeme 
díky velkorysosti vedení 

KC hrubého zkoušet v jejich 
postorách. Některé akce probí-
hají v přímé spolupráci s tímto 
komunitním centrem.“

Kde vás a Joyful můžeme slyšet?
„Zpíváme například na soused-
ských slavnostech KC hrubého, 
nebo se naopak oni podílejí na 
realizaci našeho Joyfestu, tedy 
jednodenní akce pro celou 
rodinu, která se koná ve vnitrob-
loku Rajmonova, hrubého, 
Kurkova, Kyselova. Loni jsme 
pořádali první ročník, který se 
povedl nad očekávání. Letošní 
Joyfest se bude konat na závěr 
školního roku 25. června. Kromě 
našeho vystoupení bude připra-
veno opět více aktivit pro malé 
i velké a nebude chybět ani 
občerstvení. Ještě před tím nás 
v Praze 8 v dubnu čeká napří-
klad vystoupení na Libeňské 
pouti. Na květen je naplánované 
zpívání v rezidenci Rosa. Někdy 
není úplně snadné skloubit 
takový koníček s rodinou a za-
městnáním, ale stojí to za to.“

vladiMír slabý
Foto: arcHiv Mariny 
odvárkové
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raDek pilař se podobal svému 
loupežníku Rumcajsovi.

Centrum RoSa
Střelničná 1680/8
Praha 8 Kobylisy
www.centrumrosa.cz
tel: 212 270 612

ˇ ´

ˇ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

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

BĚŽECKÁ ŠKOLA PRAHY 8 
POD VEDENÍM 
PROFESIONÁLNÍHO TRENÉRA

START: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
U HÁJOVNY V ČIMICKÉM HÁJI

Účast na trénincích je ZDARMA, 
začít můžete kdykoli.

BĚHÁME S OSMIČKOU

Městská část Praha 8 
ve spolupráci se sdružením 

R TEAM pořádají
Běžeckou školu Prahy 8 bez rozdílu věku

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

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18:00 
(DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN)
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ústav Fotoniky a elektroniky av Čr

šest výzkumných 
oblastí pod 
jednou střechou

 nv našem seriálu jak se dělá 
věda tentokrát představuje-
me ústav fotoniky a elektro-
niky av Čr, v. v. i. (úFe), 
v kobylisích. 

Ústav fotoniky a elektroniky je 
výzkumný ústav Akademie věd 
ČR, který má za sebou již více 
než šedesát let činnosti. Dříve se 
věnoval zejména radiotechnice 
a radiofyzice, v posledních 
desetiletích provádí základní 
a aplikovaný výzkum v oblasti 
fotoniky, optoelektroniky a elek-
troniky. Má celkem pět výzkum-
ných týmů a jednu specializova-
nou laboratoř. 

laserY
Cílem vědeckého týmu zabývají-
cího se vláknovou a nelineární 
optikou je vývoj nových laserů, 
zejména vláknových. Laserová 
technologie je dnes široce využí-
vána v automobilovém průmys-
lu nebo v medicíně. Thuliové 
lasery, s vlákny dopovanými 
atomy thulia, se zase hodí pro 
práci s plasty. Lasery nacházejí 
uplatnění i v obranném průmys-
lu, ať už jde o zaměřovací zaříze-
ní nebo systémy pro ostrahu 
objektů. ÚFE je jediným praco- 
vištěm v České republice, které 
vyvíjí optická vlákna pro vlák-
nové lasery. Technologie optic-

kých vláken letos slaví význam-
né výročí 40 let od zahájení 
výzkumu v ČR v roce 1979.

biosenzorY
Další tým se věnuje výzkumu 
a vývoji optických biosenzorů. 
Tyto biosenzory se mohou uplat-
nit ve dvou důležitých oblastech. 
Tou první je studium molekul 
a molekulárních interakcí. Sledo-
vání vzájemné interakce molekul 
je velmi důležité třeba proto, 
abychom mohli pochopit, jak 
vznikají a rozvíjejí se různé 
druhy nemocí, třeba Alzheimero-
va choroba nebo různé typy 
rakoviny, jako např. kolorektální 
rakovina nebo leukémie. Právě 
tyto nemoci jsou v popředí 
vědeckého zájmu tohoto týmu. 
Biosenzory lze rovněž využít pro 
detekci patogenních bakterií či 
toxinů v potravinách nebo pro 
monitorování znečištění životní-
ho prostředí.

bioeleKtrodYnamiKa
Třetí tým má na starosti vý-
zkum v oblasti bioelektrodyna-
miky. Zkoumá chování biologic-
kých systémů, například buněk 
a proteinů. Sleduje jejich elektro-
magnetické a elektronické 
vlastnosti s cílem lépe pochopit 
jejich fungování a vztahy mezi 
nimi a také skrze moderní tech-

nologie nabídnout možnost je 
ovlivňovat a manipulovat s nimi. 
To může nabídnout cestu, jak 
ovlivnit patologické procesy 
v těle, zpomalit je, nebo je zcela 
odvrátit a vést k vývoji nových 
diagnostických a terapeutických 
metod. 

nanomateriálY
Čtvrtý tým působí v oblasti 
výzkumu nanomateriálů. Členo-
vé tohoto týmu si všímají fyzi-
kálních, zejména optických 
a elektrických, jevů, které nastá-
vají v různých typech na-
nostruktur, tedy ve strukturách 
s charakteristickými rozměry 
v řádu deset na méně devátou 
metru. Tyto struktury dávají 
materiálům nové a neobvyklé 
vlastnosti. Například jsou schop-
ny jinak sdílet a předávat si 
náboje či elektromagnetické 
vlny, což otvírá možnosti k vy-
tváření nových součástek, ať už 
jsou to zdroje záření, nebo detek-

tory. Výzkumný tým dokáže tyto 
nanostruktury různými metoda-
mi nejen připravovat, ale věnuje-
me se i rozvoji metod pro jejich 
charakterizaci. 

nano-optiKa
Pátý výzkumný tým se věnuje 
výzkumu interakce světla 
s hmotou na nanoskopické 
úrovni. Jedním z hlavních cílů 
výzkumu v této oblasti je posu-
nout schopnosti moderních 
zobrazovacích metod daleko za 
hranice klasické optické mikro-
skopie a vytvořit nové nástroje, 
jež umožní mnohem detailnější 
studium biomolekul a buněk 
a otevřou dveře k získání no-
vých poznatků o jejich vlastnos-
tech a funkcích. 

laboratoř státního 
etalonu Času 
a freKvence
hlavním zaměřením laboratoře 
je metrologie. Laboratoř přispívá 
k české fyzické aproximaci 
sekundy, tedy je jedním z praco-
višť s nejpřesnějšími nástroji pro 
měření času a frekvence, a rov-
něž přispívá do světového měře-
ní času, stupnice uTC (světový 
koordinovaný čas, pozn. red.) 
ve spolupráci s Mezinárodním 
úřadem pro míry a váhy. Dále 
poskytuje služby související 
s přenosem času a navigačními 
systémy a kalibrační služby.

Petra PaleČková

Jak se dělá věda na osmičce

laboratorní senZor založený na spektroskopii povrchových plazmonů.

buDova ÚFe v pražských Kobylisích.

pozvánKa
Navštivte nás na Veletrhu vědy 
6.–8. června na výstavišti PVA 
EXPO v pražských Letňanech nebo 
během listopadových Dnů otevře-
ných dveří. 
Více informací na www.ufe.cz.
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Doprava

ulice na Žertvách

předláždění 
zastávky 
na palmovce 
pokračuje

 nna začátku března začaly podle plánu stavební práce 
na tramvajové zastávce v ulici na Žertvách. předláždění 
vyřeší problém rozbitého chodníku a zastávky, následně 
dojde k instalaci nového mobiliáře. investorem je tech-
nická správa komunikací hl. m. prahy.

Předláždění části ulice Na Žert-
vách probíhá v rámci projektu 
Palmovka 2030, v rámci nějž 
postupně probíhají úpravy 
veřejných prostranství. 

„Cílem je zkultivovat dosud ne 
zcela příjemné místo v srdci 
Libně, dát mu příjemnější a při-
rozený charakter. hlavní vizuál-
ní změnou bude předláždění 
tramvajové zastávky a instalace 
šesti nových prvků mobiliáře 
v ul. Na Žertvách a tří dalších 
v oblasti Palmovky,“ popisuje 

změny radní Tomáš hřebík 
(TOP 09 a STAN), pod nějž spadá 
v Praze 8 kancelář architekta 
a strategický rozvoj. Předláždění 
bude hotové v průběhu května. 
Práce probíhají na etapy, aby 
nedošlo k omezení dopravy ani 
vstupů do metra. Předláždění 
a nový mobiliář je hrazen z dota-
ce hl. m. Prahy, vyjde na přibližně 
9 milionů korun. 

Více o projektu Palmovka 
2030 se dozvíte na webu 
www.palmovkated.cz.  (maj)

změna k lepŠímu

zbytečný zákaz 
zastavení zmizel
Před několika týdny překvapila občany 
Bohnic značka zákaz zastavení, která se 
zčistajasna objevila na začátku ulice Ústavní. 
Odbor dopravy o její instalaci ale nerozhodl, 
naopak okamžitě zahájil kroky k jejímu 
odstranění. V tuto chvíli je již odstraněna.
„Původ zákazu zastavení musíme hledat 
kdesi v minulosti. Původně zde byla tato 
značka z nějakého důvodu instalována v roce 
2007. Během let ale nadlouho zmizela a niko-
mu nechyběla, protože v Ústavní parkují lidé 
z několika blízkých domů a parkující auta tu 
nikomu nepřekáží,“ uvedl předseda komise 
pro dopravu Martin Jedlička.

Před několika týdny ale Technická správa 
komunikací značku na sloup veřejného 
osvětlení vrátila v rámci údržby, protože byla 

stále zanesena v pasportu značek. A parkující 
automobily začala pokutovat městská policie 
na základě oznámení občanů. „Ihned jak jsme 
to zjistili, vydal odbor dopravy stanovení na 
odstranění značky. Podle nás pro zákaz 
zastavení není důvod. Po schválení dopravní 
policií značku demontovala TSK,“ uvedl radní 
pro dopravu Tomáš Slabihoudek (ODS + 
Svobodní).

Podle zákona zde ovšem řidiči stále parko-
vat nesmějí kvůli šířkovým poměrům ulice. 
I to by se ale mělo změnit. „uvědomujeme si, 
jak je parkování v Bohnicích problematické. 
V ulici Ústavní parkují mimo jiné obyvatelé 
ulice Katovická, týká se to tedy stovek lidí. 
hledáme proto způsob, jak jim alespoň 
trochu ulevit a parkování v této ulici zlegali-
zovat místní úpravou,“ dodal Slabihoudek.

Dopravní inženýr má za úkol prověřit 
legalizaci parkování se zachováním 
obousměrného provozu, i obou variant 
zjednosměrnění. Návrhy budou vyhodnoce-
ny v průběhu dubna, posoudit je musí mimo 
jiné odbor dopravy i policie.  (maj)

FotograFie Z průběhu prací  a cílový stav, jak bude vypadat předlážděná 
ulice Na Žertvách. Foto: MČ Praha 8

ZákaZ Zastavení byl reliktem minulosti, netrvalo dlouho a došlo k jeho odstranění. Foto: Martin Jedlička

thámova ulice

pěší zóna už 
nesmí být 
parkovištěm
Na základě stížností občanů hledají 
zastupitelé Prahy 8 Václav Stránský 
(8žije) a Martin Jedlička (TOP 09) řešení 
neutěšené situace v pěší zóně v karlínské 
Thámově ulici. Přestože je vjezd umož-
něn pouze vozidlům zásobování s povole-
ním MČ, navíc jen v době od 5:30 do 9:30 
a 17:00 do 18:00, slouží zóna jako nelegál-
ní parkoviště. Tisíce chodců se tak musí 
denně proplétat mezi automobily. V pěší 
zóně  jsou lavičky, které by mohly nabízet 
příjemné posezení, za dané situace ov-
šem místo takovému účelu rozhodně 
neslouží. Jelikož ani pokuty od Městské 
policie nezabírají, řešení je nutné hledat 
v prevenci. Například vymezit prostor 
pro zásobování mimo pěší zónu a do 
samotné pěší zóny umístit městský 
mobiliář a vysadit i další stromy.

václav stránský
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Pozvánky

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

DUBEN 20
19

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

6/4    so 
15:00 

8/4   po 
19:00 

10/4  st 
19:30 

13/ 4  so 
19:00 

17/ 4  st 
19:30 

24/ 4  st 
19:00 

27/ 4  so 
17:00 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
Profesionální divadelní soubory. Vstupné 70,-Kč. Dopolední představení 
ve všední dny jsou školní a účast na nich je možná po telefonické nebo 
e-mailové dohodě.

4/4  čt
9:00; 10:30

5/4  pá
9:00; 10:30

6/4  so
10:30

25/4  čt
9:00; 10:30; 
14:00

26/4  pá
9:00; 10:30

27/4  so
10:30

MALÁ ČESKÁ MUZIKA. Pomlázka se čepejří. Divadelní 
bonboniéra pro seniory. Předjaří a Velikonoce v českých lidových písních. 
Vstupné senioři 70 Kč/ ostatní 150 Kč.

T. Dianiška: PUSŤTE DONNU K MATURITĚ! 
Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů. Hraje PT Divadlo. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

E. Labiche: SLAMĚNÝ KLOBOUK. 
Veselohra z Paříže na sklonku 19. století. Sledujeme právě oženěného 
Fadinarda, který je v tento osudný den přinucen ukrýt milostný poměr 
poručíka Emila před krutě žárlivým mužem. Celý absurdní kolotoč 
záměn osob a neuvěřitelných zápletek roztočil jeden klobouk snědený 
koňskou hlavou. Hraje Divadelní soubor Merlot.
 Pronájem otevřený veřejnosti.

… HOVORY W 4: Večer Jiřího Wericha Petráška. 
Spoluúčinkuje Pavel Meszároš a klavírista Karel Štolba, hosty budou 
herečka a zpěvačka Petra Černocká a MUDr. Jaroslav Větvička, špičkový 
sportovní lékař a bývalý šéflékař Českého olympijského týmu, který je 
zároveň ředitelem Grand Veteran. Vstupné 120 Kč.

DÍVČÍ VÁLKA. Nesmrtelná komedie Františka Ringo Čecha 
aneb jak to Alois Jirásek neviděl. Hraje Divadlo Okko. 
Pronájem otevřený veřejnosti.

HVĚZDNÝ VEČER. Daniela Kolářová. Povídání 
o herectví a životě vůbec s přední českou herečkou známou z mnoha 
divadelních i filmových rolí. Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

Lukáš SOMMER. JARNÍ KYTAROVÉ 
ODPOLEDNE pro celou rodinu.  Koncert vynikajícího kytaristy 
a skladatele, který zároveň poprvé představí svou novou učebnici 
Chci být kytaristou. Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

KOCOUR MODROOČKO. Činoherní 
pohádka na motivy známé knihy J. Koláře. Doplněná 
písničkami Marka Ebena.
Hraje Divadlo Krapet. Od 3 let.

KOCOUR MODROOČKO

KOCOUR MODROOČKO

JAK BYLA VOSA MARCELKA 
RÁDA, ŽE JE. Veselá pohádka o vose Marcelce, 
která nemá křidélka, ale svému osudu se nepoddává 
 a naplno se raduje ze života. S komářími bratry 
Jarunem a Marunem a dalšími kamarády podniká 
nebývalá dobrodružství, při kterých se tají dech.  
Hraje Divadlo Náměstíčko. Od 3 let.

JAK BYLA VOSA MARCELKA 
RÁDA, ŽE JE

JAK BYLA VOSA MARCELKA 
RÁDA, ŽE JE

7/4      ne
10:00

14/4  ne
10:00

21/4  ne
10:00

28/4  ne
10:00

30/4  út
17:00

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení / vhodné od 3 let / 
vstupné 40,-Kč.

ČERTŮV ŠVAGR

ČERTŮV ŠVAGR

ČERVENÁ KARKULKA

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK

KURZ OSUDOVÉ PŘITAŽLIVOSTI. 
Pár neuvěřitelných příběhů a až nepříjemně povědomých 
situací. Chcete konečně přijít na to, jak to mezi ženami 
a muži je, a najít svou osudovou lásku? Pak je náš Kurz 
pro vás to pravé. Komedie se pohybuje na pomezí žánrů 
činohry a show. Hraje TEĎ! Divadlo. Pronájem otevřený 
veřejnosti.

29/ 4  po 
19:30

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

REZERVACE: 
www.divadlokh.cz

tel. 284 681 103

24/4
2019

v 19:00

Vstupné 150 Kč / studenti a senioři 70 Kč.

DIVADLO 
KARLA HACKERA

Klapkova 26, Praha 8

24/4

Daniela

Kolářová
Setkání s oblíbenou herečkou.
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Sociální a zdravotní péče

nautis

i autisté mohou žít 
plnohodnotný život

 nnárodní ústav pro autismus – nautis 
je nestátní nezisková organizace, která 
už téměř 16 let pomáhá lidem s autis- 
mem. poskytuje širokou nabídku služeb 
nejen lidem s autismem, ale i lidem 
kolem nich – tedy rodičům, sourozen-
cům, spolužákům, učitelům, lékařům 
a dalším odborníkům.

Prostřednictvím 
systému celoži-
votní podpory 
poskytuje Nautis 
lidem s autis- 
mem možnost 
ke vzdělávání, 
užívání si života 
i práci. Aby 
mohli být co 
nejvíce samo-
statní, spokojení 
a co nejméně 
osamělí. Aby oni 
i jejich rodiny žili 
naplněný život. 

Jednou ze zakladatelek a výkonnou ředitel-
kou Nautis je Magdalena Thorová, se kterou 
vám přinášíme rozhovor k 9. ročníku osvěto-
vé kampaně o autismu, lidech s autismem 
a autismu v nás Porozumět autismu 2019. 
Ke kampani se připojuje také MČ Praha 8. 
Místostarostka Vladimíra Ludková (ODS 
+ Svobodní) zve všechny ke sdílení, a tím 
vyjádření podpory a solidarity. 

Paní ředitelko, 2. duben je dnem, který OSN 
vyhlásilo dnem porozumění autismu. 
Po celém světě probíhají akce, které se 
zaměřují na osvětu autismu. Co při této 
příležitosti plánuje Nautis? 
„Letos v dubnu již po 9. zahájíme celoroční 
osvětovou kampaň Porozumět autismu, 
jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí 
široké veřejnosti o poruchách autistického 
spektra. Podat světu informace o tom, jaké 
to je, žít s poruchou autistického spektra, se 
snažíme po celý rok. Osvěta a vzdělávání 
je významnou součástí naší práce.“

Na koho cílí osvěta?
„Většina osvětové činnosti cílí na lidi, kteří se 
spolupodílí na výchově, vzdělávání a péči 
o děti i dospělé s autismem – tedy hlavně na 
rodiče, učitele, osobní asistenty, lékaře. Ročně 
proškolíme přes 2000 odborníků a rodičů, 
naši kolegové publikují, přednáší, navštěvují 
zahraniční konference, aby získané poznatky 
zprostředkovali kolegům v naší zemi.

Okolo 2. dubna pak koordinujeme akce, 
které jsou zaměřené zejména na osvětu 
široké veřejnosti, na boření mýtů, které 
kolem autismu panují a které ztěžují rodi-
nám už tak náročnou péči.“

Zmínila jste, že o autismu panuje ve společ-
nosti řada mýtů. Kdybyste měla říct jen jeden, 
jaký by to byl? 
„Autismus je handicap, který velmi často 
není na první pohled vidět. Projevuje se 
zvláštnostmi v chování, což může vést okolí 
k dojmu, že se jedná o dítě nevychované, 
rozmazlené či zlé. Rodiče se pak často dostá-
vají do nezáviděníhodných situací, když 
musí řešit nepohodu svého potomka a ještě 
obhajovat jeho chování před veřejností. 
Nejsou výjimkou ani odsuzující komentáře 
či nevyžádané rady od kolemjdoucích. To 
může být velmi bolestné jak pro rodiče, tak 
pro samotného člověka s tímto postižením.“

 
Letos zahajujete již 9. ročník kampaně. 
Jak lidi s autismem vnímá naše společnost? 
„Co se týče znalostí problematiky autismu 
mezi odbornou veřejností, určitě je situace 
lepší než před dvaceti, deseti lety, i když stále 
není ideální a je před námi ještě hodně práce. 
Lze ale říct, že veřejnost v naprosté většině 
vnímá lidi s postižením dobře a práci pečují-
cích osob, ať už rodičů či osobních asistentů, 
jako prospěšnou a smysluplnou.“

 
Může se do kampaně zapojit i široká 
veřejnost? 
„Ano, a možností je celá řada. Zapojit se 
mohou jednotlivci i instituce – školy, úřady 
i firmy. Spojovací prvek celé kampaně je 
modrá barva, jakožto barva symbolizující 
porozumění a schopnost navzájem se pozná-
vat a komunikovat. Mezi nejviditelnější 
a nejtypičtější aktivity kampaně patří nasví-
cení budov a veřejných objektů modrým 
světlem, ale jsou samozřejmě i jiné, technic-
ky méně náročné možnosti. Děti i učitelé 
mohou například přijít v Den porozumění 
autismu do školy v modrém oblečení či 
zorganizovat kreativní tvoření ve znamení 
modré barvy.“

Co je v souvislosti s kampaní nejdůležitější?
„Tím nejdůležitějším je samozřejmě o autis-
mu mluvit. uspořádat besedu, promítnout 
si film, přiblížit dětem ve školách či zaměst-
nancům ve firmě myšlení lidí s autismem 
prostřednictvím přednášky či zveřejněním 
osvětových slajdů.  Další inspiraci, jak se do 
kampaně zapojit, lze najít na facebookovém 
profilu kampaně www.facebook.com/autis-
mus.cz, kde jsou zveřejněné fotografie 
z minulých ročníků. řada účastníků přišla 
s velmi netradičními, originálními nápady, 
jak kampaň pojmout. hlavně prosíme 
všechny, aby nezapomněli svou účast 
v kampani zdokumentovat a poslat nám 
svou fotografii či pár slov, jak akci pojali. 
Fotografie i příběhy zveřejníme na našich 
facebookových stánkách, ty nejlepší ocení 
odborná porota.“

Co v oblasti osvěty a vzdělávání plánujete dál?
„Za významný osvětový projekt, který bude 
mít velký osvětový potenciál, považujeme 
informační portál AutismPort, který by měl 
sloužit jako zdroj odborných, prověřených 
informací o autismu, návodů a zkušeností 
rodičů z péče o děti s autismem. Portál bude 
cílit především na lidi okolo lidí s autismem, 
ale prostor dostanou i aktivity zaměřené na 
osvětu široké veřejnosti. Jeho spuštění 
plánujeme do konce roku.“

linda skarlandtová

burza  
seniorů
BuRZa seNioRů  
se nachází v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8 – Kobylisy, 
tel. 286 883 676.
Spojení: bus 102 a 183, zast. Šimůnkova 
Kontakt: Jana Fejfarová, tel. 725 008 407 
Iva Hubená, tel. 737 353 942    

PROGRAM NA duben
 `4. 4. čtvrtek od 13.00 hod. 
` JóGA PRO SENIORy – VyCháZKA 
S PRVKy JóGy. Sraz ve 13.00 hod. před 
Gerocentrem. Vede paní Müllerová.

 `4. 4. čtvrtek od 14.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – DRáTOVáNí 
VAJíČEK A KAMENŮ. V Gerocentru. 
Vede paní Boušová.

 `11. 4. čtvrtek od 13.00 hod. 
` CVIČENí PAMěTI. V Gerocentru. 
Vede Iva hubená.

 `18. 4. čtvrtek od 13.00 hod. 
` JóGA PRO SENIORy – VyCháZKA 
S PRVKy JóGy. Sraz ve 13.00 hod. před 
Gerocentrem. Vede paní Müllerová.

 `18. 4. čtvrtek od 14.00 hod. 
` VýTVARNá DíLNA – OPAKOVáNí 
DRáTOVáNí. V Gerocentru.  
Vede paní Boušová.

 `25. 4. čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod. 
` BABINEC – TOMBOLA. 
V Gerocentru. Vede paní Boušová.

 ̀středy: 3., 10. a 17. 4. od 13.00 hod.  
` NORDIC wALKING – VyCháZKA 
S hOLEMI. Sraz ve 13.00 hod. v Gero-
centru. hole vlastní! Vede Iva hubená.

 `Úterky: 2., 9., 16., 23. a 30. 4. 
od 14.00 hod.  
` BOwLING – hERNA V DOLNíCh 
ChABRECh. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou. (Spojení: autobus č. 162, stani-
ce Osická, metro Kobylisy nebo Vozov-
na Kobylisy.) Vede Věra Dvořáková.

 `2. 5. čtvrtek od 13.00 hod. 
` JóGA PRO SENIORy – VyCháZKA 
S PRVKy JóGy. Sraz ve 13.00 hod. před 
Gerocentrem. Vede paní Müllerová.
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vladiMíra ludková, Místostarostka MČ PraHa 8:

chceme udržet dobrou 
dostupnost sociálních služeb

 nzástupkyně starosty mČ 
praha 8 vladimíra ludková 
(ods + svobodní) se vrátila 
na radnici po čtyřech letech 
v opozici. v gesci má zdravot-
ní a sociální péči, proto řeší 
nejen akutní problémy, ale 
především dlouhodobé kon-
cepční záležitosti, které by 
měly zlepšit tuto oblast 
v naší městské části. 

Aktuálním a zároveň dlouhodo-
bým problémem, který řešíte, je 
centrum metadonové substituce 
v ulici Bulovka. Jaká je kolem něj 
nyní situace?   
„Začátkem března jsem měla 
schůzku s panem ředitelem 
Nemocnice Na Bulovce a kolem 
11. hodiny jsem napočítala 
zhruba 30 osob, které v hloučku 
posedávaly pod okny domů 
v blízkosti centra metadonové 
substituce. A bohužel to není 
jen o posedávání v hloučku. 
Nezpochybňuji potřebnost 
tohoto zařízení, ale přiznejme 
si, že žádná městská část si ho 
dobrovolně na své území 
nenastěhuje.“

Takže spadlo na území Prahy 8.
„Když v minulosti zodpovědní 
na pražském magistrátu zvažo-
vali jeho umístění v ulici Bulov-
ka, byla jsem také proti. Jedním 
z důvodů je jediná cesta od 
zastávky tramvaje, která 
k němu vede a která neumožňu-
je přirozené rozptýlení jeho 
návštěvníků. Dalším důvodem 
je těsné sousedství s naším 
domem s pečovatelskou služ-
bou. Argument o vhodném 
umístění vedle Bulovky také 
moc nepadl na úrodnou půdu, 
protože dnes je to sama nemoc-
nice, která volá po řešení nera-
dostného stavu. Tehdy padl slib, 
že se situace bude po určitém 
čase vyhodnocovat, no a výsle-
dek vidíme všichni, a to nemusí-
me v okolí bydlet. Praze 8 bylo 
doporučeno posílení terénního 
programu a spolupráce s poli-
cií. Jen pro zajímavost – strážní-
ků je nedostatek a z rozpočtu 
Prahy 8 jdou na následná opat-
ření nemalé peníze, například 
bylo třeba zavést v této lokalitě 

sběr injekčního materiálu 
a umístit sběrný kontejner.“

Jaké navrhujete řešení?
„Sešla jsem se spolu s místosta-
rostou Jiřím Vítkem, který 
zodpovídá mimo jiné za bezpeč-
nost, s protidrogovou koordiná-
torkou hlavního města, a té 
jsme přednesli naše stanovisko. 
Představili jsme naše návrhy, 
například zřízení mobilní výdej-
ny metadonu, úpravu výdejní 
doby, zřízení dalšího centra 
mimo Prahu 8, které by pobralo 
alespoň část kapacity, a spra-
vedlivě se tak rozložila mezi 
ostatní městské části jistá zátěž. 
Vždyť do tohoto centra míří lidé 
z celé Prahy. Rovněž jsem upo-
zornila na nutnost důsledného 
úklidu veřejného prostranství 
ze strany hlavního města. Ráda 
bych dodala, že smekám před 
náročnou prací nejen v centru 
metadonové substituční léčby, 
ale obecně před všemi, kteří 
pracují s lidmi se závislostmi. 
Na druhou stranu je potřeba 
vnímat, že zařízení tohoto 
typu má na své okolí výrazný 
negativní dopad, a to díky tomu, 
co se na něj nabaluje, s tím je 
potřeba pracovat. A jen dodám, 
že z rozhovoru s lékařem centra, 
s nímž jsem se rovněž setkala, 
vyplynulo, že již v minulosti 
sami žádali přesun do původní-
ho prostoru.“

Pohozené stříkačky v ulicích se 
nachází v celé Praze, jak je na tom 
osmý obvod? 
„V této věci spolupracujeme 
s organizací Progressive, která 
zajišťuje mimo jiné sběr injekč-
ního odpadu a nejméně dvakrát 
týdně prochází vybrané lokality 
Prahy 8. Jedná se o dlouholetou 
spolupráci a bez ní by naše ulice 
vypadaly hrozivě. Občané již 
vědí, že mohou ohledně nálezu 
kontaktovat policii, což funguje 
velmi dobře. Obracet se však 
mohou i na Odbor zdravotnictví 
a sociálních služeb ÚMČ Pra-
ha 8, protože jsme schopni na 
základě těchto podnětů opera-
tivně jednat a informace předá-
vat uvedené organizaci.“

Mimochodem, o čem bylo vaše 
setkání s panem ředitelem 
Nemocnice Na Bulovce panem 
Kvačkem? 
„Bylo především netradiční, 
protože se konalo v podzemní 
evakuační nemocnici, která je 
plně funkční, i když naštěstí 
nemusela být nikdy využita. 
V době povodní měla mít po 
mnoha desítkách let své exis-
tence smutnou premiéru, ale 
nakonec k tomu nedošlo. Mluvi-
li jsme spolu například o chys-
tané rekonstrukci chirurgie, 
která by měla letos začít, a také 
o špatné situaci s parkováním 
v areálu nemocnice. Velmi mě 

potěšila snaha pana ředitele 
ve věci využití plochy za pavilo-
nem ortopedie, který je v majet-
ku hlavního města, která by 
mohla sloužit pro parkování 
personálu, čímž by se uvolnila 
parkovací místa pro návštěvní-
ky, zejména pak pro ty, kteří 
vezou nemocné k lékaři. Zrovna 
ke zmiňované chirurgii je to 
od tramvajové zastávky hezký 
kus cesty, kterou se zlomeninou 
s radostným úsměvem těžko 
zdoláte. Věřím, že tento návrh 
na magistrátu vnímají jako 
potřebný a ke změně dojde 
v dohledné době.“ 

A závěrem něco k sociálním 
službám v Praze 8? 
„Pevně doufám, že se nám 
podaří v Praze 8 udržet stávající 
dobrou dostupnost sociálních 
služeb. Zejména pak udržet 
naše příspěvkové organizace, 
Středisko ošetřovatelských 
služeb Praha 8, kam spadají 
i naše jedinečné jesle, a Geron-
tologické centrum. Sociální 
služby však nelze provozovat 
bez financí, ač to nerada říkám, 
jsou velmi nákladné. Poděková-
ní proto patří i mým kolegům 
radním, kteří stejně jako já při 
jednání o rozpočtu vnímali, že 
pomoc a podpora potřebným 
je naší společnou prioritou.“
 
vladiMír slabý
Foto: Marie kurovská 

názor opozice:

Sebepropagační rozhovory 
nebyly v radničním časopise 
Osmička zvykem. Netroufla 
si na ně ani koalice ANO 
a ČSSD v minulém volebním 
období 2014 až 2018. Ke zneuží-
vání zpravodajských stránek 
pro svou politickou reklamu 
přistoupila až současná koalice 
ODS, TOP 09, Patrioti s podpo-
rou ANO. Proto pevně věříme, 
že dnešní díl je skutečně posled-
ní. V Praze 8 žije dost zajíma-
vých lidí, s nimiž lze přinést 
informačně hodnotnější 
rozhovory.

toMáŠ něMeČek, 8žije

místostarostka Vladimíra Ludková na setkání se seniory. Foto: Marie Kurovská
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metadonové centrum

mČ praha 8 a nemocnice 
na bulovce žádají rychlé 
řešení problémů 

 npražská nemocnice na bulovce opět zvýšila bezpeč-
nostní opatření kvůli drogově závislým návštěvníkům. 
vedení nemocnice dopisem požádalo o řešení velmi 
závažné situace i vedení mČ praha 8. 

Místostarostka Vladimíra Lud-
ková (ODS + Svobodní) okamži-
tě zahájila první potřebná 
jednání. Bohužel bez spolupráce 
s hlavním městem a současně 
s vytvořením nové koncepce 
výdeje metadonu je šance na 
zklidnění situace prakticky 
minimální. Libeňské centrum 
výdeje metadonové substituce 
slouží jako nízkoprahové zaříze-
ní a dojíždí sem lidé z celé Prahy. 

Radní pro bezpečnost Jiří 
Vítek (Patrioti) ihned po obdrže-
ní dopisu požádal zástupce 
Nemocnice Na Bulovce o pří-
mou účast na komisi pro bez-
pečnost a veřejný pořádek MČ 
Praha 8, kde informoval, že 
současné vedení prostřednic-
tvím místostarostky Vladimíry 
Ludkové (ODS+Svobodní) inicio-
valo jednání s protidrogovou 
koordinátorkou hlavního města. 
Komise pro bezpečnost a veřej-
ný pořádek na svém zasedání 
vydala usnesení, které žádá 
neodkladné řešení situace, 
zvýšení bezpečnosti nejen 
v prostorách Nemocnice Na 
Bulovce, ale i v jejím okolí. 
„Bohužel problémy se přelévají 
od Kobylis po Palmovku, kde 
klienti mimo jiné metadonové-
ho centra tráví po jeho opuštění 

volný čas. Zatímco v jiných 
oblastech trestné činnosti nám 
čísla rapidně klesají, tak ve 
výrobě a prodeji drog nám 
naopak raketově stoupají a mů-
žete to vyvracet, jak chcete, 
já zde jistou souvislost vidím, 
například v tom, že za klienty 
zařízení se stahují další závislé 
osoby. Situaci zhoršuje i soused-
ství záchytky,“ uvedl Vítek.

stanovisKo nemocnice
Ve zprávě adresované vedení 
radnice Prahy 8 ze strany Ne-
mocnice Na Bulovce se uvádí: 
Neustále se tak potýkáme 
s odstraňováním improvizova-
ných příbytků a likvidací odpa-
du (i z veřejného prostranství 
v okolí ubytovny), který ve 
značném množství tyto osoby 
vyprodukují (použité jehly, 
obaly od potravin apod.). Likvi-
daci odpadu provádí zaměst-
nanci NNB, což je velmi rizikové 
s ohledem na druh odpadu 
a může dojít k poranění zaměst-
nanců nemocnice. Na tyto 
uživatele drog poukazují i zne-
pokojení pacienti, návštěvníci, 
zaměstnanci nemocnice a hosté, 
ubytovaní v prostorách ubytov-
ny. Nemocnice se též potýká se 
značným množstvím škodných 

událostí, které se vztahují 
ke krádežím a ničení majetku 
nemocnice. Narušené bezpeč-
nostní překážky, ať u nebezpeč-
ných (infekčních) odpadů, nebo 
u jiných provozních objektů, 
jsou na denním pořádku. Za-
městnanci a klienti NNB jsou 
mnohdy svědky situací, kdy tyto 
osoby provádí aplikaci drog na 
veřejném prostranství, v někte-
rých případech i výměnu a ná-
kup drog. O této situaci již NNB 
informovala zástupce PČR 
Praha 8 Libeň.

názor radnice
„umístění centra metadonové 
substituce na tomto místě jsem 
za svého předchozího působení 
na radnici rozporovala, přede-
vším je k němu jediná cesta od 
zastávky MhD, díky čemuž se 
jeho návštěvníci nemohou 
přirozeně rozptýlit. Osobně se 
mi nelíbí jeho umístění ani do 
blízkosti našeho domu s pečova-
telskou službou. Rovněž není 
férové od hlavního města tak 
výrazně zatížit jednu městskou 
část. Jedinou cestou je spraved-
livé rozložení zátěže i mezi 
ostatní městské části, cestou 
by mohlo být mobilní zařízení, 
popřípadě zřízení dalšího centra 
tohoto typu mimo Prahu 8. 
Ke zvažovaným okamžitým 
opatřením patří i úprava doby 
výdeje a zejména pak zapojení 
policie. Z rozhovoru s lékařem 

centra vyplynulo, že zapojení 
městské policie nevnímají jako 
problém. V minulosti bylo 
dokonce zvažováno umístit 
centrum právě do blízkosti 
služebny strážníků,“ doplnila 
Ludková.

je nějaKé řešení?
Centrum Drop In se v minulosti 
stěhovalo opakovaně. Vedení 
Prahy 8 nezpochybňuje potřeb-
nost zařízení, jehož absence by 
situaci v ulicích hlavního města 
výrazně zhoršila, avšak je třeba, 
aby Magistrát hl. m. Praha řešil 
dopady, které jdou pouze za 
Prahou 8. Centrum metadonové 
substituce má i další pobočky, 
zde však funguje vyšší práh pro 
příjem klientů, míří do nich 
například ti, kteří uspěli v cent-
ru v Praze 8 a posunuli se do 
další fáze své léčby. „Je pochopi-
telné, že žádná z městských 
částí nebude dobrovolně chtít 
převzít část kapacity, ale to 
s ohledem na naše občany nelze 
akceptovat. už nyní vydává 
Praha 8 ze svého rozpočtu 
nemalé peníze na likvidaci 
injekčního odpadu, například 
u NNB muselo dojít v minulosti 
k instalaci sběrného koše na 
stříkačky a je zde prováděn 
terénní sběr odpadu, ty peníze 
nám nikdo nevrátí,“ doplňuje 
místostarostka Ludková.

Jak protidrogová koordinátor-
ka hlavního města, tak i lékař 
Drop-In uvedli, že jeden z pro-
blémů mobilního zařízení spočí-
vá ve schopnosti personálního 
pokrytí a místostarosta Vítek 
dodává, že „personální podstav 
panuje i na straně Městské 
policie hl. m. Prahy, nicméně 
vnímáme velmi pozitivně, že 
jednání v této věci bylo zaháje-
no, a doufáme, že se nám podaří 
najít schůdné řešení, které 
zklidní situaci“.  (býv)

Workshop:
BALKON K NAKOUSNUTÍ 

25. 4.   1800–2000 
Komunitní centrum a zahrada Kotlaska
Nad Kotlaskou I., Praha 8

Kapacita omezena, rezervace na:  
pavla.tomsikova@praha8.cz • tel.: 222 805 112
Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která muže být zveřejněna.

www.praha8.cz 
www.kckotlaska.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Bezpečnost

z deníku městské policie 

Těšíme se na Vaší návštěvu.

vás zve na

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Karlinske setkani
Karlinske setkani

pod platany
Poprvé 

již 4. května 
2019! 

Nová kulturní akce spojená 
s tradičními Karlínskými trhy. 

Každou sobotu od 9:00 do 16:00 hod. 
až do 29. června 

na Karlínském náměstí
u kostela sv. Cyrila a Metoděje.

lepší chodit na 
hru s přáteli pěšky
V dopoledních hodinách 
10. února si strážníci při běžné 
hlídkové činnosti v ulici u Čes-
kých loděnic povšimli nastarto-
vaného vozidla v zóně, kde je 
možný vjezd pouze na povolení 
MČ P8. Ve vozidle na místě 
řidiče seděl muž, který při 
kontrole uvedl, že byl v noci 
hrát s přáteli karty a s vozidlem 
sem přijel v časných ranních 
hodinách, aby si zde odpočinul. 
Dopravní značky si nevšiml. 
Při vyžádání dokladů se zjistilo, 
že dotyčný má vyslovený zákaz 
řízení, a proto městská hlídka 
převezla muže na policejní 
stanici v Zenklově ulici k další-
mu opatření.

resuscitace 
v obchodním domě
Všímavá ochranka obchodního 
domu na Střelničné ulici kon-
taktovala 13. února 2019 policej-

ní hlídku. Důvodem byla obava 
o zdravotní stav staršího muže, 
který již delší dobu, přibližně 
45 minut, nakupoval v obchodě. 
Po příjezdu policie stál muž 
u pokladny. Na dotaz strážníků, 
jak se cítí a zdali nepotřebuje 
pomoc, již nereagoval a beze 
slova se sesunul k zemi. Protože 
přestával dýchat a citelnost 
pulsu byla nepatrná, rozhodli se 
strážníci k okamžité resuscitaci, 
ve které pokračovali až do 
příjezdu rychlé záchranné 
služby. Po 35 minutách inten-
zivní resuscitace se podařilo 
obnovit životní funkce a násled-
ně byl muž převezen do Vino-
hradské nemocnice.

Kamerový systém 
v akci
Podobný případ řešila hlídka 
městské policie o dva dny dříve 
11. února, kdy byla upozorněna 
přes městský kamerový systém 
na oživování muže občany v ulici 
Na Žertvách. Po minutovém 
dojezdu strážníci zahájili nepří-

mou masáž srdce a zároveň jej 
připojili na služební automatické 
defibrilační zařízení, s jehož 
pomocí byl analýzou doporučen 
a proveden výboj. V poskytnutí 
první pomoci se pokračovalo až 
do příjezdu rychlé záchranné 
služby o 5 minut později. Při pře-
vozu do Nemocnice Na homolce 
byl muž ve stabilizovaném stavu.

parkovací světla 
při jízdě
Strážníci si 16. února 14 minut 
po půlnoci povšimli v ulici 
Čimická jedoucího vozidla, které 
mělo rozsvícená parkovací 
světla. Tento jejich netradiční 
způsob použití přiměl hlídku 
k zastavení vozidla. Při kontrole 
řidiče bylo zjištěno 0.31 promile 
alkoholu v dechu a také to, že 
dotyčný má daný zákaz řízení 
motorových vozidel, proto byl 
převezen na místní oddělení 
Policie ČR. Ve vozidle na místě 
spolujezdce se nacházela žena, 
která uvedla, že majitelem 
vozidla je její maminka.

jezdí se 
i s roztrhanou 
pneumatikou
Poslední únorový den řešili 
strážníci červené auto s prora-
ženým pravým předním kolem, 
uhánějící ulicí K Bohnicím 
směrem na Prahu 7 k zoologic-
ké zahradě. Na auto je upozor-
nil všímavý řidič, kterého 
upoutalo nejen přední kolo, ale 
také nezvyklý způsob jízdy 
řidiče. hlídka se za uvedeným 
vozidlem rozjela, jeho řidička 
však zastavila až v Troji. Vozi-
dlo mělo takřka úplně roztrha-
nou přední pneumatiku 
a z kola se značně kouřilo. 
Téměř ihned po zastavení 
vozidla vystoupila asi desetile-
tá dcera paní řidičky z vozu 
a odběhla domů. Paní řidička 
však odběhnout nemohla. 
Po naměření 2,06 promile 
alkoholu v krvi byla předána 
hlídce Policie ČR, která po svém 
příjezdu převzala celou věc 
k dalšímu šetření.
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Územní rozvoj

uŽiteČné mobilní aplikace 

záplavy se blíží, 
víte, kde to 
zjistíte?
Používáte chytrý telefon a zají-
mají vás informace o stavu 
ovzduší nebo chcete sledovat 
průtok vody na Rokytce či 
Vltavě? Pokud ano, pak pro vás 
máme pár tipů na užitečné 
aplikace, které vám pomohou 
sledovat informace o vašem 
okolí.

Aplikace SmogAlarm zobrazu-
je data měřicích stanic, kde 
zjistíte aktuální stav kvality 
ovzduší na vybraných stanicích 
v blízkosti místa, kde žijete nebo 
se právě nacházíte. K čemu je to 
dobré? Pokud si chcete jít napří-
klad zaběhat, podíváte se na 
mobil a zjistíte, že kvalita ovzdu-

ší není úplně ideální. Aplikaci si 
můžete stáhnout na adrese 
www.smogalarm.cz. Další pří-
nosnou aplikaci najdete na 
webových stránkách portal.
chmi.cz/informace-pro-vas/
mobilni-aplikace/o-mobilni-apli-
kaci. Aplikace Českého hydro-
meteorologického ústavu pre-
zentují produkty tohoto ústavu 
pro zájemce z řad veřejnosti. 
Jedná se například o podrobné 
meteorologické informace ve 
stanicích, předpovědní mapy 
modelu Aladin, informace hyd-
rologické, informace o riziku 
přívalové povodně nebo o kvali-
tě ovzduší. Aplikace umožňuje 
průběžné sledování stavu vod 
v uživatelem vybraných vodo-
měrných stanicích.  (vrs)

nová invalidovna

v Karlíně vyroste 
budova se sochami 
davida Černého
V Karlíně má vyrůst naproti 
čelní fasádě historické budovy 
národní kulturní památky 
Invalidovna moderní budova 
Nová Invalidovna. Budou v ní 
byty, podzemní parkování, 
restaurace a obchody. Budovu 
mají dle prezentovaného návrhu 
podpírat sochy výtvarníka 
Davida Černého. Stavět by se 
mělo začít příští rok na jaře. 

Objekt nabídne byty, podzem-
ní parkování a vnitroblok v pří-
zemí se službami, s fitness 
centrem, kavárnami či drogerií. 
Celkové investice projektu Nová 
Invalidovna je okolo 1,5 miliar-
dy korun. Stavba by měla být 
uvedena do provozu ve druhé 
polovině roku 2022. Investorem 
a developerem projektu Nová 

Invalidovna je společnost Trige-
ma. Projektové a architektonic-
ké práce zajišťuje studio Qarta 
architektura. Územní rozhodnu-

tí nabylo právní moci dne  
28. listopadu 2018. 

V průběhu schvalovacího 
procesu nebyly vzneseny ani 
námitky, ani odvolání. Vydána 
byla kladná stanoviska Institutu 
plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy a magistrátu. Sochy 
Davida Černého nejsou součástí 
územního rozhodnutí, pouze 
jedna z nich má plnit funkci 
obalu výduchu z metra. O sta-
vební povolení nebylo doposud 
zažádáno.  (býv)

viZualiZace Nové Invalidovny se sochami Davida Černého.

aktuality 
z územního 
rozvoje 

plán výstavby 
rohan city je 
v pohybu
Developerský projekt v Pra-
ze 8 slibuje unikátní výhled 
na Pražský hrad, těsné sepětí 
s Vltavou, zeleň a komfortní 
bydlení či práci v centru 
metropole. To vše právě 
vzniká v projektu kancelář-
ského, rezidenčního a obchod-
ního centra Rohan City na 
rozhraní Karlína, Invalidovny 
a Libně.

Po architektonické soutěži 
je známa podoba druhé etapy 
projektu Rohan City, do nějž 
vítězný ateliér Schindler Seko 
architekti zakomponoval 
i Rohanský most. V druhé 
etapě chce Sekyra Group 
postavit téměř pět set bytů 
a pětadvacet tisíc metrů 
čtverečních kanceláří. Návrh 
druhé etapy Rohan City 
počítá se zvednutím terénu 
Rohanského ostrova a zklid-
nění Rohanského nábřeží. 
Zásadní bude most, který 
propojí Karlín s holešovicemi. 

První etapa Rohan City 
naproti budově Invalidovny 
se má začít stavět v roce 2020. 
Druhá etapa s investicí zhru-
ba tří miliard korun by se 
mohla začít stavět za tři až 
čtyři roky. Za patnáct let by 
mohlo v Rohan City bydlet 
okolo čtyř tisíc lidí. Městská 
část Prahy 8 chce s investo-
rem jednat především ve věci 
vybudování školských zaříze-
ní v této oblasti a upřesnění 
celkových informací ohledně 
budování nového mostu.  (býv)

územní studie sídliŠtě Ďáblice

vznikla pracovní 
skupina
Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy představil koncepci 
Ďáblice 2060. Tento projekt měl 
vytipovat místa, kde je možné 
ještě zástavbu doplnit, včetně 
možné výšky, kapacity a způso-

bu využití.  „V březnu vznikla 
pracovní skupina, a kdyby 
vznikla hned na začátku, přede-
šlo by se mnohým nedorozumě-
ním,“ komentuje posun v přípra-
vě studie Jiří Vítek, místostaros- 

ta MČ Praha 8. hotová studie by 
měla být podkladem pro rozho-
dování v území a také podkla-
dem pro Plán revitalizace tak, 
aby byl zajištěn rozvoj sídliště 
při zachování vysoké kvality 
života pro jeho obyvatele. 

Sídliště je vnímáno jako jedno 
z nejkvalitnějších sídlišť v celé 
České republice jak laickou, tak 
i odbornou veřejností.  

vladiMír slabý

bohnický 
ústavní 
hřbitov
vše je jinak
Magistrát hl. m. Prahy ne-
schválil převod hřbitova pro 
choromyslné do správy 
městské části Prahy 8. Pra-
ha 8 o něj žádala více než dva 
roky a učinila veškeré kroky 
k jeho potřebné záchraně. 
Formální převod tak bohužel 
neproběhl.  (vrs)
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Fotosoutěž

FotosoutěŽ o ceny, 3. pokraČování

nejkrásnější záběry prahy 8 
Časopis Osmička vyhlásil v lednovém čísle 
dlouhodobou soutěž o nejkrásnější fotogra-
fii exteriéru v rámci našeho obvodu. Nyní 
přinášíme přehled toho nejlepšího, co jsme 
obdrželi za měsíc březen.

Celkem jsme dostali neuvěřitelných 
šestasedmdesát snímků od jedenadvaceti 
fotografů. Porota ve složení Michal Švarc 
(radní pro kulturu MČ Praha 8), Vladimír 
Slabý (šéfredaktor časopisu Osmička) 

a fotografka Marie Kurovská proto opět 
neměla úplně jednoduchý úkol. Nakonec 
jako nejlepší fotografii vyhodnotila snímek 
Michelle Egli, který autorka nazvala Alone 
Dark.  (vrs)

michelle egli, Alone Dark

simona nevřalová, Lávka v Karlíně markéta kreJčí, Čimický podzim
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Jan kopta, Meandr Vltavy

JoseF Janáček, Kluziště  v přírodě vlaDimír martinec, Perforovaný  pohled do parku Invalidovna

Jiří Dlouhý, Čestné pohřebiště

Velikonoční tvoření v muzeu
Středa 10. dubna 15.00–18.00

Muzeum hl. m. Prahy 
Na Poříčí 52/1554 • Praha 8

Nutná rezervace na:  
pavla.tomsikova@praha8.cz 
tel.: 222 805 112

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

 


 













Cc


informace pro soutěžící
Fotografie zasílejte na e-mail vladimir.slaby@
praha8.cz nebo osmicka@praha8.cz. 
Nejatraktivnější záběry budou zveřejněny 
každý měsíc v Osmičce a po čase z nich 
uspořádáme krásnou výstavu.
Technické parametry: 
rozlišení minimálně 150 dpi, ideálně 300 dpi 
(dots per inch = bodů na palec), resp. od 

4 MPx. Do fotografie nepište žádný text, 
popisek by měl být obsažen v názvu, pod 
kterým je snímek uložen, nebo ho uveďte 
v e-mailu.

Připomínáme, že městskou část Praha 8 
tvoří celá katastrální území Bohnice, Čimice, 
Karlín a Kobylisy a části katastrálních území 
Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov.
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ulice naší městské části

názvosloví ulic
hybešova ` Josef hybeš 
(1850–1921), publicista, sociál-
ně demokratický poslanec říš-
ské rady (1897–1914), význač-
ný organizátor dělnického 
hnutí, spoluzakladatel Čs. so-
ciální demokracie v roce 1878 
a KSČ v roce 1921. 

jirsíkova ` Jan Valerián Jirsík 
(1798–1883), český katolický 
duchovní, podporovatel národ-
ního obrození a spisovatel. Byl 
členem zemského sněmu a po-
slancem říšské rady. Vedle lite-
rární činnosti se věnoval také 
charitě a školství.

K olympiku ` ulice vznik-
la před rokem 1990 a byla po-
jmenována podle svého směru 
k tamnímu hotelu Olympik.

Kaizlovy sady ` Josef Kai-
zl (1854–1901), profesor náro-
dohospodářství právnické fa-
kulty pražské univerzity, vůdčí 
osobnost mladočeské strany, 
za kterou zasedal v říšské stra-
ně, spolupracovník T. G. Masa-
ryka a V. Kramáře. 

Karlínské náměstí ` Karlín 
(něm. Karolinenthal) roku 1817 
založené předměstí, pojmeno-
vané k poctě manželky rakous-
kého císaře Františka I. Karoli-
ny Augusty.

Karolinská ` Název připomí-
ná, že pražské předměstí Kar-
lín, jež bylo založeno roku 
1817, bylo nazváno k poctě 
manželky rakouského císaře 
Františka I. Karoliny Augusty.

Ke štvanici ` Původně stará 
cesta vedoucí ke Štvanici pod-
le svého směru pojmenována 
roku 1896. 

Kelsenova ` hans Kelsen 
(1881–1973), rakouský právník 
a státovědec, spolutvůrce 
dosud platné rakouské ústavy. 
Návrh na jeho připomenutí, se 
zřetelem k tomu, že se narodil 
v Praze, podal rakouský 
velvyslanec Ferdinand 
Trauttmannsdorf.

Korybutova ` Litevský kníže 
Zikmund Korybut (1399–1435), 
synovec polského krále Vladi-
slava II. Jagella, v letech 1421–
1422 správce Čech a zástup-
ce svého příbuzného Vitolda, 
za husitství jednoho z neúspěš-
ných uchazečů o českou koru-
nu, kterou se pak sám snažil 
získat. ulice se nachází pod vr-
chem Vítkov, proto je její název 
spojen s husitskou etapou dějin.

Kubova ` Ludvík Kuba (1863–
1956), český národopisec, ma-
líř, spisovatel, vynikající znalec 
slovanského, a zvláště jiho-
slovanského národopisu. Byl 
členem České akademie věd 
a umění a od roku 1945 profe-
sorem pražské AVu.

lyčkovo náměstí ` MuDr. 
Břetislav Lyčka (1903–1942), 
městský lékař v Karlíně, člen 
protinacistického odboje. Po 
atentátu na R. heydricha ošet-
řil zraněného J. Kubiše. Při za-
týkání gestapem se zastřelil, 
jeho manželka byla popravena 
v Mauthausenu.

malého ` Josef Malý (1894–
1943), povoláním soustružník 
v ČKD Karlín, člen místního 
Sokola, v jehož ilegální sku-
pině působil během německé 
okupace, byl popraven nacisty 
23. 3. 1943 v Charlottenburku.

molákova ` Josef Molák 
(1893–1943), odbojový pra-
covník, železničář, člen KSČ 
a Rudých odborů, za okupace 
III. ilegálního ÚV KSČ byl za-
střelen při zatýkání gestapem.

na florenci ` Název Florenc 
nebo Florencia se objevuje už 
na počátku 15. století a vznikl 
možná v době, kdy Karel IV. 
při zakládání Nového Města 
v roce 1348 umožnil Italům 
z Florencie, aby se usídlili 
v těchto místech. Jiný výklad 
však uvádí odkaz na kvetoucí 
zahrady (florentes).

na poříčí  ` ulice pojmenována 
podle osady, která vznikala po 
řece nebo při řece a která patří 
k nejstarším v Praze, uvádí se 
rok 993.

na špitálsku ` Špitálsko, pů-
vodně celé území mezi vrchem 
Vítkovem, Vltavou a Libní, 
na kterém byl později zalo-
žen Karlín, patřilo špitálnímu 
a rytířskému řádu křižovníků 
s červenou hvězdou.

na střelnici ` ulice prochá-
zí prostorem, v němž byla od 
roku 1823 vojenská střelnice, 
okolo roku 1900 zrušená a pře-
sunutá do Kobylis.

peckova ` Josef Boleslav Pec-
ka-Strahovský (1849–1897), 
levicově orientovaný básník 
a žurnalista, v roce 1878 spo-
luzakladatel Čs. sociální demo-
kracie, v roce 1885 emigroval 
do uSA, kde se věnoval rovněž 
novinářské činnosti.

buĎte hrdi na místo, kde Žijete

Karlín
 nkarlín (německy karolinenthal – karolínino údolí) je čtvrť 

ležící na pravém břehu vltavy mezi libní a novým městem, 
která byla také nazývána karolínčany, než se ustálilo označe-
ní karlín. jeho dějiny začínají až v 19. století, kdy 18. května 
1817 schválil císař a král František i. název nové osady v blíz-
kosti prahy. neznamená to však, že toto území bylo do té 
doby neobydlenou pustinou, kam lidská noha nevstoupila.

Podle některých pramenů bylo 
místo, na němž leží dnešní 
Karlín, v držení břevnovského 
kláštera a tvořilo součást osady 
Poříčí. V roce 1215 uložil král 
Přemysl Otakar I. benedikti-
nům, aby prodali toto území 
řádu Německých rytířů, které 
sem pozval. Území bylo pro řád 
velmi vhodné právě proto, že 
tam žili Němci. Roku 1338 
území přešlo pod křižovníky 
s červenou hvězdou. Do jejich 
vlastnictví patřil i špitál při 
kostele sv. Petra, od něhož pak 
bylo odvozeno pojmenování pro 
přilehlou oblast Špitálské pole 
nebo Špitálsko. Krátce se užíva-
ly i jiné názvy, například Těšnov, 
V zahradách, Před poříčskou 
branou, Poříčské předměstí či 
Zábransko, avšak žádný z nich 
se neujal.

Po husitských válkách (v roce 
1420 se odehrála bitva na blíz-
kém Vítkově) došlo k rozdělení 
tohoto území, při němž část 
připadla Starému Městu. Krátká 
doba rozkvětu tohoto území 
nastala začátkem 16. století. 
Dařilo se zde i průmyslu, neboť 
staroměstští občané tu založili 

dvě papírny a prachovnu. Po-
hromou pro Zábransko, jak se 
v té době území jmenovalo, byla 
třicetiletá válka, při níž Pražané 
sami zničili vše, co by mohlo 
sloužit nepříteli při obléhání 
města, nezůstalo tu jediné 
stavení. 

Špitálsko bylo pomalu osidlo-
váno až ve 2. polovině 17. století, 
kdy byl v roce 1657 obnoven 
kostel sv. Pavla (1787 zrušen, 
1861 zbořen). Po zrušení kostela 
koupil stavbu s přilehlými 
pozemky tiskař baron Schön-
feld, který tam zřídil zábavný 
park Rosethal (Růžodol). Sou-
částí zábavního parku bylo 
divadlo i restaurace. Nejvíce 
však návštěvníky přitahovala 
zahrada v podobě mapy Čech, 
jíž tekly potůčky symbolizující 
české řeky a stály modely mno-
ha významných českých objek-
tů. Vybrané vstupné však ne-
mohlo uhradit náklady spojené 
s údržbou, proto byla zahrada 
zrušena a na jejím místě posta-
vil pan Schönfeld tiskárnu látek. 
Touto výrobou začíná rozvoj 
karlínského průmyslu. S rozvo-
jem průmyslu zároveň stoupá 
zájem o toto území a roste 
stavební ruch, jehož nesystémo-
vá zástavba vedla k vypracování 
urbanistického plánu, který byl 
císařem, jak již bylo zmíněno, 
schválen 18.  května 1817. 
Začínají se tak psát novodobé 
dějiny Karlína.

Františku křižíkovi se 
oprávněně říká „Český Edison“.

Znak Karlína na kresbě z roku 1904.
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petra slezáka ` Petr Slezák 
(1887–1944), odbojový pracov-
ník, zaměstnanec textilní to-
várny Mauther v Náchodě, kde 
založil místní organizaci KSČ. 
Za nacistické okupace byl čle-
nem krajského výboru KSČ 
v hradci Králové, zatčen roku 
1943 a popraven v Drážďanech.

pobřežní ` Původně vedla uli-
ce podél ramene řeky Vltavy 
a průplavu okolo Rohanské-
ho ostrova, po jejich zasypání 
ztratil dnešní název své opod-
statnění, ale z tradičních důvo-
dů se udržel.

pod plynojemem ` ulice leží 
pod kulovým plynojemem nad 
Palmovkou postaveným v roce 
1931, ulice byla takto nazvána 
o čtyři roky později.

pod výtopnou ` V době pojme-
nování současným názvem, 
roku 1947, byla ulice pod vý-
topnou pražského Masaryko-
va nádraží.

prvního pluku ` První pluk čs. 
krasnoarmějců vytvořený v so-
větském Rusku. V době zavede-
ní názvu ulice se poukazovalo 
na fakt, že šlo o první vojenský 
útvar tohoto druhu v Rusku po 
bolševické revoluci 7. 11. 1917.

rohanské nábřeží, rohanský 
ostrov ` Josef Rohan (1812–
1892), pražský měšťan a tesař-
ský mistr, po roce 1850 vlast-
ník zdejšího ostrova.

sokolovská ` Sokolovo, ukra-
jinské město, u něhož se 
8. března 1943 odehrála jedna 
z krvavých bitev 2. světové vál-
ky. Bitvy se účastnila také čs. 
vojenská jednotka, kterou vedl 
kapitán Otakar Jaroš.

sovova ` Antonín Sova (1864–
1928), český básník a spiso-
vatel, ředitel Městské knihov-
ny v Praze. Psal intimní lyriku 
(Z mého kraje, Žně), vlastenec-
ké básně (Zpěvy domova) i epi-
ku (Kniha balad), věnoval se 
i tvorbě povídek a románů.

šaldova ` František Xaver 
Šalda (1867–1937), literární 
kritik a vědec, spisovatel, 
vůdčí osobnost generace 
českých literárních tvůrců 
90. let 19. století, výrazně 
ovlivnil vývoj naší literatury 
až do 30. let 20. století, tvůrce 
moderní české esejestiky.

švábky ` Název podle zdej-
ší vinice, kterou od roku 1724 
vlastnil Jan Jaroslav Schwal-
benfeld.

těšnov ` Osada Těšnov se roz-
kládala za novoměstskými 
hradbami na území dnešního 
Karlína. Od konce 15. století se 
však název Těšnov neobjevu-
je. Úřady se ke starému názvu 
vrátily až v roce 1894. Někdy je 
název vysvětlován německým 
Deutschenhof (německý dvůr).

thámova ` Václav Thám 
(1765–1816), český básník a di-
vadelník, vůdčí osobnost čes-
kého obrozeneckého divadla 
konce 18. století, hrál v Bou-
dě i v divadle u hybernů, pře-
kládal divadelní hry a sám jich 
přes padesát napsal.

u invalidovny ` Název podle 
polohy ulice u Invalidovny, kte-
rá zde byla v letech 1731–1737 
vystavěna z prostředků nada-
ce hraběte Petra Strozziho pro 
válečné invalidy a jejich rodiny 
podle projektu K. I. Dientzen-
hofera, z něhož byla realizová-
na ovšem pouhá devítina.

u libeňského mostu ` ulice 
byla pojmenována podle polo-
hy roku 2008.

u nádražní lávky ` V těch-
to místech byla nádražní lávka 
(zrušená v 70. letech 20. stole-
tí) procházející nad bývalou se-
verozápadní dráhou.

u sluncové ` Sluncová, býva-
lá vinice patřící v roce 1640 ja-
kémusi panu Sluncovi. Název 
podle polohy ulice.

urxova ` Eduard urx (1902–
1942), český novinář a literární 
kritik. V letech 1930–38 redak-
tor Rudého práva, jeden ze za-
kladatelů skupiny DAV, teoretik 
proletářské literatury. Za oku-
pace člen I. ilegálního ÚV KSČ, 
popraven v Mauthausenu.

vítkova ` Vítek z hory, praž-
ský měšťan, kterému patřily 
ve 14. století vinice na hoře do-
dnes zvané Vítkov, při jejímž 
úpatí ulice prochází.

za invalidovnou ` Podle polo-
hy za Invalidovnou, ulice takto 
pojmenována roku 1962.

za poříčskou bránou ` ulice 
nese název podle polohy brány, 
která byla součástí opevnění 
Prahy, vybudována roku 1669 
a zbořena v roce 1873. 

zábranská ` Název připomíná 
polohu Karlína za někdejší Po-
říčskou (též Špitálskou) branou, 
která byla zbořena roku 1869. 

dvoustranu připravila  
Pavla toMŠíková

březinova
Otokar Březina (1868–1929) český 
básník a spisovatel, vlastním 
jménem Václav Jebavý, působil jako 
učitel na jihozápadní Moravě. Jeho 
tvůrčí léta spadají do období, kdy žil 
v Nové Říši na Moravě. První básně 
i prózy podepisoval pseudonymem 
Václav Danšovský, teprve však od 
roku 1892, kdy se přiklonil k symbo- 
lismu, se z něj začal rodit jeden 
z největších zjevů moderní české 
poezie. Jádro jeho díla tvoří pět 
básnických sbírek (Tajemné dálky, 
Ruce, Stavitelé chrámů ad.) a eseje 
Hudba pramenů. Po nich se 
umělecky odmlčel a žil v ústraní. 
Svou obrazností a originální 
strukturou verše ovlivnil celou 
českou poezii 20. století. V letech 
1940–1945 se podle tohoto 
významného básníka jmenovalo 
Karlínské náměstí.

Kollárova
Ján Kollár (1793–1852) slovenský 
básník, významný buditel a hlasatel 
slovanské vzájemnosti pocházel 
z poddanské rodiny v Mošovcích. 
Vzdělání získal v latinských školách 
v Kremnici, Banské Bystrici 
a Prešpurku, odmítl se vyučit na 
přání otce řezníkem a odešel na 
evangelické lyceum do Prešpurku, 
kde se setkal s F. Palackým. Cestou 
na univerzitu v Jeně se v Praze 
seznámil s Jungmannem a dalšími 
obrozenci. Jako evangelický kněz 
pak působil v Budapešti a ve Vídni. 
Svá díla psal spisovnou češtinou, 
z široké škály připomeňme alespoň 
jeho vrcholnou sbírku básnických 
zpěvů Slávy dcera.

KřižíKova
František Křižík (1847–1941) 
vynálezce, „Český Edison“, 
elektrotechnik, zakladatel tohoto 
oboru u nás, roku 1884 si založil 
vlastní závod v Karlíně a začal 
zřizovat první elektrárny – „rozsvěcu-
je“ města Jindřichův Hradec, Písek, 
Poděbrady, Plzeň, Tábor… Postavil 
první elektrickou dráhu v Praze na 
Letné, později i v Libni, Vysočanech, 
na Žižkově, Královských Vinohradech 
a po vnitřní Praze. Mezi Táborem 
a Bechyní zřídil roku 1903 první 
elektrifikovanou železnici u nás. 
Velmi se zasloužil o slavnou Jubilejní 
výstavu roku 1891, kterou mj. 
„ozářila“ jeho světelná fontána.

neKvasilova
Ing. Otakar Nekvasil (1869–1931) 
stavební podnikatel, majitel 
významné stavební firmy sídlící 
v Karlíně. Firma, kterou založil jeho 
otec Václav Nekvasil (1840–1906), 
realizovala za jeho života asi 
600 staveb v Praze (např. Městskou 
knihovnu, paláce Koruna a Adria, 
vodárnu v Podolí) a další desítky 
po celé republice. Václav Nekvasil 
vystudoval pražskou techniku, v roce 
1871 se stal jedním ze zakladatelů 
První Českomoravské továrny 
na stroje v Praze. Byl poslancem 
zemského sněmu a náměstkem 
starosty Karlína.

pernerova
Jan Perner (1814–1845) inženýr, 
stavitel železnic, patřil ke generaci 
skvělých inženýrů odchovaných 
pražskou polytechnikou vedenou 
F. J. Gerstnerem. O stavbě železnic 
se poučil na studijní cestě v Anglii 
a Belgii, praktické zkušenosti získal 
v Rusku na stavbě trati Petrohrad – 
Carskoje Selo. Doma pak teprve 
třicetiletý Perner řídil stavbu 
železnice z Olomouce do Prahy, na 
které v roce 1845 při inspekční cestě 
tragicky zahynul. Podílel se také na 
stavbě železničního Negrelliho 
viaduktu mezi Karlínem a Bubenčí. 

u rustonKY
Rustonka, jeden z nejstarších 
pražských průmyslových závodů, 
vznikl v 30. letech 19. století. Od roku 
1850 nese jméno tehdejšího majitele 
Josepha Johna Rustona. Vyráběly se 
zde např. parní stroje, od roku 1912 
pak Rustonka sloužila jako ústřední 
dílny Elektrických podniků. V roce 
2007 byly budovy bývalé strojírny 
demolovány. Ulice byla pojmenována 
při svém vzniku v roce 2008.
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Ďáblík

Mapa

Taussigova 1, Praha 8

Sokolovská 121, Praha 8, Karlín

KOMUNITNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

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

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

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

Pondělí
Zdravotní cvičení I. 9:00–10:00
Zdravotní cvičení II. 10:00–11:00
Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Ping-pong 11:00–16:00
Aby záda nebolela I. 18:00–19:00
Jóga pro začátečníky 19:00–20:00
Úterý
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Cvičení pro nejmenší 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–16:00
Středa
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Výtvarka pro nejmenší 10:00–11:00
Aby záda nebolela II. 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–15:00
Taneční pohybová průprava pro
nejmenší 16:00–17:00,
pro děti 3–6 let
Pilates pro pokročilé II. 19:00–20:00

Čtvrtek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–16:00
Balanční cvičení pro seniory I.
9:00–10:00
Balanční cvičení pro seniory II.
10:00–11:00
Ping-pong 11:00–15:00
Cvičení pro nejmenší 16:30–17:15
Jugger 17:30–19:00
Jóga pro pokročilé II. 19:00–20:30
Pátek
Dětská herna pro rodiče s dětmi
9:00–13:00
Jóga s hlídáním dětí 10:00–11:00
Ping-pong 11:00–13:00

Deskové hry + lego v rámci dětské
herny a dětského klubu Osmička

Jednorázové akce
11. 4. Dámský klub
Výroba velikonočního košíčku
17:30–19:30 (150 Kč)
25. 4. Přednáška
Finanční gramotnost 18:00–19:30
(20 Kč)

Kontakty:
tel.: 606 035 260

rc@osmickaprorodinu.cze-mail:

Pondělí
Výtvarka s Andreou 9:30–10:30
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:45–11:30
Úterý
Montessori 10:30–11:30
Středa
Cvičení pro nejmenší s Ivetou
10:00–11:00
Dámský klub s výtvarnou dílnou
18:00–20:00, každou lichou středu
Čtvrtek
Výtvarka s Ivetou 9:30–10:30
Pátek
Herna pro rodiče s dětmi 9:00–13:00
Jednorázové akce
3. 4. Dámský klub – Výroba
fotorámečku 18:00–20:00 (150 Kč)
15. 4. Přednáška – finanční
gramotnost 15:00–16:30 (20 Kč)
17. 4. Dámský klub – Velikonoční
tvoření 18:00–20:00 (150 Kč)
Kontakty:

281 863 104tel.:
dablik@osmickaprorodinu.cze-mail:

Pondělí
Montessori herna a zahrada
10:30–16:00
Vedená hodina Montessori
(pro děti 1–4 roky) 9:30–10:15
Úterý
Montessori herna a zahrada
9:00– 16:00
Jóga s hlídáním dětí 9:00–10:00
Comics 8 point 15:00–16:30
Comics 8 point – konzultace
16:30–17:00
Středa
Vedená hodina Montessori
(pro děti 1–4 roky) 9:30–10:15
Montessori herna a zahrada
10:30–13:00
Čtvrtek
Montessori herna a zahrada
9:00–13:00
Výtvarná dílna s Magdou
10:00–11:00, pro děti 1,5–4 roky
Pátek
Montessori herna a zahrada
9:00–12:00

Hodinka pro švadlenky
– dle domluvy

Jednorázové akce
Z cyklu religionistických přednášek:

Indické tradice 18:00–19:303. 4.
přednáší Mgr. Ing. J. Bartošek (50 Kč)

Vítáme jaro v Osmičce15. 4.
15:00–16:30 (150 Kč) Společně si
osadíme truhlíky jarními květinami

o programu v KRCPro bližší info
sledujte prosím naše webové
stránky a FB.

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

Osmička pro rodinu
naše akce na duben

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzd lání, volný asě č

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

Otevírací doba:
Po–čt, 13:00–18:00, pro všechny
od 6 do 15 let. Vstup zdarma.
Kontakty:
tel.: 606 634 847
e-mail:
mapa@osmickaprorodinu.cz

Religionistické
přednášky

Milé děti, rodiče a přátelé Osmičky pro rodinu

V následujícím období vám dále nabí-
zíme zajímavé akce v rámci našeho
tématu podpory a rozvoje kritického
myšlení. Doporučila bych vám přede-
vším úvodní přednášku k finanční
gramotnosti, která se koná 15. dubna
v DK Ďáblík od 15 hodin a 25. dubna
v RC Osmička od 18 hodin.
Vzhledem k tomu, že přichází jarní
období, tak chystáme řadu dílen
k jarní i velikonoční tematice jak pro
rodiny s dětmi, tak také pro seniory.

Stále můžete v našich programech
nacházet své oblíbené aktivity, jako je
například Montessori herna, Comics 8
point a Cyklus religionistických
přednášek, aj. začátkem jarního
období se na vás také těšíme na
zahradě v KRC Osmička v Bohnicích.
Budeme rádi, když nám dáte
o vašich nápadech vědět.
Pěkný čas všem!
Za celý tým Osmičky pro rodinu

Kateřina Halfarová

Duben se v Mapě ponese ve
znamení Velikonoc. Připravíme si
osení, nabarvíme kraslice, upleteme
pomlázky a připomeneme si některé
velikonoční tradice. Na konci měsíce
nás pak čeká pálení čarodějnic. Na
klubové zahradě si uděláme táborák,
na kterém si bude možné opéct
donesené občerstvení.
Každé úterý a středu také poběží
pravidelné doučování. V ostatní dny
se budeme věnovat zvelebování
zahrady, sportům, výtvarným
a hudebním aktivitám.
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nebo práci s riziky. Zaměříme se na
přípravu na budoucnost svoji a svých
dětí, a také co je investování a jak
naučit děti zacházet s penězi. Nakonec
bude prostor pro konzultace/dotazy.
DK Ďáblík: 15. 4. 15:00–16:30
RC Osmička: 25. 4. 18:00–19:30
Cena 20 Kč.

Finanční gramotnost

Jaro v Komunitním a rodinném centru Osmička
SÁZENÍ TRUHLÍKŮ S DĚTMI.
Společně si osadíme truhlíky jarními
květinami. Na naší zahradě dohromady
s dětmi a rodiči zaplníme truhlík hlínou
a květinami. Povíme si něco o pěsto-
vání jarních květin, aby nám vydržely
co nejdéle kvést. A nezapomeňte, že
děti i vy budete od hlíny :-).
Vstup zahrnuje lektora, materiál,
květiny, cena 150 Kč.

CHCETE MÍT SVŮJ ZÁHONEK?
S radostí oznamujeme, že pro zájemce
máme možnost využít záhonek

k pěstování zeleniny, bylinek a květin
v naší komunitní zahradě.
Komunitní a rodinné centrum se
nachází na adrese U Pazderek 265/22,
Praha 8 – Bohnice.
Za roční členský poplatek 500 Kč je
k dispozici záhon 1×1 m s kvalitní²
zeminou, zrytý, připravený k osázení
či osetí. Vše potřebné nářadí máme
k dispozici. V pracovní dny bude zajiš-
těno ranní zalévání. Každý člen bude
mít možnost volného vstupu do
zahrady.
Více info: krc@osmickaprorodinu.cz

Většina lidí má minimální nebo žádné
znalosti, případně nekompletní
(z médií). Nebylo a dosud není kde
získat relevantní informace. Nejen díky
legislativě a intervencím ČNB se
finanční trh stále mění a je těžké najít
spolehlivý a aktuální zdroj informací.
Situace se už zlepšuje, začíná být
běžné využívat odborníky i v jiných
oborech.
Budeme mluvit o plánování a správě
rodinných financí, za co musíme platit
a za co nemusíme (základní znalost
finančních produktů a služeb).
Podíváme se na utrácení versus
spoření tj. o osobní zodpovědnosti,
případných možnostech řešení bydlení

Chcete získat větší přehled ve správě svých financí?
Nevíte, kde získat relevantní informace?

Hola hola,

Pro velký zájem tento rok otevíráme dveře dětem všech věkových kategorií po
celé prázdniny.
Na děti bude čekat opět pestrý program dle věku, po celý den pitný režim, dobrý
oběd a dvě svačinky.
Neváhejte a mail s rezervací nám na rc@osmickaprorodinu.cz co nejdříve
pošlete.

Všechny tábory budou probíhat v Rodinném centru Osmička
(Čimice – Libčická 333/2) a budou se střídat běhy pro malé (3–6 let)

a velké (7–11 let)
Cena tábora: 2 500 Kč
Cena pro menší děti při odchodu po obědě: 1 500 Kč

Termíny táborů pro menší děti:
8. 7.–12. 7., 22. 7.–26. 7., 5. 8.–9. 8., 19. 8.–23. 8.

Termíny táborů pro větší děti:
15. 7.–19. 7., 29. 7.–2. 8., 12.–16. 8.,
26. 8.–30. 8.

Informace: rc@osmickaprorodinu.cz,
tel: 606 035 260

Těšíme se na všechny úžasné děti,
váš tým Osmička pro rodinu.

Léto v RC Osmičce v Čimicích všechny děti
na příměstský tábor volá.

Příměstský tábor v RC Čimice

Dne 6. 4. od 9:00 do 12:00 hod. pro-
běhne kompletní úklid prostoru
Ďáblického háje v Praze 8 od odpadků,
kterého se zde nahromadilo opravdu
mnoho. Sraz dobrovolníků je v 8:50 až
9:00 u Ďáblického háje, před budovou
Šimůnkova 1685/22 v Praze 8.
Po akci lze opékat donesené buřty na
veřejném ohništi v Ďáblickém háji.
Dříví bude připraveno a k dobré
náladě nám zahraje písničkář na
kytaru.

Dobrovolný úklid Ďáblického háje

Osmička pro rodinu vás zve ve čtvrtek
16. 5. 19:00–20:30 do Komunitního
a rodinného centra Osmička
U Pazderek 22, Praha 8, na autogra-
miádu a besedu nové knihy
MUDr. Karla Nešpora, CSc., s prak-
tickými ukázkami ve spolupráci
s Portál, s.r.o. Na místě prodej knihy
za akční cenu 159 Kč.
Karel Nešpor tento (samozřejmě
nealkoholický!) koktejl namíchal
vskutku bravurně. Smích nám dělá
zkrátka dobře, a tak toho využijeme.
MUDr. Karel Nešpor, CSc., je český
psychiatr specializovaný na léčbu
návykových nemocí, publicista
a pedagog.

A JDE TO I S ÚSMĚVEM
Autogramiáda nové knihy
MUDr. Karla Nešpora, CSc.
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mateřská Škola soFia school

rodič by měl přemýšlet 
o dalších stupních škol

 nmateřská škola sofia 
school (sofia – řecky moud-
rost) byla založena v roce 
2013. o rok později byla plně 
akreditována pod mŠmt. 
tehdy byly otevřeny dvě 
pobočky s kapacitou dvakrát 
40 dětí. 

Dnes jsou plně obsazené, i když 
každý rok odchází alespoň 
40 procent žáčků do základních 
škol. Čtenářům Osmičky školku 
představuje Mgr. Danuše Svo-
bodová, její ředitelka a zaklada- 
telka.

„Jakožto středoškolská učitel-
ka češtiny a výtvarky jsem učila 
na soukromých školách, předná-
šela lingvistiku i na vysokých 
školách, ale stále jsem toužila 
po vlastní vzdělávací instituci. 
Vnímala jsem plusy i mínusy 
těch škol a byla jsem přesvědče-
ná, že i škola se může vést tak, 
aby největší přínos dostali právě 
její žáci. Předobrazem byl můj 
syn, dnes je mu dvacet, umí pět 
jazyků a studuje na prestižní 
anglické univerzitě. Brzy jsem 
poznala, že chce poznávat, a ty 
dveře k vědění jsem mu otevřela.

Každý rodič by při výběru 
aktuální školy měl přemýšlet 
o tom, jak dobře ho taková škola 
připraví na další stupně vzdělá-
vání. Naši absolventi nastupují 
do základních škol v okolí, ale 
například i na PORG, OPEN 
GATE nebo Square.

Po studiu japonské léčitelské 
psychologie jsem si uvědomila, 
že právě doba od počátku života 
do období 7–8 let nás formuje 
pro celý další život. Je to totiž 
období, kdy náš mozek vnímá 
vše napřímo, nedochází ještě 
k procesu učení. Jednoduše 
řečeno, co dáme dětem v tomto 
věku, ať dobré, či zlé, to už v nich 
navždy zůstane a na tom staví 
dál v průběhu celého dalšího 
života.

bilingvní prostředí
To je filozofie, na které jsem 
s kolegy postavila vzdělávací 
program a veškeré činnosti ve 
školce. Středobodem všeho je 
dítě, jeho pohodlí, spokojenost, 
radost a samozřejmě nadstan-
dardní vzdělávání.  Aby se nám 
toto vše zdárně dařilo, máme 
malé skupiny dětí, větší počet 
pedagogů mluvících česky a ang-
ličtí lektoři jsou s dětmi každý 
den. Navozují prostředí bilingvní 
rodiny. Dítě tak vnímá cizí jazyk 

přirozeně, velmi brzy všemu 
rozumí a postupně začíná přes 
jednoslovné věty opakovat, aby 
po třech letech naprosto bez 
přemýšlení plynně hovořilo 
s anglickým lektorem. Není 
to nátlak ani drcení slovíček.

Ale učení cizího jazyka není 
naší prioritou, je to jen bonusem 
navíc. Základem je vzdělávání. 
Naše témata jsou náročná, důraz 
klademe na logické myšlení. 
Samozřejmě jsou přizpůsobena 
věku a možnostem dětí. Výstu-
pem jsou ale znalosti ze všech 
oblastí života a vědění kolem 
nás. Starší děti mají každodenní 
předškolní přípravu, která umoc-
ňuje výsledky práce během 
celého dne a předchozích let. 
Naši absolventi jsou již ve třetí 
a čtvrté třídě, všichni jsou jed-
ničkáři, škola je baví a rodiče jsou 
nadšeni, protože dítě je samo-
statné, přípravu i učení zvládá 
samo. Pomocníkem je nám 
samozřejmě moderní prezentač-
ní a výuková technika – v každé 
třídě používáme interaktivní 
tabule a mnoho logických her.

logopedicKá prevence
Každotýdenní logopedická 
prevence je cestou ke správné-
mu rozvoji řeči, který pomáhá 
předcházet poruchám, jako je 
dyslexie, dysgrafie, dysortogra-
fie, dyskalkulie a jejich kombina-
cím. Neméně důležitá je oblast 
sociální, ve školce panuje přátel-

ství, pohoda a klid. Každodenní 
organizace je vyplněna střídá-
ním hravé výuky a odpočinku do 
pozdních odpoledních hodin. 
O dítě se tedy smysluplně stará-
me od 7 do 18 hodin. V odpoled-
ních hodinách nabízíme všem 
dětem množství kroužků, které 
jsou v ceně základního školného, 
aby každý žáček vyzkoušel 
všechny oblasti – kreativitu, 
sport, tanec, vědu i zpěv. Od 
16 hod. máme speciální kroužky, 
populární zpěv, balet, sportovní 
všestrannost a nově i angličtinu.  
Lekce anglické konverzace 
poskytujeme i našim absolven-
tům, kteří již navštěvují základní 
školu, i dětem z širokého okolí. 
Spokojenost dětí je také podpo-
řena skvělým jídlem, strava je 
zdravá, pestrá a velmi chutná. 
I počet jídel je nadstandardní – 
ranní svačina, oběd, odpolední 
svačina a pozdní svačina včetně 
pitného režimu.

I v létě se o děti skvěle posta-
ráme. Od dalšího školního roku 
opět nabízíme příměstský tábor, 
kdy ve školkovém režimu věnu-
jeme každý týden jednomu 
hravému tématu, viz webové 
stránky.

Veškeré naše snažení směřuje 
k tomu, aby od nás děti odcháze-
ly připravené na další studium, 
pohodové, přátelské, vyrovnané, 
aby dále toužily po vzdělávání. 
Vychováváme z nich osobnosti, 
které logicky myslí, jsou empa-
tické a schopné uvědomovat si 
samy sebe. Po letech zkušeností 
víme, že se nám to daří, za což 
patří velký dík našim skvělým 
pedagogům, kteří jsou kvalifiko-
vaní, mají veliké vnímavé srdce 
a dokonale se připravují.

Více na www.sofiaschool.cz

danuŠe svobodová

mŠ na přesypu

primární prevence hrou
V Praze 8 probíhají již druhým rokem ve 
spolupráci s organizací Proxima Sociale 
programy Primární prevence pro mateřské 
školy. Posláním programu je podporovat 
zdravý životní styl a předcházet vzniku 
a rozvoji rizikového chování u dětí v mateř-
ských školách v Praze 8. 

Program usiluje především o to, aby se děti 
seznámily se základními informacemi z ob-
lasti rizikového chování, s důvody, proč se 
lidé chovají rizikově a jaký má rizikové cho-
vání škodlivý vliv na lidský organismus. 
Programu primární prevence v MŠ Na Přesy-
pu se zúčastnil i pan místostarosta Tomáš 

Tatranský (TOP 09 a STAN), který si spolu-
práci městské části se společností Proxima 
Sociale pochvaluje: „Jak víme z vývojové 
psychologie, ve věku, kdy děti chodí do 
mateřské školy, se formují jejich základní 
hodnotové postoje. Proto je nesmírně důleži-
té předávat dětem právě v tomto věku hra-
vou a zábavnou formou jednoduchá pravidla, 
která jim v životě pomůžou předcházet 
nepříjemným či nebezpečným situacím 
a nenásilným způsobem řešit konflikty.“

„V naší mateřské škole probíhá Program 
primární prevence od společnosti Proxima 
Sociale již druhým rokem a jsme s ním velmi 

spokojeni. Lektorky přistupují k dětem 
citlivě a profesionálně. Formou her, příběhů 
a scének u dětí podporují zdravý životní styl 
a seznamují je s různými formami rizikového 
chování a jeho důsledky a možnostmi před-
cházení a řešení. Samozřejmostí je pravidlo 
„stop“, kdy platí, že pokud je některému dítěti 
aktivita nepříjemná, má možnost vždy 
činnost ukončit. Většinou se všechny děti 
zapojují s chutí a ještě po programu o probí-
raném tématu vypravují mladším kamará-
dům a učitelkám ve třídě. Děkujeme městské 
části, že myslí v oblasti rizikového chování 
i na děti z mateřských škol a že máme mož-
nost se programu primární prevence účast-
nit,“ říká ředitelka MŠ Eva Vodrážková. 

ZuZana Holíková
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zŠ libČická 

mistrovství 
ve vyjímání 
ježka z klece

 nzákladní škola libčická 10 a pražská 
pobočka sdružení přátel jaroslava 
Foglara pořádaly 26. února ve vstupní 
hale školy pražské a středočeské kolo 
memoriálu jana tleskače. akce se zú-
častnilo přes 60 dětí převážně z pořáda-
jící základní školy. 

Děti si nejdříve s velkým zaujetím zkusily 
ježka z klece vyjmout. Dvou semifinálových 
kol se pak zúčastnilo 14 nejšikovnějších. 
Ve finále se ježka z klece podařilo nejrychleji 
vyndat Marku Kovářovi v čase 18,27 s. 
Za ním se umístili Jan Trunc, Nikola Po-
kryvča a Štěpánka halfarová. 

Vítěz získal nové vydání knihy Jaroslava 
Foglara hoši od Bobří řeky. Všichni účastní-
ci soutěže získali na památku pamětní list 
a letáček s komiksem Rychlých šípů, jehož 
součástí zároveň byla pozvánka na příměst-
ský tábor s Rychlými šípy, který pořádá 
Sdružení přátel Jaroslava Foglara v srpnu 
2019 při škole Libčická 10, Praha 8 – Čimice. 

Během celého odpoledne si děti zároveň 
mohly vyzkoušet, jak se hrají i další moderní 
deskové hry, kterých měly na výběr bezpo-
čet. u těchto her na pravidla dohlíželi starší 
spolužáci a také paní učitelky. I jim patří 
poděkování.

ŠtěPánka sýkorová, ředitelka ZŠ libčická

Gymnázium 
u libeňského zámku 

studenti míří 
do evropy
Libeňské gymnázium realizuje od 1. 9. 2018 
do 30. 6. 2020 evropský projekt Learning and 
Teaching without Limits. Projekt je finančně 
podporován ze vzdělávacího programu 
Erasmus+. V rámci Klíčové akce 2 budou 
studenti a pedagogové gymnázia spolupraco-
vat s gymnázii ve slovenském Popradě, litev-
ském Kaunasu a dánském Søborgu. Na pod-
zim letošního roku pak zavítají všichni 
účastníci této vzdělávací aktivity do Prahy. 
Během závěrečného setkání se hosté seznámí 
s výukou a životem na gymnáziu, s Prahou 8 
i širším okolím. Věříme, že pomocí rozmani-
tých aktivit poznají českou kulturu a tradice. 
Také pedagogové gymnázia se stále vzděláva-
jí. V rámci projektu Zlepši sám sebe, který je 
financován z Klíčové akce 1 programu Eras-
mus+, absolvují čtyři vyučující jazykový kurz 
anglického jazyka na Maltě a ve Velké Britá-
nii, dva vyučující absolvují stáž na zahraniční 
škole na Slovensku a Maďarsku. 

Mgr. Petra Červenská, Mgr. toMáŠ FicZa,  
koordinátoři projektu

příběhy naŠich sousedů

žáci z prahy 8 odvyprávěli 
vzpomínky pamětníků

 nv pondělí 4. března pro- 
běhla slavnostní prezentace 
projektů žáků osmých a de-
vátých tříd základních škol 
zřizovaných mČ praha 8, 
zapojených do projektu 
organizace post bellum  
příběhy našich sousedů. 

Celkem 11 žákovských týmů 
představilo 11 neobyčejných 
příběhů. Nejlepší byl podle 
poroty tým ze ZŠ Glowackého, 
který spolupracoval s pamětnicí 
Marií Zoubkovou.

Základní školy v MČ Praha 8 
se do projektu zapojily již podru-
hé. V letošním ročníku Příběhů 
našich sousedů představilo 
11 týmů z osmi škol pamětníky 
spojené s Osmičkou. „Organizace 
Post Bellum si nesmírně vážím 
za její práci i za projekt Příběhy 
našich sousedů. Tyto zdánlivě 
všední příběhy tvoří podhoubí 
velikých dějin a žáci, kteří se do 
projektu zapojili, si je snadněji 
propojí s těmi v uvozovkách 

malými. A zjistí tak, že k zacho-
vání svobody a demokracie je 
nutný příspěvek každého 
z nás,“ říká k zapojení Prahy 8 do 
projektu místostarosta Tomáš 
Tatranský (TOP 09 a STAN), 
který má v gesci mj. školství. Žáci 
pod vedením učitelů pracovali na 
projektu šest měsíců. „Děti díky 

projektu získávají nové znalosti 
o našich dějinách i o Praze 8. učí 
se ale také vést rozhovory, tvořit 
prezentace, podílí se na natáčení 
v Českém rozhlase, získávají 
respekt ke starší generaci. To je 
neocenitelné,“ hodnotí projekt 
starosta Prahy 8 Ondřej Gros 
(ODS + Svobodní).

Slavnostní odprezentování 
půlroční práce celkem 50 žáků 
proběhlo 4. března 2019 v KD 
Krakov. „Ačkoli si troufám 
tvrdit, že vítězem je každý, kdo 
se do projektu zapojil, porota 
složená ze zástupců učitelů, 
novinářů a organizace Post 
Bellum vyhodnotila jako nejlep-
ší tým žáky ze ZŠ Glowackého, 
kteří zpracovali příběh pamětni-
ce paní Marie Zoubkové,“ říká 
místostarosta Tatranský. 
Na druhém místě se umístili 
žáci ze ZŠ Dolákova se životním 
příběhem paní Marie Krycnero-
vé a na třetím místě tým ze 
ZŠ Palmovka vyprávějící o živo-
tě pana Ladislava heryána. 
Jednotliví pamětníci byli pří-
tomni a od dětí dostali jako 
poděkování drobné dárky.

Zúčastnění žáci si odnesli 
malé ceny, členové vítězných 
týmů poté např. poukaz do 
Aquacentra Šutka nebo kina 
Atlas. „Veliký dík patří rovněž 
učitelům, kteří jednotlivé týmy 
vedli, a to často nad rámec svých 
pracovních povinností,“ dodává 
starosta Gros.

Všechny příběhy pamětníků 
jsou dostupné na stránkách  
pribehynasichsousedu.cz, a to 
i z minulého ročníku.

Marcela konrádová

příběhy  našich  souseDů zazněly v KD Krakov. Foto: David Hirschkorn

Ježek v kleci je stále velmi oblíbený hlavolam.
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Kultura

Grand veteran v bohnicích

ve znamení 30 let 
od sametové revoluce 

 nhistorické automobily a motocykly, historická kola, 
autobusy, traktory, a dokonce i sportovní a závodní auta. 
ale také komponované programy. 

To vše je setkání historických 
vozidel Grand Veteran, které se 
letos ponese v duchu 100 let 
československé koruny a 30 let 
od sametové revoluce. Akce 
proběhne v sobotu 27. dubna od 
10 hodin v areálu Psychiatrické 
nemocnice v Bohnicích. Grand 
Veteran 2019 navazuje na úspěš-
ný start z roku 2018, který byl ve 
znamení připomínky období 
Pražského jara až do odchodu 
sovětských vojsk a 100 let vzni-
ku Československa s využitím 
historické vojenské techniky 
a mobility. 

Letos v rámci celodenní akce 
bude sehráno komponované 
představení znázorňující důleži-
té scény spojené s listopadovou 

sametovou revolucí roku 1989 
s aktivním zapojením historické 
mobility. historická vozidla 
budou přítomna také při oslavě 
100 let od vzniku českosloven-
ské koruny. Velkolepé hrané 
scény budou dokresleny děním 
na jevišti, herci, dobovými videi 
a hudbou.   

Cílem je zaujetí především 
mladé generace, která osobně 
nezažila listopadovou revoluci, 
k připomenutí důležitosti vlast-
ních dějin. Tímto netradičním 
a poutavým zážitkem bude 
naživo ukázána nedávná histo-
rie Československa a zrod 
demokracie.

Na své si přijdou doslova celé 
generace. Připraveny jsou tvůrčí 

dílničky, kde si děti budou moci 
vyrobit vlastní autíčko a vy-
zkoušet své dovednosti a znalos-
ti. Mohou zde získat také svůj 
dětský řidičský průkaz a za 
místní dětské penízky si zaplatí 
např. jízdu v historickém auto-
busu z muzea MhD ve Střešovi-
cích, jízdu v buggy, suvenýry 
a další. 

Pro ženy je připravena prezen-
tace kosmetické firmy nebo 
nabídka přírodních doplňků 
stravy a rostlinných léčivých 
přípravků.

Potenciál související s historic-
kými vozidly je využit také jako 
možnost pro zvýšení rukoděl-
ných dovedností mladé genera-
ce. Zároveň se renovace a péče 
o historická vozidla využívá pro 
inspiraci a zaujetí mladé genera-
ce k rukodělným činnostem. 
Děti a mládež mají možnost 
vyzkoušet si základní dílenské 

dovednosti a speciální řemesla, 
používaná při renovaci aut. 
Do dětského programu se zábav-
nou a interaktivní formou zapo-
jila také Česká národní banka 
u příležitosti oslav 100 let od 
vzniku československé koruny 
s programem ekonomické 
gramotnosti.

Na závěr programu si budou 
moci návštěvníci v letním kině 
připomenout legendární český 
komediální film Florenc 13,30 – 
film z roku 1957 s Josefem 
Bekem v hlavní roli. Snímek 
vypráví příběh skupiny lidí, kteří 
cestují luxusním autobusem 
Škoda 706 RTO z Prahy–Floren-
ce do Karlových Varů. Tímto 
unikátním autobusem se dokon-
ce budou moci svézt návštěvníci 
akce Grand Veteran. historické 
jízdenky budou ke koupi na 
místě akce.

Přijměte naše pozvání na 
krásnou akci s bohatým dopro-
vodným programem, kde bude 
k vidění až 200 historických 
vozidel. Grand Veteran je skvělý 
tip na strávení rodinného dne 
plného zábavy. Více najdete 
na www.GrandVeteran.cz.

bára Horáková

Grand Veteran

sleva 50 %

na jednu vstupenku  

s tím
to  

kuponem

historické voZy vzbuzují zájem i u mladé generace.  Foto: Vladimír Slabý

veteránská auta se sjedou v areálu bohnické nemocnice.
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tradice

masopustní rej v Karlíně
 nletos již pošestnácté se první březnovou sobotu vyrojily 

v karlíně nejrůznější masky, pohádkové i bájné bytosti, 
aby se prošly v tradičním masopustním průvodu z kajzlo-
vých sadů na karlínské náměstí. 

Celou slávu zahájili starosta 
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS 
+ Svobodní), radní pro kulturu 

Michal Švarc (Patrioti) a před-
sedkyně komise pro kulturu 
hana Krausová (TOP 09 

a STAN). Maškary v čele se 
smrťákem, šaškem a medvědem 
potom představitelům města 
uzmuli klíč, kterým masopustní 
veselí odemkli. 

Na pódiích vedle kostela sv. 
Cyrila a Metpoděje se postupně 
vystřídala nejrůznější hudební 

i taneční uskupení, vrcholem 
bylo vystoupení The Tap Tap. 
Své umění na chůdách předved-
la trojice Long Vehicle Cirkus 
a závěrečnou pastvou pro oči 
pak byla ohnivá show v podání 
Amanitas Fire Theatre. 

Zejména pro menší děti 
pak byly v karlínském Spektru 
připraveny nejrůznější work- 
shopy, dílničky i divadelní 
představení.

text a Foto: vladiMír slabý
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Sport

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

VELIKONOČNÍ TURNAJ SENIORŮ 
             V TENISOVÉ ČTYŘHŘE

uzávěrka přihlášek 
je do 10. 4. 2019 

rezervace u p. Baudyše: 
robin.baudys@tseso.cz

V. ROČNÍK

8:30 je prezentace
9:00 začátek hry

Akce se koná na adrese 
Chabařovická 4, Praha 8

který se koná dne 

14. 4. 2019

soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

ženy 50+, muži 50+

ČAS KATEGORIE ROČNÍK NAROZENÍ DÉLKA TRATI
9.00 nejmladší žáci a žákyně 2010–2011 600 m
9.20 nejmladší žáci a žákyně 2008–2009 700 m
9.40 mladší žáci a žákyně 2006–2007 1000 m

10.00 starší žáci a žákyně 2004–2005 1500 m
10.20 dorostenci a dorostenky 2002–2003 2000 m
10.20 junioři a juniorky 2000–2001 2000 m
10.45 předškolní chlapci a dívky 2016 a mladší 30 m
11.00 předškolní chlapci a dívky 2014 a 2015 100 m
11.20 předškolní chlapci a dívky 2012 a 2013 200 m
11.45 ženy 1980–1999 4000 m
11.45 ženy – veteránky 40–49 1970–1979 4000 m
11.45 ženy – veteránky 50+ 1969 a starší 4000 m
11.45 muži 1980–1999 4000 m
11.45 muži – veteráni 40–49 1970–1979 4000 m
11.45 muži – veteráni 50–59 1960–1969 4000 m
11.45 muži – veteráni 60–69 1950–1959 4000 m
11.45 muži – veteráni 70+ 1949 a starší 4000 m

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 vás srdečně zve na 

JARNÍHO BĚHU 
Ďáblickým hájem

48.
ročník

neděle 14. dubna 2019
POŘADATEL:  TJ Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha 8, ve spolupráci
 s Městskou částí Praha 8
MÍSTO:  Areál zdraví v Ďáblickém háji
PŘIHLÁŠKY:  http://prihlasky.4timing.cz nebo na místě startu 
 nejdříve 1 hod. a nejpozději 10 min. před startem kategorie 
ŘEDITEL ZÁVODU:  Elena Truhlářová
MĚŘENÍ ČASU:  čipová časomíra   
ÚČAST:  běh je veřejným závodem, účastníci závodí na vlastní nebezpečí
ŠATNY:  přírodní, v areálu Zdraví na místě startu. Za odložené věci pořadatel neručí.
TRATĚ:  po pevných i měkkých cestách v Ďáblickém háji
STARTOVNÉ:  dospělí 50 Kč, děti 30 Kč 
CENY:  první 3 v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu
INFORMACE:  elena.truhlarova@seznam.cz nebo sokolovna@sokolkobylisy.cz

Vyhlašování vítězů průběžně.

david Mertl, kaPitán České soFtbalové rePreZentace:

mistrovství 
světa bude 
super zážitek

 ntou největší domácí sportovní událostí tohoto roku, 
nejen pro joudrs, ale i pro celou softbalovou komunitu, 
je mistrovství světa, které se koná již za tři měsíce. 

Tentokrát jsme si k rozhovoru 
pozvali kapitána české softbalo-
vé reprezentace Davida Mertla. 

Davide, na co se na mistrovství 
světa těšíte nejvíc?
„Na co se nejvíce těším, je určitě 
atmosféra. Zažít MS v domácím 
prostředí je splněný sen pro nás 
všechny, odměna za ty roky 
dřiny a času, který tomu všichni 
věnujeme.“

Jaké si myslíte, že jsou nejsilnější 
stránky českého týmu?
„Naší největší zbraní je asi 
touha se doma ukázat v tom 
nejlepším, co v nás je, ukázat 

světu, že se jim můžeme rovnat 
a hrát s nimi světový softbal.“

Kdybyste měl naše čtenáře 
pozvat na mistrovství světa, 
na co konkrétně by to bylo?
„určitě na všechny naše zápasy. 
Bude to velký zážitek: spousta 
doprovodných akcí, jak pro děti, 
tak dospělé. Věřím, že každý si 
přijde na své.“

Prozradíte nám nějakou zajíma-
vost o národním týmu?
„Napadá mě asi jedna a to, že 
rozdíl mezi nejmladším a nej-
starším hráčem v týmu je 
22 let!“

Loni jste na Joudrs už absolvovali 
Intercontinental Cup. Jak jste si 
jej užil v nově vybudovaném 
prostředí Svoboda parku?
„Turnaj byl skvělá generálka na 
toto mistrovství světa. Je skvělé 
vidět, že takhle velkou akci, 
která je navíc poprvé na evrop-
ském kontinentu, můžeme 
pořádat právě v Praze a havlíč-
kově Brodě. Areál Joudrs v Boh-

nicích je skvělý, možná nejlepší 
v ČR a rozhodně si to Joudrs 
jako organizátor zaslouží. V létě 
ukázali, že to umí zvládnout 
na té nejvyšší úrovni, a divák 
navíc mohl cítit, že když něco 
děláte s chutí a nadšením, 
výsledek nemůže být jiný než 
perfektní!“ 

ZuZana stronerová

DaviD mertl, kapitán reprezentace.

joudrs před ms
Už 4. dubna proběhne na Joudrs 
slavnostní otevření sezony a poté 
se ve Svoboda parku bude konat 
téměř každý víkend nějaká událost 
– mládežnické turnaje, extraligové 
zápasy ženského áčka a Juniorů, 
pořádání MČR Juniorek a žáků 
a zahraničních turnajů. Společně 
se můžeme v areálu potkat na 
akcích, které pořádá klub spolu 
s městskou částí Praha 8, ale i na 
akcích pro ty nejmenší. Z těch 
největších mezinárodních turnajů 
jmenujme Memoriál Mike Staple- 
tona, kdy poslední týden v květnu 
změří síly 23 chlapeckých týmů, 
a Intercontinental Cup U17, kde 
se utká naopak 16 týmů v kategorii 
dívek. A vrcholem bude MS mužů 
ve dnech 13.–23. června! (zus)
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anketa

praha 8 ocenila nejlepší 
sportovce za rok 2018
Již potřetí naše městská část 
ocenila své nejlepší sportovce 
a do pomyslné síně slávy uvedla 
další sportovní legendu. 

V anketě Sportovec Prahy 8 
roku 2018, nad kterou měl 
patronát bývalý vynikající 
fotbalista Josef Vojta, sportovní 

legenda a čestný občan Prahy 8, 
je opět vybrala prostřednictvím 
internetu samotná veřejnost. 
Nejlepší sportovci ve všech 
osmi kategoriích převzali 
16. března 2019 v KD Krakov 
ocenění v podobě sošky bohyně 
vítězství Niké z rukou starosty 

MČ Praha 8 Ondřeje Grose 
(ODS + Svobodní), radního pro 
sport Michala Švarce (Patrioti) 
a fotbalového internacionála 
Antonína Panenky (Bohemi-
ans). Nejvíce ocenění posbírali 
zástupci softbalového klubu 
Joudrs. Sportovní legendou 

Prahy 8 se opět stal fotbalista 
– Vladimír Šmicer, bývalý vyni-
kající reprezentant a historicky 
první český vítěz Ligy mistrů 
v dresu FC Liverpool (spolu 
s Milanem Barošem). Vzhledem 
k pracovnímu zaneprázdnění 
si ocenění převzít nemohl. 

„Velice si vážím toho, že jsem 
byl veřejností zvolen sportovní 
legendou Prahy 8. Bohužel 
v termínu předávání jsem 
v Turecku a nebudu se moci 
zúčastnit,“ napsal v sms zprávě 
Šmicer, který byl před třemi lety 
patronem prvního ročníku 
ankety.   (vrs)

nejlepŠí sportovci prahy 8 za rok 2018
SPORTOVNí LegeNDA: 
Vladimír Šmicer (fotbal,  
SK Slavia Praha, FC Liverpool, 
RC Lens, Girondins Bordeaux, 
81 reprezentačních startů, 
ve kterých dal 27 branek, 
držitel stříbrné a bronzové 
medaile z ME, vítěz Ligy mistrů 
i Poháru UEFA).
MužI: 
1. Jiří Pokorný (softbal, Joudrs 
Praha), 3. místo v Evropském 
poháru, vyhrál individuální ocenění 
Best Rookie of tournament na 
prestižním turnaji v nizozemském 
Zeistu, reprezentant ČR do 23 let.
2. Jan Pulkráb (ricochet, Fitness 
Svět pod Palmovkou), vítěz 
mezinárodního turnaje German 
Open, vítěz dvou republikových 
turnajů, druhé místo v celkovém 
žebříčku českém i evropském.
3. Jakub Frohna (fotbal, FK Meteor 
Praha VIII), uznávaný fotbalista se 
zkušenostmi z ligových Bohemians. 
Svým přístupem je vzorem pro 
mladé.
žeNy: 
1. Tereza Jakešová (softbal, Joudrs 
Praha), dlouholetá reprezentantka, 
bronz v Poháru vítězů pohárů a zlato 

z turnaje pro 6 nejlepších národních 
týmů Evropy. 
2. Barbora Janoušková (házená, 
TJ Sokol Kobylisy II), juniorská 
reprezentantka ČR, 2. místo v 1. lize 
žen ČR, 3. nejlepší střelkyně 1. ligy 
žen.
3. Eva Stránská (běh, Fitness Svět 
pod Palmovkou), vítězka závodu na 
10 km (Klánovice), 2. místo na 
Masaryk Run (kategorie dvojice).
JuNIOŘI: 
1. Lukáš Pilný (potápění, Modrá 
Hvězda), na ME juniorů v orientač-
ním potápění vybojoval 2. místo.
2. Richard Kloubský (sportovní 
všestrannost, TJ Sokol Libeň), 
1. místo v Pražském přeboru 
sportovní všestrannosti, 1. místo 
v Přeboru Prahy – gymnastika, šplh, 
svým slušným chováním je jako 
cvičitel-pomahatel příkladem všem.
3. Tadeáš Trousil (plážový volejbal, 
Beachklub Ládví), vicemistr Evropy, 
2. místo na Mistrovství střední 
Evropy a na halovém Mistrovství 
ČR U18.
JuNIORKy: 
1. Michaela Raková (házená, TJ Sokol 
Kobylisy II), 1. místo na mezinár. 
turnaji Vršovice Handball Cup, 

1. místo na turnaji ve Vídni, 4. místo 
na Olympijských hrách mládeže 
v Plzni. Vynikající střelkyně.
2. Julie Coufalová (softbal, Joudrs 
Praha), 3. místo na Poháru vítězů 
pohárů a zlato z turnaje pro šest 
nejlepších národních týmů Evropy.
3. Denisa Baraníková  
(fitness aerobik, Fitness center  
Báry a Hanky Šulcové),  
1. místo na MČR 2018 fitness Grande,  
1. místo na ME 2018 fitness Grande,  
1. místo na MS 2018 fitness Grande.
žáCI: 
1. Lukáš Tvrdek (softbal, Joudrs 
Praha), mistr ČR v kategorii žáků 
a mistrem ČR v coachballu.
2. Petr Brunclík (tenis, TK Sparta 
Praha), 1. místo v kategorii mladších 
žáků (do 12 let) v ČR, halový mistr ČR 
(dvouhra i čtyřhra), letní mistr ČR 
dvouhra i čtyřhra), halový mistr 
Evropy družstev do 12 let.
3. Tomáš Pilný (potápění, Modrá 
Hvězda), na Mistrovství ČR jedno 
první, tři druhá a tři třetí místa 
v individuálních disciplínách.
žáKyNě: 
1. Amálie Chaloupková (softbal, 
Joudrs Praha), nejužitečnější hráčka 
sezóny 2018, reprezentantka ČR 

v projektu Little League v americkém 
Portlandu.
2. Anežka Francová (házená, TJ Sokol 
Kobylisy II), 1. místo na Labe Tour 
2018, nejlepší hráčka turnaje 
Mináček Slavia 2018.
3. Natálie Nekolová (moderní 
gymnastika, ZŠ Hovorčovická), 
úspěšná závodnice ve své kategorii.
TReNéR: 
1. Hana Skružná (Modrá Hvězda, 
potápěčský klub mládeže), dlouho- 
letá trenérka, věnuje se ploutvovému 
a rychlostnímu plavání a orientační-
mu potápění. Na MČR získali její 
svěřenci letos 13 medailí. Je reprezen- 
tační trenérkou juniorů, z ME její 
svěřenci přivezli 1x stříbro a 2x 
bronz.
2. Ondřej Ságner (Fitness Svět pod 
Palmovkou), sám obsadil 9. místo 
na MS ve fitness mužů; zasloužil se 
o rozvoj fitness programu Piloxing; 
výsledky desítek klientů v rámci 
osobních tréninků fitness.
3. František Kopač (FK Meteor Praha 
VIII), fotbalový trenér s ligovými 
zkušenostmi. Trénování a práci s mlá- 
deží věnuje všechen svůj volný čas.

Kompletní medailonky sportovců 
najdete na www.praha8.cz

neJlepší sportovci Prahy 8 se soškami antické bohyně vítězství Niké.
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historie

náves, dům čp. 2, vpravo čp. 3, 1924, © AHMP, A 1275. Foto: Antonín Alexander

současný stav.bohnická náves, 1924, © AHMP, I 193. Foto: Antonín Alexander

současný stav.

pohled do minulosti 

bohnice
 nv únorovém čísle osmičky jsme si představili stručnou 

historii a názvy ulic bohnic, které jsou v myslích mnoha lidí 
zapsány jako „blázinec“. místní však velmi dobře vědí, že 
bohnice nejsou jen psychiatrická nemocnice či sídliště, ale 
především jedna z nejkrásnějších okrajových částí prahy.

Kromě již zmiňovaného rozsáh-
lého areálu Psychiatrické ne-
mocnice a sídliště Bohnice se 
v tomto katastru nachází také 
tajemný Ústavní hřbitov, staré 
hradiště Zámky, krásný skalnatý 
kaňon Vltavy, přírodní památky 
a rezervace, socioterapeutická 
farma, a především krásně 
zachované památkové historic-
ké jádro staré vsi. 

staré bohnice
Na návštěvníka, který se vydá 
severním směrem od sídliště 
Bohnice, čeká překvapení v po-
době Starých Bohnic. Může se 
mu zdát, že se ocitnul na jiho-
české návsi, kterou zdobí barok-
ní statek Vraných s krásnými 

štíty a zachovanou stodolou. 
Jedná se o vynikající ukázku 
lidového baroka 18. století 
s nerušivými úpravami z 19. sto-
letí. Nejvýznačnější a zároveň 
nejpůvabnější památka v obci je 
obehnána zbytky původní zdi 
z lomového zdiva, které jsou 
novodobě doplněny zdí z cihel.

Naproti statku se nachází 
kostel sv. Petra a Pavla, který 
patří mezi nejstarší křesťanské 
kostely v Čechách. Byl založen 
již ve 12. století vyšehradským 
proboštem Gervasiem, nejvyš-
ším kancléřem země české, 
a postaven u důležité obchodní 
stezky vedoucí ze severu do 
Prahy. Bohnice a blízké okolí 
svým umístěním byly vždy 

důležitou strategickou oblastí 
vzhledem k Praze. Byla to vstup-
ní brána od severu, která tak 
měla své významné místo. Snad 
proto se svěcení původního 
románského kostelíku praž-
ským biskupem Danielem 
30. května 1158 zúčastnil sám 
král Vladislav I. a královna 
Judita. 

Do oltáře byly tehdy uloženy 
ostatky svatých, které byly 
důkazem o vysvěcení. Z roku 
1158 pochází také dochovaná 
pergamenová zakládací listina, 
takzvaná autentika, jejíž origi-
nál je uložen v Archivu hlavního 
města Prahy. Jedná se o nejstar-
ší listinu ve sbírkách tohoto 
archivu, která byla prohlášena 
kulturní památkou.

vesnicKá  
památKová zóna
Staré Bohnice se mohou pyšnit 
nejen výše uvedenými kulturní-
mi památkami, ale také barokní 
farou, jednopatrovou budovou 
s valbovou střechou pocházející 
z roku 1738 či pozdně barokním 
zámkem z 2. poloviny 18. století, 
z jehož areálu se do dnešního 

dne dochovala pouze jednopat-
rová budova s mansardovou 
střechou a přilehlá vstupní 
brána.

Kulturní památkou je také 
činžovní dům a hospoda Štras-
burk, od roku 1998 hospic. Na 
jeho místě stála již v 11. století 
zemanská tvrz, kostel a budova, 
která byla využívána jako noc-
lehárna kupců, kteří putovali po 
obchodní stezce do Prahy. Stav-
ba byla označována jako takzva-
ný Dolní dvůr. Později sloužil 
tento objekt jako zájezdní hosti-
nec Štrasburk a obydlí pro 
hospodářský personál blízkého 
zámečku. Protože tu bývalo 
velmi živo až do pozdních noč-
ních hodin, tak si dům vysloužil 
pojmenování Štrasburk podle 
slavného libeňského hostince. 

Staré Bohnice se svojí bohatou 
historií, koncentrací kulturních 
památek a zachovaným urbanis-
tickým vesnickým charakterem 
řadí mezi 212 vesnických památ-
kových zón v České republice. 
Prohlášena za památkovou zónu 
byla 1. 11. 1993.

Pavla toMŠíková
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současný stav.

pohleD na staré Bohnice, 1959, © AHMP, I 12283. Foto: Eduard Hnilička 
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Hlavní město Praha
akci podpořilo částkou
ve výši 4 000 000 Kč

bohnická ul., pohled od čp. 12, 1924, © AHMP, A 1273. Foto: Antonín Alexander

Dům čp. 12 (dnes Hospic Štrasburk), 1942, © AHMP, A 4378. Foto: Antonín Alexander
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Společenská rubrika

březen 2019
Dne 21. 3. oslavila 80 let libeňská 
rodačka eva mrázová. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí a zdraví.

květen 2018
Krejčí Sebastian
Košťálková Žofie

Červen 2018
Štundl Ondřej

Červenec 2018
Davidová Alžběta

srpen 2018
� Freisler Tobiáš 

Křenková Evelína
Vácha Petr
Vostřák Matyáš
Vostřáková Johana

září 2018
Čapka Eduard
Soukalová Amálie

říjen 2018
Benešová Veronika
Daňková Mína Agnes
� Kuřík Max 

Libigerová Kateřina

listopad 2018
Musílková Markéta
� Palasová Joy Mia 

prosinec 2018
� Baloghová Emílie 

hrochová Amálie

leden 2019
Koutný Tomáš
Legnerová Karolína
� Matyásek Samuel 

Ostrý Jonáš
� Zvárová Anežka 

únor 2019
� hradilová Michaela 

Kazda Jakub
Kazda Matěj
� Klímová Anna 

� Sluková Kristýna 

Vojíková Valerie

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

nově narozené děti jubilea

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

Ke gratulantům se připojuje 
i městská část Praha 8: 
„Gratulace jsou pro mě nejen 
příjemným setkáním, ale rovněž 
možností dotázat se na potřeby 
seniorů, poskytnout poradenství 
ve věci dostupných sociálních 
služeb a případně nalézt podporu 
a pomoc,“ doplňuje 
místostarostka Vladimíra 
Ludková, která za městskou část 
velice často chodí seniorům 
blahopřát. 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Přihlašování bude probíhat od 1. dubna od 14.00 hodin. Přihlašovací formulář naleznete na 
www.praha8.cz/seniori, informace: Zdeněk Šír, zdenek.sir@praha8.cz, 222 805 105

Městská část Praha 8 vás zve na pravidelné SETKÁNÍ SENIORŮ

účinkují sólisté Státní opery Praha 
a Hudebního divadla Karlín

kdy: středa 10. dubna od 14:00 kde: Kulturní dům Krakov 
kdy: středa 17. dubna od 14:00 kde: Kulturní dům Ládví

A JINÉ 
HUDEBNÍ 
BONBÓNKY

HAŠLERKY
vstup: zdarma

Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoKu (ZaPeklité)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Existují tisíce způsobů, jak zabít čas,  
ale žádný, jak ho vzkřísit.“

výherci, kteří získali  
vstupenky do kina atlas:
Pavlína Vančurová, Bohnice
Jan Louda, Karlín
Růžena Bendlová, Kobylisy

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 15. dubna 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

na akci  
historických vozidel

Grand  
veteran

Zábava

„Člověk má velkou výhodu, že se nemůže potkat ...“ (dokončení v tajence).
milan kundera (nar. 1. dubna 1929), spisovatel  
českého původu, od r. 1975 žijící a tvořící ve  
Francii. Píše jak česky, tak francouzsky. Jeden  
z nejznámějších a nejpřekládanějších českých  
spisovatelů. 90. výročí narození.  



osmiČKa / Měsíčník Městské části Praha 8 / DubeN 2019  www.praha8.cz38

Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

pondělí
  ` 9:00–12:00 ` přístup na internet
  ` 9:00–12:00 ` arteterapie – tvůrčí 
dílna seniorů (vede R. Svobodová) 

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

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

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

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

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

  ` 13:00–16:00 ` přístup na internet 
  ` 14:00–16:00 ` právní poradenství 
– pro objednané – 1. a 15. 4. 

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

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

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

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

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

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

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička pc – 
konzultace (vede Ing. V. Pázler) – 
2., 16. a 30. 4. 

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

  ` 12:30–13:30 ` Školička pc – pro zač. 
(vede D. Formanová)

  ` 13:30–14:30 ` přístup na internet
  ` 13:00–14:30 ` nj konverzace 
pro pokr. (vede L. ulč) 

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

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

středa
  ` 8:00–12:00 ` přístup na internet
  ` 8:30–9:20 ` aj – mírně pokr.  
(vede Ing. h. Soukupová) 

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

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

  ` 10:00–10:50 ` aj – pokr.  
(vede MuDr. M. Veselý)

  ` 11:00–11:50 ` aj – pokr.  
(vede MuDr. M. Veselý) 

  ` 11:00–11:50 ` nj – pokr.  
(vede JuDr. M. Pudil) 

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

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

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

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

ČtvrteK
  ` 9:00–11:00 ` Školička pc a internetu 
konzultační metodou – pokr. (vede  
Mgr. K. Černý); nutno objednat se!

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

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

  ` 10:00–12:00 ` půjčování knih – 
v klubovně v přízemí 
(vede M. Kloudová) – 4. a 18. 4.

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

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

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

  ` 11:00–12:00; 13:00–14:30 ` přístup 
na internet 

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

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

páteK
  ` 8:00–12:00 ` přístup na internet
  ` 9:00–10:30 ` american english – 
konverzace pro pokročilé  
(vede Mgr. h. Vašíčková)

  ` 9:00–12:00 ` arteterapie – četba svě- 
tové literatury (vede R. Svobodová) 

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

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

speciální: 
  ` klub přátel pravěké prahy 
připravuje slavnosti pravěkého 
moře na Ládví a v okolí. I. Vašek

  ` 1. 4. od 8:00 ` vystřihovánky 
– vede J. Chybová

  ` 1. 4. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

  ` 1. 4. od 14:00 ` ekoFilmy,  ii. Část 
– Úvodní slovo: RNDr. M. Štulc

  ` 2. 4. od 9:00 ` paličkování 
– vede D. Zemanová

  ` 4. 4. od 14:00 ` i. světová válka 
– přednáška s PhDr. A. Karkulovou

  ` 9. 4. od 14:00 ` královna eliška 
rejčka – přednáší h. Kohoutová

  ` 11. 4. od 13:00 ` sídlo duše – 
přednáší R. Svobodová

  ` 15. 4. od 14:00 ` hudební odpoledne 
s m. beranovou a kol. – v klubovně  
v přízemí

  ` 16. 4. od 10:00 ` velikonoční setkání, 
na kterém vystoupí dramaticko-
recitační kroužek pod vedením paní 
Zdenky Pokové a orientální tanec 
pod vedením Mgr. Karolíny Vlčkové. 
přijďte si odpočinout a vyrobit 
velikonoční dekoraci s J. Chybovou, 
Mgr. S. Kyselovou, Mgr. V. Ludkovou 
a paní Zemanovou 

  ` 24. 4. od 13:00 ` trénink paměti 
– vede Bc. Aneta Novotná

  ` 24. 4. od 13:30 ` procházka po praze 
s průvodkyní judr. h. barešovou 
– přihlášení předem nutné od 
prvního dne v měsíci tel. nebo 
osobně v kanceláři CAP Burešova. 
při velkém zájmu bude procházka 
i od 11:00 hod., informace dostanete 
v kanceláři

  ` 25. 4. od 14:00 ` beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou 

  ` 26. 4. od 8:30 ` patchwork 
– vede S. Kyselová

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

přejeme vám šŤastné
a veselé veliKonoce
v pohodě a Klidu!

připravujeme:
  ` od 13. do 17. 5. ` výstava heleny 
bucharové krajky našich babiček

centrum  
aktivizaČních 
proGramů

cap burešova

proGram

duben 

2019

www.muzeumprahy.cz

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

EPOS 257
Dýmová hora

17. 4.–30. 12. 2019

Chudá Praha (1781−1948)
Lidé – místa – instituce
17. 4.–25. 8. 2019

venkovní panelová výstava
Praha ve službách 
Československého 

červeného kříže
20. 3. – 31. 6. 2019
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

pondělí
  ` 8:00–9:00 ` přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` Čchi-kung  
(vede M. Dobrovská)

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

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

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

  ` 9:15–10:15 ` Školička pc a internetu 
pro zač. (vede O. Měchura) 

  ` 10:15–11:15 ` interlingua – 
mezinárodní jazyk  
(vede O. Měchura) 

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

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

Úterý
  ` 8:30–9:45 ` nj – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. ulč)

  ` 8:45–9:35 ` Školička pc a internetu 
pro mírně pokr. (vede Ing. B. Šmilauer)

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

  ` 9:45–10:45 ` interlingua – 
mezinárodní jazyk  
(vede O. Měchura)

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

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

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

  ` 13:00–14:30 ` přístup na internet
  ` 11:15–12:40  ̀jóga (vede E. Bihelerová) 
  ` 11:30–12:30 ` aj – pro mírně pokr. 
(vede E. hyklová) 

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

  ` 13:00–14:00 ` ij – pro mírně pokr. 
(vede E. hyklová) 

  ` 13:00–15:00 ` sociální poradenství 
(vedou sociální pracovnice SOS) – 
liché týdny: 9. a 23. 4. 

středa 
  ` 8:00–9:00 ` přístup na internet
  ` 8:15–9:00 ` zdravotní cvičení  
(vede Kovaříková)

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

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc a internetu 
pro mírně pokročilé (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 10. a 24. 4. 

  ` 9:15–10:15 ` tai-chi – i. skupina, 
cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová) 

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

  ` 10:00–11:00 ` Školička pc a inter- 
netu pro začátečníky (vede Ing. 
V. Košťál) – liché týdny: 10. a 24. 4. 

  ` 10:00–10:50 ` Fj – pro mírně 
pokročilé (vede M. Randyšová)

  ` 10:00–11:00 ` trénink paměti na pc 
– brain jogging – sudé týdny: 
3. a 17. 4.  

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

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

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

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

  ` 13:30–15:00 ` bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a J. hrubá) 
– liché týdny: 10. a 24. 4. 

ČtvrteK 
  ̀ 8:10–9:10  ̀Čchi-kung (vede J. Vilímová)
  ` 8:30–9:30 ` aj – pro mírně pokročilé 
(vede Ing. h. Soukupová)

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

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

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

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

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

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

  ` 13:45–14:45 ` tai-chi – ii. skupina, 
– v KD Krakov (vede M. Nová)

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

páteK 
  ` 8:00–9:00, 12:00–14:00 ` přístup 
na internet

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

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

  ` 9:00–9:50 ` Školička pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 5. 4. 
od 9:00 hod. a 26. 4. od 10:00 hod. 

  ` 9:00–9:50 ` konzultace digitálních 
technik – tablety, mobily a foto 
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 
12. a 26.4..

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

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

  ` 10:00–10:50 ` Školička pc pro 
začátečníky (vede J. Votrubová) – 
5. 4. od 10:00 hod. a 26. 4. od 11:00 hod.

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

  ` 11:00– 11:50 ` interlingua – meziná-
rodní jazyk (vede O. Měchura)

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

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

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

speciální: 
  ` 3. 4. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

  ` 5. 4. od 11:00 ` pozitivní myšlení – 
pojďte pozitivně myslet a každý den 
bude krásný (vede L. Francírková)

  ` 8. 4. od 13:30 ` přednáška – Žít 
s radostí (přednáší D. Kovaříková)

  ` 9. 4. od 10:00 ` korálková dílnička 
– v KD Krakov (vede Ing. B. Rošická)

  ` 10. 4. od 10:00 ` vycházka po okolí 
(vede Mgr. Z. Vévoda) 

  ` 11. 4. od 8:00 ` patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) – 
materiál zajištěn

  ` 11. 4. od 9:30 ` háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

  ` 11. 4. od  9:30 ` vystřihovánky 
(vede J. Chybová) 

  ` 12. 4. od 11:00 ` výtvarná dílnička 
– malování (vede A. Gaislerová)

  ` 15. 4. od 14:00 ` přednáška – 
význam mysli pro kvalitu života 
(přednáší Dr. M. Štilec)

  ` 17. 4. od 13:30 ` klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

  ` 18. 4. od 10:00 ` výtvarná dílnička 
– Quilling (vede J. hrubá)

  ` 24. 4. od 10:00 ` vycházka po okolí  
(vede Mgr. Z. Vévoda)

  ` 25. 4. od 11:00 ` trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná)

  ` 26. 4. od 11:00 ` výtvarná dílnička 
– malování (vede A. Gaislerová)

  ` 29. 4. od 13:30 ` přednáška – 
královna eliška rejčka  
(přednáší h. Kohoutová)

centrum  
aktivizaČních  
proGramů

cap mazurská

proGram

duben 

2019

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

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

dokumentace, která může být zveřejněna.

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

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Městská část Praha 8 vás zve na

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

Sociální a ošetřovatelSké Služby
Praha 8 • Bulovka 1462/10

 vás zvou na

PobytovÝ ZáJeZD Pro Seniory Z Prahy 8  
do HoTELU BRdY vE SPÁLENÉM PoŘÍČÍ

TERMÍN: 23.–28. června 2019
o termínu zájezdu je nutné se domluvit ještě před přihlášením 

cENa: 4750 Kč osoba / dvoulůžkový pokoj

Cena zahrnuje: ubytování na dvoulůžkovém pokoji s koupelnou a WC,  
plnou penzi, dopravu autobusem, výlety vč. autobusové dopravy  

a další doprovodný program, služby průvodce.

Přihlášky s úhradou přijímá od 15. 4. 2019 každé pondělí od 8 do 12 hod.  
vždy po předchozí domluvě sociální pracovnice Petra Temiaková, DiS.  

v Domě s pečovatelskou službou, ul. Burešova 1151/12, Praha 8. 

PodRoBNějšÍ iNfoRMacE zÍSKÁTE Na TEL.: 226 291 583
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dps KřižíKova 50, Karlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 14:00–17:00 hod.

 ` 2. 4. od 15:00 hod. 
` huDEBNí ODPOLEDNE 
s  Mgr. Václavem Vomáčkou – 
vzpomínka na R. A. Dvorského

 ` 4. 4. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI  
s Bc. Novotnou

 ` 9. 4. od 15:00 hod. 
` PRáVNí MINIMuM –  
přednáška právního spolku Juristi

 ` 11. 4. od 14:00 hod. 
` VýTVARNá DíLNIČKA  
s Mgr. Vladimírou Ludkovou

 ` 16. 4. od 15:00 hod. 
` hRAJEME BINGO

 ` 18. 4. od 14:00 hod. 
` PřEDNáŠKA POLICIE ČR 
– osobní bezpečí, domácí násilí

 ` 23. 4. od 15:00 hod. 
` BABINEC – POVíDáNí  
u KáVy A ČAJE

 ` 25. 4. od 14:00 hod. 
` MEZIGENERAČNí SETKáNí  
Mezi-námi s dětmi z MŠ 

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

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

 ̀ 1. 4. od 14:00 hod. 
` ZA ZAJíMAVOSTMI SALZBuRSKA 

A hORNíCh RAKOuS – přednáška 
Ing. Burdycha 

 ̀ 4. 4. od 13:00 hod. 
` VELIKONOČNí VýTVARNá 
DíLNIČKA paní Volfové

 ̀ 8. 4. od 14:00 hod. 
` PřEDNáŠKA POLICIE ČR –  
osobní bezpečí, domácí násilí

 ̀ 11. 4. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCh Seniorfitnes

 ̀ 11. 4. od 14:00 hod. 
` PřENáŠKA NADACE LEPŠí 
SENIOR – mediální obezřetnost

 ̀ 15. 4. od 14:00 hod. 
` huDEBNí ODPOLEDNE  
s Mgr. Václavem Vomáčkou – 
vzpomínka na R. A. Dvorského

 ̀ 18. 4. od 14:00 hod. 
` PRáVNí MINIMuM –  
přednáška právního spolku Juristi

 ̀ 25. 4. od 13:00 hod. 
` CVIČENí NA ŽIDLíCh Seniorfitnes

 ` 25. 4. od 14:00 hod. 
` TRéNINK PAMěTI s Bc. Novotnou 

 ̀ 29. 4. od 14:00 hod. 
` MEZIGENERAČNí SETKáNí  
Mezi-námi s dětmi z MŠ

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

 ` 1. 4. od 14:00 hod. 
` huDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

 ` 3. 4. od 13:30 hod. 
` ZA ZAJíMAVOSTMI SALZBuRSKA 
A hORNíCh RAKOuS, I. část – 
přednáška ing. Burdycha 

 ` 8. 4. od 13:00 hod. 
` huDEBNí ODPOLEDNE  
s Mgr. Václavem Vomáčkou – 
vzpomínka na R. A. Dvorského

 ` 10. 4. od 14:00 hod. 
` POVíDáNí O ZDRAVéM životním 
stylu a potravinách

 ` 15. 4. od 14:00 hod. 
` huDEBNí ODPOLEDNE  
s M. Beranovou a kol.

 ` 17. 4. od 14:00 hod. 
` CVIČENí VE FITNESS PARKu 
u DPS Burešova s paní Šamšovou

 ` 24. 4. od 14:00 hod. 
` PREZENTACE A PRODEJ 
dětských knížek od členky KS 
paní Kovářové

 ̀ 29. 4. od 14:00 hod. 
` PřENáŠKA NADACE LEPŠí 
SENIOR – mediální obezřetnost

 ` pondělky 9:30–12:00 hod. 
` NORDIC wALKING PRO MéNě 
ZDATNé, vedou paní řezníčková 
a paní Šandová

 ` Úterky 14.00–17:00 hod.  
` TANEČNí TERAPIE

 ` Čtvrtky 9:30–12:00 hod. 
` NORDIC wALKING PRO ZDATNé, 
vede panČipera

 ̀ Čtvrtek 4. a 18. 4. 10:00–11:00 hod.  
` PŮJČOVáNí KNIh z knihovny

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

sos taussigova 1172/1, 
1. patro, Č. 21, KobYlisY
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 
1. 4. od 13:00 hod. 
` ZPíVáME A hRAJEME 
NA LIDOVOu NOTu – kdo rádi 
zpíváte nebo hrajete na nějaký 
hudební nástroj, přijďte mezi nás

 ` 8. 4. od 13:00 hod. 
` POMŮŽEME VáM DýChAT 
VOLNěJI s Radkou Polišenskou

 ` 10. 4. od 13:00 hod. 
` I My JEDNOu BuDEME STAří 
– navštíví nás děti z MŠ Šišková  
v rámci projektu Mezi námi

 ` 15. 4. od 13:00 hod. 
` KLuB FILMOVéhO DIVáKA 
– film dle výběru

 ` 17. 4. od 13:00 hod. 
` PRáVNICKé MINIMuM – 
přenáška právnického spolku Juristi

 ` 24. 4. od 13:00 hod. 
` STOP ZAPOMíNáNí s Bc. Anetou 
Novotnou

 ` 29. 4. od 13:00 hod. 
` huDEBNí ODPOLEDNE s  Mgr. 
Václavem Vomáčkou – vzpomínka 
na R. A. Dvorského

 ` Kdo má zájem seznámit se s počí-
tačem, naučit se vyhledávat potřeb-
né nebo zajímavé věci na internetu, 
anebo komunikovat i s ostatními po-
mocí e-mailu, přijďte, poradíme a po-
můžeme vám i při prvních krůčcích. 
K počítači, internetu a zápůjčce knih 
z naší knihovny je volný přístup po 
celou provozní dobu klubu. Veškeré 
další informace získáte u vedoucího 
klubu: D. Luczy, tel.: 732 710 656,  
e-mail: klubtaussigova@seznam.cz

proGramy klubů seniorů / duben

Zdravotní a sociální péče

jSTE aKTivNÍ ŘidiČ, HLEdÁTE PŘivýděLEK  
a jEšTě cHcETE PoMÁHaT LidEM?

HLEdÁME 

řidiče pečovatelské služby 
v rámci organizace Sociální a ošetřovatelské služby  

na občasnou výpomoc

Nabízíme odměnu 150 Kč za hodinu.
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, zkušenosti s řízením 

vozidla, spolehlivost, bezúhonnost a vstřícné jednání.

BLižšÍ iNfoRMacE U vEdoUcÍHo aUToPRovozU:  
Hanuš Linhart • Bulovka 1462/12 • 180 00 Praha 8

tel.: 283 841 222 • 775 269 036
e-mail: hanus.linhart@ouss8.cz

RÁdi SE STaRÁTE o děTi a HLEdÁTE BRigÁdU?

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8  
hledají pro své oddělení jeslí

spolehlivého flexibilního 
pracovníka na výpomoc 

Nabídka je vhodná pro důchodce nebo rodiče na rodičovské 
dovolené. Podrobnější informace při osobním jednání.

KoNTaKT:  
jaRoSLava ČÍžKovÁ / vedoucí sestra jeslí

tel.: 284 685 087
e-mail: jaroslava.cizkova@sospraha8.cz

GerontoloGické centrum
praha 8 • kobylisy • Šimůnkova 1600

přijme do svého kolektivu

vyučeného kuchaře / kuchařku na hpp 
a 

pomocnou sílu do kuchyně
přes léto v době dovolených

nástup možný ihned.
Bližší informace podá paní Kubištová  

na tel.: 602 380 071.

www.gerontocentrum.cz
ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA

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

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

PRAHA 
NEZNÁMÁ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

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

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

11. 4. OD 15:00
Život a dílo architekta 
Ladislava Žáka

9. 4. OD 15:00
František Antonín Špork 
- barokní mecenáš, 
který skončil ve vězení
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velkoobjemové kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 1. 4. 13.00–17.00
Gdaňská x Toruňská Bohnice 1. 4. 13.00–17.00
Kašparovo náměstí u školy Na Korábě Libeň 1. 4. 14.00–18.00
Janečkova Kobylisy 2. 4. 13.00–17.00
Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 2. 4. 13.00–17.00
Kubíkova (u DD) Kobylisy 2. 4. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) Kobylisy 3. 4. 13.00–17.00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 3. 4. 14.00–18.00
Kubišova x Gabčíkova Libeň 3. 4. 14.00–18.00
Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň 3. 4. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 4. 4. 13.00–17.00
Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 4. 4. 14.00–18.00
Na Truhlářce x Valčíkova Libeň 4. 4. 14.00–18.00
Drahorádova Strížkov 4. 4. 15.00–19.00
K Mlýnu x Chorušická Čimice 5. 4. 13.00–17.00
Kubišova x S. K. Neumanna Libeň 5. 4. 14.00–18.00
Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 5. 4. 14.00–18.00
Lindavská Bohnice 5. 4. 15.00–19.00
Pernerova x Kubova Karlín 6. 4. 08.00–12.00
Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 6. 4. 08.00–12.00
U Draháně 163/9 Bohnice 6. 4. 09.00–15.00
Petra Slezáka x Urxova Karlín 6. 4. 10.00–14.00
Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 6. 4. 10.00–14.00
Křivenická x Čimická Čimice 8. 4. 13.00–17.00
Pernerova x Sovova Libeň 8. 4. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 8. 4. 14.00–18.00
Pernerova x Kollárova Karlín 9. 4. 13.00–17.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 9. 4. 13.00–17.00
Kurkova (parkoviště) Kobylisy 9. 4. 14.00–18.00
Havlínova x Pohnertova Kobylisy 10. 4. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) Troja 10. 4. 13.00–17.00
U Pekařky Libeň 10. 4. 14.00–18.00
Mlazická Čimice 10. 4. 14.00–18.00
Prosecká x Františka Kadlece Libeň 11. 4. 13.00–17.00
Pod Labuťkou Libeň 11. 4. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 11. 4. 14.00–18.00
Chorušická x K Mlýnu Čimice 11. 4. 15.00–19.00
Uzavřená Kobylisy 12. 4. 13.00–17.00
Řešovská x Zelenohorská Bohnice 12. 4. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém Libeň 12. 4. 15.00–19.00
Na Pecích x Chaberská Kobylisy 13. 4. 08.00–12.00
Na Žertvách x Vacínova Libeň 13. 4. 08.00–12.00
V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 13. 4. 10.00–14.00
Na Vartě Libeň 13. 4. 10.00–14.00
Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 15. 4. 13.00–17.00
Nekvasilova x K Olympiku Karlín 15. 4. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová Kobylisy 16. 4. 13.00–17.00
Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 16. 4. 13.00–17.00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 17. 4. 13.00–17.00
Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 17. 4. 13.00–17.00
Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 17. 4. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Východní konec Libeň 17. 4. 14.00–18.00
Fořtova x Do Údolí Čimice 18. 4. 13.00–17.00
Štěpničná (parkoviště) Libeň 18. 4. 13.00–17.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 18. 4. 14.00–18.00
Hlivická – 423/10 Bohnice 18. 4. 15.00–19.00
Zhořelecká – parkoviště u Alberta Bohnice 23. 4. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 23. 4. 13.00–17.00
Drahorádova Strížkov 23. 4. 14.00–18.00

Lokalita Území Datum Čas

Dolejškova x U Slovanky Libeň 24. 4. 13.00–17.00
U Pekařky Libeň 24. 4. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 24. 4. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická Čimice 24. 4. 14.00–18.00
Na  Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 25. 4. 13.00–17.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 25. 4. 13.00–17.00
K Haltýři x Velká skála Troja 25. 4. 14.00–18.00
Burešova Kobylisy 25. 4. 14.00–18.00
Braunerova x Konšelská Libeň 26. 4. 13.00–17.00
Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 26. 4. 13.00–17.00
Přemyšlenská x Služská Libeň 26. 4. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 26. 4. 15.00–19.00
Chaberská x Líbeznická Kobylisy 27. 4. 10.00–14.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 28. 4. 10.00–14.00
Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 29. 4. 13.00–17.00
Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 29. 4. 13.00–17.00
Písečná x Na Šutce Troja 30. 4. 13.00–17.00
Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 30. 4. 13.00–17.00

Podhajská pole – u trafostanice Čimice 30. 4. 14.00–18.00
Pivovarnická x Na Rokytce Libeň 30. 4. 15.00–19.00

bio vok hrazené mhmp
Lokalita Datum Čas

Valčíkova x Na Truhlářce 3. 4. 13.00–17.00
Kubišova x Gabčíkova 4. 4. 13.00–17.00
U Sluncové x Za Invalidovnou 5. 4. 13.00–17.00
Brandýská x Ke Hřišti 10. 4. 15.00–19.00
Do Údolí x Libeňská 11. 4. 14.00–18.00
Fořtova x Okořská 12. 4. 13.00–17.00
Havlínova x Klíčanská 12. 4. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká Skála 13. 4. 9.00–13.00
Kandertova západní konec 15. 4. 14.00–18.00
Klecanská x Na Ládví 16. 4. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová 17. 4. 15.00–19.00
Na Hranicích x Kočova 18. 4. 14.00–18.00
Nad Popelářkou 177/11 23. 4. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 24. 4. 15.00–19.00
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 25. 4. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 26. 4. 14.00–18.00
Pernerova x Sovova 27. 4. 10.00–14.00
Turská x K Větrolamu 28. 4. 10.00–14.00
Přívorská x Hanzlíkova 29. 4. 14.00–18.00
U Pekařky x Pod Bání 30. 4. 14.00–18.00

bio vok
Lokalita Datum Čas

K Mlýnu x Chorušická 6. 4. 9.00–12.00

Korycanská x K Ládví 6. 4. 9.00–12.00

Na Hlínách 7. 4. 13.00–16.00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 13. 4. 9.00–12.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 13. 4. 9.00–12.00

Na Dílcích 20. 4. 9.00–12.00

V Nových Bohnicích 20. 4. 9.00–12.00

Kubišova x Gabčíkova 27. 4. 13.00–16.00

Přemyšlenská x Chaberská 27. 4. 13.00–16.00

Servis
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Pozvánky

VÝSTAVA

BARVOU —
TLAKEM — 
ŽÁREM — 
TAHEM  

17 / 4  —  21/ 6

tzv. Bílý dům
U Meteoru 6 

Praha 8 — Libeň

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

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

www.umeleckoremeslna.cz
info@umeleckoremeslna.cz

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

tel: 266 311 751

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Retro disco 
80‘s /90‘s

Městská část Praha 8 vás zve na 

Prodej Vstupenek
Na stránce www.praha8.cz/retrodisco

V trafi ce vedle hlavního vchodu do KD Ládví 
- Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8-Kobylisy

Vstupné: osoba 250 Kč, stůl pro 4 osoby 900 Kč

KD LaDVi
Burešova 1661/2, 182 00, Praha 8-Kobylisy

patek 
26. dubna 2019  

od 19:00 do 00:00

DJ OLDA BURDA 
Host: Bon Jovi Tribute Prague 

v čele s Petrem Poláčkem

                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

úterý  

9. 4.  2019  
19.00 hodin

Program: zazní skladby 
českých a světových autorů

Rezervace míst 
tel.: 222805104, 606 613 390

ZPÍVAJÍCÍ HOUSLE
ALEXANDER SHONERT – housle

NATALIA SHONERT - klavír

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

pořáda

Libeňský zámek
Zenklova 35, Praha 8 – Libeň

9. 4.
19.00

Program: zazní skladby 
českých a světových autorů

Rezervace míst 
tel.: 222805104

ZPÍVAJÍCÍ HOUSLE
ALEXANDER SHONERT

NATALIA SHONERT

Cyklus zámeckých koncertu

www.praha8.cz      www.shonert.com
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160 kapel 
a divadel ? Spočítej si je na 

www.meziploty.cz

Divokej Bill / Tomáš Klus / Wohnout / Rybičky 48 / Xindl X
Vypsaná  Xa / Mňága a Žďorp / Sto zvířat  / Barbora Poláková / PSH
Marta Jandová / Kašpárek v rohlíku / Na stojáka / Richard Nedvěd / Miloš Knor

25.–26. 5. 2019
14 SCÉN – 160 ÚČINKUJÍCÍCH

uvádí

 umělec à 3,30 Kč

®

předprodej
vstupenek

VE SPOLUPRÁCI

HLAVNÍ PARTNER

188 x 130.indd   1 11.3.2019   10:14:34

Galina Fleischmannová  Koláže
28. 3. — 7. 6. 2019

Libeňský zámek  Zenklova 1/35 
Praha 8 – Libeň

Otevřeno: po a st 8–18, út a čt 8–15.30, pá 8–15 h., so, ne a svátky zavřeno. Vstup zdarm
a.Z 
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

www.bohnice.cz

akce 2019

NAJDETE NÁS TAKÉ NA         PN BOHNICE!
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řemeslníci

 `MALíř – LAKýRNíK. 
ŠTuKOVáNí A TAPETářSKé 
PRáCE. Tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

 `ZEDNICKé, OBKLADAČSKé 
A MALířSKé PRáCE. 
Tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

 `ELEKTRO VESELý.  
Tel.: 602 881 859

 `PLyNAř – INSTALATéR– 
TOPENář – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize. Vladimír Tymeš, 
tel.: 603 937 032

 ` INSTALATéR ŠVáRA.  
Tel.: 728 324 916

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

 `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

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

 `RIZIKOVé KáCENí, řez stromů. 
Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

 `MALíř, LAKýRNíK,  
tel.: 605 015 145

 `ELEKTRIKář – OPRAVy 
REKONSTRuKCE, zásuvky, světla 
jističe; www.elektrikarerben.cz 
Tel.: 604 516 344

 `REKONSTRuKCE ByTŮ 
A KOuPELEN NA KLíČ, 
spolehlivá firma. Tel.: 774 408 123,  
www.demistav.cz

 `hODINOVý MANŽEL, 
řEMESLNé PRáCE 
v domácnosti. Tel.: 605 301 962  
www.hodinovymanzelpraha.info

 ` 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

 `BROuŠENí PARKET – 
RENOVACE. Podlahářské 
práce. Tel.: 721 063 163, 
pokladanipodlah@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

 `ELEKTRIKář SE ŽL – 
spokojenost zaručena.  
Tel.: 608 440 551

službY

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

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

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

 `ADVOKáTNí KANCELář 
NABíZí ZPRACOVáNí SMLuVNí 
DOKuMENTACE pro převod 
bytů tzv. do osobního vlastnictví 
(z vlastnictví družstva do 
vlastnictví členů družstva), 
tj. zejména zpracování prohlášení 
vlastníka, příprava stanov SVJ 
a založení SVJ, vyhotovení 
převodních smluv, vyhotovení 
návrhů na vklad. Kontakt:  
info@akdukat.cz, tel.: 777 311 372

 `ÚKLID – LEVNě: MyTí OKEN, 
ČISTěNí KOBERCŮ, SEDAČEK, 
úklid domů, bytů, kanceláří. 
Tel.: 602 835 102 

 `PRODEJ MOLITANŮ, 
KOŽENEK, POTAh. LáTEK, 
matrace na míru, čalounictví. 
Na Veselí 2, za rohem domu, Pra- 
ha 4 – Pankrác. Tel.: 241 402 270,  
www.molitany.cz

 ` 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 

 ` SERVIS PC PRO PRAhu 8  
Tel.: 604 552 758

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

 `VEDENí ÚČETNICTVí, 
DAňOVé EVIDENCE, zpracování 
daňových přiznání, poradenství. 
Tel: 604 406 361. E-mail:  
katka.kaprasova@gmail.com

 `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

 `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

 ` STěhOVáNí 7 DNí V TýDNu, 
24 hod. denně. Tel.: 721 955 496

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

 `VýŠKOVé PRáCE VESELý – 
opravy střech, fasád, štítů, svět-
líků, komínů, nátěry, mytí, úklid, 
montáže, reklama ve výškách, 
oprava panel-spáry, ochrana proti 
ptactvu, http://svetliky-stity.cz,  
tel.: 777 654 799

 `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

 ` SEKáME TRáVu na zahradách 
naší motorovou sekačkou včetně 
odvozu trávy. Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/trava

 `VyČISTíME KOBERCE, 
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

realitY – pronájem

 `PRONAJMu GARáŽ, Lovosická, 
P–9 Prosek. Tel.: 603 887 643

 `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. 777 615 730

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

 `PRONAJMu GARáŽ u METRA 
LáDVí, tel.: 773 744 972

 `NABíZíM PRONáJEM GARáŽE 
P8, Čumpelíkova. Za 3 000 Kč.  
Tel.: 603 801 987

 `PRON. 1+1 P9 – 12 000 Kč, 
tel.: 607 219 600

realitY – poptávKa

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

 `KOuPíM ByT, ROD., ČINŽOVNí 
DŮM, VILu, pozemek jakkoli 
velký i spoluvlast. podíl s právní 
vadou, exekucí, nežádoucím 
nájemníkem. Formality vyřídím. 
I na dožití. Tel.: 603 420 013.

 `PříMý ZáJEMCE KOuPí 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

realitY – službY

 ` SíDLO PRO SRO, OSVČ 
V PRAZE od 149 Kč/měsíc.  
Tel.: 728 991 247,  
www.sidloprofirmupraha.cz

 `PRODEJ ByTu ČI DOMu NENí 
ŽáDNá LEGRACE. Naštěstí jsme 
tu my a se vším Vám pomůžeme. 
Poradíme, nafotíme, prodáme 
za tu nejlepší cenu. Bezpečná 
smlouva o prodeji dle aktuálních 
regulí samozřejmostí.  
Tel.: 720 442 221,  
e-mail: info@reality-skyner.cz,  
www.reality-skyner.cz

náKup – prodej

 `DřEVěNé hRAČKy ČESKé 
VýROBy! Velký výběr nabízíme 
v naší prodejně Praha 8, 
Ořechová 5, tel.: 722 942 194 
e-shop: drevenehracky-inna.cz

 `PRODáM GARáŽOVé STáNí – 
Bohnice. Tel.: 606 150 972 

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

 `KNIhy A KNIŽNí 
POZŮSTALOST – koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

 `ANTIKVARIáT KOuPí KNIhy, 
OBRAZy, GRAFIKu, BANKOVKy 
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

 `ANTIKVARIáT, 
STAROŽITNOSTI, VýKuP: 
pozůstalostí, knih, obrazů, 
grafik, hodinek, šperků, skla, 
porcelánu. Starožitník Dynt. 
Tel.: 702 756 100

 `VyKOuPíM STARé KNIŽNí 
POZŮSTALOSTI, sbírky 
poštovních známek, pohlednic, 
fotografií apod., tel.: 731 489 630

 `PRODáM: VyNES. SLEPICE, 
VAJíČKA, KRáLíKy, OřEChy, 
SáDLO, tel.: 723 266 481

zdraví 

 `ThAI MASSAGE OD 
RODILé ThAJKy JIRAPA 
NA OBJEDNáNí.  
Tel.: 602 616 512

 `MASáŽE POLIKLINIKA 
ČuMPELíKOVA – zdravotní relax. 
reflexologie; www.probalance.cz,  
tel.: 776 720 201

výuKa – KurzY

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

 `TRéNINKy PLAVáNí –  
plavco.cz

Krása

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

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

Vítání
občánků
Prahy 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce
Akce městské části) nejpozději do 12. května 2019
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové,
tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz.

10. a 11. června 2019
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 vás zve na

Vecer filmových 
melodií

hraje

 kvartet

na Libeňském zámku
17. dubna 2019 od 18 hodin

Koncert pro veřejnost zdarma
Rezervace míst na vladislava.wildtova@praha8.cz, 
tel. 222805104

PLÁŽOVÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Úterý
30.4.2019

Od 15:00

VSTUP ZDARMA

PLÁŽOVÉ PÁLENÍ ČARODĚJNICPLÁŽOVÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
opékání špekáčků
rej čarodějnic
obří trampolína
ukázkové téninky
dětská diskotéka

Karlínské
Spektrum

Stanice
techniků

Stanice
přírodovědců

Stadion
mládeže

Klub
Klamovka

Jezdecké stř.
Zmrzlík

Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy   Karlínské nám. 7, Praha 8
www.ddmpraha.cz

BěH MeTROPOLe – MČ PRAHA 8 – neděle 31. 3. 2019
MÍsTo KoNÁNÍ: lesopark Čimický háj
PŘiHLÁŠKY: elektronicky na webu  
behmetropole.cz/prihlaska do 30. 3., 
nebo v den závodu u prezentace 
PReZeNTaCe: 9.15–9.45 hod.  
dětské hřiště v lesoparku Čimický háj, 
gPs 50.1300014n, 14.4376992e
 sTaRT ZÁVoDu: 10.00 hod.  
gPs 50.1300014n, 14.4376992e
sTaRToVNÉ: 150 kč, platba  
hotově při prezentaci
PoPis TRaTĚ: 6 km cyklostezka a lesní 
cesty v lesoparku Čimického háje 
KaTeGoRie: muži, ženy: absolutní pořadí, 

dle věkových kategorií po deseti letech 
(do 29, 30–39, 40–49, 50 a starší)
CeNY: medaile v absolutním pořadí 
mužů a žen, věkových kategoriích;  
účastnické přívěsky pro závodníky se zapla- 
ceným startovným do 24. 3., opravňující 
k nákupu sportovního zboží zn. joma 
dle vlastního výběru se slevou 40 %;  
víkendový poukaz pro dvě osoby 
s polopenzí v hotelu Hotel antýgl –  
www.antygl.cz;  
poukazy na sportovní zboží joma –  
www.joma-sport.cz 
iNFoRMaCe: www.behmetropole.cz 
e-mail: behmetropole@seznam.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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Inzerce / pozvánky

placená inzerce

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

kurz pro rodinné pečující o blízké s demencí     4. a 11. dubna 2019
Kurz nabízí hlubší pochopení 
problematiky i praktické návody, 
které těží z naší každodenní praxe 
a ze zkušeností našich klientů tak, 
aby vám co nejvíce ulehčily péči 
o blízkého.

Místo konání:  
GerontoloGické centrum,  
Šimůnkova 1600/5 – Kobylisy
Kontaktní osoba:  
Mgr. Miluše Margarjanová  
Telefon: 608 719 565
E-mail: vzdelavani@alzheimer.cz

Počet míst je omezený! 
Přihlaste se: on-line přihláška na  
www.alzheimer.cz či  
na telefonu 283 880 346 (recepce ČALS)

Těšíme se na vás!

placená inzerce

Oddíl kopané TJ Sokol Troja
hledá nové hráče

ve věku 5–13 let (roč. 2006–13)
Tréninky každou středu a pátek  

od 16.30 hod.
na hřišti v Troji, bus č. 112,  

zast. Čech. škola.
Í

MŠMT

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJ
PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
 Přijímáme děti od – let zkušeností
 Individuální a laskavý přístup k dětem
 Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické 

myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
 Každodenní angličtina formou simulace bilingvní rodiny
 2 učitelé na 20 dětí ve třídě – hovoří anglicky, druhý česky
 Každodenní příprava předškoláků
 1x týdně odborná logopedická prevence
 yužití moderní didaktické techniky – interaktivních tabulí
 Kvalifikovaní zkušení pedagogové
 hod. odpolední kroužky v ceně školného – tvoření, 

sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
 – 00 hod. nadstandardní kroužky – balet, zpěv, sportovní 

všes
 Kvalitní strava – „ kutečně zdravá jídelna“
 Příměstský tábor pro děti 3 – – červenec a sr – tematické 

týdny (i pro děti nezapsané k trvalé docházce)
 Kurzy angličtiny pro dospělé Út, St, Čt 18 – č/lekce

OTEVŘENO OD 7:00 –

– PODHAJSKÁ POLE 771/2

placená inzerce

Nekvasilova 625/2 - metro Invalidovna, 775 718 470

11. dubna od 19:30: Deus ex offo 
pašijový příběh o dvojí až trojí nezištné pomoci a přímé cestě ke 
štěstí, s vlažnou mýdlovou vodou a zoufale hořkou černou čokoládou
d

16. dubna od 19:30: Charmsovy pašije
životopisná koláž o Daniilu Charmsovi a jeho době, krátké divadelní 
črty se prolínají s vyprávěním Charmsovy druhé ženy (Divadlo V.A.D.)
d

další program na www.divadlokamen.cz

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

KontaKtujte nás:
Pavla tomšíKová, e-mail:  

inzerce@praha8.cz • tel. 222 805 112
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placená inzerce

a...
Česká  
alzheimerovská 
společnost



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / dubeN 2019  www.praha8.cz 47



 Libeňská pouť5. ročník

sobota 27. dubna 10–21 hod.

KOSTEL SV. VOJTĚCHA, 
PROSTRANSTVÍ PŘED TZV. BÍLÝM DOMEM,  

LIBEŇSKÝ ZÁMEK, SOKOLOVNA  
A ELSNICOVO NÁMĚSTÍ

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:
Atrakce pro děti, tombola, historický šerm, řemesla, hudební vystoupení,

Olga Lounová, Miroslav Šmajda, Maxim Turbulenc, Třehusk, Joyful, Hrabalova koťata, Valášek.
Komentované prohlídky kostela sv. Vojtěcha ve 12.30, 14.30, 15.30 a 16.30 hod.
Komentované prohlídky Libeňského zámku od 10.00 hod. vždy v celou hodinu.

 Neděle 28. 4. poutní mše svatá v 10.15 hod.

NA AKCI SRDEČNĚ ZVOU MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 A FARNOST SV. VOJTĚCHA

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8
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