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Křížovka o ceny  

milí spoluobčané,
leden bývá pro některé z nás do jisté míry stresující. Jaro je daleko, dny stále 
ještě depresivně krátké, a to nemluvím o různých předsevzetích. Někdo chce 
přestat kouřit, další omezit pivo, jiný zase pár kil shodit. Zkrátka těžká doba.

Neviděl bych však první měsíc v novém roce zase tak černě. Možností, 
jak si ho zpestřit, je totiž stále dost. Například vám mohu vřele doporučit 
bruslení na kluzištích v Karlíně, u základní školy Glowackého či v areálu 
koupaliště Ládví. Posledně jmenované jsem několik dnů před Vánocemi 
slavnostně otevíral a kvalitu ledu jsem si vyzkoušel. Paráda.  
Vstupné je v podstatě symbolické, děti do 150 centimetrů výšky  
neplatí nic, dospělí za dvě hodiny bruslení padesátikorunu.  
K dispozici máte i půjčovnu všech nutných propriet, občerstvení  
rovněž nechybí. Ideální možnost, jak si po vánočních  
a novoročních oslavách protáhnout tělo. Vzhůru do toho!

U sportu ještě zůstanu. V tomto čísle Osmičky najdete kromě  
jiných zajímavostí i velký rozhovor se známým fotbalovým  
novinářem Pavlem Procházkou. Kopanou hraju na různých  
úrovních v podstatě celý život, takže si práce pana Procházky  
velmi vážím. Interview určitě stojí za přečtení. A myslím,  
že i těm, co čutání do „kulatého nesmyslu“ zas tak nebere. 

A protože tento sloupek věnuji v podstatě celý sportu,  
nezapomeňte, že od poloviny ledna můžete hlasovat  
v anketě Sportovec Prahy 8.

Závěrem vám chci ze srdce popřát, abyste si rok 2019  
užili v plném zdraví, elánu a spokojenosti.

ondřej gros
starosta MČ Praha 8
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Tradiční vánoční Jarmark chráněných dílen, který se konal 5. pro-
since v tzv. Bílém domě, představil výrobky 16 organizací. Jar-
mark je každoročně příležitostí sebeprezentace pro chráněné 
dílny, které zaměstnávají zdravotně hendikepované spoluobčany. 
Prodejem vlastních produktů z keramiky, skla, drobných háčko-
vaných, vyšívaných nebo pletených výrobků si vydělávají na 
vlastní činnost. Na Jarmark se přišla podívat také místostarostka 
MČ Praha 8 Vladimíra Ludková, v jejíž gesci jsou zdravotnictví 
a sociální služby. „Jsem ráda, že Jarmark chráněných dílen, který 
jsem poprvé v prostorách osmičkového úřadu představila za 
svého předchozího působení a který je ve srovnání s obdobnými 
akcemi spíše menší, odolal všem změnám a stal se předvánoční 
tradicí,“ uvedla spokojená místostarostka, která si sama koupila 
několik krásných věcí.  (býv)

foto: vladiMír slabý

Oblíbené Karlínské farmářské trhy ukončily v sobotu 15. prosin-
ce podzimní sezonu. Nakupujícím k tomu v mrazivém počasí 
za poletujících sněhových vloček hrála  hrála staropražská kapela 
Třehusk a po ní dobrou náladu udržovala Lucie Revival (na sním-
ku). Stánky s atraktivní nabídkou potravin od soukromých pěsti-
telů i dalšími výrobky se na Karlínském náměstí objeví opět 
v dubnu.

text a foto: vladiMír slabý

JARMARK CHRáNěNýCH DíLEN KARLíNSKé TRHy uKONČILy SEZóNu

zs hovorČovická

zpívání 
od martina 
do tří králů

 nv adventním čase je potřebné se občas na chvíli zasta-
vit, přerušit předvánoční shon a narůstající nervozitu 
a odpočinout si při příjemných melodiích. a právě 
v tomto období potěšili žáci zŠ hovorčovická milým 
hudebním vystoupením hned několik generací.

V úterý 11. prosince vystoupili 
malí i větší zpěváci se svými 
koledami českými i zahraničními 
před několika stovkami diváků 
z řad rodičů, prarodičů, kamará-
dů i bývalých žáků školy. Po 
hudebním vystoupení následo-
valy tradiční vánoční trhy, na 
kterých se návštěvníci pravidel-
ně setkávají s pedagogy školy 
i svými přáteli a ve slavnostně 
vyzdobeném prostoru školy 
mohou nakoupit milé výrobky 
svých ratolestí.

Děti ze ZŠ Hovorčovická 
nezapomněly ani na své sousedy 
z Domova seniorů Mirovická 
a v dopoledních hodinách navští-

vily babičky a dědečky, aby je, 
jako každý rok, potěšily svými 
básničkami a písněmi.

Další milé setkání proběhlo též 
s nejmenšími kamarády – dětmi 
z MŠ Klíčanská, které byly se 
svými učitelkami pozvány do 
ZŠ Hovorčovická, aby si všichni 
společně zazpívali. Naši žáci 
s radostí předvedli to, co pilně 
nacvičovali několik týdnů, a zá-
věrem předali drobné dárečky 
jako poděkování za návštěvu 
naší školy.

Ve středu 12. prosince 2018 
se ZŠ Hovorčovická zapojila 
do akce Vánoční jarmark žáků 
ZŠ a MŠ Prahy 8 v OC Krakov 

a děti na trhu nabídly své ručně 
vyráběné vánoční dekorace.

Závěrem lze konstatovat, že 
závěr roku a poslání adventu, 
tedy nezapomínat na druhé, být 
k sobě milí a laskaví, se žákům 
i pedagogům ZŠ Hovorčovická 

opravdu povedl. Přejeme všem 
úspěšné vykročení do roku 
2019! 

lenka járková (vedoucí Šd)  
a Mgr. dita toMková, 
ZŠ Hovorčovická

Tradiční vánoční Trh v ZŠ Hovorčovická s výrobky žáků školy. 

Foto: ZŠ Hovorčovická
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Požitek Pro oČi i uŠi

Osmička rozsvítila opět 
čtyři vánoční stromy 

 nPraha 8 rozsvítila stejně jako v roce 2017 čtyři vánoční 
stromy. kromě tradičního místa na karlínském náměstí stojí 
ještě v libni na elsnicově náměstí, před kulturním domem 
ládví a na hřišti u zŠ Glowackého v Bohnicích. 

Všechny čtyři stromy vyrostly 
na území Prahy 8, tři z nich 
věnovali osmičce jejich majitelé. 
Čtvrtý strom – na Glowackého 
– stále ještě roste.  Radost nám 
budou rozsvícené stromy dělat 
až do středy 6. 1., kdy si připo-
mínáme Tři krále.

O rozsvěcení stromů se 
podělili starosta Ondřej Gros, 
místostarostové Tomáš 
Tatranský a Jiří Vítek, radní pro 
kulturu Michal Švarc a Michal 
Janovský, předseda Komise pro 

školství. Pro navození vánoční 
atmosféry vystoupily dětský 
folklorní soubor Vonička, dětský 
pěvecký sbor Osmikvítek 
a staropražská kapela Šmrnc. 
Pozornost příchozích přitahoval 
živý betlém i osel Ládík 
ze Socioterapeutické farmy 
v Bohnicích. Stovky návštěvníků 
si rovněž mohly vyzkoušet řadu 
tradičních vánočních zvyků, 
jako např. lití olova, ruční 
výrobu svíček, pouštění lodiček 
ze skořápek a další. (vrs)

klokánek

pomůžete dětem 
v krizové situaci?
Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc Klokánek 
v Praze 8 v Chabařovické ulici, 
jehož zřizovatelem je Fond 
ohrožených dětí, je nejstarším 
zařízením tohoto typu v Praze. 
Pomáhá dětem už od roku 2000.  

Jsme zařízením pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
a dle zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí poskytujeme 
ochranu a pomoc dětem, které 
se ocitají v krizové nebo jinak 
ohrožující situaci. Jedná se 
o děti:
•	 jejichž život nebo příznivý 

vývoj jsou vážně ohroženy
•	 tělesně či duševně týrané
•	 zneužívané

•	 zanedbávané
•	 které se ocitly bez péče přimě-

řené jejich věku
•	 které se ocitly bez jakékoliv 

péče
•	 které se ocitly v situaci, kdy 

jsou závažným způsobem 
ohrožena jejich základní 
práva.
V Klokánku bydlí 4 děti v tzv. 

bytě společně s „tetou“, která se 
o děti stará. V péči o děti se tety 
střídají po týdnu. Takto je za-
chován princip péče, která se 
podobá péči rodinné – každé 
dítě má své stabilní 2 „tety“. Děti 
si tak nemusejí zvykat na více 
pečujících osob, které pracují na 
směny a neustále se mění. Mají 

tak možnost navázat bližší 
vztah s pečující osobou a pocítit 
pocit jistoty a pevné vazby. 
Provozujeme 4 byty s celkovou 
kapacitou 16 dětí. O děti se 
stará multidisciplinární tým 
pracovníků včetně psychologa 
a sociální pracovnice, kteří 
spolupracují na řešení obtížné 
rodinné situace dítěte.

Poskytujeme pomoc dětem 
ve věku od 0 do 18 let. Mohou 
u nás tedy být umístěny i skupi-
ny sourozenců různého věku. 
Snažíme se navrátit děti co 
nejdříve zpět do původní rodiny, 
případně rodiny širší nebo 
náhradní. Anebo od nás děti 
odcházejí do zařízení poskytují-
cích dlouhodobou péči.

Číslo účtu našeho Klokánku: 
217192621/0300  ČSOB. Děku-
jeme za podporu a pomoc!

veronika dudová, 
ředitelka zařízení

KarlínsKé náměsTí je tradičním místem 
vánočního stromu.

malého JežíšKa přivítal i osel Ládík. rozsvěcení sTromů přihlížely stovky 
návštěvníků.

vánoční sTrom na Elsnicově náměstí s Libeňským zámkem v pozadí.

uPozornění 
úmČ Praha 8
Omezený 
provoz 
na silvestra
Vážení občané,  
dovolujeme si vás 
informovat, že v 
pondělí 31. pro-
since 2018 bude 
Úřad MČ Praha 8 ote-
vřen pouze do 12.00 hod. V 
souvislosti s tím bude ome-
zen také provoz pokla-
den ÚMČ Praha 8, které 
budou otevřeny pouze 
do 9.30 hod.

Děkujeme za pochopení. 
Městská část Praha 8 vám 
zároveň přeje hodně zdraví 
a spokojenosti v osobním 
i pracovním životě po celý 
rok 2019!  (red)
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ústav fyzikální chemie 
J. heyrovského av Čr 

Od nobelovy ceny 
za polarografii 
k fyzikální chemii 
v nanoměřítku

 n i v novém roce pokračujeme v seriálu Jak se dělá věda 
v Praze 8. tentokrát vám představíme ústav fyzikální 
chemie J. heyrovského av Čr, v. v. i. 

Dalším z ústavů Akademie věd, 
které sídlí v Praze 8, je ústav 
nesoucí jméno dosud jediného 
nositele Nobelovy ceny za che-
mii, kterého máme, Jaroslava 
Heyrovského. Obor, za který 
Nobelovu cenu obdržel, se jme-
nuje polarografie. I když je dnes 
metoda, co se týče analytiky, 
překonána novějšími metodami, 
které lépe splňují požadavek na 
rychlé sériové analýzy, v oblasti 
základního výzkumu má stále 
své místo: dokáže totiž velice 
rychle, citlivě a spolehlivě a z ma-
lého množství vzorku získat 
odpověď na otázku, jaké prvky 
zkoumaná látka obsahuje a v ja-
kém množství, ale i jak se bude 
v reakcích chovat. Heyrovský 
metodu objevil v době, kdy 
metoda těchto kvalit ve světě 
chyběla, proto se polarografie 
rychle ujala a rozšířila do celého 
světa. A tak její rozpracování 
a vývoj (jen u nás během let 
jejího rozkvětu polarografické 
přístroje vyráběla řada výrobců) 
vedly k udělení Nobelovy ceny 
ne náhodou. Dnešní návštěvník 
ústavu tak hned po vstupu do 
vestibulu okusí atmosféru, jež 
velkého vědce a přitom skromné-
ho člověka připomíná: exponát 

prvního polarografu, monumen-
tální dřevěný reliéf Praha polaro-
grafická či busta J. Heyrovského. 

Současná věda a výzkum 
ústavu se zaměřují na řadu 
oborů pod společným jmenova-
telem a tím je fyzikální chemie, 
tj. například na vývoj nových 
metod výpočetní chemie, fyzi-
kálně-chemických základů 
nových technik hmotové spek-
trometrie, laserové spektrosko-
pie a fluorescenční mikroskopie, 
na chemický popis procesů 
probíhajících v atmosféře a me-
zihvězdném prostoru, studujeme 
strukturu, funkci a dynamiku 
biomembrán a v posledních 
letech se naše týmy soustředí 
hlavně také na syntézu a popis 
struktury, vlastností a reaktivity 
katalyzátorů, fotokatalyzátorů 
a elektrokatalyzátorů v nanomě-
řítku, které své uplatnění nachá-
zejí v řadě oborů (včetně medicí-
ny) a technologií (vývoj akumu- 
látorů, elektronických součás-
tek, technologií pro vznik a skla-
dování energie, technologií pro 
čištění a ochranu památek, 
čištění vody a vzduchu aj.).

V letech 2008–2010 bylo 
v 6. patře budovy vybudováno, 
s podporou evropských fondů, 

moderní Centrum pro inovace 
v oboru nanomateriálů a nano-
technologií. Je pracovištěm, 
které zajišťuje překonání bariéry 
mezi základním výzkumem 
vedeným na laboratorní úrovni 
a požadavky aplikovaného 
výzkumu a průmyslových sub-
jektů. Rovněž slouží ke vzdělává-
ní mladých pracovníků do vědy, 
výzkumu a praxe. 

Vědecké projekty ústavu, 
tuzemské i zahraniční, jsou 
řešeny téměř 200 vědci a odbor-
nými pracovníky, z nichž čtvrtinu 
tvoří cizinci. Do práce vědeckých 
týmů se intenzivně zapojují 
studenti vysokých škol a dokto-
randi, které vědci ústavu školí 
v jejich vědecké přípravě. Na 
výchově těch nejmladších zájem-
ců o vědu (pět desítek středoškol-
ských stážistů) se podílejí převáž-
ně mladí vědci či doktorandi. 
Žákům škol středních a základ-
ních jsou také celoročně určeny 
desítky popularizačně-vzděláva-
cích programů, které vedle před-
nášek, exkurzí, výstav, stáží, 
praktických měření v laborato-
řích a worskshopů zahrnují 
i chemické divadlo pro děti 
z MŠ (programy najdete na  
www.jh-inst.cas.cz/3nastroje). 

Odkaz Jaroslava Heyrovské-
ho, prezentovaný putovní výsta-
vou Příběh kapky (jh-inst.cas.cz/
heyrovsky), jenž sám byl zdat-
ným popularizátorem elektro-
chemie s důrazem na polarogra-
fii, tak žije stále a vědci ústavu 
jej připomínají novým genera-
cím společně s Nadačním fon-
dem Jaroslava Heyrovského, 
organizací, která se věnuje 
podpoře nadaných mladých 
zájemců o vědu. Protože rok 
2019 je pro vědce ústavu „Ro-
kem 60. výročí Nobelovy ceny 
J. Heyrovského“, budou progra-
my popularizující vědu široké 
veřejnosti probíhat v Dolejškově 
ulici číslo 3 po celý rok!

 
květa stejskalová

Jak se dělá věda na osmičce

K vývoJi nanomaTeriálů pro energetiku a elektroniku slouží moderní 
laboratoře Centra pro inovace.

od roKu 1988 sídlí ÚFch Jh v areálu akademických ústavů Na Mazance 
v Praze 8 – Libni.

nobelovu cenu za chemii převzal Jaroslav Heyrovský z rukou švédského 
krále 10. prosince 1959.

pOzvánka k návštěvě
Dolejškova 3, Praha 8 – Libeň

 23. 1. od 17 hod.  
 PřednáŠka o životní 
cestě J. heyrovského 
k noBelově ceně  – 
přednáškový sál 

 10. 1. – 15. 2.,  
ve všedních dnech 9–17 hod.  
 výstava Jiřího suchého: 
Grafiky – Galerie 4P v přízemí 
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Milá Praho 8,
chtěla bych moc poděkovat za krásný vánoční 
strom v Karlíně. I když je podle mě maličko 
menší, než byl vloni, tak je krásně nazdobený 
a Karlínskému náměstí moc sluší. S chutí 
jsem si zazpívala jak s Valáškem, tak se 
skupinou Šmrnc, co hrála staropražské 
písničky, které mám moc ráda. Dobrý nápad 
byl i připomenout vánoční tradice, a že se jako 
obvykle na podobných akcích jen nemalovalo 
dětem na obličej. Sama jsem si udělala svíčku, 
kterou mám nyní nachystanou na Štědrý den. 
Přeji krásný nový rok!

Martina janyŠková

Dobrý den,
ráda bych poděkovala za krásnou vánoční 
výzdobu Prahy 8, konkrétně Bohnic. 
Po loňském zážitku mě velmi mile překvapilo, 
že i v letošním roce se radnice Prahy 8 nechala 
inspirovat a dopřála obyvatelům této městské 
části radost a potěšení, které zpříjemňují 
adventní dobu i přípravu vánočních svátků. 
A to nejen dětem!

lucie PosPíŠilová, bohnice

Vážená radnice,
chtěla bych touto cestou poděkovat vám, 
městské části Praha 8, ale především paní 
Křečkové za vedení kurzu Nordic Walking, 
který musím hodnotit velmi pozitivně. Celá 
organizace a průběh kurzu a vstřícnost paní 
Křečkové byla super a dávám známku 
jedničku. Ráda bych se zúčastnila i příští rok. 
Tato akce byla velmi smysluplná pro hodně 
lidí. Díky vám za ni.

Hanka saMoHejlová

Ptali Jste se na www.Praha8.cz
○ Dobrý den,  
v současné době se zabývám územím Libně 
ve své diplomové práci na Fakultě architek-
tury ČVUT. Zajímalo by mě, jak to nyní 
vypadá s radnicí MČ P8. Bude se stěhovat do 
nové budovy? V případě že ano, jaké má P8 
záměry s budovami, kde úřad sídlí v této 
chvíli?

anna HerMannová

Vážená paní Hermannová, děkujeme za 
váš zájem o Libeň. V tuto chvíli se usilovně 
pracuje na znovuzahájení výstavby objektu 
Nová Palmovka, kde by po jejím dokončení 
měl, mimo jiné, sídlit Úřad MČ Praha 8. 
O budoucnosti stávajících objektů doposud 
nebylo rozhodnuto.

ing. bc. jiří eliáŠ,  
vedoucí odboru správy majetku (osM)

○ Dobrý den,  
směrem od Bulovky je v ulici Na Stráži 
značená modře nová turistická cesta. Za do-
mem č. o. 44 zahýbá doprava a pokračuje 
v zeleni směrem k Proseckým skalám. Nikde 
není zatím umístěna žádná doprovodná 
cedulka. Na koho je možné se obrátit o další 
informace?

Milan Šebesta

Vážený pane Šebesto, jedná se teprve o počá-
tek značení značkování nové trasy. Klub 
Českých turistů, který má celou věc na 
starost, značení dle svých možností dokončí. 
Pokud máte nějaké další dotazy ohledně 
turistických cest, jistě vám je rádi zodpoví 
přímo oni.

bc. Pavel turek,  
oddělení plošné správy území,  

odbor životního prostředí (oŽP)

○ Dobrý den, 
před časem se před základní školou Na Šut-
ce změnilo parkování z podélného stání na 
příčné. Zabral se však tím chodník po celé 
délce, neprojde tam ani 1 osoba. Jelikož 
chodník na protější straně vedoucí přímo od 
základní školy je úzký, děti se nemají kam 
vejít a často vstupují do vozovky. Můžete mi 
vysvětlit, proč jste kvůli parkování zrušili 
chodník zvlášť u základní školy? Podotý-
kám, že v oblasti není nedostatek parkova-
cích míst v okolí. Děkuji. 

ivana v. 

Vážená paní Ivano, ke změně režimu parko-
vání v ul. Na Šutce došlo na základě poža-
davků rezidentů přilehlých nemovitostí na 
zvýšení počtu parkovacích stání a s ohledem 
na úbytek parkovacích stání v souvislosti 
s realizací nového přechodu pro chodce. 
K této změně došlo již před dvěma roky. 
Pro průchod chodců je určen chodník přileh-
lý ke škole, který je široký 1,8 m, což je oproti 
minimu (1,25 m) běžný průchozí profil.

Mgr. lenka kaPlanová,  
vedoucí oddělení silničního správního úřadu, 

odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
na konci září byly dostaveny podzemní 
kontejnery na tříděný odpad na rohu ulic 
Urxova a Křižíkova. Od té doby – již více 
než dva měsíce – na kontejnerech visí 
cedule, že jsou mimo provoz. Chtěla bych 
vědět, kdy se budou moct používat.  
Nebo jsou jen na okrasu? Děkuji za odpo-
věď a za zprovoznění kontejnerů.

Marie 

Vážená paní Marie, na všech deset nových 
podzemních separačních stání byla na 
stavební odbor zaslána žádost o kolaudaci. 
Bohužel, zatím jsme neobdrželi žádnou 
odpověď, a tak neznáme termín kolaudač-
ního jednání. Snažíme se vše urychlit, ale 
zatím nejsme moc úspěšní. Prosíme proto 
o trpělivost a děkujeme za pochopení.

jiří jansa,  
oddělení plošné správy území,  

odbor životního prostředí (oŽP) 

○ Dobrý den,  
chtěl bych vědět, z jakého důvodu nebyla 
dokončena rekonstrukce části cyklostezky 
na Rohanském ostrově, která měla být 
dokončena v říjnu 2018? 

Pavel Šátek

Vážený pane Šátku, stavba je v současné 
době zakonzervována z důvodu odvolání 
proti územnímu rozhodnutí na část stezky. 
Pokračování prací je plánováno na jaře 
2019.

Mgr. Martin Moulis,  
pověřený vedením oddělení bezmotorové 

dopravy a bezpečnosti provozu,  
odbor dopravy (od)

○ Dobrý den,  
mám služební auto hlášeno na Prahu 1, 
kde je sídlo firmy, ale potřebovala bych 
zařídit i stání na modré zóně u trvalého 
bydliště, což je Praha 8. Auto využívám 
i k soukromým účelům, a i když jsem nikdy 
neměla problém zaparkovat, tak u nás 
vznikla modrá zóna. Můj dotaz tedy zní: 
Můžu mít dvě placené modré zóny, a kolik 
to bude stát? Na území Prahy 1 mi to platí 
firma, takže mě zajímá ta Praha 8. 

Šárka

Vážená paní Šárko, můžete si zaregistrovat 
rezidentní parkovací oprávnění za předpo-
kladu, že předložíte od zaměstnavatele 
potvrzený formulář o svěření vozidla k sou-
kromým účelům. K registraci dále předklá-
dáte občanský průkaz s trvalým pobytem 
v Praze 8 a malý TP vozidla. Cena je 
600 Kč/rok pro oblast nebo 1200 Kč/rok 
pro celou Prahu 8. 

Kompletní informace o zónách placené-
ho stání v hl. m. Praze najdete na stránkách 
www.parkujvklidu.cz.

MicHal koMenda,  
pověřený vedením oddělení zón placeného 

státní, odbor dopravy (od)

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.
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PřihláŠení Psa

postarejte se o svého 
nového přítele

 ndostali jste pod stromeček pejska? určitě vám přinese 
spoustu radostných chvil. aby byly bez starostí, musíte 
splnit jednu základní povinnost – svého nového mazlíčka 
přihlásit k místnímu poplatku ze psů. 
Každý chovatel psa na území 
hlavního města Prahy musí 
dodržovat všeobecná právní 
ustanovení, která se vztahují 
na chov zvířat. Zároveň musí 
dodržovat i vyhlášky hlavního 
města Prahy, ve kterých jsou 
dále upravovány povinnosti 
chovu psů. Podle obecně závaz-
né vyhlášky hlavního města 
Prahy č. 23/2003 Sb., o místním 
poplatku ze psů, je každý chova-
tel psa v termínu do 15 dnů od 
chvíle, kdy se stane držitelem 
psa, povinen přihlásit se k míst-
nímu poplatku ze psů. Výše 
poplatku se stanovuje v závis-
losti na místě chovu psa a jejich 
počtu. 

Za chov jednoho psa je sazba 
ve výši 1500 Kč, za druhého 
a každého dalšího psa téhož 
držitele je sazba ve výši 
2250 Kč. V případě, že je pes 
chován v rodinném domě, 

je sazba ve výši 600 Kč, za 
druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele je sazba ve výši 
900 Kč. Je-li držitelem psa 
poživatel invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu, činí sazba 
poplatku 200 Kč ročně za jedno-
ho psa a 300 Kč ročně za druhé-
ho a každého dalšího psa téhož 
držitele. 

Poplatek se například neplatí 
po dobu dvou let, je-li pes pře-
vzatý z útulku provozovaného 
na území hlavního města Prahy. 
Správcem poplatku je za měst-
skou část Praha 10, odbor 
ekonomický, oddělení místních 
příjmů. Novela vyhlášky č. 18 
z roku 2004 přinesla jednu 
podstatnou změnu do chovu 
psů. Jedná se konkrétně o ozna-
čování psů, a to buď mikroči-

pem nebo tetováním. Po označe-
ní psa je chovatel povinen se 
do 30 dnů přihlásit do evidence 
chovatelů psů, kterou vede 
Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor živnostenský 
a občanskosprávní. Povinnost 
mít v Praze trvalé označení mají 
všichni psi, kteří jsou starší 
šesti měsíců. Díky evidenci 
a trvalému označení je možné 
snadno dohledávat vlastníky 
zatoulaných psů odchycených 
do útulku. (šim)

Radnice informuje

nová Palmovka

metrostav 
vypověděl 
smlouvu, vedení 
prahy 8 chce jednat

 n společnost metrostav 
vypověděla v listopadu 2018 
minulému vedení mČ Praha 8 
smlouvu o výstavbě nové 
Palmovky kvůli chybějícím 
znaleckým posudkům. 
Budoucnost budovy, ve které má 
sídlit radnice osmé městské 
části a Zdravotnická záchranná 
služba hl. města Prahy, nyní 
aktivně řeší nové vedení 
radnice.

Projekt Nová Palmovka byl 
zahájen v roce 2010, přičemž 
hrubá stavba byla dokončena 
během roku 2014. Na jaře 2015 
byl však projekt pozastaven 

kvůli nevyjasněným majetko- 
-právním důvodům minulým 
vedením radnice. Dostavba byla 
odblokována až v dubnu 2018. 
V listopadu 2018 však těsně 
před zvolením nového vedení 
Metrostav vypověděl smlouvu 
na dostavbu, a to z důvodu 
chybějících znaleckých posudků. 

„Vypovězení smlouvy na 
dostavbu Nové Palmovky spo-
lečností Metrostav je pro nás 
více než nemilým překvapením. 
Je skutečně neuvěřitelné, do 
jakého stadia se celý projekt 
v minulém volebním období 
dostal. Rozmotat všechny peri-

petie kolem bude skutečně 
obrovský úkol, ale uděláme pro 
to maximum,“ komentuje ne-
šťastnou situaci starosta Pra-
hy 8 Ondřej Gros.

Metrostav jako důvod vypově-
zení smlouvy uvedl absenci 
znaleckých posudků potřebných 
pro znovuzahájení stavby. „Výpo-
věď považujeme za neoprávně-
nou. Aktivně s Metrostavem 
jednáme, doposud jsme postupo-
vali v souladu a věřím, že se 

problém podaří vyřešit. Zároveň 
je mým cílem zjistit, proč minu-
lé vedení radnice v čele se 
starostou Petrusem dovedlo 
celou situaci kolem Nové Pal-
movky až do toho stavu, kdy 
Metrostav dává od celé stavby 
ruce pryč,“ uvádí radní Tomáš 
Slabihoudek, v jehož kompeten-
ci je majetek MČ, a dodává: 
„Bojím se, že nastalá situace 
může znamenat prodloužení 
a prodražení stavby.“ (mak)

doKončení výsTavby Nové Palmovky se opět pozdrží.

salesiáni
více peněz 
na terénní 
práce s mládeží
Místostarosta Tomáš Tatran-
ský podepsal dodatek ke 
smlouvě, která prodlužuje 
spolupráci mezi MČ Praha 8 
a Salesiánským střediskem 
mládeže a která přiznává 
salesiánským pracovníkům, 
již se věnují mládeži, na rok 
2019 dotaci ve výši 
476 220 korun. Finanční 
prostředky budou použity 
zejména na terénní práci 
s mládeží. 

Salesiánské středisko 
mládeže vykonává sociálně 
výchovné činnosti pro děti 
a mladé lidi v jejich volném 
čase. Salesiáni mají u nás 
zázemí hlavně na Kobyliském 
náměstí, kde provozují mimo 
jiné nízkoprahový klub 
Vrtule, dále provozují „Vrtul-
ku“, což je maringotka umístě-
ná v Bohnicích, a terénní 
pracovníci se pohybují i všu-
de tam, kde se vyskytuje 
„problematická“ mládež, 
například na Palmovce. (býv)
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OSMIČKA radí spoluobčanům „Veřejná kluziště”
Já už bruslit umím!
Dostal jsem letos
hokejku, ale ešíme

s kámoši kde si
ř

,

Dostala jsem pod
strome ek brusle,
ale nevím, kde
bych se nau ila
jezdit.

č

č

V Praze 8 jsou hned t i ve ejná kluzišt !
V Karlín v kasárnách, Ládví v areálu

bazénu a u dopravního h išt Glowackého.

ř ř ě
ě v

ř ě

Na Glowackého je každý víkend od
12 do 13 ve ejný hokej pro d ti do 12 let

a v ned li od 19.30 pro mládež a dosp lé!
:00 :00 ř ě

ě ěA co hokej?

O víkendech jsou
tam diskotéky a na

Glowackého po ádají i kurzy
bruslení a sout že
v rychlosti nebo

zru nosti.

ř
ě

č

zahrát.

Více o všech t ech
kluzištích na

www.praha8.cz.

ř

jupííí!

Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

náměstí na ládví

praha 8 pozastavila 
revitalizaci kvůli ceně 

 nz důvodu vysoké ceny 
projektu rozhodla rada 
mČ Praha 8 o zrušení tendru 
na revitalizaci veřejného 
prostoru v okolí stanice 
metra c ládví. 

Vedení radnice ke kroku přistou-
pilo mj. z důvodu šetření. Projekt 
se přepracuje, aby zasloužená 
revitalizace náměstí Ládví 
mohla proběhnout za ekonomič-
tějších podmínek v co nejkrat-
ším možném termínu.

Cena projektu na revitalizaci 
zanedbaného prostoru u met-
ra C Ládví se vyšplhala až 
k 90 milionům korun. „Ládví si 
dozajista zaslouží revitalizaci, 
nicméně v současné době, kdy 
šetříme v řádech tisíců a naší 
prioritou je radikálně omezit 
utrácení, počínaje zbytečnými 
investicemi a naprosto neúnos-

nými provozními náklady konče, 
nemáme na takto finančně 
náročnou investici, bohužel, 
prostředky,“ uvádí starosta 
Prahy 8 Ondřej Gros (ODS), 
v jehož gesci jsou mj. i finance 
městské části. „Zrušení tendru 
neznamená, že se prostor revita-
lizovat nebude. Nyní hledáme 
ekonomicky střízlivější variantu, 
která přesto povede k zvýšení 
životní úrovně našich obyvatel 
i cestujících v dané lokalitě,“ do-
dává starosta Gros.

Právě ekonomický rozměr 
projektu, tedy částku blížící se 
k devadesáti milionům korun, 
kritizuje i místostarosta Prahy 8 
Jiří Vítek (Patrioti pro Pra-
hu 8). „Revitalizace Ládví je 
nezbytná, proto pracujeme na 
přepracování projektu, v rámci 
něhož se reálně můžeme bavit 
o částce přibližující se padesáti 

milionům korun,“ specifikuje 
plány místostarosta Vítek, který 
má v gesci mj. územní rozvoj 
Prahy 8. 

„Nejbližší jednání zasvětíme 
hledání variant postupu, které 
by vedly k revitalizaci Ládví v co 
nejbližším možném termínu za 
přijatelných finančních podmí-
nek. Možností je například 
rozdělení projektu do několika 
etap,“ uvádí Vítek a pokračuje: 
„upřímně je mi líto, že zrovna 
obyvatelé Ládví musí odnášet 
politická rozhodnutí, ale skuteč-
ným varováním jsou právě 
takové revitalizace veřejného 
prostoru v Praze 8, které roz-
hodně nemají potřebnou kvalitu 
ve srovnání s cenou. Navíc je 
u těchto akcí náprava některých 
technologických postupů i sa-
motných prací prakticky ne- 
možná.“ (mak)

zŠ Pernerova 
praha 8 
postupně 
otevře 
11 nových tříd
Vedení radnice Prahy 8 rozhod- 
lo o navýšení kapacit základ-
ních a mateřských škol. Výhle-
dově se v nyní rekonstruova-
né budově ZŠ v Pernerově ulici 
otevře zbrusu nových jedenáct  
tříd pro 264 dětí z prvního 
stupně a čtyři oddělení druži-
ny pro 120 dětí. Od září 2019 
se počítá se dvěma třídami 
prvňáčků.

„Je pro nás prioritou, aby 
každé dítě v Praze 8 mělo 
možnost navštěvovat školu co 
nejblíže svého bydliště. Karlín 
a jeho okolí se během několi-
ka let stane prakticky novou 
čtvrtí, kde můžeme v nejbliž-
ších letech očekávat stovky 
nových žáků. Je proto zcela 
jasné, že bude třeba vybudo-
vat nové školské zařízení 
v blízkosti Rohanského 
ostrova. Již dnes zájem o mís-
ta v mateřských a základních 
školách roste,“ vysvětluje 
důvod zvýšení kapacity 
místostarosta Prahy 8 pro 
školství Tomáš Tatranský.

Velká nevyužitá plocha 
na Rohanském ostrově mezi 
Karlínem na jedné straně 
a Vltavou na straně druhé se 
má zásadně měnit už příští 
rok. Na pozemku podle pro-
jektu vznikne bydlení pro tři 
a půl tisíce lidí za deset mili-
ard korun. Navržená čtvrť 
má navazovat na karlínskou 
blokovou strukturu. Více 
o projektu Rohan City najde-
te na www.praha8.cz. (mak)

veřeJný prosTor u stanice metra Ládví se revitalizace dočká později.
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Jaké by měly 
být priority 
nového vedení 
radnice

tento Měsíc 
se Ptá: 

oDs

ods
bude se šetřit
Finance městské části nejsou 
v dobré kondici. Náklady rostou 
a není jiné cesty, než začít šetřit. 
Na tom se nová rada shoduje 
a již dělá první kroky k tomu, 
aby dostala výdaje zpět pod 
kontrolu.

Naprostou prioritou je v sou-
časné chvíli zkrocení stále 
rostoucích provozních nákladů 
radnice, které se v době vlády 
pana starosty Petruse zvedly 
téměř o 50 %. To se však nijak 
neprojevilo na zlepšené kvalitě 
služeb občanům.

Prakticky hned po zvolení 
nového vedení jsme vydali 
vedoucím odborů pokyn, aby 
ve svých rozpočtových kapito-
lách omezili jakékoliv zbytečné 
výdaje a přijímaní nových 
pracovníků. Byla vypověděna 
naprostá většina dohod o prove-
dení práce či pracovní činnosti, 
jelikož se ukázaly jako zbytné.

Zastavili jsme takové investič-
ní akce, které se ukázaly jako 
nepotřebné, či jsme u nich 
získali přesvědčení, že je nutné 
snížit cenu. Takovým příkladem 
je revitalizace veřejného prosto-
ru v okolí metra Ládví. Tam není 
sporu o potřebnosti akce, ale je 
nutné radikálně snížit náklady. 
Projekt je proto nutné předělat 
do poněkud ekonomicky střízli-
vější podoby. 

Shoda panuje také na tom, 
aby se úspory co nejméně do-
tkly péče o životní prostředí, to 
znamená péče o městskou zeleň 
a úklidu veřejného prostoru. 
V tom totiž spatřujeme další 
ze svých priorit. 

Přeji vám úspěšný rok 2019.

Piráti
co si pro prahu 8 
přejí její piráti?

V naší práci v Zastupitelstvu 
MČ Praha 8 si klademe za cíl 
dohlédnout na to, aby při rozho-
dování Rady stál na prvním 
místě zájem veřejnosti, a nikoliv 
osobní prospěch jednotlivců. 
Všichni si pamatujeme dobu, 
kdy se rozprodával majetek 
Prahy 8 a investovalo se do 
nevýhodných projektů, jako je 
například stále nedostavěná 
nová radnice na Palmovce.

Opravdu otevřená radnice by 
měla v předstihu zveřejňovat 
podklady pro jednání zastupitel-
stva, všech komisí i výborů. 
Rada městské části by měla vést 
co nejširší diskusi nejen s opozi-
cí, ale i s veřejností. Nová radni-
ce by měla prosadit, aby na 
pozice v městských společnos-
tech byla vždy vypisována 
transparentní výběrová řízení.

Dlouhodobě se stavíme proti 
zahušťování sídlišť. Rádi by-
chom více zapojili veřejnost do 
územního rozhodování, chceme 
dohlížet na to, aby nová výstav-
ba nezhoršila kvalitu bydlení 
občanů.

V oblasti životního prostředí 
je nutné vzít na vědomí dopady 
klimatických změn, přehodnotit 
přístup k péči o veřejnou zeleň 
a podporovat smysluplné ekolo-
gické projekty vedoucí ke snižo-
vání emisí a teplot v souvislosti 
s probíhající klimatickou 
změnou.

Na školách by radnice měla 
přednostně podporovat samot-
né vzdělávání, ne jen stavební 
úpravy jednotlivých školních 
budov.

Piráti prosazují demokratické 
principy i v dopravě – nechceme 
protežovat ekonomicky a ekolo-
gicky náročnou osobní automo-
bilovou dopravu. Praha 8 by 
měla propagovat také ostatní 
šetrnější způsoby dopravy 
a prosazovat příslušná dopravní 
řešení. Stále také samozřejmě 
podporujeme zahloubení ulice 
V Holešovičkách. 

8žiJe
vy se ptáte nás?
už na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva 14. 11. 2018 jsme 
žádali kandidáty na starostu 
i na členy radu, ať nás seznámí 
se svými programovými plány. 
Tehdy to ovšem bylo marné.

Nové vedení má představit 
své plány ohledně běžného 
provozu (úklid chodníků, péče 
o veřejnou zeleň, péče o seniory, 
činnost škol) a svůj postoj k vel-
kým úkolům tohoto volebního 
období (dostavba nové budovy 
radnice na Palmovce a následné 
stěhování úřadu). Zatím jsme si 
vyslechli, že nejvyšší prioritou 
je záchrana městské pokladny. 
Souhlasíme, že v posledních 
čtyřech letech si za vlády ANO 
a ČSSD žila Praha 8 nad poměry, 
a je tedy nutné rozpočet zkrotit. 
I tak ale nová koalice ODS-TOP-
09-Patrioti s podporou ANO 
dluží představení svých dlouho-
dobých záměrů: zda a kde bude-
me budovat nové školky či školy, 
zda a kde se budou na Praze 8 
stavět byty, jak se postaráme 
o naše znevýhodněné spoluob-
čany, zda budeme podporovat 
stavbu Libeňské spojky nebo 
zda zahloubíme ulici V Holešo-
vičkách. Bez určení priorit 
budeme jen hasit požáry.

Zatím se nová rada pod vede-
ním starosty Ondřeje Grose 
okamžitě po zvolení pustila do 
personálních čistek: na hodinu 
byl propuštěn vedoucí Sociál-
ních a ošetřovatelských služeb 
Praha 8 a na jeho místo byla bez 
výběrového řízení dosazena 
někdejší místostarostka Prahy 3 
za ODS (která na Žižkově skon-
čila po volbách v opozici). Proto 
budeme provádět nejen kontro-
lu úřadu, ale trvat na předložení 
koncepčních plánů. Máme totiž 
obavy, abychom v roce 2022 
nezjistili, že máme nejen prázd-
nou kasu, ale ani nemáme kam 
dát děti do školy a mladí lidé 
nemají kde bydlet. 

V této rubrice  
najdete názory 
zástupců stran 
zvolených 
do Zastupitelstva  
MČ Praha 8. 
Každý měsíc postupně 
jedna z nich vybere 
otázku, na kterou 
odpovídají i ostatní.

Ondřej Gros
starosta  
MČ Praha 8  
za ods

Zastupitelský klub 
Pirátů 
z Prahy 8

Václav Stránský
zastupitel  
MČ Praha 8  
za 8žije

Fórum zastupitelů
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ano
nové vedení má 
vždy své priority 

Každé nové vedení tak velké 
městské části jako Praha 8 by 
se nejdříve mělo detailně sezná-
mit se situací, ve které radnici 
přebírá, a pak revidovat nasta-
vené priority vedení minulého. 
Ne vždy jsou ale všechny projek-
ty a nastavené procesy špatné, 
na mnohé je třeba navázat. 

Nová rada by se měla zajisté 
zabývat školstvím a podporou 
vzdělávání. Většina školských 
budov prošla v minulosti rekon-
strukcí učeben, tělocvičen, 
jídelen či zateplením. Nyní je 
důležité zabývat se především 
zlepšením podmínek pro peda-
gogy a podporou žáků. Je třeba 
vyslechnout ředitele škol a spo-
lečně s nimi řešit akutní potřeby 
školství, jako je například kapa-
cita škol v Karlíně, nedostatek 
učitelů nebo podpora sportu 
u mládeže apod. 

Nové vedení radnice by se 
mělo zaměřit také na podporu 
rodinné politiky, na kterou 
kladla velký důraz i minulá rada, 
a péči o seniory. Prioritou by 
měla být bezpečnost obyvatel 
navázáním větší spolupráce 
s městskou policií nebo řešením 
bezdomovectví v některých 
částech Prahy 8, péče o zeleň 
a veřejná prostranství a dokon-
čení projektů plánovaných 
revitalizací.  

V neposlední řadě by se měla 
radnice zabývat financováním 
svých plánovaných projektů 
z evropských fondů či jiných 
dotačních titulů a tím doplňo-
vat rozpočet městské části. 

toP 09
náš cíl: úsporné 
a efektivní 
hospodaření
Na začátek si nalijme čistého 
vína: činnost vedení Prahy 8 se 
ponese ve znamení „utahování 
opasků“, protože imperativ, na 
kterém panuje v Radě naší 
městské části absolutní shoda, 
zní: nedopustíme, aby se Pra-
ha 8 zadlužila!

Jelikož má bohužel Praha 8 do 
zadlužení „našlápnuto“, soustře-
díme se především na snižování 
běžných i investičních výdajů. 
O racionalizaci hospodaření 
našich příspěvkových organiza-
cí a obchodních společností se 
bude starat radní Tomáš Hřebík 
(STAN). Radní Tomáš Slabihou-
dek (TOP 09) se zaměří na opti-
malizaci výnosů z našeho majet-
ku. Pokud jde o dopravu, což je 
další oblast, o kterou se stará 
radní Slabihoudek, naší priori-
tou bude zlepšit průjezdnost 
Prahou 8 pro individuální 
i městskou hromadnou dopra-
vu. Při péči o naši dopravní 
infrastrukturu budeme úzce 
spolupracovat s Magistrátem hl. 
m. Prahy, přičemž budeme tlačit 
zejména na rychlé zahloubení 
ulice V Holešovičkách a na 
dostavbu městského dopravní-
ho okruhu.

Pokud jde o školství, které 
mám v gesci já, pro rok 2019 
jsem seškrtal investiční výdaje 
o zbytné akce a o investice, které 
počkají do dalších let. Tento 
investiční rozpočet byl původně 
plánovaný v objemu 936 milio-
nů Kč, po mém ořezání, které 
jsem si pracovně nazval „masakr 
motorovou pilou“, se snížil 
o 875 milionů Kč na 61 milio-
nů Kč! Přesto budeme pokračo-
vat v navyšování kapacity 
našich škol tam, kde je to potře-
ba, a budeme financovat rekon-
strukce a opravy školských 
zařízení, kde hrozí havarijní stav. 

Budeme též efektivně čerpat 
evropské fondy a v sociální 
oblasti posílíme spolupráci 
s neziskovým sektorem.

osmiČka soBě –  
zelení, kdu-Čsl
hlavně nepokazit 
to, co už je 
připraveno

Když je člověk politikem, musí 
být připraven na to, že je jednou 
dole a jednou nahoře. V posled-
ních čtyřech letech jsem byl 
místostarostou a připravoval 
jsem projekty pro lepší život 
občanů osmičky. Nejdůležitější 
věcí je rekonstrukce Palmovky, 
což je zanedbané, ale mimořád-
ně nadějné místo. Existuje vize 
rychlých i dlouhodobých zása-
hů, projekt parku před radnicí 
nebo revitalizace Palmoveckého 
kopce. Existují studie výstavby 
vlakových zastávek v Karlíně 
a Libni, projekt rekonstrukce 
toku řeky Rokytka nebo studie 
na výstavbu tramvajové trati 
z Kobylis do Prahy 6. Existuje 
participativní rozpočet a zapoje-
ní občanů do rozhodování 
prostřednictvím místní 
Agendy 21. 

Široká koaliční dohoda ODS 
– TOP 09 – STAN – Patrioti 
s ANO, ke které došlo letos na 
podzim, poslala Zelené, KDu-Č-
SL, Piráty a „Němečkovce“ do 
opozice. Byly poraženy strany, 
které chtěly lepší a férovější 
fungování radnice. Vyhráli ti, 
kteří většinově upřednostňují 
uzavřenost a stagnaci. Nezbývá 
než doufat, že momentální 
vedení Prahy 8 nepokazí už 
rozjeté studie a projekty a že 
nekoncepčnost místní koalice 
dokáže kompenzovat velmi 
funkční koalice na magistrátu. 
Těším se například na spoluprá-
ci s náměstkem primátora 
Adamem Scheinherrem, jehož 
politická kariéra začala u téma-
tu Libeňský most, i s náměst-
kem pro územní rozvoj Petrem 
Hlaváčkem, který vnímá výji-
mečnost Prahy 8 v celopraž-
ském kontextu. 

Patrioti
umět říkat ne 
a nelhat

Vážení sousedé,  
asi stejně jako moje kolegyně 
a kolegové musím začít obligát-
ním – musíme šetřit. Přesto 
bych rád vysvětlil, že úspory, 
které v řádech sta milionů 
uskutečňujeme, nejsou klasické 
úspory, ale spíše zatažením 
ruční brzdy při cestě do pekla. 

Máme na stole desítky projek-
tů, které prakticky neměly šanci 
být realizované, tuny foteček 
a výkresů s „pohledem“ do 
budoucnosti. Tu za dvacet, tu 
za devadesát milionů, ale kvůli 
nárůstu provozních výdajů 
prakticky nerealizovatelné. 
Nemám rád nastupující politiky, 
kteří polovinu svého funkčního 
období prokňučí, že za všechno 
můžou „tamti“. Je čas jednat 
a nepřešlapovat, máme tu něko-
lik průšvihů, které doslova hoří. 
Proto si je dovolím zařadit mezi 
priority radnice, i když paradox-
ně v opačném slova smyslu. 

Například projekt bytového 
domu Kusého, který je ukázkou 
zahušťování sídliště. Rozpraco-
vaný plán revitalizace parku 
Dlážděnka, která je jistě potřeba, 
ale nejsou vypořádané vlastnic-
ké vztahy, tento park se může 
stát skutečným Kocourkovem, 
kdy uděláme kus chodníku, 
a ten kus, který patří někomu, 
bude třeba z hlíny, taková chod-
níková morseovka. Nebo projekt 
Odra, který chce udělat z boční 
ulice zásobovací dálnici. Priori-
tou Patriotů je takovým projek-
tům říkat ne a nelhat. Nepodpo-
rovat výstavbu, která zhorší 
komfort života. Nebránit však 
novým projektům s respektem 
k okolí, a pak je tu parkování 
a CPI. 

V oblasti kultury, ale napří-
klad i ve školství podpoříme 
volnočasové aktivity k poznává-
ní svého okolí a historii místa 
kde žijeme. Jsme přeci Patrioti. 
Kolik umí vaše dítě třeba lido-
vých písniček? A víte, po kom 
se jmenuje vaše ulice? 

Přeji vám, sousedé, úspěšný 
a skvělý rok 2019. Buďte dobří.

Jana Solomonová
zastupitelka  
MČ Praha 8  
za ano

Tomáš Tatranský  
místostarosta 
MČ Praha 8  
za toP 09 a stan

Petr Vilgus
zastupitel  
MČ Praha 8  
za osmička sobě

Jiří Vítek
místostarosta  
MČ Praha 8 
za Patrioty
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Kultura

fotorePortáž

Jak jsme se těšili na vánoce
Jak? Velice! Rozsvítili jsme celou Prahu 8 –  
vánoční osvětlení dostaly jak Libeňský zá-
mek (viz titulní strana), tak ulice, a samozřej-
mě čtyři vánoční stromy (1). Nezapomněli 
jsme také zapálit svíčky na adventním věn-
ci (2). Obdivovali jsme živý betlém i s oslí-
kem (3), osvěžovali si tradiční zvyky jako 

např. pouštění ořechových skořápek se svíč-
kou (4) i zkoušeli vlastnoručně vyrobit svíč-
ku (5) nebo slaměné ozdoby na stromeček (6). 
Zařádili jsme si s dětmi na Mikulášské (7) i na 
kluzištích (8). Rozjímali jsme při adventních 
koncertech na zámku (9) i v kostelech (10). 
A také chodili na výstavy, jako je ta o Vladimí-

ru Boudníkovi (11). A při tradičním Staroboh-
nickém těšení jsme zhlédli netradiční veselou 
Vánoční hru o tom slavném narození (12) 
a poslechli si jak koledy, tak i středověkou 
muziku a nakonec i Báru Basikovou (13).

vladiMír slabý

2.

1. 3.

4. 5.
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6. 7.

8. 9.

10.

12. 13.

11.
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Rozhovor

sPortovní novinář Pavel ProcHáZka:

kdo nezkusí, 
jaké je to jinde, 
neocení, co 
má doma

 nna svém kontě má reportáže z největších sportovních 
akcí, jako jsou olympijské hry, fotbalová mistrovství světa 
nebo evropy. navštívil všechny kontinenty, viděl velké 
světové metropole i zastrčená městečka. v Praze bydlel 
postupně hned v několika městských částech. Přesto – 
nebo právě proto – sportovní novinář Pavel Procházka 
nedá na Prahu 8 dopustit. 

Jako sportovní, především 
fotbalový novinář jste projezdil 
celý svět. Jak se vám z pohledu 
světoběžníka jeví Praha 8?
„Jsem z ní nadšený!“

Opravdu? Na nejrůznějších 
internetových fórech zaznívá 
spousta kritiky…
„Ale já jsem z osmičky opravdu 
nadšený! Na Facebooku a jiných 
sociálních sítích se píše leccos, 
a ani zdaleka všechno je pravda. 
Viděl jsem spoustu měst světa, 
a zároveň jsem bydlel na mnoha 
místech v Praze. Na Letné ve 
starém domě, na Spořilově na 
sídlišti, také v Praze 10, jak ve 
starých Strašnicích, tak v no-
vých Malešicích… Takže můžu 
reálně srovnávat.“

A výsledek je tedy pro osmičku 
příznivý?
„No jéje! Kdo na vlastní kůži 
nezkusí, jaké to je jinde, nedokáže 
ocenit to, co má doma. Bydlím na 
sídlišti v Bohnicích a to, co mám 
teď, je jednoznačně nejlepší. 
Z jedné strany vidím Říp, z druhé 
je výhled na Prahu, vyvětrat 
hlavu si můžu v parku v bohnic-
ké nemocnici, v Čimickém nebo 
Ďáblickém háji, mám to deset 
minut na Draháň, do zoo nebo 
do botanické zahrady, za dvacet 
minut jsem na Václaváku…“

Jak dlouho v Praze 8 bydlíte?
„Relativně krátce, šest let, ale 
velice rychle jsem se stal osmič-
kovým patriotem. Vlastně jsem 
se sem určitým způsobem vrátil. 
Jako středoškolák jsem hrál 
basketbal za Spartak Dukla 
Karlín, trénoval jsem v místní 
sokolovně, na Invalidovně jsem 

pak hrál dorosteneckou ligu.  
Znal jsem tehdy z Prahy 8 jen 
Karlín a Libeň, a ty před povod-
němi nebyly zrovna nic moc. 
Ta změna k lepšímu je 
neuvěřitelná.“

Jaké je podle vás dnes volno- 
časové vyžití na osmičce?
„Zase musím zopakovat, že to 
u mě osmička vyhrává na celé 
čáře. Mám pětiletou dceru a jako 
rodina chodíme na řadu akcí. 
Pravidelně na Starobohnické 
těšení nebo Bohnické posvícení, 
skvělý zážitek byl Dušičkový 
večer na zámku, ale líbily se mi 
i jednorázové akce, jako byl 
Anthropoid nebo akce k výročí 
Křižíkových tramvají…“

A jak je na tom Praha 8 
se sportem? 
„Je třeba odlišit špičkový 
závodní sport od rekreačního. 
Na mezinárodní úrovni je tu 
víceméně jen softbal na Joudrs 
a aerobik u Šulcovek (Fitness 
centrum Báry a Hanky 

Šulcových). Pro obyvatele je ale 
mnohem důležitější možnost 
rekreačního sportování. A to má 
Praha 8 propracované. Jako 
sporťák musím ocenit 
pravidelnou zářijovou akci 
Sportuje celá Praha 8, která jinde 
nemá obdoby. Máme tu hned tři 
bazény – koupaliště na Ládví 
a na Stírce a akvacentrum 
Šutka. S dcerou často chodíme 
na dopravní hřiště Glowackého, 
teď v zimě tam navíc můžeme 
bruslit. Je opravdu úžasné, že 
osmička má hned tři veřejná 
kluziště, tím se také jinde 
nemůžou pochlubit.“

To vypadá, jako kdyby tu nebyly 
žádné problémy…
„To netvrdím. Vnímám velice 
intenzivně, že se radnice o svou 
městskou část stará, a doufám, 
že dokáže zabránit developerům 
v zastavění každého volného 
zeleného kousku. To je jeden 
z velkých problémů, které mě 
jako obyvatele osmičky trápí. 
Sídliště na osmičce jsou vzdušná 
a zelená, zástavbou by kvalita 
života v nich značně utrpěla. 
Ale můžu ještě něco pochválit?“

Proč byste nemohl?
„Aby těch pochval nebylo moc. 
Lidé dnes přece raději čtou 
o negativech než pozitivech… 
Jako novinář a člověk, který 
bydlel leckde, a do rukou se mu 
tak dostávaly nejrůznější rad-
niční plátky, můžu říct, že časo-
pis Osmička patří mezi domácí 
špičku. Je vyvážený a zpravo-
dajsky pestrý, přináší i potřebný 
servis. Jen ta distribuce pokul-
hává, ale moc dobře chápu, že 
distribuce časopisu v tomto 
objemu není jednoduchá. 
Ale v porovnání s problémy 
s developery nebo dopravou 
je to jen nepříjemná drobnost. 
Tak co, otisknete to?“

Proč ne? Pochvala těší, děkuje-
me, v téhle byla navíc i kritika. 
O problémech s distribucí víme 
a snažíme se je řešit. Vy jste 
především fotbalový novinář, 
jak vidíte fotbal v Praze 8?
„Fotbal tu má dlouhou tradici – 
kobyliská Admira, libeňský 
Meteor, Čechie Karlín, to byly 
pojmy už za první republiky. 
Dokonce i Karel Poláček ve své 
slavné knize Muži v ofsajdu 
píše, že Čechie Karlín je známa 
svou obětavou hrou! Bohužel 
právě Čechie v roce 2004 
zmizela z fotbalové mapy… 
Zapomenout nesmíme ani 
na Slovan Bohnice, který je 
dlouhodobě zaměřen především 
na mládež.“

Jak jsou na tom kluby výkonnost-
ně?
„Meteor a Admira hrály ještě 
nedávno Českou fotbalovou 
ligu, tedy třetí nejvyšší soutěž, 
pak sice spadly do divize, ale 
Admira má po podzimu na-
šlápnuto k postupu zpět 
do ČFL.“v TisKovém sTředisKu během olympiády v Barceloně 1992.

pavel procházKa s rodinou na Starobohnickém posvícení v květnu 2017.
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Je šance, aby Praha 8 hrála i vyšší 
soutěž?
„určitě. Jak Admira, tak Meteor 
mají skvělou práci s mládeží, 
takže perspektiva tam je. Mys-
lím, že oba kluby by časem 
mohly výkonnostně mít i na 
druhou ligu.“

Výš ne? Nevěříte na zázrak 
v podobě zopakování úspěchů 
Drnovic nebo Blšan, které hrály na 
přelomu tisíciletí nejvyšší soutěž? 
„Byla jiná doba. Vládci Drnovic 
i Blšan měli potom potíže se 
zákonem, doplatili na své mega-
lomanství. Drnovický klub byl 
za panování Jana Gottwalda 
v roce 2000 v lize třetí a pro 
potřeby evropského Poháru 
uEFA postavil krásný stadionek 
pro 8000 lidí. O šest let později 
klub zkrachoval… Jeho skromný 
nástupce dnes hraje okresní 
přebor. V Blšanech fotbal dokon-
ce prakticky zemřel – v ligových 
dobách tam šéfoval tehdejší 
předseda ČMFS František Chva-
lovský, jenže v roce 2006 klub 
spadnul z 1. ligy. Sletěl postupně 
až do krajského přeboru a v se-
zoně 2016/17 už nedokázal 
sestavit ani základní jedenáctku 
a byl ze soutěže vyřazen. Je jedi-
ně dobře, že kluby v Praze 8 
nejsou takovéto umělé projekty, 
ale tradiční a stále živé kluby.“

A postup do Evropy přes Český 
pohár je pro celky z Prahy 8 také 
nereálný?
„Ještě před deseti patnácti lety 
při velkém štěstí a souhře náhod 
snad, ale dnes už ligové kluby 
pochopily, že je to cesta k evrop-
skému zviditelnění a žádný 
zápas nepodcení. Problém je 
i v tom, že na tyhle soutěže musí 
být i odpovídající stadion – ka-
pacitou diváků, bezpečností, 
parkováním… Stadiony Admiry 
i Meteoru jsou sice příjemné, ale 
odpovídají maximálně 2. lize.“

Takže větší počet prvoligových 
týmů z hlavního města nepředpo-
kládáte?
„Myslím, že pro Prahu jsou 
vzhledem k ekonomické i výkon-
nostní realitě maximem čtyři 
prvoligové kluby. Slavia, Sparta, 
Bohemians – a dál? Dukla je sice 
tradiční klub, s jedenácti tituly 
dokonce historicky jeden z nej- 
úspěšnějších, ale hraje dlouho-
době ve spodnějších výkonnost-
ních patrech a je otázka, jak to 
s ní bude dál. A třeba taková 
Viktoria Žižkov je sice jedním 
z nejstarších českých klubů 
a ještě v roce 2012 hrála 1. ligu, 
jenže v posledních letech se 

potácí na pomezí druhé a třetí 
nejvyšší soutěže. A jsem pře-
svědčen, že na téhle úrovni 
mohou hrát i kluby z Prahy 8.“

Výkonnost je jedna věc, ekonomi-
ka druhá. Jak je finančně náročná 
první liga?
„Zatímco na divizi bohatě stačí 
rozpočet do 10 milionů, tak od 
druhé ligy, která už je plně profe-
sionální, se pohybujeme v část-
kách násobně vyšších. A roční 
rozpočet prvoligových celků 
není v desítkách, ale může být 
klidně i ve stovkách milionů.“

Sjezdil jste celý svět, které město 
se vám líbilo nejvíc?
„Pro mě je nejkrásnější Praha. 
Opravdu. Z cizích mě nejvíc 
oslovila Barcelona. Možná to 
souvisí s tím, že olympiáda 1992 
v Barceloně byla mou první 
opravdu velkou akcí, kterou 
jsem jako novinář pokrýval. 
Asi na to měla vliv i doba – bylo 
pořád krátce po listopadové 
revoluci, a i když se nám už 
republika rozpadala, byla to 
poslední akce společně se Slová-
ky, tak takové nadšení, euforii 
a optimismus jsem už nikdy 
a nikde nezažil.“

A stadion? Barcelonský 
Nou Camp?
„Kupodivu Nou Camp ani moc 
ne. Mám raději klasické fotbalo-
vé stadiony, jako bylo staré 
Wembley v Londýně. Ty moder-
ní jsou sice možná bezpečné, ale 
atmosféra už tam taková není.“

Mění se stadiony, ekonomické 
podmínky, mění se celý svět. Jak 
moc se za dobu vašeho působení 
v médiích změnila žurnalistika?
„Velice! Začínal jsem počátkem 
80. let, člověk musel úplně 
jinak přemýšlet, co napíše. 
Teď nemám na mysli jen režim-
ní tlaky, ale i samotné psaní – 
datlovali jsme zprávy do psací-
ho stroje, a změnit odstavec 
znamenalo přepsat článek. 
Dnes text na počítači změníte 
snadno. Navíc nebyl internet, 
sociální sítě, mobily… Lámat se 

to začalo s nástupem nových 
technologií v polovině 90. let.“

Jak byste tehdejší způsob práce 
přiblížil dnešní facebookové 
generaci, která žije svůj virtuální 
život doslova v přímém přenosu?
„Vzpomínám si na olympiádu 
v Atlantě 1996, kdy výbuch 
bomby v olympijském parku 
zabil jednoho člověka a 110 lidí 
zranil. A já, přestože jsem tam 
tehdy byl, dozvěděl jsem se 
o tom až od kolegů z Prahy, kteří 
měli informace z dalších agen-
turních zdrojů. Od té doby 
nastal obrovský posun zejména 
v rychlosti a otevřenosti. Dnes 
se zejména díky sociálním sítím 
informace rozlétne do světa 
prakticky okamžitě. “

To je snad dobře, ne?
„Ano, ale na druhé straně jsou 
ty informace povrchnější, není 
čas se vším zabývat do hloubky. 
A přestože víc než dřív platí, že 
nic není staršího než včerejší 
zpráva, tak paradoxně ve virtu-
álním světě některé zprávy, 
zejména upravené nebo i přímo 
nepravdivé, fake news, žijí svým 
vlastním životem, ovlivňují 
veřejné mínění a těžko se 
vyvracejí.“

Novinář si pravdivost informace 
neověřuje?
„Novinář by samozřejmě měl, to 
je základ jeho důvěryhodnosti 
a serióznosti. Potíž je v tom, že 
sociální sítě nejsou z podstaty 
věci zpravodajství, ale lidé je 
jako zpravodajský – a pravdivý! 

– zdroj berou. Jenže reálně není 
možné ověřovat si všechny 
informace, které třeba na Face-
booku jsou. I já, ač se považuji 
za zkušeného a médii protřelé-
ho člověka, jsem docela nedáv-
no naletěl na falešnou informa-
ci a šířil jsem ji dál. Pak jsem si 
za to drbal hlavu…“

vladiMír slabý

barcelona, olympijské hry 1992 – a lehká nervozita po příjezdu 
do novinářské vesnice. Foto: archiv Pavla Procházky

Je jedině dobře, 
že fotbalové kluby 

v Praze 8 nejsou umělé 
projekty, jako byly 

Blšany nebo Drnovice, 
ale tradiční a stále 

živé kluby

Phdr. Pavel Procházka 
(* 1959)
absolvent Fakulty žurnalistiky 
UK v Praze (1982), šéfredaktor 
sportovního magazínu Hattrick 
(od r. 2010), předtím mimo jiné 
šéfredaktor deníku 24 hodin, 
redaktor a posléze zástupce 
šéfredaktora deníku Sport. Člen 
Rady Syndikátu novinářů ČR 
(1990–1992), člen výboru Klubu 
sportovních novinářů ČR 
(90. léta). V době jeho šéfování 
byl deník 24 hodin vyhlášen 
organizací SIMP Společensky 
odpovědnou firmou roku 2008 
v kategorii Mediální podpora pro 
neziskový sektor. Napsal  
řadu knih se sportovní temati-
kou – např.: Plánička – brankář-
ská hvězda 20. století (2016), 
Josef Masopust – legenda žije 
(2015), Věčná Slavia (spolu 
s Vítězslavem Houškou, 2010, 
2017), Fotbal do kapsy (spolu 
s Jiřím Vaisem, 2001), Spanilá 
cesta Pohárem UEFA (spolu 
s Jiřím Vrbou, 1996), Zlatý Turín 
(šéf kolektivu autorů, 2006), Sto 
let českého sportu 1918 až 2018 
(s kolektivem autorů, 2018).
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Historie

liBeňský zámek 

Od gotické 
tvrze k sídlu 
radnice
V srdci Libně, v pěstěném parku 
na pokraji rozlehlých sadů, stojí 
půvabný rokokový zámek. 
Na místě dnešního zámku čp. 1 
stávala kdysi gotická tvrz. Byla 
uprostřed osady poprvé připo-
mínané v roce 1363 jako maje-
tek bohaté staroměstské rodiny 
Rotlevů. 

Libeňské panství měnilo často 
majitele. Koncem 16. století 
Eliška Hoffmanová z Donína na 
místo tvrze dala postavit menší 
renesanční zámek. Záhy, 25. 

června 1608, zde byl uzavřen 
tzv. Libeňský mír mezi císařem 
Rudolfem II. a jeho bratrem 
Matyášem. 

V roce 1662 stalo panství 
majetkem Starého Města praž-
ského a zámek 220 let sloužil 
jako letní sídlo pražských primá-
torů. Při pruském vpádu do Čech 
na jaře 1757 byl zámek značně 
poničen. V rámci rekonstrukce, 
kterou financovala císařovna 
Marie Terezie, získal zámek 
v letech 1769–70 dnešní podobu. 

V roce 1880 přestal být zámek 
letním sídlem pražských primá-
torů, do jeho zadní části umísti-
la pražská obec vychovatelnu 
pro mravně narušenou mládež. 
Východní křídlo zámku přitom 
sloužilo k reprezentačním 
účelům libeňské obce a právě 
zde bylo slavnostně oznámeno 

připojení Libně k Praze v roce 
1901. V pozdějších letech se 
v zámku usídlil magistrát, roku 
1945 Obvodní národní výbor 
a roku 1990 Obvodní úřad 
Prahy 8, nyní Úřad městské 
části Praha 8.

vladiMír slabý

libeňsKý zámeK z okna budovy dnešní ZŠ Hrabala v roce 1904.

upomínKa na připoJení Libně ku král. hlav. městu Praze dne 12. září 1901.

pOhledy dO 
minulOsti
Víte, jak vypadala Praha 8 před 
sto lety? Nebo alespoň před 
padesáti? Pomůžeme vám. 
Začínáme nový seriál Pohledy 
do minulosti, ve kterém vám 
budeme ukazovat historické 
záběry z míst známých i nezná-
mých. Záběry Prahy 8 z dob 
minulých nám ze svého bohatého 
archívu poskytl pan Roman 
Kučera, jemuž za to patří velké 
poděkování.

zámeK v polovině 20. století. 

Kresba zámKu z konce 19. století.

na svaTebním snímku je vidět 
již neexistující portálový vstup 
s nápisem Magistrátní úřadovna 
v Praze VIII (nedatováno, odhadem 
polovina 20. stol.).
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Rohovor

ondřej gros, nový starosta PraHy 8:

sestavit fungující tým 
není jednoduché

 nzastupitelstvo osmé měst-
ské části na svém listopado-
vém zasedání zvolilo do čela 
radnice ondřeje Grose (ods). 
v Praze 8 žije celý život, 
studoval tu, v minulosti již 
zastával funkci místostaros-
ty, ve které se mu podařilo 
úspěšně prodat do rukou 
oprávněných nájemníků 
tisíce bytů. 

Nový starosta je sportovcem 
tělem i duší, aktivně se věnuje 
především fotbalu. „Nechci se 
ohlížet do minulosti a vést staré 
bitvy. To občanům nic nedá,“ 
říká Ondřej Gros.

Jste přes měsíc ve funkci. Co vám 
po této době na radnici dělá 
největší starosti?
určitě její finanční situace, takže 
rok 2019 bude jednoznačně ve 
znamení finanční stabilizace, 
což se projeví škrty v podstatě 
ve všech oblastech správy. První 
na řadě budou běžné výdaje, 
tedy peníze na chod úřadu. Tady 
budeme škrtat radikálně. Jsou 
ale i oblasti, kde to příliš nejde, 
například životní prostředí. 
Občané by nám jen těžko od-
pustili, kdybychom neuklízeli 
či se nestarali o zeleň.

Zmínil jste občany, co je podle vás 
nejvíce trápí?
Nejvíce dotazů a podnětů se 
týká výstavby. V poslední době 
je asi nejčastěji zmiňován záměr 
soukomého investora postavit 
bytový dům v ulici Kusého 
v Bohnicích. Nemám tuto agen-
du v gesci, takže ji předávám 
místostarostovi Jiřímu Vítkovi. 
Co vím, tak již zahájil jednání 
jak s investorem, tak i s předse-
dy okolních bytových družstev 
a snaží se najít cestu jak mini-
malizovat negativní dopady pro 
okolí možné výstavby. Smut-
ným evergreenem je projekt CPI 
na ďáblickém sídlišti. Korektně 
zde musím minulé vedení radni-
ce pochválit za to, že stálo na 
straně občanů. 

Na sociálních sítích probíhá čilá 
diskuze nad částečnou rekon-
strukcí OC Odra na bohnickém 
sídlišti. Jaký je váš názor?

Rekonstrukce Odry je nezbytně 
nutná, s čímž budou lidé, kteří 
situaci objektu znají, souhlasit. 
Nicméně navržený projekt svojí 
výškou a plánem zásobovat 
objekt z Katovické ulice je 
vzhledem k její kapacitě nesmy-
sl. Tady budeme žádat zásadní 
změnu projektu, která bude 
výrazněji vstřícnější k okolí. 

Je přirozené, že nové vedení 
radnice bude chtít dělat některé 
věci jinak. Jsou oblasti, které 
výraznější změnu nepotřebují?
Musím říci, že jsem spokojen 
s úrovní sportovních a kultur-
ních akcí, které radnice Prahy 8 
pořádá. Měl jsem příležitost 
se některých z nich zúčastnit. 
Dokladem kvality je vysoký 
zájem ze strany občanů. Napří-
klad Starobohnické vánoční 
těšení mělo podle mě u veřej-
nosti velký ohlas. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat farníkům 

z tamního kostela za spolupráci, 
bez níž by to nešlo. Navštívil 
jsem také tenisový turnaj senio-
rů a musím říci, že mě překvapi-
la kvalita a zápal, s jakým se 
účastníci do bojů vrhli. Klobouk 
dolů. Proto rozhodně budeme 
v těchto akcích pokračovat.

Určitě bude čtenáře zajímat, co 
se stane s rozestavěnou budovou 
Nové Palmovky...
Aktuální stav projektu Nová 
Palmovka je pro mě dalším 
velmi nepříjemným překva- 
pením. Ještě bývalému vedení 
radnice společnost Metrostav, 
jako dodavatel stavby, vypově- 
děl smlouvu. Tato věc nyní 
spadla na bedra radního pro 
majetek Tomáše Slabihoudka, 
za kterým já i ostatní kolegové 
z vedení radnice stojí. V součas-
nosti tento problém řeší práv-
níci. Toto je kromě zmíněné 
stabilizace věc, na kterou se 

nyní musíme nejvíce 
soustředit.

Už máte za sebou několik 
zasedání nové Rady městské části 
Praha 8. Jaký z nich máte pocit?
V politice už nějaký ten pátek 
působím, takže mohu srovná-
vat. Mám dojem, že si tento tým 
takzvaně sednul. Jako fotbalis-
ta vím, že i když máte v manšaf-
tu skvělé hráče, výkon nebude 
dobrý, pokud se nevytvoří 
týmový duch. Důležitá je i sho-
da s kolegy na tom, že se nebu-
deme ohlížet do minulosti, vést 
staré bitvy. To občany příliš 
nezajímá. I když to pro někoho 
bude znít jako klišé, tak také 
nechceme přijímat unáhlená 
rozhodnutí, což bývá dosti 
často na škodu. Raději stav 
důkladně analyzovat a teprve 
pak přijít s řešením. 

vladiMír slabý

sTarosTa ondřeJ Gros (s mikrofonem) při zahájení Starobohnického těšení. Foto: Vladimír Slabý
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Bezpečnost / doprava

BezPeČnost v ulicích

chodec s autem vždy prohraje
 nchodec versus auto. zranitelný člověk versus stovky kilo-

gramů železa. souboj, který má při vzájemném střetu jedno-
značného vítěze. Přesto se mnozí z nás do tohoto souboje 
každý den dobrovolně pouští a bez respektu ke zmíněné 
hmotě a fyzikálním zákonům se snaží prosadit i tam, kde 
nemají šanci. Pojďme si připomenout základní pravidla.

Nelze opominout základní 
pravidlo, které by mělo platit 
pro všechny v silničním provo-
zu, vždy, všude a za všech okol-
ností, a tím je vzájemná ohledu-
plnost, vstřícnost. Důležitá je 
i předvídavost a obezřetnost.

kdO Je chOdec?
Chodec je každý, kdo se pohybu-
je pěšky. Dále pak jsou za chod-
ce považováni lyžaři, jezdci na 
kolečkových bruslích (inlinech). 
Cyklista, za něhož je považován 
i člověk pohybující se na kolo-
běžce, může na chodníku jízdní 
kolo nebo koloběžku pouze vést 
(s výjimkou dítěte do deseti let).

Zákon 361/2000 k 1. 10. 2018 
§ 2 písm. j): chodec je i osoba, 
která tlačí nebo táhne sáňky, 
dětský kočárek, vozík pro invali-
dy nebo ruční vozík o celkové 
šířce nepřevyšující 600 mm, 
pohybuje se na kolečkových 
bruslích nebo obdobném spor-
tovním vybavení anebo pomocí 
ručního nebo motorového 
vozíku pro invalidy, vede jízdní 
kolo, motocykl o objemu válců 
do 50 cm3, psa a podobně.

Z toho plyne, že cyklisté nebo 
jezdci na koloběžkách nemají na 
chodníku co dělat, což je v dneš-
ní době bohužel velmi častý jev 
a pro chodce pohybující se často 
nižší rychlostí je to velmi nebez-
pečné. Tady je pak vina v drtivé 
většině případů na straně 
cyklisty, který škodu i zranění 
chodce, nemá-li své pojištění 
odpovědnosti, bude platit ze 
svého, neboť jízdní kolo nemá 
povinné ručení.

přednOst má přechOd
Pro všechny pak platí základní 
pravidlo, že se chodí vpravo. 
Samozřejmě, že asi nikdo nebu-
de pokutován za to, že nejde po 
chodníku vpravo. Lidé se snadno 
na chodníku vyhnou a je to 
o vzájemné ohleduplnosti, ale 
důležité je to například na pře-
chodech, kde vyhýbání a dávání 
si přednosti může vyvolávat 
zbytečně zmatečné situace.

V případě přechodu, který 
je řízen semafory, platí jedno 

základní pravidlo: zelená pro 
chodce svítí natolik dlouho, aby 
chodci mohli vstoupit do vozov-
ky a přejít na druhou stranu. 
To, že se během jejich přecháze-
ní rozsvítí červená, je naprosto 
běžné. Pro ty, kdo jsou už ve 
vozovce na přechodu, to zname-
ná, že mají co nejrychleji, ale 
v klidu dokončit přecházení. 
Pro ty, co ještě na přechod 
nevstoupili, to pak je jednoznač-
ný pokyn, že už na přechod 
vstupovat nemají.

I tam, kde má chodec před-
nost, tedy na přechodu bez 
signalizace, nemá chodec abso-
lutní přednost. V prvé řadě si 
nemůže přecházet, doslova kde 
chce. Je-li přechod pro chodce, 
podchod nebo nadchod vzdálen 
méně než 50 metrů, je chodec 
povinen jej použít.

Zákon 361/2000 k 1. 10. 2018 
§ 54 (1): Je-li blíže než 50 m 
křižovatka s řízeným provozem, 
přechod pro chodce, místo pro 
přecházení vozovky, nadchod 
nebo podchod vyznačený do-
pravní značkou „Přechod pro 
chodce“, „Podchod nebo nad-
chod“, musí chodec přecházet 
jen na těchto místech. Na pře-
chodu pro chodce se chodí 
vpravo.

kdy chOdec nemá 
přednOst
Na přechodu pro chodce bez 
signalizace nemá chodec před-
nost před tramvají. Chodec také 
nesmí vstoupit bezprostředně 
před projíždějící vozidlo. 
Co znamená „bezprostředně“? 
Z pohledu řidiče je to vzdále-
nost, na kterou je schopen 
vozidlo bezpečně zastavit. 
Chodec tedy může řidiče 
takzvaně omezit, což znamená, 
že ho může donutit zpomalit 
nebo zastavit, ale nesmí vyvolat 
takovou situaci, která by ohrozi-
la jeho samotného nebo koho-
koliv jiného, včetně řidiče auta. 
Řada lidí nemá představu, na 
jaké vzdálenosti auto mohou 
zastavit, ať už nemají odhad, 
nebo nejsou sami řidiči. Vždy je 
proto nejbezpečnější navázat 

s řidičem oční kontakt a ujistit 
se, že o vás ví a že skutečně 
zastavuje. 

Měli bychom se také vždy 
ujistit, že zastavuje i případné 
další přijíždějící vozidlo, a velmi 
opatrní musíme být na více-
proudých komunikacích. Pře-
chody přes více jízdních pruhů 
patří k těm nejnebezpečnějším 
a stávají se na nich ty nejtragič-
tější nehody. Zatímco jeden řidič 
zastaví, chodce – a velmi často 
důvěřivé dítě – smete řidič, 
který v dalším pruhu nezabrzdí. 
Velmi často také vidíme mamin-
ky, které za autem před přecho-
dem, i když to tam často nemá 
co dělat, vyjedou do vozovky 
nejprve s kočárkem, až pak jdou 
ony. Na takovém nepřehledném 
místě bychom měli vždy vejít na 
místo s rozhledem do vozovky 
jako první my dospělí, až pak by 
měly být děti nebo kočárek.

Mimo přechody je chodec 
vždy odpovědný za své chování 
a nemůže si vynucovat jakouko-
liv přednost.

neslyším, nevidím…
Fenoménem dnešní doby jsou 
mobilní telefony a vzrůstající 
obliba sluchátek. Chodci zahle-
dění do displejů telefonu nebo 
zaposlouchaní do hudby nevní-
mají okolní provoz. Naprosto 
běžně dnes bez rozhlédnutí 
slepě vstupují do vozovky. 
Na přechodu si často bezohled-
ně a neoprávněně nárokují svoji 
přednost za všech okolností 

a chovají se jako nezranitelní. 
Mimo přechod je takové chová-
ní doslova hazardováním se 
svým životem!

Nejde jen o zdraví. Pojišťovny 
už daly najevo, že takové nezod-
povědné chování a nevěnování 
se provozu ze strany chodce pro 
ně může znamenat důvod pro 
nezaplacení způsobené škody 
nebo pro krácení plnění. K tomu-
to kroku mohou přistoupit třeba 
tehdy, když se prokáže, že to, že 
chodec měl sluchátka nebo se 
věnoval mobilnímu telefonu, 
bylo přímou příčinou nehody, 
například ve chvíli, kdy zabrán 
do jiné činnosti vstoupí bezpro-
středně před přijíždějící vozidlo 
mimo přechod a podobně. 

besiP

základní pRavidla 
pRO chOdce:
•	Po chodníku nebo 

po přechodu chodíme 
vždy vpravo.

•	Tam, kde není chodník, 
chodíme po krajnici po levé 
straně vozovky směrem proti 
přijíždějícím vozidlům.

•	Přednost na přechodu 
pro chodce máme před 
přijíždějícími motorovými 
i nemotorovými (cyklisté) 
vozidly, ale nemáme ji před 
tramvajemi ani vozidly 
s právem přednosti v jízdě 
(s modrými majáky).

Jen poKud Jde chodec po přechodu, má před autem přednost. 

Foto: Vladimír Slabý



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ledeN 2019  www.praha8.cz 19

Bezpečnost

Jen poKud Jde chodec po přechodu, má před autem přednost. 

tísňové volání

Rychlá pomoc 
je vždy 
nejúčinnější

 nnejen v době silvestrov-
ských a novoročních oslav 
se můžete dostat do potíží, 
případně se můžete stát 
svědkem potíží někoho jiné-
ho. v takových případech je 
třeba co nejrychleji konat 
– zavolat na tísňovou linku.

Právě kvůli možnosti snadného 
a rychlého nahlášení urgentních 
případů nouze existují linky 
určené pro přivolání pomoci 
v nouzi. Po vytočení linky musí-
me sdělit, co a kde se stalo, 
a pokud víme, tak i rozsah udá-
losti a počet zraněných. Volající 

může často nabýt dojmu, že se 
ho operátor na druhé straně 
vyptává na věci, které nejsou 
důležité. uvědomme si ale, že 
operátor na rozdíl od nás není 
na místě události a jediné 
informace získá právě 
od nás. Z doplňují-
cích informací 
musí zjistit, 
co všechno má 
na místo poslat 
a jak je událost 
naléhavá.

Složitější je 
situace v případě 
události mimo zastavě-
nou oblast. Tam musíme 
uvést i významné orientační 
body, které poslouží k navedení 
pomoci. Například kostel, 
rybník a podobně.

V případě dopravní nehody 
je nejjistější sdělit číslo sloupu 
veřejného osvětlení, kterým je 
vybaven každý sloup v Praze. 
Pamatujme si také, že hovor 

nikdy neukončujeme my, ale 
pracovník operačního střediska.

Po ukončení hovoru si pone-
cháme zapnutý telefon u sebe 
a nikam netelefonujeme. Je to-
tiž možné, že nám dispečer 
zavolá zpět. To je pravděpodob-
né, pokud si bude chtít upřesnit 
nějakou informaci, nebo pokud 
dojde při události ke zranění 
a bude potřeba poskytovat 
první pomoc.

JednOtnÉ evROpskÉ 
číslO 112 
Linka 112 je v každém kraji 
svedena na jedno centrální 
pracoviště, které zajišťuje Hasič-

ský záchranný sbor. Pokud 
jsou všichni operátoři 

obsazeni, přebírá 
hovor jiný kraj. 

Operátor linky 
112 náš hovor 
přijme, zpracuje 
a podle potřeby 
buď předá tzv. 

datovou větou 
příslušným 

operačním středis-
kům, nebo hovor 

rovnou přepojí.
Pokud potřebujeme pomoc 

konkrétní složky, měli bychom 
vždy volat její národní tísňovou 
linku.

Přesto ale jsou situace, kdy je 
výhodnější volat linku 112. Je to 
ve chvíli, kdy náš mobilní tele-
fon nemá signál vlastní sítě – 
112 je jediné číslo, které lze volat 

z jakékoliv sítě. V mobilním 
telefonu dokonce ani nemusí být 
vložena SIM karta. Druhou 
takovou situací je, když nedoká-
žeme popsat místo události 
– pokud voláme na linku 112, 
zobrazí se operátorovi nejen 
číslo našeho telefonu, ale také 
poloha na mapě. Vzhledem 
k tomu, že poloha se určuje 
prostřednictvím sítě GSM, 
není vždy dostatečně přesná. 
Může ale pomoci při určení 
oblasti, v níž došlo k události.

Především cizinci ocení, že 
linku 112 obsluhují lidé s dobrou 
znalostí cizích jazyků. Češi tuto 
výhodu naopak ocení při pobytu 
v zahraničí.  (red)

tísŇOvÉ linky
Hasičský záchranný sbor  150
Zdravotnická záchranná  
služba  155
Policie ČR  158
Městská policie hl. m. Prahy  156
Jednotné evropské číslo  
tísňového volání  112

pRavidla vOlání
•	Volání na všechna uvedená 

čísla je bezplatné z pevné 
i mobilní sítě.

•	Čísla volíme vždy bez 
předvolby.

•	Po vytočení tísňového čísla 
se dovoláme na operační 
středisko dané složky IZS, 
většinou v krajském městě. 

Po přihlášení operátora 
sdělíme:
•	co se stalo
•	místo události
•	počet zraněných, rozsah 

události
•	své jméno a telefonní číslo

z deníku Policie Čr

srážka auta 
se psem
Dne 25. listopadu ve večerních 
hodinách byla vyslána hlídka 
Městské policie do Čuprovy 
ulice, kde stál nešťastný řidič 
vozu Ranault Thalia. Ten uvedl, 
že srazil psa, který se nacházel 
na vozovce, a kvůli tomu má 
škodu na svém vozidle. Svědko-
vé uvedli, že psa původně nabra-
lo a do vedlejšího jízdního pruhu 
odmrštilo jiné auto, kterému pes 
vběhl nečekaně do jízdní dráhy. 
Nicméně pes po srážce dokázal 
odběhnout a hlídka ho po chvíli 
našla na travnaté ploše cca 
300 m od místa střetu. Šlo o kří-
žence labradora a bylo na něm 
patrné, že je v šoku a že má 
rozsáhlejší poranění. Proto bylo 
na místo zavoláno odchytové 
vozidlo, jehož posádka psa 

odchytila a odvezla k ošetření 
do útulku v Troji.

zloděj daleko 
nezmizel
Další psí příběh – dne 23. října 
večer dostala hlídka městské 
policie hlášení o ukradení psa. 
Partnerská dvojice, která šla 
nakupovat, uvázala svého labra-
dora před OD Albert, a když se 
vrátila, pes byl pryč. V tu chvíli 
je oslovila svědkyně, která viděla 
a na svůj mobil vyfotila muže, 
který si psa odvázal a odešel 
s ním. Muž z okradené dvojice si 
fotku prohlédl a vydal se zloděje 
hledat. Našel ho v ulici Pod 
Sídlištěm. Následně došlo 
k drobné verbální a fyzické 
potyčce, při které muž zloději 
psa vzal. Muž vyzval zloděje, aby 
setrval na místě do příjezdu 
policie, ten se však dal na útěk. 

Přivolaná hlídka poučila všech-
ny o dalším postupu a vydala se 
pachatele hledat v přilehlých 
ulicích. Našla ho opět v ulici 
Pod Sídlištěm na zastávce MHD. 
Na dotaz, co chtěl se psem 
udělat, odpověděl, že se mu líbil 
,a tak si ho chtěl vzít. Dotyčný 
byl z důvodu podezření ze 
spáchání trestného činu omezen 
na svobodě a nakonec převezen 
na služebnu do Kobylis k další-
mu opatření. 

chlapec volal 
o pomoc, matka 
šla na pivo
V Kobylisích 21. listopadu přija-
la hlídka hlášení, že v okně 
rodinného domku v prvním 
patře je malý kluk a volá o po-
moc. Hlídka okamžitě vyrazila 
na místo a zjistila, že v domě byl 

malý chlapec, který hlídce řekl, 
že je doma sám a maminka 
odešla se psem na procházku. 
V kolik hodin odešla, nevěděl. 
Šetřením v okolí hlídka zjistila, 
že toto není poprvé, co chlapec 
zůstal sám doma, a že maminka 
chodí do restauračních zařízení 
v okolí. Telefonicky byla kontak-
tována sociální pracovnice 
a Policie ČR. Před osmou večer 
dorazila na místo žena se psem, 
o které chlapec uvedl, že to je 
jeho maminka. Ta následně 
hlídce prozradila, že šla venčit 
psa a v restauraci si cestou dala 
jedno malé pivo. Byla u ní prove-
dena dechová zkouška alkohol-
testerem s výsledkem 0,00 %. 
S dotyčnou byl za přítomnosti 
hlídky Policie ČR sepsán úřední 
záznam, který byl společně 
s výsledkem alkoholtestu pře-
dán k dalšímu využití. 
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Měníme Prahu 8

ParticiPace

známe vítězné 
projekty moje 
osmička 2018

 nhlasování o projektech 
obyvatel Prahy 8 je skončeno 
a už známe vítěze. 

V letošním ročníku participativ-
ního rozpočtu Moje osmička 
uspělo celkem 13 projektů. 
Z tohoto počtu je to 7 projektů 
v kategorii velkých s cenou 
realizace od 500 tisíc do 2 milio-
nů korun a 6 projektů z katego-
rie malých s cenou realizace od 
100 do 500 tisíc korun. Částka 
vyčleněná radnicí pro realizaci 
projektů je 10 milionů korun.

Hlasování o vítězných projek- 
tech bylo poslední etapou v par-
ticipativním rozpočtu 2018. Celý 

proces jsme odstartovali v dub-
nu letošního roku. Až k samot-
nému hlasování postoupilo 
29 projektů, 17 z kategorie 
velkých a 12 z malých. 

O projektech hlasovalo celkem 
2413 respondentů a vítězem 
se co do počtu hlasů stal návrh 
Výsadba stromů podél ulice 
Střelničná. Získal 831 kladných 
hlasů a 45 záporných, celkem 
tedy 786 hlasů. V rámci průzku-
mu, který byl součástí hlasování, 
vyplynulo, že největší podíl 
respondentů představuje skupi-
na osob, které v městské části 
bydlí, mají zde trvalé bydliště 

a jsou ve věku 25 až 45 let. O pro-
jektech hlasovaly převážně ženy. 
Největší počet hlasujících je 
z oblasti Kobylis, Libně a Bohnic.  

velkÉ pROJekty
Celkem osm milionů bylo vyčle-
něno pro návrhy z kategorie 
velkých projektů, jejichž cena 
se pohybovala od 500 tisíc do 
2 milionů korun. Největší podpo-
ru vyjádřenou počtem hlasů 
získal projekt Vzhůru do Prosec-
kých skal, následován návrhem 
Zelená tepna Karlínského nábře-
ží – přístup k přívozu a minipark 
a třetím projektem bylo Vodní 
hřiště pro děti v Beachklubu. 
První projekt se snaží vyřešit 
přístup do Proseckých skal 
vybudováním schodů, a zlepšit 
tak dostupnost této zajímavé 
lokality v části horní Libně.  
Druhý navrhuje upravit přístu-
povou cestu k přívozu z Karlína 
do Holešovic včetně schodiště 
a okolí cesty osadit stromy 
a lavičkami. Podstatou třetího 
projektu je vybudování dětské-
ho vodního hřiště v areálu 
Beachklubu Ládví, a zpříjemnit 
tak pohyb dětí během horkých 
letních dní. Zmíněnou trojici 
projektů určených k realizaci 
doplňuje ještě projekt Bona 
park, Revitalizace a zastínění 
dětského hřiště Košinka v parku 
Pod Korábem, Zelení k metru 
a projekt Nechceme se dusit 
v Holešovičkách. 

malÉ pROJekty
Pro realizaci malých návrhů 
s cenou od 100 tisíc do 500 tisíc 
korun byla z celkového rozpočtu 
vyhrazena částka dva miliony 
korun. Vítězem této kategorie 
a zároveň absolutním vítězem 

se stal projekt Výsadba stromů 
podél ulice Střelničná. Již z ná-
zvu je patrné, že se navrhovatel-
ka zaměřuje na důležitý prvek 
ve městě, a to zvyšování podílu 
vegetace. Vysázené stromy mají 
pomoci snížit teplotu vzduchu, 
prašnost a zvýšit vlhkost vzdu-
chu podél frekventované ulice 
Střelničná. Dalším projektem 
v pořadí je návrh na umístění 
veřejných mobilních a chytrých 
toalet na několika místech 
v Praze 8. Projekt Chytré toalety 
pomohou zkulturnit Prahu 8 
nabízí zakomponování moderní 
a chytré toalety se zajímavým 
designem do veřejného prostoru 
a zlepší čistotu v ulicích. V tren-
du ozeleňování města je i třetí 
podpořený projekt s názvem 
Rostliny do ulic. Týká se oblasti 
horní Libně a navrhuje výsadbu 
zeleně v přemístitelných nádo-
bách. Je to praktická alternativa 
v místech, kde se vzhledem 
k husté existenci inženýrských 
sítí nedá vysázet klasické stro-
mořadí. Mezi podpořené projek-
ty v této kategorii náleží také 
projekt Relaxační přírodní louka 
– hmyzí domov, Hravě s Tichou 
kavárnou a návrh Komunitní 
zahrada Kotlaska – kámen 
a voda v zahradě. 

Přehled všech projektů včetně 
získaného počtu hlasů naleznete 
v tabulkách. Tučně označené 
projekty postupují k realizaci. 

Veškeré informace o projektu 
Moje osmička naleznete na 
www.mojeosmicka.praha8.cz.

Závěrem vyjadřujeme poděko-
vání všem, kteří se do letošního 
projektu Moje osmička zapojili. 

odd. strategickéHo roZvoje 
a Místní agendy 21

vyhlášení výsledKů Moje osmička 2018. Foto: Vladimír Slabý 

Pořadí Malé projekty Celkem 
hlasů

1. Výsadba stromů podél ulice Střelničná 786
2. Chytré toalety pomohou zkulturnit Prahu 8 504
3. Rostliny do ulic 477
4. Relaxační přírodní louka – hmyzí domov 469
5. Hravě s Tichou kavárnou 431
6. Komunitní zahrada Kotlaska – kámen a voda v zahradě 364
7. Rozšíření hřiště – Přirozeně po trávě 230
8. Dobrý den, pojďte ven aneb Vraťme děti do ulic 226
9. Nová travnatá plocha na hřišti Žluťák (hřiště u ZŠ Dolákova) 159

10. Hřiště na pétanque vnitroblok Hlaváčova–Taussigova 108
11. Úprava veřejného prostoru na severozápadním okraji  

Sídliště Bohnice
103

12. Trampolína u zastávky – a děti budou rády čekat -133

Pořadí Velké projekty Celkem 
hlasů

1. Vzhůru do Proseckých skal 521
2. Zelená tepna Karlínského nábřeží – přístup k přívozu 

a minipark
446

3. Vodní hřiště pro děti v Beachklubu 423
4. BONA park 256
5. Revitalizace a zastínění dětského hřiště Košinka v parku  

Pod Korábem
255

6. Zelení k metru 247
7. Nechceme se dusit V Holešovičkách 209
8. Rozšíření parkourového hřiště pro mládež i dospělé 168
9. Hercovka ŽIJE 162

10. Amfiteátr pro relaxaci, ale i vzdělávání v Praze 8 156
11. Obnova trávníků Kobylisy 148
12. Komunitní zahrada na střeše KC Hrubého 148
13. Outdoor Gym 116
14. Multifunkční hřiště v ulici Bedřichovská + návaznost 94
15. Veřejné cvičiště 89
16. Libeňská zeď 89
17. Vzduchová trampolína pro všechny 57
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Životní prostředí / zdravotní péče

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 leden
  3. 1. čtvrtek od 13.00 hod. 
 VýSTAVA OBRAZŮ – NOVOMěSTSKá 
RADNICE – IVA HüTTNEROVá. 
Sraz ve 13.00 hod. na Ládví u fontány. 
Vstupné 30 Kč. Vede Iva Hubená.

  10. 1. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy.  
V Gerocentru. Vede paní Müllerová.

  10. 1. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – KORáLKy. 
V Gerocentru. Vede paní Boušová.

  17. 1. čtvrtek od 13.00 hod. 
 CVIČENí PAMěTI.  
V Gerocentru. Vede Iva Hubená.

  24. 1. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy.  
V Gerocentru. Vede paní Müllerová.

  24. 1. čtvrtek od 14.00 hod. 
 VýTVARNá DíLNA – DRáTOVáNí.  
V Gerocentru. Vede paní Boušová.

  31. 1. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
 BABINEC – SPOLEČENSKé HRy.  
V Gerocentru. Vede paní Müllerová.

 středy: 9., 16., 23. a 30. 1. od 13.00 hod. 
 NORDIC WALKING – VyCHáZKA 
S HOLEMI. Sraz ve 13.00 hod. v Gero-
centru. Hole vlastní! Vede Iva Hubená.

 Úterky: 8., 15., 22. a 29. 1. od 14.00 hod. 
 BOWLING – HERNA V DOLNíCH 
CHABRECH. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou (spojení: autobus č. 162, stanice 
Osická, metro Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy), vede Věra Dvořáková.

  7. 2. čtvrtek 13.00–14.00 hod. 
 JóGA PRO SENIORy.  
V Gerocentru. Vede paní Müllerová.

   7. 2.  čtvrtek od 14.00 hod.  
 VýTVARNá DíLNA – DRáTOVáNí. 
v Gerocentru. Vede paní Boušová.

není krmení Jako krmení

Jak můžeme pomáhat 
ptáčkům v zimě

 nzima, mráz, sníh. Přírodní zdroje potravy nejsou k mání. Ptáci, kteří neod-
letěli do teplých krajů, ale každý den potřebují něco do zobáčku. Právě v tom 
jim může pomoci člověk, musí ovšem vědět jak – aby jim naopak neublížil.

Existuje spousta návodů, jak krmit ptáky, 
a krmení může být docela věda, kdyby se 
měla dodržovat všechna pravidla. Na dru-
hou stranu to jde udělat i jednoduše. Obec-
ně platí, že kdo si nechce komplikovat život, 
sype na krmítka slunečnici. Tu jí většina 
ptáků. Naopak tam v žádném případě 
nepatří slané potraviny (pražená semena, 
slané pečivo), plesnivé a zkažené potraviny 
nebo zbytky z kuchyně.

Důležité je rozhodnout, odkdy začít 
krmit. Pokud chceme ptákům pomoci 
a zároveň jim nějak nechtěně neublížit, 
platí zlatá střední cesta, tj. krmíme v období 
prosinec – březen. Je však dobré se vždy 
řídit počasím. Pokud mrzne, jsou ptáci 
vystaveni extrémním energetickým 
ztrátám, které musí rychle doplnit. 
V takovém případě jim mohou krmítka 
pomoci přežít.

V každém případě je krmení ptáků 
závazek na celou zimu a přerušení krmení 
by mohlo mít pro ptáky vážné následky.

Kdo by se chtěl o krmení ptáků dovědět 
víc, může si stáhnout z ulozto.cz Příručku 
pro krmení ptáků: uloz.to/!EWR0xycBbde8/
prirucka-pro-krmeni-ptaku-pdf 

 Zároveň apeluji na všechny milovníky 
ptáků, aby nekrmili holuby. Místo 
přilepšení jim nakonec poskytnete 
„medvědí službu“. V naší společnosti je 
pořád hodně lidí, kteří holuby nemají rádi 

a stěžují si na ně příslušným úřadům. 
Ty pak musí přistupovat k opatřením, která 
holubům škodí. 

Smutné je, že nenávist k holubům nemá 
racionální důvod. O přenášení nemocí 
z holubů na lidi se spíš mluví, než aby 
k němu doopravdy docházelo. Je to spíš 
psychologický problém. Holubi narušují 
hranice prostoru, který jsme ve městech 
vymezili pro přírodu, a viditelně osidlují 
místa, jež považujeme za vlastní. Pak stačí, 
že se na místech, kde holubi hřadují, objeví 
jejich trus, a je zaděláno na stížnosti. 
Přitom by stačilo jen trochu víc tolerance 
a přestat vnímat přírodu v kategoriích 
škodlivé/prospěšné pro člověka. Je třeba 
si uvědomit, že lidé jsou jen jedny z mnoha 
bytostí na tomto světě a každá bytost má 
tady své místo.

MICHaL ĎuRíČEK

sýKorKa modřinKa je jedním z pěti druhů 
sýkorek vyskytujících se na území naší republiky.

GERONTOLOGICKÉ CENTRUM PřIjME dO SVÉHO KOLEKTIVU 
OSOBNÍHO ASISTENTA / OSOBNÍ ASISTENTKU

na HPP s možností pružné pracovní doby (pracovní úvazek ve variantě 0,5; 0,75 a 1,0). 
osobní asistenci poskytujeme seniorům, kteří potřebují pomoc a podporu druhé osoby z důvodu 

udržení soběstačnosti ve svém domácím prostředí. osobní asistenci poskytujeme seniorům 
z Prahy 8. není nutné mít odborné vzdělání, rádi vám ho zajistíme. 

ŽiVotoPis ProsíM Zašlete KoordinátorCe osoBní asistenCe: 
osobni.asistence@gerontocentrum.cz

případné další informace na tel. 602 540 862, 727 942 278  
nebo www.gerontocentrum.cz.

sos Praha 8
výměna ředitele
Rada městské části Praha 8 na svém 
zasedání 21. listopadu 2018 odvolala 
Bc. Michala Součka, DiS. z postu ředitele 
příspěvkové organizace Sociální 
a ošetřovatelské služby. Výkonem funkce 
ředitelky byla pověřena Mgr. Lucie 
Vítkovská. SOS Praha 8 poskytuje služby 
seniorům a občanům se zdravotním 
postižením s bydlištěm v Praze 8.   (red)
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na lednovou  Tříkrálovou sbírku vždy ve druhé 
polovině zimy navazuje Tříkrálový trh.

Zdravotní a sociální péče

Kde se sbírá?
Na vybraných mateřských a základních 
školách budou umístěny označené 
nádoby, do kterých můžete vaše dary 
přinést a které po ukončení sbírky 
budou předány potřebným.

Co se sbírá?
Oblečení a boty pro děti  0 -12 let, 
hračky, stavebnice, deskové hry, 
školní potřeby a pomůcky, knihy.

Kdo bude dary využívat?
Fond ohrožených dětí – Klokánek Praha 8
Centrum integrace dětí a mládeže CID, o.s.
Kolpingův dům Praha 8  a další..

Co se sbírá?
Oblečení a boty pro děti  0 -12 let, 
hračky, stavebnice, deskové hry, 
školní potřeby a pomůcky, knihy.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Zastavte se na chvíli 
v tříkrálovém čase 
a vzpomeňte si na druhé.
Při povánočním úklidu se možná najde celá řada 
věcí, které byste vyhodili, a ony přitom mohou 
sloužit dál! Děti z Klokánku, Centra integrace dětí 
a mládeže, Kolpingova domu a dalších organizací 
vám budou vděčné za oblečení, hračky, i školní po-
třeby. Oblečení může být obnošené, ale vždy musí 
být čisté a použitelné. Hračky rovněž také prosíme 
čisté a kompletní.

pořádá tradičníMěstská část Praha 8

Tříkrálovou 
   Sbírku

od 3. 1 - 11. 1. 
2019 

Kdy se sbírá? 

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

Akce se koná pod 
záštitou radního 
pro kulturu a sport 
Michala Švarce.

tradice PokraČuJe 

tříkrálová sbírka 
opět pomůže dětem 

 n i letos pořádá Praha 8 tříkrálovou sbírku a posléze tříkrálový trh. 
Materiální a finanční pomoc, kterou měst-
ská část v rámci tohoto projektu získá, bude 
věnována Fondu ohrožených dětí Klokánek 
v Chabařovické ulici na Praze 8, Centru 
integrace dětí a mládeže CID, Kolpingovu 
domu a dalším neziskovým organizacím 
Prahy 8. Materiální dary, které organizace 
nevyužijí, budou nabídnuty v rámci Tříkrá-
lového trhu občanům Prahy 8 a finanční 
výnos bude na slavnostním zakončení 
sbírky věnován Klokánku, pro který je 
i sebemenší pomoc velmi důležitá. Záštitu 
nad akcí převzal radní pro kulturu a sport 
Michal Švarc.

Řada lidí po vánočním úklidu jistě objeví 
plno věcí, které již nepotřebuje a které by 
přitom mohly sloužit dál. Díky tradiční 
Tříkrálové sbírce je možné s těmito věcmi 
udělat někomu ještě radost.

 Co se letos sbírá? Oblečení a boty pro 
děti od 0 do 12 let, hračky, deskové hry, 
stavebnice, školní potřeby, pomůcky a kni-

hy. „Děti z Klokánku i dalších organizací 
jsou vděčné za oblečení, hračky i školní 
potřeby. Oblečení může být i trochu obno-
šené, ale vždy musí být čisté a neponičené. 
Hračky by též měly být kompletní a samo-
zřejmě čisté,“ říká k akci radní Michal Švarc. 

Sbírka probíhá v mateřských a základ-
ních školách, které připravily ve svých 
prostorách sběrné nádoby. Do projektu 
se letos zapojilo 28 mateřských a základ-
ních škol. 

Svůj příspěvek můžete donést do násle-
dujících institucí od 3. do 11. ledna 2019.

mateřskÉ škOly: 
MŠ Drahorádova, MŠ Chabařovická, 
MŠ Klíčanská, MŠ Korycanská, 
MŠ Kotlaska, MŠ Krynická, MŠ Libčická, 
MŠ Lyčkovo náměstí, MŠ Na Korábě, MŠ 
Na Pěšinách, MŠ Pernerova, MŠ Poznaňská, 
MŠ Sokolovská, MŠ Štěpničná, 
MŠ u Sluncové, MŠ u Školské zahrady.

základní škOly: 
ZŠ Bohumila Hrabala, ZŠ Hovorčovická, 
ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Mazurská, 
ZŠ Na Slovance, ZŠ Petra Strozziho, 
ZŠ u Školské zahrady, ZŠ Žernosecká.

Tříkrálovou sbírku završí Tříkrálový trh 
konaný v únoru v Kulturním domu Ládví, 
na kterém si bude veřejnost moci vybrat 
z nerozdaných věcí a dobrovolným příspěv-
kem podpořit neziskové organizace.

 (red)
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dětský Pěvecký sBor osmikvítek 

zpívání nejen 
v předvánočním čase

 nna konci roku 2018 jste 
měli možnost vidět a slyšet 
zpívat děti ve žlutozeleném 
oblečení na různých místech 
Prahy. Jednalo se o děti 
z dětského pěveckého sboru 
osmikvítek, které zpěvem 
koled pomohly dotvořit tu 
správnou atmosféru. 
Jednotlivá oddělení sboru zpíva-
la např. při rozsvěcení vánočního 
stromu na Ládví, u ZŠ Glowacké-
ho, v pražské zoo, na Staroměst-
ském náměstí i v katedrále 
svatého Víta na Pražském hradě. 
Společně si potom všichni zazpí-
vali na Adventním koncertě v kos- 
tele v Korunní ulici v Praze 2.

V čele DPS Osmikvítek stojí 
jeho zakladatelka, Mgr. Iva 
Hennová, s vlastní dlouholetou 
činností ve sborových tělesech 
až do současnosti. DPS Osmikví-

tek založila v září roku 2012 
a v prvním roce v něm zpívalo 
dvacet dětí. Dnes po necelých 
sedmi letech činnosti ve sboru 
zpívá již více než 170 dětí. 

V současné době Osmikvítek 
nabízí výuku sborového zpěvu 
dětem ve věku 4 až 15 let, a to 
ve třech přípravných odděleních 
(Sněženky, Kopretinky a Pampe-

lišky – děti 4 až 10 let) a v kon-
certním sboru (děti starší 9 let). 
S vedením sboru sbormistryni 
pomáhá Tereza Venclová a kore-
petitorskou práci vynikajícím 
způsobem odvádí Jana Lepšová 
společně s Martinem Vydrou.

Na rozdíl od základních umě-
leckých škol DPS Osmikvítek 
přináší hudební vzdělání nejen 
dětem základních škol, ale také 
dětem předškolním, a poskytuje 
tak jedinečnou možnost konti-
nuálního pěveckého vzdělávání 
dětí od mateřských škol až po 
druhý stupeň škol základních 
(výhledově až po střední školy). 

Všechna oddělení se pravidel-
ně účastní soutěží, na nichž 
získávají výborná hodnocení. 
Na jaře v roce 2018 dostala zlatá 
pásma na celostátní soutěžní 
přehlídce dětských pěveckých 
sborů Zahrada písní všechna 
přípravná oddělení a koncertní 
sbor získal na Krajské přehlídce 
školních DPS rovněž zlaté 
pásmo. Koncertní sbor nedávno 
zabodoval na celostátní soutěži 
dětských pěveckých sborů Porta 
Musicae v Novém Jičíně. Osmi-
kvítek byl třetím nejlepším 
sborem ve své věkové kategorii 
a ze soutěže přivezl stříbrné 
pásmo.

I přes tyto nesporné úspěchy 
DPS Osmikvítek musí myslet 
na budoucnost, a proto rád 
uvítá ve svých řadách nové 
talenty se zájmem o sborový 
zpěv. Na přezkoušení mohou 
noví zájemci přijít v pondělí 
14. 1. a 28. 1. od 16 do 18 hodin 
do učeben jazykové školy Iris-
lingua v kulturním domě 
Krakov. 

Bližší informace najdete na 
www.osmikvitek.cz. Budeme se 
na všechny zpěváčky velmi těšit!

iva Hennová,  
sbormistryně dPs osmikvítek

Představujeme

KoncerT během slavnosTního rozsvěcení vánočního stromu v Ládví.

sbormisTryně iva hennová a „její“ osmikvítkové děti.

osmiKvíTeK sbírá Úspěchy i v celostátních pěveckých soutěžích. 

KoncerT osmiKvíTKu v kostele sv. Šimona a Judy.

Foto: archiv Ivy Hennové
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Školství a mládež

Městská část

Praha 8

Městská část

Praha 8

KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Krabík

Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8

KOMUNITNÍ
A RODINNÉ
CENTRUM

U Pazderek 265/22, Praha 8

H ě
po-pá

erna pro rodi e s d tmi

S ko árky za poznáním

č

č
: :

Kobyliská St elnice KD krakov 9:15

9 00–12 00

ř ,

18. 1.

RODINNÉ CENTRUM OSMI KA
Lib ická ulice 333, Praha 8 – imice

Č
č 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

Úterý

Středa

Čtvrtek

Zdravotní cvičení I.
Zdravotní cvičení II.
Výtvarka pro nejmenší
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping-pong
Dětský klub Osmička
Aby záda nebolela I.
Jóga pro začátečníky

Cvičení pro nejmenší
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping pong

Aby záda nebolela II.
Dětská herna pro rodiče s dětmi

Ping-pong
Dětský klub Osmička
Taneční pohybová průprava

Pilates pro pokročilé II.

Balanční cvičení pro seniory I.

9:00–10:00

10:00–11:00

10:00–11:00

9:00–13:00

11:00–16:00

13:00–16:00

18:00–19:00

19:00–20:00

10:00–11:00

9:00–16:00

11:00–16:00

10:00–11:00

9:00–13:00

11:00–15:00

13:00–16:00

pro

nejmenší 16:00–17:00, pro děti

3–6 let

19:00–20:00

9:00–10:00

Balanční cvičení pro seniory II.

Dětská herna pro rodiče s dětmi

Pink-pong
Cvičení pro nejmenší
Jugger
Jóga pro pokročilé II.

Dětská herna pro rodiče s dětmi

Jóga s hlídáním dětí
Výtvarka pro nejmenší
Ping-pong

Pilates - pevný střed s dopro-
vodným tvořivým programem

Dámský klub – pískování
mandal

tel.:
e-mail:

10:00–11:00

9:00–16:00

11:00–15:00

16:30–17:30

17:30–19:00

19:00–20:30

9:00–13:00

10:00–11:00

11:00–12:00

11:00–13:00

9:00–13:00

17:30–18:30

606 035 260

Pátek

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

12. 1.

17. 1.

Kontakty:

rc@osmickaprorodinu.cz

Jednorázové akce

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

9. 1.

9. 1.

23. 1.

Kontakty:

dablik@osmickaprorodinu.cz

Výtvarka s Andreou
Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Hudební hrátky se Šárkou
Montessori

Cvičení pro nejmenší s Ivetou

Dámský klub

Piano hraní – inspirace hudbou pro
nejmenší
Výtvarka s Ivetou

Herna pro rodiče s dětmi

Novoroční olympiáda pro
nejmenší

DÁMSKÝ KLUB

DÁMSKÝ KLUB

tel.:
e-mail:

9:30–10:30

10:45–11:30

9:00–9:40

10:30–11:30

10:00–11:00

s výtvarnou dílnou

18:00–20:00, každou lichou středu

9:00–9:30

9:30–10:30

9:00–13:00

10:00–11:00

18:00–20:00

Náhrdelník

18:00–20:00

Pletení ošatky z pediku

281 863 104

Jednorázové akce

Milé d ti, rodi e a p átelé Osmi ky pro rodinu,ě řč č
do ového roku 2019 bych vám ráda pop ála p edevším zdraví, spokojenost,

v elost, smysl pro humor a vzájemnou sounáležitost.

Osmi ka pro rodinu vstupuje do roku 2019 s dalším tématem podpory a

š témat nejen našich

d tí pot ebných ve vzd lávání.

Plánovaný rozvoj kritického myšlení se promítne do všech plánovaných aktivit

v roce 2019, jak pro d ti, tak i pro dosp lé. Jsou p ipraveny aktivity, které jsou

n ř ř

ř

rozvoje

kritického my lení, které se ukazuje jako jedno z nosných

ě , ř ě

ě ě ř

č

zam eny p ímo na rozvoj kritického myšlení, nap .

p lro ní cyklus religionistických p ednášek, který

bude završen diskusí nad problematikou

sou asných náboženských hnutí a rizikem sekt.

Stejn tak aktivity na rozvoj digitální

gramotnosti jsou p ímo zam ené na rozvoj

kritického myšlení. Na všechny tyto aktivity vás

srde n zvu.

ěř ř ř

ů ř

ě orientované

ř ěř

ě

č

č

č

S úctou Kate ina Halfarová,
editelka Osmi ky pro rodinu

ř
ř č

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

16. 1.

28. 1.

V rámci otevírací doby herny je
k využití šicí stroj.

Kontakty:

23. 1.

krc@osmickaprorodinu.cz

Montessori herna a zahrada

Vedená hodina Montessori

Osmivolňas (I.stupeň)

Montessori herna a zahrada

Jóga s hlídáním dětí
Druhá míza
Comics 8 point

Montessori herna a zahrada

Vedená hodina Montessori

Montessori herna a zahrada

Výtvarná dílna s Magdou

Osmivolňas (I.stupeň)

Montessori herna a zahrada

Lednové zahřátí
ř

ř ť

Dámský klub

Digitální poradna nejen pro rodiče
na objednání u Mgr. Kateřiny
Halfarové

tel.:
e-mail:

(Herna pro rodiče s dětmi)

9:00–16:00

9:30–10:15, pro děti 1–4 let

15:00–17:00

(Herna pro rodiče s dětmi)

9:00–16:00

9:00–10:00

10:00–12:00

15:00–16:00, pro

děti 10–14 let

(Herna pro rodiče s dětmi)

9:00–16:00

10:00–10:45, pro děti 1–4 roky

(Herna pro rodiče s dětmi)

9:00–16:00

10:00–11:00, pro děti 1,5–4 roky

15:00–17:00

(Herna pro rodiče s dětmi)

9:00–16:00

17:00–19:00

-

ř –

17:00–19:00

Pískování mandal

725 860 929

P ednáška s besedou
K es anství - z cyklu religionis

tických p ednášek 18:00 19:30

Jednorázové akce

Osmička pro rodinu
pro vás připravila

OSMIČKA
pro rodinu
Zábava, vzdělání, volný čas

www.osmickaprorodinu.cz
Osmička pro rodinu

tel.: 601 130 916

Chcete si vyzkoušet vést dětský
klub?
Milé maminky,

Od ledna 2019 máte jedinečnou

příležitost využívat dětský klub Krabík

ve své režii! Prostory dětského klubu

jsou vám každý čtvrtek od 9:00 do

12:00 hodin k dispozici a můžete je

využívat podle svých představ.

Tentokrát to budete Vy, kdo bude

realizovat aktivity v dětském klubu.

S přípravou Vám rádi pomůžeme,

bližší informace Vám ráda podá

Michaela Václavíková na

tel. 773 126 575,

michaela.vaclavikova@osmickaproro

dinu.cz

S KO ÁRKY ZA POZNÁNÍMČ
KOBYLISKÁ STŘELNICE

18. 1. 2019
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Příměstské tábory

Mapa vítá rok 2019

Nové dámské kluby
v Osmičce
Milé dámy, nestihly jste Dámský klub
v DK Ďáblík? Nevadí.
Pro velký zájem pořádáme další

dámské večery, tentokrát nově v KRC

Osmička v Bohnicích a v RC Osmička

v Čimicích. Pokaždé si vytvoříme něco

pro radost. Budeme si povídat,

poslouchat příjemnou hudbu a vypi-

jeme si šálek čaje.

Kapacita je omezená, tak neváhejte

a rezervujte si místo. Sledujte naše

webové stránky a FB.

Připravujeme pro vás jarní příměstské tábory v termínu od 18. 2. do 22. 2. 2019

příměstské tábory
s osmičkou pro
rodinu

Pokud máte dítě na 1. stupni základní

školy ve věku 6–12 let, je pro vás

připraven tábor v

, Libčická 333, v Čimicích.

Celotáborová hra bude v duchu zimní

sportovní olympiády. Péče o děti bude

zajištěna po celý den vždy od 8:00 do

17:00. Cena tábora je 2000 Kč,

zahrnuje teplý oběd, dopolední i odpo-

lední svačinu a pitný režim.

Po celou dobu se o děti starají dva

zkušení oddíloví vedoucí. Bližší info

a přihlášky u vedoucí RC, paní Aleny

Dvořákové na:

dvorakova@osmickaprorodinu.cz,

nebo na tel.: 606 035 260.

Rodinném centru
Osmička

Pro děti na druhém stupni ZŠ je

v

, U Pazderek 265/22,

připraven tematický komiksový tábor

„Comics 8 point – Žijeme komiksem“.

Děti si pod vedením profesionální

výtvarnice vyzkouší výrobu komiksu

a dozvědí se zajímavé informace

o tom, co všechno stojí za výrobou

kvalitního komiksu. Péče o děti bude

zajištěna po celý den vždy od 8:00 do

16:00. Cena tábora je 2000 Kč,

zahrnuje teplý oběd, dopolední

i odpolední svačinu a pitný režim. Po

celou dobu se o děti starají dva

zkušení oddíloví vedoucí. Bližší info

a přihlášky u vedoucí dětských klubů,

paní Šárky Otiskové, na:

otiskova@osmickaprorodinu.cz, nebo

na tel.: 720 965 103.

Komunitním a rodinném centru
Osmička

18. 2.-22. 2. 2019

RC Osmička je krásný domeček

v Libčické ulici 333/2, kterého si každý

kolemjdoucí všimne pro jeho veselou

barevnou fasádu. Za každého počasí

na vás na terase čeká nová

knihobudka s pestrou škálou literatury,

kde si každý najde to své.

Tento domeček žije novou dětskou

hernou, kam mohou pravidelně

přicházet rodiče se svými předškolními

dětmi. Dvakrát do týdne na ně čeká

výtvarka s tematickými výtvory

a cvičeníčko, kde si zařádí s kamarády

na opičí dráze a ripstolích, to vše do

rytmu básniček a písniček.

Osmička pro rodinu pořádá ve svém

Komunitním a rodinném centru cyklus

religionistických přednášek. Přednášky

zajišťují naši přední odborníci, každá

přednáška bude věnována jednomu ze

základních světových náboženství. Po

přednáškách je vždy možnost diskuze

s přednášejícím. Od ledna do května

vás čekají přednášky, které postupně

představí křesťanství, judaismus, islám,

hinduismus, buddhismus, čínské

tradice. Celý cyklus uzavře květnová

přednáška docenta Zdeňka Vojtíška na

téma problematika sekt. Je na vás, zda-

li si vyberete konkrétní přednášky,

nebo absolvujete celý cyklus.

Náš program zahájíme přednáškou

docenta Jiřího Beneše na téma

křesťanství ve středu 23. 1. 2019.

Přednášky jsou kapacitně omezeny,

proto si, prosím, svoje místo na

I v tomto roce budeme v Mapě

pokračovat v našich pravidelných

i mimořádných aktivitách. Leden

určitě zasvětíme doučování, přeci jen

– vysvědčení se blíží! Těm, kteří

nepotřebují dohánět školní prospěch,

budeme i nadále poskytovat prostor

pro hraní, povídání, sportování

a zažívání prima chvil.

Hned v únoru nás bude čekat také

příměstský tábor. Ten bude v termínu

jarních prázdnin na Praze 8, tedy

18.–22. 2. 2019. Tábor je určen

primárně klientům klubu Mapa. Více

informací o ceně, programu a při-

hláškách budeme poskytovat v Mapě

od 10. prosince.

Rodinné centrum
Po celý týden se zde jóguje, protahuje

ztuhlé tělo na míčích, hraje se zde

ping-pong. Během cvičení nabízíme

hlídání dětí.

Velký sokolnický mistr vaše děti

provede pohybově taneční

průpravou, při které se naučí držet

a ovládat své malé tělo za rytmu

různých hudebních instrumentů.

Když paní zima zavládne, tak tým

Juggeru se k nám také schová

s přípravou náčiní k boji potřebným.

Plánujeme také plno zábavy

s příměšťákem, a to v zimním rytmu

v době jarních prázdnin.

Sobotní cvičení s Radkou s hlídáním

dětí je u nás také moc oblíbené.

Hola hola zima volá, pojďte se k nám

všichni schovat.

Cyklus religionistických přednášek
Osmičky pro rodinu začíná již v lednu!

jednotlivé přednášky rezervujte včas.

vybrané středy, vždy

18:00–19:30

KRC, U Pazderek 265/22,

Praha 8 – Bohnice

otiskova@osmickaprorodinu.cz

Kdy:

Kde:

Bližší info a rezervace:

Klub Mapa: otevřeno po-čt od 13:00

do 18:00 pro všechny od 6 do 15 let

pravidelné doučování

pravidelné doučování

Mimořádné doučování: dle potřeby

Program:

Út:
St:

CYKLUS

Středa
23. 1.

18:00–19:30

1. přednáška: Křesťanství
přednáška a beseda

RELIGIONISTICKÝCH
PŘEDNÁŠEK

Mapa
Klub

Alena Dvo ákovář

Mgr. Michaela Václavíková

Mgr. Veronika Hrdli kováč
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Školství a mládež

zŠ žernosecká

Jak jsme nakonec 
obdarovali i sebe

 nvánoční čas byl letos v naší škole nabitý mnoha událostmi, které zahrnovaly 
jak mikulášskou nadílku, tak i třeba setkání se seniory v Gerontologickém 
centru či zapojení do projektu krabice od bot. 

Těšení v adventním čase jsme začali nadíl-
kou, o kterou se pro naše žáky postarali 
Mikuláši, andělé a čerti z devátých tříd. Poté 
následovala celodružinová akce Mikulášská, 
která se těší veliké oblibě. Tradiční Vánoční 
trhy pro rodiče a přátele školy jsme uspořá-
dali 19. prosince. Vánočního vyrábění se 
zúčastnila většina žáků naší školy. V mnoha 
třídách proběhly vánoční dílny, výroba 
adventních věnců či pečení perníků. Třída 
3.C s paní učitelkou Mgr. K. Vlachovou 
uspořádala Den v čertovské škole. 

Projekt Ježíškova vnoučata, který vznikl 
v roce 2016, netřeba nijak více představovat. 
V roce 2017 se do organizace Ježíškových 
vnoučat zapojil Český rozhlas. Za uplynulé 
dva roky 2016 a 2017 se podařilo splnit 
téměř 15 tisíc přání a zajistit pěknější Váno-
ce pro seniory, plné překvapení a údivu. 
Součet splněných a zarezervovaných přání 
pro letošní rok překročil již 18 tisíc. Naši žáci 
2.C se s paní učitelkou T. Štarhovou pustili 
jako Ježíškova vnoučata do výroby vánoč-
ních přání pro babičky a dědečky v domo-
vech pro seniory.

Ve vánočním čase jsme na podnět paní 
ředitelky RNDr. B. Čerňanské navázali 
spolupráci s Gerontologickým centrem 
v Praze 8 – Kobylisích. Pro seniory jsme letos 
připravili dvě setkání s vystoupením krouž-
ku flétny naší školy, dále pak pásmo recitací 
a krásné vánoční dekorace na stůl od 2.A 
a jejich paní učitelky Mgr. J. Follprechtové. 
Vánoční gratulace pro Gerontologické cent-
rum vyrobili žáci 5.A s paní učitelkou Ing. 
J. Oličovou.

Žáci 3.A a jejich paní učitelka Mgr. O. To-
mánková se zapojili do projektu Krabice od 
bot. Projekt, který pořádá Diakonie Česko- 
bratrské církve evangelické, má již posedmé 
za cíl potěšit děti z chudších rodin v České 
republice. 3.A naplnila takové krabice čtyři. 
Další čtyři krabice s dárky pak putovaly 
organizaci HoST Home – Start ČR, která 
rovněž pomáhá dětem a jejich rodičům, 
kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí a nedovedou sami vytvořit 
zázemí pro své děti. 

A náš Nadační fond Žernosecká Sovička, 
který vznikl v únoru 2018, na Vánoce obda-

roval dva žáky, kteří se zúčastní školy  
v přírodě s jejich kamarády ze třídy.

Všechny realizované akce nás zahřály 
u srdce a tak jsme nakonec obdarovali 
i sami sebe...

Všem čtenářům Osmičky přejeme  
pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost 
v novém roce 2019.

klára ZuZáková, ZŠ Žernosecká, 

ProJekt

významné 
osobnosti republiky 
v zš dolákova 
u příležitosti oslav 100. výročí od 
založení naší republiky připravila 
ZŠ Dolákova zajímavý celoroční 
projekt s názvem Republika 1918 
oslavující významné, přesto 
někdy méně známé osobnosti 
českých moderních dějin první 
poloviny 20. století. 

Cílem bylo u žáků rozšířit 
povědomí o osobnostech ze 
světa kultury, sportu a vědy, 
které přispěly ke zviditelnění 
České republiky ve světě. Dále 
jsme také chtěli připomenout 
československé letce či členy 
protinacistického odboje, tedy 
hrdiny, na které se bohužel dnes 
již zapomíná. Záměrně jsme 
vynechali politické osobnosti. 

Projekt Republika propojil 
žáky od prvních tříd až po 

devátý ročník. Každá třída si na 
schůzce parlamentu vylosovala 
jednu osobnost, které se poté 
následující měsíc plně věnovala 

pod vedením svých třídních 
učitelů. Výslednou prací žáků 
byly výukové plakáty k historic-
kým osobnostem, jejichž zpra-
cování mělo zachytit nejen 
jejich činy a zajímavosti z jejich 
života, ale zároveň každý vý-
ukový plakát obsahuje také 
portrét dané osobnosti zpraco-
vaný libovolnou výtvarnou 
technikou. 

Mezi vylosované ze světa 
kultury patří například básník 
Jan Zahradníček, spisovatel 

Karel Čapek, architekt Josef 
Gočár či herecká esa filmového 
plátna včele s Vlastou Buria-
nem, Natašou Gollovou, Adinou 
Mandlovou a Lídou Baarovou. 
Z hudebního světa je zde za-
stoupen skladatel Bohuslav 
Martinů a operní zpěvačka Ema 
Destinová. Sportovní osobnosti 
reprezentuje automobilová 
závodnice Eliška Junková 
a legendární slávistický fotbalo-
vý střelec Josef Bican. Z hrdinů 
si žáci vylosovali českosloven-
ského letce Miroslava Jana 
Mansfelda, legionáře Josefa 
Šnejdárka, parašutisty a proti-
nacistického odbojáře Josefa 
Gabčíka a Jana Kubiše. 

Žáci 5. až 9. ročníku ke svým 
osobnostem navíc vytvořili také 
powerpointové prezentace. 

Do konce školního roku je 
naplánována výstava jednotli-
vých žákovských projektů 
v areálu budovy školy, ke které 
by měla vzniknout naučná 
stezka. 

jana tvrZníková,  
ZŠ dolákova

vánoční přáníčKa, které pro babičky 
a dědečky v domovech pro seniory vyrobili žáci 
ZŠ Žernosecká.

proJeKT republiKa propojil žáky od prvních do devátých tříd.
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zŠ Bohumila hraBala 

vánoční koncerty 
s hosty z afriky

 nvánoce jsou považovány za jedny z nejkrásnějších 
svátků v roce. i na naší základní škole se snažíme prožít 
se žáky hezký advent, a to v obou budovách: v zenklově 
ulici i v ulici na korábě. 
Předvánoční období začíná ve 
škole vždy výzdobou tříd, záhy 
se u vchodů do budov školy 
objeví překrásně ozdobené 
vánoční stromečky. Ze tříd se již 
na začátku prosince linou koledy 
a děti se už těší na vánoční 
besídky, kde mohou obdarovat 
své spolužáky. 

Předvánoční akce dříve vrcho-
lily zpěvem nejen českých, ale 
i anglických, francouzských 
a španělských koled. Koledy jsme 
zpívali nejprve na schodišti 
školy, později jsme se kvůli 
narůstajícímu počtu vystupují-
cích žáků přemístili do sálu 
školy. Nejkrásnější vánoční 

atmosféru jsme však zažili 
v kostele sv. Vojtěcha, a to díky 
panu faráři Václavu Sochorovi, 
který nám již před několika lety 
umožnil využít tyto nádherné 
prostory k pořádání školního 
koncertu. Minulý rok s námi 
poprvé účinkoval i africký sbor, 
což byl pro všechny velký 
zážitek. 

Letos před koncertem uspořá-
dala paní učitelka RNDr. Domini-
ka Peterová 1. dětskou koráb-
skou burzu. V pondělí 3. prosince 
se nově zrekonstruovaný sál naší 
školy Na Korábě proměnil na 
předvánoční tržiště, na němž si 
děti mohly nakoupit, prodat či 

vyměnit nejrůznější věci či 
vánoční dárky. učily se tak 
základům obchodování a finanč-
ní gramotnosti, a ty děti, které 
nakupovaly, si zase pořídily 
levné a netradiční vánoční dárky 
či drobnosti pro radost. Burza 
měla ještě jeden účel, výtěžek byl 
totiž věnován na opravu varhan 
v kostele sv. Vojtěcha. Tím celá 
akce pomohla i naší krásné 
libeňské historické památce. 

Vánoční koncert se uskutečnil 
dne 4.prosince 2018 pod záštitou 
radního pro kulturu MČ Prahy 8 
Michala Švarce. Na koncertu 
vystupoval školní sbor Hrabalo-
va koťata a Sborchestr Koráb 
pod vedením sbormistryně Mgr. 
Kateřiny Tůmové. Děti poslucha-
čům zazpívaly a zahrály na 
hudební nástroje pásmo písní 
vyprávějících betlémský příběh, 
v němž ožily postavy ze staročes-
kých Vánoc: kováři, pastýři, 
ponocný, selky, muzikanti a an-
dělé s Pannou Marií. Slyšeli jsme 
škádlení pastýřů, vytrubování 
ponocného i zpívání andělů. Na 

závěr všechny postavy „zdřevě-
něly“, aby se vzápětí rozhýbaly 
jako loutky v mechanickém 
betlému. Na všechny přítomné 
dýchla vskutku vánoční atmo-
sféra. Po dětech vystoupil afric-
ký sbor Cisticola Vantans Bloe-
fontein a kostel se rozezvučel 
vánočními písněmi z dob dávno 
minulých i novějších. Zpěv 
dospělých doprovázely tóny 
houslí, violy a saxofonu. Na 
závěr jsme si všichni společně 
zazpívali Tichou noc v různých 
jazycích.

Pod záštitou paní učitelky 
Mgr. Šárky Hodové, předsedkyně 
Rodičovské rady při Základní 
škole Bohumila Hrabala, jsme 
před koncertem vybírali dobro-
volné vstupné, jehož výtěžek 
bude věnován opět na opravu 
kostelních varhan. Děkujeme 
všem, kteří jste na ně přispěli.
Vánoční koncert si všichni určitě 
rádi zopakujeme i příští rok.

jaroslava nováková,  
ZŠ bohumila Hrabala

vánoční KoncerT v kostele sv. Vojtěcha přinesl pásmo písní vyprávějící 
betlémský příběh. Foto: Vladimír Slabý

hosTy vánočního KoncerTu byl pěvecký sbor Cisticola Vantans 
Bloefontein z Jihoafrické republiky. Foto: Vladimír Slabý

zŠ německo-Českého Porozumění

čtvrťáci poznávají seniory
Základní škola německo-českého porozu-
mění v Kobylisích má ve svém školním 
vzdělávacím programu kromě rozšířené 
výuky německého jazyka zařazeno také 
několik sociálních projektů. 

Ve čtvrté třídě se děti zúčastní projektu 
setkávání se seniory, tzv. reminiscence. 
V říjnu a listopadu se v naší škole uskutečnil 
tento projekt pro třídy 4.A a 4.B. Děti z kaž-
dé třídy se rozdělily na pět týmů, z nichž 
každý se v rámci projektu setkával s jedním 
seniorem. Účastníkem projektu z řad senio-
rů jsou babičky nebo dědečkové dětí ze 
školy a senioři z blízkého domova seniorů 
Ďáblice. Jako první krok si každý tým při-
pravil několik otázek k životu babičky nebo 

dědečka, například kde žili, jakou měli 
rodinu, jaké měli dětství a zájmy. Tyto otáz-
ky potom svému seniorovi děti položily 
a podle odpovědí vytvořily plakát, který 
představil každého seniora. Děti se celkem 
se „svým“ seniorem sešly dvakrát – buď 
v naší škole nebo babičky a dědečky navští-
vily v domově seniorů. 

Závěrem projektu byla kavárna ve škole, 
každý tým připravil pohoštění, drobný 
dárek a milé překvapení – celá třída zazpíva-
la každému seniorovi jeho oblíbenou písnič-
ku. Děti k projektu přistupovaly opravdu 
zodpovědně, jak k přípravě plakátu, tak 
k nacvičování oblíbených písniček. Děti se 
díky tomuto projektu učí pracovat ve skupi-

ně, získávat a zpracovávat informace, na-
slouchat a komunikovat. Poděkování patří 
všem účastníkům projektu, rodičům dětí, 
učitelkám a hlavně dětem – bylo krásné 
vidět, jaký respekt a úctu seniorům 
vyjadřovaly. 

Pavla kruMMackerová, maminka čtvrťáka 
adama ze ZŠ německo-českého porozumění

v rámci proJeKTu reminiscence se žáci 
setkávají se seniory.
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Kultura

ocenění taneČníků z Prahy 8

dětský balet praha 
získal zlatý oříšek

 nkonec roku 2018 přinesl všem členům 
souboru dětský balet Praha krásné 
ocenění za jejich celoroční práci. v sou-
těži zlatý oříšek, která oceňuje nejtalen-

tovanější děti a skupiny 
z celé České republi-

ky, získali hlavní 
cenu – sošku se 
zlatým oříškem. 

Dětský balet Praha 
byl v této soutěži 
již v minulosti 
oceněn za přínos 

ve svém oboru. 
Letošní jubilejní 

20. ročník soutěže však 
přinesl navíc i cenu nejvyšší. 
Odborná porota vybírala 
z 21 kandidátů, ať už jednotliv-
ců, či skupin. Porotci navštívili 
a bedlivě sledovali všechna 
představení Dětského baletu 

Praha, která v roce 2018 
soubor uvedl. Jen tak 
mohl být výsledný 
verdikt opravdu spra-
vedlivý. Soutěž o Zlatý 
oříšek probíhala tradič-
ně ve spolupráci s Čes-

kou televizí a záznam 

slavnostního vyhlášení mohli diváci sledo-
vat na Nový rok na ČT2.

Dětský balet Praha je ojedinělý dětský 
taneční soubor, který na Praze 8 působí již 
šestým rokem. V současnosti čítá okolo 
160 členů ve věku od 4 do 16 let. Děti každo-
ročně připravují hned několik celovečerních 

tanečních představení, ve kterých jsou 
všechny role ztvárněny pouze dětskými 
tanečníky. Poslední premiérou bylo vánoční 
představení Kouzlo Vánoc, ve kterém hosto-
vali i přední sólisté baletu Národního diva-
dla, či Dětská opera Praha, působící při 
Národním divadle. V prvním pololetí roku 
2019 plánuje Dětský balet Praha uvést ještě 
dvě další premiéry – balet Z pohádky do 
Pohádky, či večer věnovaný tanečnímu 
umění Kouzelná skříňka.

Dětský balet Praha stále hledá nové talen-
tované tanečníky a tanečnice ve věku od 
4 do 16 let. Pro více informací stačí nahléd-
nout na www.detskybaletpraha.cz.

veronika Zídková, dětský balet Praha

Před zaplněnými sály KD Krakov a KD Ládví zazpívala 
11. a 17. prosince své největší hity Heidi Janků. Na saxofon ji 
doprovodila Petra Rézová. Koncerty se konaly v rámci oblíbené-
ho cyklu Setkání seniorů, nad kterým má záštitu radní pro 
kulturu a sport Michal Švarc. Setkání seniorů budou pokračovat 
i v roce 2019.  (vrs)

foto: vladiMír slabý

Legendární dirigent Václav Hybš se svým orchestrem se během 
svého letošního celorepublikového vánočního turné zastavil 
10. prosince i v Praze 8. Hlavním hostem byla první dáma naší 
operetní scény, držitelka dvou cen Thálie Pavla Břínková. V jejich 
uchvacujícím podání zazněly ve vyprodaném sále KD Krakov ty 
nejznámější české koledy i další velké hity.  (býv) 

foto: www.kurovska.cZ

HEIDI JANKŮ ZAZPíVALA PRAZE 8VáCLAV HyBŠ uCHVáTIL KD KRAKOV

Úspěšné děTi z Dětského baletu Praha po vyhlášení výsledků soutěže Zlatý oříšek. 
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Fotosoutěž

nová fotosoutěž o ceny

Jaké jsou nejkrásnější 
exteriéry prahy 8?

 nČasopis osmička proto vyhlašuje soutěž o nejkrásnější fotografii exteriéru 
v rámci našeho obvodu. nejatraktivnější záběry budou zveřejněny každý 
měsíc v osmičce a odměněny hodnotnými cenami. a po čase ze zaslaných 
fotografií uspořádáme krásnou výstavu. 

Naše městská část je bezesporu nádherná 
a atraktivní. Snoubí se v ní historické čtvrti, 
jako jsou Karlín a Libeň, s moderní výstav-
bou, kterou reprezentují zdaleka viditelná 
sídliště „na kopci“ – například v Bohnicích 
nebo Kobylisích. Má industriální památky 

i přírodní parky. Ale osmička je také pěkně 
rozlehlá – zabírá celkem 21,82 km²! A aniž 
bych chtěl kohokoliv z více než 105 tisíc 
obyvatel Prahy 8 podceňovat, je velmi ne-
pravděpodobné, že byste někdo znali všech-
na zdejší nádherná zákoutí a scenérie. 

„Každý máme svá oblíbená místa, která 
považujeme za ta nejkrásnější,“ říká Michal 
Švarc, radní Prahy 8 pro kulturu, a dodává: 
„Vždy jsou to místa, která jsou něčím výji-
mečná – ať už je to unikátní přírodní scené-
rie, vyhlídka, odkud rádi pozorujeme západ 
slunce, architektonický detail na fasádě 
nebo „obyčejná“ předzahrádka v pečlivě 
upraveném a udržovaném vnitrobloku. 
Anebo to je místo, kolem kterého jste prošli 
tisíckrát, a náhle vás osloví nezvyklým 
světlem a atmosférou. Záběry takových 
míst vám pak ještě dlouho dělají radost. 
A protože sdílená radost je dvojnásobná 
radost, nabízíme vám možnost se o ně 
podělit a alespoň obrazovou formou s nimi 
prostřednictvím Osmičky seznámit všech-
ny ostatní.“

nezáleŽí na fOťáku, 
ale na fOtOgRafOvi
Že nemáte profesionální vybavení, zrcad-
lovku s několika výměnnými objektivy? 
Ale jděte, dobrý záběr vám sebedražší 
technika nezajistí, ten se tvoří v hlavě, v oku 
– a v srdci. Pokud krásu vidíte a cítíte, není 
problém ji zaznamenat klidně objektivem 
mobilního telefonu. 

Zasílejte, prosím, vaše mimořádné záběry 
osmičkových reálií na e-mailovou adresu 
vladimir.slaby@praha8.cz nebo osmicka@
praha8.cz. Technické parametry zasílaných 
snímků: rozlišení minimálně 150 dpi, ideál-
ně 300 dpi (dots per inch = bodů na palec), 
resp. od 4 MPx (megapixel – hodnota vyjad-
řuje jak počet pixelů v obrázku, tak maxi-
mální rozlišení digitálního fotoaparátu). 
Na vysvětlenou pro laiky – většina součas-
ných digitálních fotoaparátů, a to včetně 
těch v mobilních telefonech, toto rozlišení 
hravě zvládne. Takže se nikdo nemusíte bát 
posílat záběry pořízené mobilem! Do popis-
ku fotografie kvůli lokalizaci vždy napište 
co je na snímku, respektive kde byl záběr 
pořízen.

cO můŽe být na fOtkách
Připomínáme, že městskou část Praha 8 
tvoří celá katastrální území Bohnice, Čimi-
ce, Karlín a Kobylisy a části katastrálních 
území Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město 
a Žižkov. Nezasílejte nám proto byť sebeza-
jímavější snímky například z Vinohrad, 
Karlových Varů nebo z dovolené na 
Bahamách.

vladiMír slabýneGrelliho viaduKT. Foto: Eduard Vochala

fOtOsOutěŽ
Téma: exteriéry městské části Praha 8
Technické parametry snímků: minimálně 
150 dpi, resp. od 4 MPx
Kam zasílat: vladimir.slaby@praha8.cz 
nebo osmicka@praha8.cz
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Sport / pozvánky

Libeňský zámek
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň

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

vstup 
zdarma

H E L E N A  V A N I Š O V Á

N A C H Á Z E N Í
21. 11. 2018 – 27. 1. 2019

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

vás srdečně zve na výstavu

O T E V Ř E N O
po a st: 8.00–18.00 hod.
út a čt: 8.00–15.30 hod.
pá: 8.00–15.00 hod.
so, ne a svátky: zavřeno
www.praha8.cz

5. 12. 2018 – 3. 2. 2019

VLADIMÍR BOUDNÍK 
dorazil do škol

5. 12. 2018 – 3. 2. 2019

TZV.
BÍLÝ DŮM

U METEORU 6
PRAHA 8

LIBEŇ

OTEVŘENO
po a st 8.00–18.00
út a čt 8.00–15.30

pá 8.00–15.00
so, ne a svátky 

zavřeno
VSTUP ZDARMA

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

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část 
Praha 8

výstava

veřeJné Bruslení

praha 8 zprovoznila 
opět tři kluziště
Glowackého u dopravního hřiště, areál 
koupaliště Ládví a Kasárna Karlín – to jsou 
tři místa, na kterých radnice Prahy 8 nechala 
postavit kluziště pro veřejnost. Bruslit by se 
mělo minimálně do konce února 2019!

Bruslit se začalo již 1. prosince na Glo-
wackého, o týden později se přidalo Ládví 
a nakonec se přidal i Karlín. Provoz kluzišť 
zahajovali starosta Ondřej Gros (sám na 
bruslích) a místostarosta Jiří Vítek. „Všech-

na tři kluziště jsme se rozhodli zprovoznit 
na základě jednoznačně pozitivních ohlasů 
z loňské sezony,“ uvedl radní pro kulturu 
a sport Michal Švarc a dodal: „Bruslit se 
bude podle aktuálního počasí minimálně 
do konce února 2019.“ Ledová plocha není 
závislá na přírodním mrazu. Chladicí zaří-
zení je schopno vyrobit led až do teploty 
vzduchu 15 �C nad nulou, takže nějaké 
rozmary přírody bruslení nijak neohrozí. 

MČ Praha 8 zpestří všem bruslařům 
víkendy diskotékami na ledě a diskohrátka-
mi s animátory (program najdete na str. 48). 
Děti do 150 cm mají vstup zdarma! (býv)

všechna Tři KluzišTě – na Glowackého, na Ládví i v Karlíně – jsou stále v permanenci.

sTarosTa Prahy 8 Ondřej Gros byl s kvalitou ledu 
spokojen.
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Sport

pOhled dO histORie

V 1. ročníku – za rok 2016  
byl zvolen sportovní legendou 
Prahy 8 házenkářský trenér 
Ján Mahor, který se podílel 
na titulu mistrů světa mužů 
v roce 1967 a na stříbrné 
medaili mužů z oH 1972. 
nejlepším mužem se stal 
tenista Václav strožík 

(tc eso Praha), ženám kralovala 
softbalistka lucie Zappová 
(sk joudrs Praha). nejlepší 
trenérkou byla zvolena alžběta 
Budinská (sportovní aerobik, 
fitness center b. a H. Šulcové).

Ve 2. ročníku – za rok 2017  
se stal sportovní legendou 
fotbalista Josef Vojta, držitel 
stříbra z oH 1964 a bronzu 

z Me v roce 1960. Mezi muži 
dominoval Kamil Káninský 
(bojové sporty a fotbal, rfs 
Praha), mezi ženami softbalistka 
eva rendlová (sk joudrs Praha). 
Mezi kolektivy byl nejlepší 
tým žen Fitness center B. a H. 
šulcové. Mezi trenéry obhájila 
prvenství alžběta Budinská 
(sportovní aerobik, fitness 
center b. a H. Šulcové).

spORtOvec pRahy 8
Kolikátý je to ročník?  Třetí.
Kolik je kategorií?  Osm.
Kdo bude oceněn?  První tři 
v každé kategorii, pouze 
legenda bude jen jedna.
Jak se hlasuje?  Přes internet 
na www.praha 8.cz
Kdo hlasuje?  Veřejnost, 
nikoliv odborná porota.

auTorem niKé, sošky pro oceněné 
sportovce, je Jiří Genzer.

sporTovní leGenda Josef Vojta 
je letos patronem ankety. 

společná FoToGraFie všech oceněných v minulém ročníku ankety o nejlepšího sportovce Prahy 8. Foto: Vladimír Slabý

sPortovec Prahy 8 roku 2018

O nejlepších 
rozhodnete vy!

 nanketa o nejlepší sportovce Prahy 8 za rok 2018 jde 
do finále! od 14. ledna do 13. února bude na stránkách 
www.praha8.cz spuštěno hlasování, ve kterém budete 
moci už potřetí vybírat nejlepší sportovce naší městské 
části za právě uplynulý rok.

Možnost k nominování svého 
favorita byla prodloužena do 
31. prosince. V době uzávěrky 
lednového vydání Osmičky 
už bylo jasné, že ve 3. ročníku 
ankety bude opravdu z čeho 
vybírat. Soutěžních kategorií 
je stejně jako vloni celkem osm: 
žáci, žákyně, junioři, juniorky, 
ženy, muži, trenéři a legendy. 
„Množství zaslaných nominací 
svědčí o tom, že anketa zapustila 
mezi sportovci a jejich příznivci 
kořeny, a to nás samozřejmě 
velice těší,“ říká radní pro sport 
Michal Švarc, pod jehož záštitou 
se anketa koná. 

Třem nejlepším sportovcům 
z každé kategorie (pouze legenda 
bude jen jedna) budou ocenění 
předána na slavnostním vyhlá-

šení výsledků v březnu 2019. 
Mezi gratulanty bude určitě 
i patron ankety bývalý vynikají-
cí fotbalista Josef Vojta, který 
byl v minulém ročníku ankety 
zvolen Sportovní legendou 
Prahy 8 a na podzim obdržel 
titul Čestný občan Prahy 8.

Mezi nominanty najdete 
světové či evropské šampióny, 
mistry republiky, vítěze význam-
ných domácích i mezinárodních 
soutěží, ale i sportovce, kteří 
nějakým mimořádným způso-
bem překonali sami sebe. Mezi 
legendami pak ty, kteří zanechali 
výraznou stopu v historii české-
ho, resp. československého 
sportu a jsou nedílně spojeni 
s Prahou 8. Ve výběru vám 
pomohou krátké medailonky, 

které najdete na našem webu. 
Z nich se o nominovaných spor-
tovcích dozvíte nejen to, v jaké 
disciplíně reprezentují svůj klub, 
ale seznámí vás i s úspěchy, 
kterých dosáhli. 

Kdo se letos stane Sportovní 
legendou a bude uveden do 
pomyslné síně sportovní slávy 
Prahy 8? Dokáže někdo obhájit 
svou pozici z minulého ročníku? 
Jak si povedou loňští vítězové 
v mládežnických kategoriích, 
kteří dorostli do jiné věkové 
kategorie a závodili se staršími? 
O tom všem budete rozhodovat 
vy – zapojte se a hlasujte! Mož-
nost přidělit hlasy svým favori-
tům budete mít od 14. ledna do 
13. února 2019 na našich strán-
kách www.praha8.cz.  (vrs)
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fk meteor Praha viii

podzimní část 
sezony byla 
úspěšná

 ntradiční libeňský klub meteor Praha viii je po polovině 
probíhající sezony určitě spokojený. mimo velmi slušné prů-
běžné postavení většiny družstev v tabulkách se podařilo 
navýšit členskou základnu, a tím také počet týmů v klubu.
Podzimní část fotbalového 
ročníku 2018/2019 je za námi 
a dala by se zhodnotit jako vcel-
ku úspěšná. Z celkem 18 družstev 
hrajících soutěže FAČR pod ŘK 
pro Čechy nebo Pražského fotba-
lového svazu v současnosti 
evidujeme jedno mužstvo dospě-
lých, čtyři dorostenecká, sedm 
žákovských a šest mužstev 
v kategorii přípravky. Mimo tyto 
soutěžní kategorie se u nás 
připravuje pod vedením zkuše-
ných trenérů ještě předpřípravka 
u7 a fotbalová školička.

Jak si vedOu  
JednOtlivÉ týmy?
Muži ve své divizní skupině B 
přezimují na 3. až 4. místě se 
ztrátou tří bodů na vedoucí 
Hostouň. Z 15 utkání 9x zvítězili 
a 3x prohráli. Další tři utkání, 
vždy na domácím hřišti, skončily 
nerozhodným výsledkem, a o bo-
nusovém druhém bodu tak 
rozhodovaly penalty. V nich byl 
bohužel dvakrát přesnější soupeř. 
K současnému postavení týmu 
v tabulce pomohla především 
velmi dobrá defenzivní hra. 
ukazuje to i fakt, že naše muž-
stvo inkasovalo v 15 podzimních 
utkáních pouze 13 branek. Vel-
kou zásluhu na tom má i brankář 
Daniel Toman, který během 

odehraného podzimu udržel 
hned v sedmi zápasech čisté 
konto. Velkým problémem muž-
stva však je proměňování šancí. 
21 vstřelených branek v 15 utká-
ních je opravdu málo. Zapracovat 
by měli trenéři i na disciplíně 
hráčů (žluté a červené karty).

dOROstenci
u19 si vede rovněž vcelku úspěš-
ně. Naše současné 3. až 4. místo 
a ztráta pouhých 3 bodů na 
druhou Viktorii Žižkov dává 
stále naději na účast v baráži 
o postup do Celostátní ligy 
dorostu, tak jako tomu bylo 
v loňském roce. V rámci zimní 
přípravy by ale měli svěřenci 
trenéra Fíčka zapracovat na 
obranné činnosti. 29 inkasova-
ných gólů je přece jen dost.

u18 zatím projíždí svou soutě-
ží jako nůž máslem. Z 15 zápasů 
14x zvítězila a jednou remizova-
la a to znamená, že přezimuje na 
prvním místě.

u17 jsou po podzimu v České 
lize prozatím na třinácté pozici. 
Tento stav je daný především 
odchody některých hráčů zá-
kladní sestavy do klubů hrají-
cích vyšší soutěž (Celostátní 
liga). Nyní je na trenérech, aby 
přivedli adekvátní náhrady. Toto 
mužstvo určitě má na to, aby se 

pohybovalo v horní polovině 
tabulky.

u16 je na tom co do velikosti 
kádru podobně, ale na to, že ve 
své soutěži nastupují stejně jako 
u17 mnohdy proti starším 
hráčům, si nevedou špatně. 
Ztráta pouhých tří bodů na třetí 
pozici jen svědčí o vyrovnané 
soutěži. 

u15 to mají oproti ostatním 
kategoriím těžší. V rámci České 
ligy se už třetím rokem statečně 
perou s kluby, které mají profesi-
onální statut, a tedy i mnohem 
lepší přístup k výběru naděj-
ných fotbalistů. Dosavadní 11. 
místo v tabulce uchovává stále 
naději na to, aby se tým vyhnul 
červnové baráži o zachování 
ligové příslušnosti. I když tým 
trenéra Caudra patří spolu se 
Slavií, Spartou a Pardubicemi 
mezi čtyři mužstva, která zatím 
nejméně inkasovala, tak v pro-
duktivitě patří k těm nejhorším.

u14 jako případný aktér 
červnových barážových zápasů, 
nebo dokonce účastník elitní 
žákovské soutěže, má před 
sebou asi nejvíc práce. Poslední 
místo v tabulce bez zisku jediné-
ho bodu je nanejvýš varující.

u13 a u12 hrající Českou ligu 
mladších žáků si z hlediska 
perspektivy vedou velmi dobře. 
Jejich umístění v horní části 
svých tabulek to jen potvrzuje.

velmi dObří Žáci
Velmi dobře si vedou naše mlá-
dežnická družstva hrající soutěže 
Pražského fotbalového svazu, 
a to od starších žáků až po mladší 
přípravky. Ve většině případů 
nastupují proti o rok starším 
soupeřům a nutno dodat, že se 
s tím vyrovnávají dobře. Starší 
žáci jako nováčci soutěže svoji 
skupinu vedou, a mají tak zadělá-

no na očekávaný postup. Dobré 
výkony podávají i obě mužstva 
mladších žáků, která jsou ve 
svých soutěžích mezi nejlepšími 
pěti družstvy. Velkou radost nám 
dělá kategorie přípravek. I když 
se oficiálně tabulky jednotlivých 
ročníků neuvádějí, rád zmíním, že 
postavení všech šesti družstev 
(u11, u10, u10/B, u9, u8 a u8/B) 
ve svých soutěžích je na první či 
druhé pozici.

zimní tuRnaJe
Mimo zapojení do oficiálních 
soutěží FK Meteor každoročně 
pořádá řadu tradičních dlouho-
dobých i jednodenních turnajů 
především pro žákovskou a pří-
pravkovou kategorii. V zimě to 
jsou Zimní ligy za účasti družstev 
z Prahy a Středočeského kraje, 
které se hrají od listopadu do 
března následujícího roku v areá-
lu Libeň. Na hřišti v Bedřichov-
ské ul. už také běží 3. ročník 
ZT SŽ u15 a u14 – Memoriál 
Karla Tůmy. Velmi vyhledávaný 
je i turnaj pro dospělé Memoriál 
J. Kolína, jehož jubilejní 30. roč-
ník bude prvními zápasy zahájen 
v polovině ledna 2019. 

K venkovním turnajům letošní 
zimy přibyly tentokrát i tři halové 
turnaje pro děti narozené v roce 
2012 a ml. (u7), které pořádáme 
v hale TJ Spoje Praha. Jednoden-
ní venkovní turnaje pro příprav-
ky připravujeme na květen a čer-
ven. V jarním období bude probí- 
hat také velmi populární „Jarní 
liga“ pro roč. 2012 a ml. Po letních 
prázdninách to zase bude „Pod-
zimní liga“ pro roč. 2013. Vrcho-
lem námi pořádaných turnajů 
se v listopadu 2019 stane již VI. 
ročník mezinárodního turnaje 
MŽ u13 O pohár hl. m. Prahy. 

Pavel steHlík, fk Meteor Praha 8

Sport

Krásné Góly padají i v zápasech žactva.

neJmenší FoTbalisTé hrají s největším nasazením.
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už třetí ročník Mikulášského turnaje v nohejbalu proběhl 
v sobotu 8. prosince v nafukovacích halách Sokola Čimice. 
Zúčastnilo se ho 18 vyrovnaných trojic. Palmu vítězství si po 
tuhém finálovém boji odnesl tým Ďáblice, druhé místo obsadili 
Čilani, na bronzové příčce skončili Obláčci. Ceny nejlepším 
předával starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros.  (býv)

foto: vladiMír slabý

V nafukovací hale Tenisové školy ESO na Ládví se 15. prosince 
uskutečnil v pořadí již IV. Vánoční turnaj seniorů ve čtyřhře, 
kterého se zúčastnilo 21 vyrovnaných dvojic (z toho dvě smíšené). 
Z vítězství se radovali pánové Arazim a Černý (na snímku vlevo), 
druzí skončili Král a Vonka, třetí místo získali Blahovec a Mikeš. 
Ceny předával starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros. (lk) 

foto: vladiMír slabý

MIKuLáŠSKý NOHEJBAL V ČIMICíCHVáNOČNí ČTyŘHRA SENIORŮ

sokol liBeň

sokolovna 
při akademii 
praskala ve švech

 nv sobotu 1. prosince proběhla v naší sokolovně tradič-
ní tělocvičná akademie. a letos byla velká co do délky, 
tak do počtu zúčastněných. 
Sokolovna praskala ve švech. 
Pro více než 400 diváků před-
vedlo přes 300 cvičenek a cvi-
čenců ukázky ze cvičení ve 
svých hodinách a krátké ukázky 
skladeb letošního Všesokolské-
ho sletu. Děti cvičily s elánem 
a radostí stejně jako nejstarší 
členky z Věrné gardy. Dorostenci 
pořadovým cvičením ukázali, že 
dříve povinný vojenský výcvik je 
pro ně – jakožto Sokoly – skuteč-
ně zbytečný. Muži na hrazdě 

snad jen dodali trochu testoste-
ronu jako protiklad k ryze žen-
ské eleganci a jemnosti sletové 
skladby Ženobraní.

Jedno vystoupení bylo jako 
špe(r)k nad ostatními, a to tajné 
secvičení sletové skladby Borci 
ženami. Tato, řekněme si upřím-
ně, nepovedená skladba v našich 
řadách pro slet nenašla zájemce. 
Ženy ji však secvičily s nadsáz-
kou, včetně těžší párové akroba-
cie. S hrdostí tak můžeme tvrdit, 

že to, co jinde cvičí chlapi, zvlá-
dají u nás v Libni ženy. 

Pokud jste k nám na akademii 
nezavítali, jen těžko vám popsat 
její atmosféru slovy. Můžete ji 
však aspoň trochu nasát pro-

hlédnutím fotografií a videí 
na našich sociálních sítích.

Sportu zdar, Libeňáci a ostatní 
Osmopražáci! 

josef kubiŠta, sokol libeň

sPort Pro veřeJnost

na hokej? na glowackého!  
Kluziště v areálu dopravního hřiště na 
Glowackého je v provozu od začátku 
prosince a až do konce února ho můžete 
využívat k nejrůznějším bruslařským 
zábavám. Děti do 150 centimetrů mají 
vstup zdarma! Stejně jako v loňském 
premiérovém roce, kdy byla velmi populár-

ní dlouhodobá soutěž Bohnické Winter 
Classic, se na Glowackého hraje hokej. 
Každý víkend se mezi 12.00 a 13.00 se 
s hokejkou za pukem honí kluci i holky do 
12 let. Když přijde někdo o maličko starší, 
tak se samozřejmě zapojí také. A v neděli 
vždy od 19.30 nastupují mládežníci od 12 

let a dospělí borci. I zde platí, že pokud 
přijde urostlý a šikovný o chlup mladší 
hokejista (nebo i hokejistka!), tak ho nikdo 
nevyžene. 

Že neumíte bruslit? Vůbec nevadí! 
Na Glowackého se pořádají i kurzy brusle-
ní. Na ně pak navazují nejrůznější soutěže 
v rychlosti a šikovnosti. A že nemáte 
brusle? Ani to nevadí, za mírný poplatek 
vám budou spolu s helmou (je povinná 
pro děti) zapůjčeny.  (vrs)

vysToupení děTí při tělocvičné akademii Sokola Libeň.
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Historie

1. ledna se slaví den oBnovy samostatné České rePuBliky

neviditelné výročí
 ncelý rok 2018 se nesl ve 

znamení oslav 100 let Česko-
slovenska, dnes již neexistu-
jícího státu. osvěžme si nyní, 
kdy, jak a proč Českosloven-
sko skončilo, a spolu tím si 
připomeňme tak trochu 
neviditelný státní svátek – 
vznik České republiky, ofici-
álně zvaný den obnovy sa-
mostatného českého státu, 
který připadá na 1. ledna. 
ačkoliv se jedná o významné 
výročí, málokdo vznik samo-
statné České republiky slaví 
a málo se o něm také mluví. 

kdy vlastně vznikla 
česká Republika? 
Občas bývá „chytákem“ otázka, 
kdy poprvé vznikla Česká re-
publika. Někdy se totiž za datum 
vzniku České republiky nepova-
žuje 1. leden 1993 (zánik Česko-
slovenska), nýbrž 1. leden 1969. 
Tehdy, částečně na sovětský 
nátlak (ale došlo by k tomu 
zřejmě stejně), vznikla Česká 
socialistická republika a vedle ní 
Slovenská socialistická republi-
ka. Dvě země v rámci federace 
zvané Československá socialis-
tická republika. 

Faktem zůstává, že po roce 
1968 mělo Československo 
nejen společnou federální vládu, 
ale i samostatné vlády Českou 
a Slovenskou. Díky tomu i po 
sametové revoluci v listopadu 
1989 byly k dispozici tři premi-
érské posty. Po volbách v červnu 
1992 toho využili jejich vítězové 
Václav Klaus a Vladimír Mečiar, 
kteří místo do federální vlády 
zamířili do křesel českého a slo-
venského premiéra. 

Záhy bylo jasné, že se společ-
ným státem je konec. Občanská 
demokratická strana (ODS) totiž 
vyhrála volby s heslem Společný 
stát, nebo rozdělení, Hnutí za 
demokratické Slovensko (HZDS) 
uspělo s požadavkem „konfede-
race, nebo rozdělení“.

„sOft“ ROzdělení
Jednání probíhala za zavřenými 
dveřmi brněnské vily Tugend-
hat. Dělil se majetek, armáda, 
zahraniční ambasády a vytyčo-
vala hranice, která byla dlouhá 
léta jen čárou na mapě. V písem-
né podobě dohodu o rozdělení 
Československa podepsali Klaus 

s Mečiarem 26. srpna 1992. 
Úderem půlnoci 31. prosince 
1992 pak definitivně skončila 
historie společného státu Čechů 
a Slováků, a v pátek 1. ledna 
1993 tak vznikly Česká republi-
ka a Slovenská republika.

Václav Klaus později označil 
rozdělení za „soft“, protože 
většina historických dělení států 
byla podle něj „hard“, tedy děle-
ním nepřátelským, proběhla 
chaoticky, s vysokými náklady 
a často i se značným krveproli-
tím (například zhruba ve stejné 
době probíhající rozpad 
Jugoslávie). 

Díky pokojnému rozdělení 
Československa se zachovaly 
dobré vztahy na úrovni národ-
ních států. „Které dva státy 
v Evropě k sobě mají blíže než 
Česko a Slovensko? Nenajdete 
je,“ prohlásil s odstupem 25 let 
Vladimír Mečiar. A Václav Klaus 
dodal: „V žádném okamžiku jsme 
nedopustili roztržku a věděli 
jsme, že ústupky a kompromisy 
byly potřebné. Vývoj uplynulých 
let nám ale dal za pravdu.“ 

Podle obou politiků nemělo 
smysl se ptát na názor občanů 

v referendu – lidé rozhodli ve 
volbách, a jak ODS, tak HZDS 
měli v programu rozchod. 
„My jsme ten problém zdědili,“ 
říká dnes Mečiar a Klaus dodává: 
„Nedovedu si představit otázku, 
která by zazněla v referendu 
v Čechách.“ Na Slovensku by se 
sice mohli zeptat na vznik samo-
statného státu, ale v Česku? 
„V Česku to nemělo smysl, nebylo 
na co se zeptat,“ tvrdí Klaus.

nenápadný svátek
Státy se tedy rozdělily 1. ledna. 
Je to stále tak trochu neviditelné 
výročí – je to svátek, který pravi-
delně zaniká v kocovině ze 
silvestrovských oslav a toho, že 
Nový rok byl vždy volným dnem.

Navíc není spojen s žádnými 
oficialitami – ohňostroj je připo-
mínkou příchodu nového roku, 
prezident v tento den neuděluje 
žádná vyznamenání, i když by 
ze zákona mohl, a tradiční 
projev se přesunul na 26. prosin-
ce. Náměstí zejí prázdnotou, 
nikde žádné kytky, věnce či 
oslavy a demonstrace. A možná 
je také důvodem „utajení“, že se 
s touto událostí dodnes spousta 

Čechů a Slováků zcela nesmířila, 
a proto si jen málokdo na ten 
den vzpomene. Den obnovy 
samostatného českého státu, jak 
zní jeho oficiální název, je stát-
ním svátkem od roku 2000.

pOhled dO histORie
už téměř od samého vzniku 
Československa v roce 1918 
existovaly, převážně na sloven-
ské straně, snahy o částečnou, 
nebo úplnou nezávislost Slová-
ků. Poprvé se Slovákům podařilo 
osamostatnit těsně před 2. svě-
tovou válkou – 14. března 1939 
slovenští politici pod nátlakem 
Hitlera vyhlásili Slovenský štát. 
Ten vydržel pouze do roku 1944, 
tedy ani ne do konce války, 
a v roce 1945 bylo opět obnove-
no Československo. V době 
komunismu 1948–1989 nemoh-
la být o nějakých myšlenkách na 
samostatné Slovensko ani řeč.

Teprve po pádu komunismu 
a obnovení demokracie se obno-
vily i myšlenky na samostatnost 
Slovenska. V prvních měsících 
po Listopadu to šlo pocítit při 
„handrkování“ o název republi-
ky, kdy se uvažovalo o různých 
variantách, jak nahradit název 
Československo, např. s pomlč-
kou v názvu Česko-Sloven-
sko.  23. dubna 1990 pak byla 
naše republika oficiálně přejme-
nována ústavním zákonem na 
Českou a Slovenskou Federativ-
ní Republiku (ČSFR), velká 
písmena ve všech slovech se 
psala proto, aby slovenští před-
stavitelé neprotestovali, přesto-
že podle českého i slovenského 
pravopisu se přídavná jména 
píší malými písmeny (správně 
tedy Česká a slovenská federa-
tivní republika), požadovali totiž 
také velké písmeno pro slovo 
„slovenská“, aby bylo jasné, že 
republiky, spojené ve federaci, 
jsou dvě.

Vše nakonec vyústilo k poli-
tickému rozhodnutí společný 
stát k 31. prosinci 1992 rozdělit. 
Rozdělení Československa tedy 
nebylo primárně důsledkem 
emancipačních snah a patriotis-
mu slovenského (a už vůbec ne 
českého) národa. V tehdejších 
průzkumech veřejného mínění 
se Slováci a Češi nikdy nevyslo-
vili ve většině pro státní samo-
statnost, nýbrž vždy naopak. 
V Sociologických aktualitách 
10/1993 se ptali na pocity z roz-
dělení státu: 56 % Slováků 
vyjádřilo obavy, 40 % strach 
a jen 33 % se vyjádřilo, že má 
pocit získané svobody. Také 

TiTulní sTránKa tehdejšího Informačního bulletinu Prahy 8 dokládá, jak 
osmička přivítala vznik České republiky.
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věděli Jste, že…
česká republika není vůbec 
tak malá, jak si namlouváme? 
Rozloha 78 866 km2 a 10,5 mi- 
lionu obyvatel řadí Českou 
republiku zhruba doprostřed 
všech zemí. V rámci Eu je 
ČR počtem obyvatel 15. z 28, 
rozlohou dokonce 12.! Až za 
námi jsou např. Irsko, pobalstké 
republiky, Slovensko, Dánsko, 
Nizozemsko nebo Belgie.

čechy a morava byly během 
více než tisícileté historie 
oddělené jen 19 let?  
A to v letech 1471 až 1490,  
v době Vladislava Jagellon- 
ského a Matyáše Korvína. 
Po Korvínově smrti se země 
opět jednotila.

slovo česko je známé 
minimálně od roku 1777? 
Název Česko je prvně doložen 
roku 1777. Tehdejší rakouská 
moc nebyla nakloněna 
jednotnému označování 
Českých zemí (Čech, Moravy 
a Slezska) a dbala na to, 
aby se země prezentovaly 
samostatně – přesně podle 
hesla „rozděluj a panuj“. „Česko“ 
se prvně oficiálně objevilo 
roku 1918 ve složenině názvu 
Československo. 

české země existují přes 
tisíc let? České země, ač byly 
od roku 1620 fakticky součástí 
Rakouska, na mapách stále 
existovaly, existoval titul 

českého krále, existovaly 
symboly jednotlivých zemí 
(tehdy k českým zemím patři- 
ly nejen Čechy a Morava 
s Českým Slezskem, ale i celé 
Slezsko a Lužice). Můžeme 
s přihmouřením oka říci, že od 
9. století až do současnosti se 
jádro českého státu neměnilo.  
Největší uzemní krizí našich  
zemí pak byl vznik tzv. protek- 
torátu Čechy a Morava, kdy tak- 
řka došlo k úplném zániku čes- 
kých zemí. Přesto se i tehdy 
na mapách (byť jen německých) 
název Čechy a Morava objevo- 
val a existovaly hranice českých 
zemí (které tehdy tvořila oblast 
Sudet). Kupříkladu Slovensko 
jako takové se prvně objevilo 
na mapě až v roce 1918 v rámci 
Československa, Polsko mezi 

roky 1795 až 1918 rovněž 
neexistovalo.

čechy a morava byly za 
první republiky jedním 
z nejvyspělejších území 
na světě? Neplatilo to 
v té době bohužel pro celé 
Československo. Faktem 
zůstává, že nejbohatší místa 
tehdejšího Německa se 
nemohla rovnat nejvyspělejším 
oblastem Československa.

první skladba, která zazněla 
na povrchu měsíce, byla 
od českého skladatele? 
Když 21. července 1969 Neil 
Armstrong jako první člověk 
v historii sestupoval na povrch 
měsíce, hrála mu k tomu česká 
hudba – Novosvětská symfonie 
od Antonína Dvořáka.

u Čechů převažovaly negativní 
pocity: 56 % vyjádřilo obavy, 
45 % smutek a 43 % politování 
(Lidové noviny, 25. 3. 1993).

dObOvý tisk
Jak o 1. lednu 1993 referovaly 
tehdy největší celostátní tištěné 
deníky? Každý po svém, ale 
každý čtenář si našel to, co chtěl.

Mladá fronta Dnes přinesla 
informace o vzniku ČR jako 
první už v sobotu 2. ledna. 
Titulní stránku zdobila fotogra-
fie tehdejšího premiéra Václava 
Klasuse, spokojeně držícího 
sklenku šampaňského. Hlavní 
titulek oznamoval, že „Vznikl 
samostatný český stát“. V oslav-
ném a radostném textu se čte-
nář dozvěděl i čísla – rozlohu 
a počet obyvatel „novorozeněte“. 
V kontrastu s tím byla o kousek 
níže zpráva „Občané Česka příliš 
neslavili“, že Václavské náměstí 
pokryl koberec střepů z rozbi-
tých lahví, všude byli opilci 
a hodinu po půlnoci centrum 
ovládl alkohol a násilí.

Lidové noviny přinesly zprávu 
o přepsání map až v pondělí 
4. ledna pod titulkem „O půlnoci 
z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 
vznikl samostatný český stát“. 
Na hlavní fotografii stojí Václav 

Klaus s dirigentem Liborem 
Peškem v Rudolfinu, kde na 
počest nového státu zazněla 
Smetanova Má vlast. Tradiční 
lidovkový sloupek z pera tehdej-
šího šéfredaktora Tomáše Sme-
tánky (mimochodem pozdějšího 
velvyslance v Jordánsku, Číně, 
Japonsku a Indonésii) se zaměřil 
na to, proč se vlastně Češi moc 
neradovali, proč nezpívali hym-
nu, netančili na náměstí a ne-
vztyčovali vlajky. Vše má ale 
svůj dobrý konec. „My totiž 
nezačínali, ale pokračovali jsme,“ 
jak je ve sloupku zmíněno.

Deník Právo, dříve tedy ještě 
Rudé právo, jako jediný otiskl 
novoroční projev premiéra 
Václava Klause v celém zně-
ní. Nechybí fotografie usměva-
vého Václava Klause se sklenkou 
v ruce. Oslavný titulek „Česko-
slovensko už není, Česká repub-
liko, dobrý den!“ se opravdu 
z nového státu raduje maximál-
ní měrou. Ve sloupku Kateřiny 
Perknerové se opět mluví přede-
vším o střídmosti a ležérnosti, 
než o divokém slavení a také 
o tom, že se politici mohou nyní 
soustředit na skutečně občan-
ské problémy. Právo jako jediné 
také rozsáhle popsalo „První 
hodiny a dny Slovenské republi-

ky“. Hospodářské noviny potvr-
dily už svým titulkem „Rok 
jedna českého státu“, že jsou 
zaměřeny na ekonomiku, a tudíž 
na čísla. Vzniku ČR věnovaly 
téměř celou titulní stranu, ale 
jako jediný deník neotiskl žád-
nou fotografii Václava Klause. 
Vynahradil to mini rozhovo-
rem s ním po telefonu, který 
se ovšem netýkal vzniku ČR, ale 
odklonu světové ekonomiky 
od ryze liberálního směru. Vše 
doplněno grafem o vývoji počtu 
obyvatel České republiky. 

 a cO na tO pRaha 8?
O vzniku nového státu referoval 
i předchůdce časopisu Osmička 
– Informační bulletin městské 
části Praha 8 č. 1/93 z 20. ledna 
1993. Na titulní stránce přinesl 
slova starosty MČ Praha 8 Vladi-
míra Nováka, kter pronesl 1. 
ledna 1993 v 0:00 hod. z balkonu 
Libeňského zámku: „… Dnes 
nezačíná pouze nový kalendářní 
rok, ale dnes se také začínají 
tvořit dějiny našeho nového 
státu, dějiny České republiky. 
Dovolte mi tedy, abych právě 
vzniklé České republice popřál 
úspěšný start do její budoucnos-
ti a (…) aby se její sláva hvězd 
dotýkala.“

Na Libeňském zámku byl 
takto „členy obvodního zastupi-
telstva i občany Prahy 8 slav-
nostně přivítán roku 1993 
vznik České republiky. Tečkou 
této malé oslavy byl ohňostroj 
zajištěný společností  Pyros 
Praha.“

vladiMír slabý

Jak vznikla  
česká Republika
•	5. a 6. června 1992 proběhly 

v České a Slovenské Federativní 
Republice volby a rozdaly karty 
v obou částech federace tak, 
že politici záhy domluvili její 
rozdělení. Během hlasování 
ale málokdo tušil, že právě 
rozhoduje o budoucnosti státu.

•	27. července přijala Slovenská 
národní rada dokument, který 
vyslovuje požadavek samostat-
nosti Slovenska.

•	20. července odstoupil 
prezident ČSFR Václav Havel 
( jeho pravomoci převzal 
poslední předseda Federálního 
shromáždění Jan Stráský).

•	26. srpna podepsali Václav Klaus 
a Vladimír Mečiar dohodu 
o rozdělení ČSFR. 

•	13. listopadu přijalo Federální 
shromáždění zákon o dělení 
majetku ČSFR mezi obě 
republiky. 

•	25. listopadu přijalo Federální 
shromáždění ústavní zákon 
o zániku ČSFR k 31. prosinci 
1992.

•	16. prosince schválila Česká 
národní rada novou Ústavu ČR.

•	19. ledna 1993 byla Česká 
republika přijata do OSN.

•	26. ledna 1993 zvolil český 
parlament Václava Havla 
1. prezidentem ČR.
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Společenská rubrika

listopad 2018
Dne 23. 11. oslavila krásné 
98. narozeniny paní marie 
Šímová. Gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí 
a zdraví do dalších let,  
a ať zůstane stále tak 
usměvavá, jako je teď.

Dne 28. 11. oslavili manželé 
Jaroslava a zdeněk 
novotných 50 let společného 
života, zlatou svatbu.  
Přejeme všechno nejlepší, 
hodně štěstí a zdraví.

Dne 30. 11. oslavili manželé 
ivanka a karel Jandovi 
50 let společného života, 
zlatou svatbu. Přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let. 

Prosinec 2018
eva a zdeněk Pilařovi 
oslavili zlatou svatbu. 
Dne 6. 12. tomu bylo již 50 let, 
co věrně, bok po boku,  
obrážíte svět. 
Přejeme vám ze srdce  
tisíce společných dnů 
a k nim pak co nejvíce  
svých splněných snů. 
Syn Martin, vnuk Jakub 
a snacha Zuzka.

Dne 13. 12. oslavili 50 let spo-
lečného života, zlatou svatbu, 
manželé radmila a Jiří Černí-
kovi.  Gratulujeme a přejeme 
do dalších let hodně zdraví.

Dne 20. 12. 
oslavili  
manželé  
marie 
a vladimír 
svobodovi  
diamanto- 
vou svatbu, 
60 společ- 

ných let. Milovaným rodičům 
a prarodičům z celého srdce  
blahopřejí a jen to nejlepší 
do dalších společných let  
přejí dcera Jitka a vnoučata 
Jitka s Daliborem.

Dne 28. 12. oslavili 65 roků 
společného manželského 
života Ing. Jaroslav a Blanka 
Šlesingerovi. Do dalších let 
přeje hodně štěstí a zdraví 
dcera Zuzka s celou rodinou.

květen 2018
� Kopecký Michal

Červen 2018
� Statečný Michal

Zahradniková Sara

Červenec 2018
� Silný Ivan

srpen 2018
� Bartošík Adam

Čeljuska Vojtěch
Kühnertová Nela

září 2018
Goppold Eduard

říjen 2018
� Matyáš Křivánek 

� Havlík Mika Maxmilián

Hnízdilová Tereza
� Pospíšilová Anna Karolína

� Tkadlečková Elen

listopad 2018
Balounová Aneta
Cloud Simon
Taubmannová Nela
� Vlasáková EliškaVšem dětem 

přejeme krásné 
a šťastné dětství 
a jejich rodičům 
blahopřejeme.

nově narozené děti

v případě vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás, prosím,  
kontaktujte na tel.: 222 805 170, e-mail: osmicka@praha8.cz

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.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / ledeN 2019  www.praha8.cz 37

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudOku  
(NEPRAVIDELNÉ – obtížné)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“

výherci, kteří získali kalendář mČ Praha 8  
a knihu úsměvy a vrásky standy Procházky:
Zdena Srpová, Kobylisy
Josef Šochman, Libeň
Alena Gregorová, Karlín 

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 15. ledna 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 knihu 
pRaha 8 známá 

neznámá

Zábava

„tajemství šťastného života spočívá v tom, 
s jakou elegancí...“ (dokončení  v tajence).

edgar allan Poe (19. ledna 1809 – 7. října 1849),  
americký básník, prozaik, literární teoretik a esejista,  
průkopník detektivní literatury, autor fantastických  
a mystických příběhů. 210. výročí narození.  
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Zdravotní a sociální péče – CAP

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

www.sospraha8.cz

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

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

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

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

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

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

   11:00–11:50  fJ pro mírně a stř. 
pokr.(vede JuDr. M. Pudil) 

   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 – 14. a 28. 1.  

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 střed. 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) 
8. a 22. 1. 

   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  
(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 (vede Ing. M. Sokol) 

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

   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 – pokročilí  
(vede Mgr. K. Černý)  
nutno objednat se v kanceláři CAP!

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

   9:30–10:50  iJ mírně pokr.  
(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)

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

   11:00–11:50  aJ – středně pokr.  
(vede Ing. M. Kolářová) 

   11:00–11:50  aJ středně pokr. –  
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 pokr.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

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

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

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

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

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

speciální: 
   7. 1. od 8:00  vystřihovánky –  
vede J. Chybová

   7. 1. od 14:00  hudební odpoledne 
s m. Beranovou a kol. – v klubovně 
v přízemí

   7. 1. od 14:00  ekofilm: Příroda – 
krajina – člověk – promítá 
RNDr. M. Štulc

   8. 1. od 13:30  zdravotní seminář 
pro seniory – vedou profesionální 
záchranáři

   9. 1. od 13:00  trénink paměti 
– s Bc. Anetou Novotnou

   10. 1. od 13:00  o soudu a soudném 
dni (pojednání z knihy Mirdad)   
–  přednáší R. Svobodová

   14. 1. od 14:00  sakrální památky 
kutné hory – přednáší 
Mgr. K. Pinkas

   15. 1. od 9:00  Paličkování –  
vede D. Zemanová

   15. 1. od 13:30  zdravotní seminář 
pro seniory – vedou profesionální 
záchranáři

   17. 1. od 14:00  vláda marie terezie 
– přednáška s PhDr. A. Karkulovou

   21. 1. od 14:00  hudební  odpoledne 
s m. Beranovou a kol. – v klubovně  
v přízemí

   21. 1. od 14:00  ekofilm: Příroda – 
krajina – člověk – promítá 
RNDr. M. Štulc

   21. 1. od 10:00  Šperky z kůže –  
vede J. Chybová

   22. 1. od 13:30  zdravotní seminář 
pro seniory – vedou profesionální 
záchranáři

   24. 1. od 13:30  toulky přírodou v. 
– přednáší J. Mrázek

   25. 1. od 8:30  Patchwork –  
vede S. Kyselová

   28. 1. od 14:00  camino mozárabe 
– svatojakubská pouť z málagy 
– přednáší Ing. V. Mareš

   29. 1. od 10:00  hrátky z papíru 
– vede D. Zemanová

   29. 1. od 13:30  zdravotní seminář 
pro seniory – vedou profesionální 
záchranáři

   30. 1. 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

   31. 1. od 14:00  Beseda 
o duchovních tématech – 
s katechetkou Mgr. B. Tranovou

do nového roku 2019 
vám PřeJeme hodně 
Pohody, Štěstí 
a oPtimismu 
a hlavně Pevné 
zdraví!

centrum  
aktivizaČních 
ProGramů

caP Burešova

ProGram

leden 

2019

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

paličKování – 15. 1. od 9.00 pod vedením D. Zemanové.
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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)

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

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

   9:30–10:30  aJ – pro mírně pokr. 
(vede Mgr. M. Rexová)

   10:00–11:00  nordic walking  
(vede J. Hrubá) – sraz před CAP 

   10:30–11:30  Jóga (vede J. Borská)
   11:00–12:15  trénink paměti  
(vede RNDr. B. Trnková) – od 21. 1.  

   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) 

   13:00–14:00  interlingua – meziná-
rodní jazyk (vede O. Měchura) 

ÚteRý
   8:30–9:45  nJ – konverzační 
metodou pro pokročilé (vede L. ulč)

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

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

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

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

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

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

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

   11:30–12:30  aJ – pro mírně 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: 15. a 29. 1.

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: 2., 16. a 30. 1.  

   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 internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál) – liché týdny:  
2., 16. a 30. 1.   

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

   10:00–11:00  trénink paměti na Pc 
– Brain Jogging – sudé týdny: 
9. a 23. 1.

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

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

   11:00–12:00  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 L. Něm- 
cová) – liché týdny: 2. a 16. 1. 

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) –  
od 31. 1.

   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, 
– cvičí se 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– 9:20  interlingua – meziná-
rodní jazyk – vede O. Měchura)

   8:30–9:30  aJ – začátečníci 
(vedou JuDr. I. Grün a H. Pexová)  

   9:00–9:50  Školička Pc pro mírně 
pokročilé (vede J. Votrubová) – 
sudé týdny: 11. a 25. 1. 

   9:00–9:50  konzultace digitálních 
technik – tablety, mobily a foto 
(vede J. Kopecký) – liché týdny: 
4. a 18. 1.

   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) – 
sudé týdny: 4. a 18. 1. 

   10:00–10:50  konzultace 
digitálních technik – tablety, mobily 
a foto (vede J. Kopecký) –  
liché týdny: 7. 12.

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

   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 buď osobně nebo 
telefonicky na tel. 283 024 118.  
dále je nutné se vždy přihlásit 
na všechny dílničky a přednášky!

speciální: 
   3. 1. od 9:30  háčkování a pletení 
(vede J. Novotná)

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

   7. 1. od 13:00  zdravotní seminář 
pro seniory – nové díly  
(vede profesionální záchranář)

   9. 1. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

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

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

   14. 1. od 13:30  Přednáška – toulky 
přírodou vii. (přednáší J. Mrázek)  

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

   16. 1. od 10:00  vycházka – Šepot 
květin  (vede Mgr. Z. Vévoda)

   17. 1. od 11:00  trénink paměti 
(přednáší Bc. A. Novotná)      

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

   21. 1. od 10:30  vystřihovánky 
(vede J. Chybová)   

   21. 1. od 13:30  zdravotní seminář 
pro seniory – nové díly  
(vede profesionální záchranář)

   23. 1. od 13:30  klubové setkání 
(vede O. Soustružníková)

   24. 1. od 10:00  zdravotní seminář 
pro seniory – nové díly  
(vede profesionální záchranář)

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

   30. 1. od 10:00  vycházka – 
kontrola bikrosové dráhy  
(vede Mgr. Z. Vévoda)

   30. 1. od 13:30  zdravotní seminář 
pro seniory – nové díly  
(vede profesionální záchranář)

centrum  
aktivizaČních  
ProGramů

caP mazurská

ProGram

leden 

2019

placená inzerce
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vysTřihovánKy – 21. 1. od 10.30 pod vedením J. Chybové.
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Zdravotní a sociální péče

dps křiŽíkOva 50, 
přízemí, kaRlín
Provozní doba klubu:  
úterý 15:00–18:00 hod.,  
čtvrtek 14:00–17:00 hod.

  3. 1. od 14:00 hod. 
 BABINEC – povánoční rozjímání

  8. 1. od 15:00 hod. 
 VýTVARNá DíLNIČKA Mgr. 
Neckářové – malujeme na sklo

  10. 1. od 14:00 hod. 
 BESEDA NA TéMA  
Potraviny a my

  15. 1. od 15:00 hod. 
 FILMOVý KLuB Mgr. 
Neckářové – Člověk proti zkáze

  17. 1. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI 
s Bc. Novotnou

  22. 1. od 15:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Vzpomínka na J. Ježka

  24. 1. od 14:00 hod. 
 MEZIGENERAČNí SETKáNí 
Mezi-námi povídej s dětmi z MŠ

  29. 1. od 15:00 hod. 
 HRAJEME BINGO

  31. 1. od 14:00 hod. 
 KLuBOVá VyCHáZKA 
DO GALERIE KOOPERATIVA – 
výstava 100 obrazů 1918–2018,  
sraz na recepci 

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

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

  3. 1. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH – 
Seniorfitnes, z. s. 

  7. 1. od 14:00 hod. 
 NEW yORK A WASHINGTON, 
I. část – přednáška ing. Burdycha 

  10. 1. od 14:00 hod. 
 TRéNINK PAMěTI 
s Bc. Novotnou

  14. 1. od 14:00 hod. 
 HRAJEME BINGO

  17. 1. od 13:00 hod. 
 CVIČENí NA ŽIDLíCH – 
Seniorfitnes, z. s.  

  21. 1. od 14:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Vzpomínka na J. Ježka

  28. 1. 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.

  2. 1. od 14:00 hod. 
 NOVOROČNí ČETBA 
NA POKRAČOVáNí z knihy 
Ivanky Deváté

  7. 1. od 14:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  9. 1. od 14:00 hod. 
 NEW yORK A WASHINGTON, 
I. část – přednáška ing. Burdycha

  14. 1. od 14:00 hod. 
 RELAxAČNí CVIČENí 
PŘI HuDBě s paní Šamšovou

  16. 1. od 14:00 hod. 
 HRAJEME DESKOVé HRy

  21. 1. od 14:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE 
s M. Beranovou a kol.

  23. 1. od 14:00 hod. 
 SPORTEM Ku ZDRAVí – 
jízda na rotopedu

  28. 1. od 14:00 hod. 
 HuDEBNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Vzpomínka na J. Ježka

 každé úterý  
od 14.00 do 17:00 hod.  
 TANEČNí TERAPIE

 každý čtvrtek  
od 10:00 do 11:00 hod.  
 PŮJČOVáNí KNIH Z KNIHOVNy 

sOs taussigOva 1172/1, 
1. patRO, č. 21, kObylisy
Provozní doba klubu:  
Pondělí a středa od 13:00 hod. 

  2. 1. od 13:00 hod. 
 KLuB FILMOVéHO DIVáKA  
– film dle výběru

  7. 1. od 13:00 hod. 
  HuDEBNí ODPOLEDNE Mgr. 
Vomáčky – Vzpomínka na J. Ježka

  9. 1. od 13:00 hod. 
 STOP ZAPOMíNáNí 

– PAMěťOVé CVIČENí 
s Bc. Anetou Novotnou

  14. 1. od 13:00 hod. 
 HRAJEME DESKOVé HRy

  16. 1. od 13:00 hod. 
 ByLINKy, POTRAVINy A My – 
povídání se známým bylinkářem

  21. 1. od 13:00 hod. 
 ZPíVáME A HRAJEME 
NA LIDOVOu NOTu – kdo rádi 
zpíváte nebo hrajete na nějaký 
hudební nástroj, přijďte mezi nás, 
kde si společně v našem souboru 
zamuzicírujeme.

  23. 1. od 13:00 hod. 
 HRAJEME BINGO

  28. 1. od 13:00 hod. 
 LáSKA ZA LáSKu – 
JIŘí ANDRLE – vyprávění 
o výtvarníkově dětství

  30. 1. od 13:00 hod. 
 I My JEDNOu BuDEME STAŘí – 
mezigenerační setkání

 Kdo má zájem seznámit se 
s počítačem, naučit se vyhledávat 
potřebné nebo zajímavé věci na 
internetu, anebo komunikovat 
i s ostatními pomocí e-mailu, 
přijďte, poradíme a pomůžeme 
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 / leden

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO SENIORY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pořádá

REZERVACE 
TELEFONICKY 
283 024 118 Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

CAP Mazurská 484/2, Praha 8 

ZDRAVOTNÍ SEMINÁŘE 
  7. 1. 2019 OD 13:00 HODIN – SEMINÁŘ 1
21. 1. 2019 OD 13:30 HODIN – SEMINÁŘ 2
24. 1. 2019 OD 10:00 HODIN – SEMINÁŘ 3

KPR - NÁCVIK NEODKLADNÉ 
RESUSCITACE S POUŽITÍM AED
30. 1. 2019 OD 13:30 HODIN – SEMINÁŘ KPR

Bezpečnost a prevence úrazů
Kdy a jak správně volat na ZZS
Mozková příhoda, vysoký krevní tlak, infarkt, cukrovka
Novinky v poskytování první pomoci
Správné měření TK, glykemie, teploty

ZDARMA

CAP Burešova 1151/12 Praha 8 
od 13:30 hodin

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDRAVOTNÍ SEMINÁŘE 
  8. 1. 2019 – SEMINÁŘ 1
15. 1. 2019 – SEMINÁŘ 2
22. 1. 2019 – SEMINÁŘ 3

KPR - NÁCVIK NEODKLADNÉ 
RESUSCITACE S POUŽITÍM AED
29. 1. 2019 – SEMINÁŘ KPR

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO SENIORY

pořádá

REZERVACE 
TELEFONICKY 
283 881 848

Bezpečnost a prevence úrazů
Kdy a jak správně volat na ZZS
Mozková příhoda, vysoký krevní tlak, infarkt, cukrovka
Novinky v poskytování první pomoci
Správné měření TK, glykemie, teploty

ZDARMA

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Bližší info u paní Koštové:
petra.kostova@praha8.cz, tel.: 222 805 162

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)

Lekce se konají pod záštitou 
radního pro kulturu a sport 
Michala Švarce.

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH JE ZDARMA
Nutná rezervace účastníků předem na emailu: 
zdenek.sir@praha8.cz , nebo tel. 222 805 105
Akce se koná pod záštitou radního pro kulturu 

a sport Michala Švarce.

PŘEDNÁŠKY 
PRO SENIORY

PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

10. 1. 2019 OD 15:00
Funkcionalistické 
vilové bydlení 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

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

8. 1. 2019 OD 15:00
Polyxena z Pernštejna

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

pořádá

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

Nordic walking
lekce

Rezervace míst u paní Koštové:
petra.kostova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 162

KDY: každé pondělí od 9:00
KDE: sraz je na stanici tramvaje 
č. 17 Vozovna Kobylisy

Lekce se konají pod záštitou 
radního pro kulturu a sport 
Michala Švarce

Půjčování holí:  omezený počet holí, 
nutná rezervace předem

rezervace míst u paní Koštové: petra.kostova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 162

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

• Zaměříme se na protahování 
   celého těla          
• Posilování hlubokých svalů
• Posílíme pánevní dno 
• Osvojíme si správné dýchání a držení těla                                          
• Použijeme lehké cvičební pomůcky                    
• Zbavíme se bolesti zad
• Počet účastníků omezen (max. 30 osob),   
   nutná rezervace předem

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY: KAŽDÝ PÁTEK OD 10:00 A OD 11:15

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Městská část Praha 8 pořádá

Lekce se konají pod záštitou radního 
pro kulturu a sport Michala Švarce.

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY
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Servis

velkooBJemové konteJnery

Lokalita Území Datum Čas

Pekařova x Jestřebická Bohnice 2. 1. 13.00–17.00
Kubišova x Gabčíkova Libeň 2. 1. 14.00–18.00
Pivovarnická (proti domu č. 7) Libeň 3. 1. 13.00–17.00
K Haltýři x Velká skála Troja 3. 1. 14.00–18.00
Drahorádova Strížkov 3. 1. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 3. 1. 16.00–20.00
Na Truhlářce x Valčíkova Libeň 4. 1. 13.00–17.00
Kubíkova (u DD) Kobylisy 4. 1. 14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická Čimice 4. 1. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická Čimice 4. 1. 16.00–20.00
Petra Slezáka x urxova Karlín 5. 1. 08.00–12.00
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) Libeň 5. 1. 08.00–12.00

Kurkova (parkoviště) Kobylisy 5. 1. 09.00–13.00
Přemyšlenská x Služská Libeň 5. 1. 10.00–14.00
Libišská (parkoviště) Kobylisy 7. 1. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) Troja 7. 1. 14.00–18.00
Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 7. 1. 14.00–18.00
Na Truhlářce Libeň 7. 1. 16.00–20.00
Mlazická Čimice 8. 1. 13.00–17.00
Lindavská Bohnice 8. 1. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 9. 1. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová Kobylisy 9. 1. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 10. 1. 13.00–17.00
Na Vartě Libeň 10. 1. 14.00–18.00
Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 10. 1. 14.00–18.00
V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 10. 1. 16.00–20.00
Na Žertvách x Vacínova Libeň 11. 1. 13.00–17.00
Nekvasilova X K Olympiku Karlín 11. 1. 14.00–18.00
Chorušická x K Mlýnu Čimice 11. 1. 14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 11. 1. 16.00–20.00
Na Pecích x Chaberská Kobylisy 12. 1. 08.00–12.00
Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 12. 1. 08.00–12.00
Na Přesypu x Pod Přesypem Kobylisy 12. 1. 09.00–13.00
Na Truhlářce (parkoviště) Libeň 12. 1. 10.00–14.00
Štěpničná (parkoviště) Libeň 14. 1. 13.00–17.00
Na Dlážděnce x u Sloupu (parkoviště) Kobylisy 14. 1. 14.00–18.00
uzavřená Kobylisy 14. 1. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 14. 1. 16.00–20.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 15. 1. 13.00–17.00
Pod Labuťkou Libeň 15. 1. 14.00–18.00
Pernerova x Kubova Karlín 16. 1. 13.00–17.00
V Mezihoří x u Pošty Libeň 16. 1. 14.00–18.00
Petra Bezruče x u Pískovny Kobylisy 17. 1. 13.00–17.00
Písečná x Na Šutce Troja 17. 1. 14.00–18.00
Hlivická Bohnice 17. 1. 14.00–18.00

Lokalita Území Datum Čas

Pakoměřická x Březiněveská Kobylisy 17. 1. 16.00–20.00
Podhajská pole – u trafostanice Čimice 18. 1. 13.00–17.00
u Pekařky Libeň 18. 1. 14.00–18.00
Prosecká x Františka Kadlece Libeň 18. 1. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém Libeň 18. 1. 16.00–20.00
Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 19. 1. 08.00–12.00
Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 19. 1. 08.00–12.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 19. 1. 09.00–13.00
Řešovská x Zelenohorská Bohnice 19. 1. 10.00–14.00
Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 21. 1. 13.00–17.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 21. 1. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická Bohnice 21. 1. 14.00–18.00
Fořtova x Do Údolí Čimice 21. 1. 16.00–20.00
Dolejškova x u Slovanky Libeň 22. 1. 13.00–17.00
Trojská x Nad Trojou Troja 22. 1. 14.00–18.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 23. 1. 13.00–17.00
Křivenická x Čimická Čimice 23. 1. 14.00–18.00
Lindavská Bohnice 24. 1. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová Kobylisy 24. 1. 14.00–18.00
Chaberská x Líbeznická Kobylisy 24. 1. 14.00–18.00
Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 24. 1. 16.00–20.00
u Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 25. 1. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 25. 1. 14.00–18.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou 
a Valčíkovou) Libeň 25. 1. 14.00–18.00

Zhořelecká – parkoviště u alberta Bohnice 25. 1. 16.00–20.00
Braunerova x Konšelská Libeň 26. 1. 08.00–12.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 26. 1. 08.00–12.00
Burešova Kobylisy 26. 1. 09.00–13.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 26. 1. 10.00–14.00
Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 28. 1. 13.00–17.00
Havlínova x Mirovická Kobylisy 28. 1. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 28. 1. 14.00–18.00
Gdaňská x Toruňská Bohnice 28. 1. 16.00–20.00
Drahorádova Strížkov 29. 1. 13.00–17.00
u Pekařky Libeň 29. 1. 14.00–18.00
Pobřežní x u Nádražní lávky Karlín 29. 1. 14.00–18.00
Petra Slezáka x urxova Karlín 29. 1. 16.00–20.00
Janečkova Kobylisy 30. 1. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 30. 1. 14.00–18.00
Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 30. 1. 14.00–18.00
Kandertova x Lindnerova Libeň 30. 1. 16.00–20.00
Kubišova x Gabčíkova Libeň 31. 1. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 31. 1. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála Troja 31. 1. 14.00–18.00
Pivovarnická x Na Rokytce Libeň 31. 1. 16.00–20.00

kam s vysloužilým vánočním stromkem
 nvánoční období končí tradičně svátkem tří králů, ale 

pokud jste se s ním rozhodli rozloučit později, máte několik 
možností, kam ho až do konce února odložit.  

Vánoční stromky lze volně odkládat 
vedle venkovních nádob na směsný 
komunální odpad. Pracovníci 
úklidových služeb je pak odvážejí při 
pravidelném svozu. Další z možností, 
kam vysloužilé vánoční stromky 

odevzdat, jsou sběrné dvory hl. m. 
Prahy. V naší městské části je to 
sběrný dvůr v ulici Štorchova v Libni. 
V neposlední řadě můžete využít 
kompostárnu v Praze 10 
v Malešicích.

Na území Karlína a v nemovitos-
tech, které jsou sběrné nádoby na 
směsný komunální odpad umístěny 
v domovním vybavení (ve dvoře, 
v chodbě), domluvil odbor životního 
prostředí se společností Ipodec, 
že vánoční stromky mohou být 
odloženy k separačním stanovištím 
(papír, plast, sklo, nápojové kartony, 
kovy), odkud budou svezeny.

Kam určitě vánoční stromy 
nepatří, jsou kontejnery na směsný 
komunální odpad, kde by rozložité 
větve zbytečně zabíraly velké 
množství místa. Stromy také nepatří 
k popelnicím na směsný komunální 
odpad umístěným ve vnitroblocích 
ani na stanoviště pro  tříděný odpad.

Vyhozené vánoční stromky 
nakonec končí u odběratelů, kteří je 
dále zpracovávají, například na 
palivo, či jsou rozřezány na štěpku 
a putují do kompostu.
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Pozvánky

Změna programu vyhrazena.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

scéna MČ Praha 8, Klapkova 26 
Rezervace: www.divadlokh.cz 
Tel. 284 681 103

LEDEN 20
19

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ                                                

9/1 
st 
19:00 

13/ 1 
ne 
19:00 

21/ 1 
po 
19:00

24/ 1  čt 
19:30 

28/ 1  po 
19:00 

HVĚZDNÝ VEČER. Jaromír Hanzlík
Povídání s oblíbeným hercem nejen o herectví.
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

… HOVORY W: „Tak jak to všechno 
bylo, pane Werichu?“ Večer Jiřího Wericha 
Petráška. Spoluúčinkuje Pavel Mészáros a klavírista Karel Štolba, 
hosty budou Jan Přeučil, Eva Tůmová a Kamila Hübsch. První 
večer cyklu 6 pořadů Hovory W, které budou probíhat vždy 13. 
každého měsíce až do června. Vstupné 120 Kč/abonentní vstupné 
600 Kč při nákupu celého cyklu.

TOMÁŠ MATONOHA & INSPEKTOR 
KLUZÓ. Komorní hudební kabaret. Spojení skečů oblíbené-
ho herce a komika Tomáše Matonohy s hudbou klavírního impro-
vizátora a skladatele Zdeňka Krále a muzikálovou zpěvačkou  
a finalistkou Hlasu Československa Vendulou Příhodovou.  
Vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč.

A DO PYŽAM! Manželský čtyřúhelník v komedii  
v podání Divadla Bez debat. Pronájem otevřený veřejnosti.

J. Pacnerová: UPÍR VE SKLEPĚ 
Příběh osamělé a stárnoucí autorky románů, tíhnoucí k alkoholu, 
která je sice nejprve přepadena mladým rafinovaným darebákem 
z kategorie dnešních „šmejdů“, ale dostane se jí výrazné pomoci 
od nečekané návštěvnice, která celý příběh pěkně proplete až  
k nečekanému závěru. Hrají Petra Johansson, Blanka Zdichynco-
vá, Michal Šturman. Vstupné 200 Kč/studenti a senioři 120 Kč.

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.

10/1 čt 
9:00
10:30 
14:00 

11/ 1 pá 
9:00 
10:30

12/ 1 so 
10:30

17/ 1  čt 
9:00 
10:30 
14:00

18/ 1  pá 
9:00
10:30

19/ 1  so 
10:30

24/ 1  čt 
9:00
10:30

25/ 1  pá 
9:00 
10:30

26/ 1  so 
10:30

POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD 
ŘÍPEM. Na jevišti se odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny 
Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písnič-
ky, které vtipně dokreslují situaci jednotlivých scének, si děti zpívají 
spolu s herci. Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Od 6 let. 

POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD 
ŘÍPEM

POVĚSTI ČESKÉ aneb POHÁDKY POD 
ŘÍPEM

VĚTRNÁ POHÁDKA 
Vítr od pradávna na světě je. Jednou jako ničící živel, jindy přítel 
člověka. Je všude a nikde. Kde a jak vlastně vítr začíná a kam fouká? 
Potulný učitel Větrovec cestuje po světě a kam ho vítr zavane, tam 
o něm vypráví – pohádku o dětech od větrného mlýna. Hraje Teátr 
Pavla Šmída. Od 3 let.

VĚTRNÁ POHÁDKA

VĚTRNÁ POHÁDKA

DVAKRÁT SEDM POHÁDEK
Čtrnáct pohádek zhudebněných předními českými současnými 
skladateli. Hudba text dělá pochopitelnějším, podporuje 
obrazotvornost, podněcuje fantazii a verše se tak stávají lehce zapa-
matovatelnými i pro malé děti. Účinkuje DUO Eliška Balabánová 
- kytara, Anna Císařovská – zpěv. Od 4 let. 

DVAKRÁT SEDM POHÁDEK

DVAKRÁT SEDM POHÁDEK

LOUTKOVÉ DIVADLO JISKRA
Tradiční marionetová představení / vhodné od 4 let / 
vstupné 40,-Kč.

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 

FERDA MRAVENEC A JEHO 
TRAMPOTY

6/1  ne
10:00

13/1  ne
10:00

20/1  ne
10:00

27/1  ne
10:00

Vstupné: 150 Kč/70 Kč                                   rezervace: www.divadlokh.cz

TOMÁŠ MATONOHA & INSPEKTOR KLUZÓ
Komorní hudební kabaret
Vendula Příhodová
Zdeněk Král
Tomáš Matonoha

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

HOVORY

1
„Tak jak to bylo,   
pane Werichu?“

Večer Jiřího 
Wericha 
Petráška. 
Spoluúčinkují 
Pavel Mészáros 
a klavírista 
Karel Štolba.

hosté: 
Jan Přeučil, Eva Tůmová 
a Kamila Hübsch.

W
Vstupné 120 Kč/abonentní 
vstupné 600 Kč za nákup 
celého šestidílného cyklu 
Hovory W.

rezervace: www.divadlokh.cz

13. 1. 
2019 / v 19:00 

HOVORY

W
pane
„Tak jak to bylo,   

 Werichu?“

Karel Štolba.
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řemeslníci

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

 ZáMEČNíK – NA HRáZI 13,  
Praha 8. Tel.: 777 907 580

 ELEKTRIKáŘ SE ŽL – spokoje-
nost zaručena.  
Tel.: 608 440 551

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

 ELEKTRO VESELý.  
Tel.: 602 881 859

 PLyNAŘ – INSTALATéR – TO-
PENáŘ– montáž a oprava rozvo-
dů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Vladimír Tymeš, tel.: 603 
937 032

  INSTALATéR ŠVáRA 
Tel.: 728 324 916

 MALíŘSKé A LAKýRNIC-
Ké PRáCE, ČIŠTěNí KOBER-
CŮ a čalouněného nábytku. 
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

 ŽALuZIE – ROLETy – MARKý-
Zy, PERGOLy, baldachýny, plisé, 
sítě proti hmyzu, shr. dveře, gar-
nýže, čalounění dveří + těsnění. 
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

 RIZIKOVé KáCENí, ŘEZ STRO-
MŮ. Zahrady. Tel.: 606 662 223, 
723 899 561

 MALíŘ, LAKýRNíK.  
Tel.: 605 015 145

  INSTALATéR – TOPENáŘ – NE-
PŘETRŽITě. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el. ohřívačů, připojení pra-
ček, myček, vodoměrů, kohoutů – 
včetně dodání. Tel.: 603 421 968,  
283 881 375. E-mail:  
rothenberg@centrum.cz

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

 ZEDNíK, MALíŘ – REKON-
STRuKCE i drobné opravy. 
Tel.: 604 676 694,  
josef.bazant72@seznam.cz

 REKONSTRuKCE ByTŮ A KOu-
PELEN NA KLíČ – spolehlivá fir-
ma. Tel.: 774 408 123,  
www.demistav.cz

 HODINOVý MANŽEL – ŘE-
MESLNé PRáCE v domácnosti. 
Tel.: 605 301 962  
www.hodinovymanzelpraha.info

 MALOVáNí, LAKOVáNí A ZED-
NICKé PRáCE, štukování, stěr-
ky a sádrokarton. Sezonní sleva 
10 %. Volejte na tel.: 603 432 476.

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

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 608 884 148. 
Ceny dohodou.

 HODINOVý MANŽEL – montáž 
a úpravy nábytku, kuchyní, skří-
ní. Drobné i větší opravy v bytech 
a domech. www.hodinovy-remesl-
nik.cz. Tel.: 737 674 082

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

 VýROBA, OPRAVy, MONTáŽ 
ŽALuZIí, ROLET, spouštěcích  
garnyží. Prodej drobného železář-
ského zboží. u Pazde- 
rek 146, P 8, tel.: 774 858 102,  
www.campo.cz

 TRuHLáŘSTVí – VýROBA VE-
STAVěNýCH SKŘíNí, náby-
tek na míru, montáž nábytku 
tel.: 774 858 102

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

  ŠICí STROJE – OPRAVy A PRO-
DEJ. Opravy všech značek ši-
cích strojů. Prodej nových šicích 
strojů. Autorizovaný servis Sin-
ger. Klapkova 74, 182 00 Praha 8 
Tel.: 272 773 079  
www.singerservis.cz

  !ODVOZ STARéHO NáByTKu 
NA SKLáDKu! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozum-
nou cenu. Stěhování – doprava. 
Tel.: 773 484 056

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

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

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

 HODINOVý MANŽEL – elekt-
ro, voda a další práce. 40 let praxe 
na rek. bytů. Tel. 602 366 135

 ODKLíZíME SNíH NAŠí MO-
TOROVOu TECHNIKOu a apli-
kujeme posypový materiál. Vhod-
né pro plochy o rozloze od 500 m2 
a více. Tel.: 724 006 275.  
E-mail: info@pvj-group.cz,  
www.pvj-group.cz

  SERVIS PC pro Prahu 8 
Tel.: 604 552 758

 RIZIKOVé KáCENí  
A ŘEZ STROMŮ.  
Nestarec, tel.: 604 810 663

 HLíDáNí KOČEK u VáS DOMA 
spolehlivě, pečlivě s láskou  
www.hlidani-kocek.eu  
Tel.: 606 611 548

 POTŘEBuJETE VyKLIDIT 
A NEVíTE JAK NA TO? Vyklízíme 
a odvážíme z těchto míst: Půdy, 
byty, sklepy, dvorky, zahrádky atd. 
Levně: informace na tel.:  
702 410 965. Sedm dní v týdnu.

Reality – pOptávka

 KOuPíM ByT, ROD., ČINŽOVNí 
DŮM, VILu, pozemek jakkoli vel-
ký i spoluvlast. podíl s právní va-
dou, exekucí, nežádoucím nájem-
níkem. 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

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

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

Reality – sluŽby

 VýKuP ByTŮ PRAHA. MOŽ-
NOST ByT NADáLE uŽí-
VAT. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 739 665 455

 MARTIN KRATOCHVíL – 
REALITNí MAKLéŘ – specialista 
pro Prahu 8, 17 let zkušeností 
na trhu. Prodej a pronájem 
nemovitostí. Zdarma tržní 
odhad a poradenství. 
Spolehlivost. ulice Pobřežní, 
P–8, www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350

Reality – pROnáJem

 HLEDáM MENŠí ByT DO 15 TI-
SíC nebo větší do 20 tisíc, jen pro 
2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky 
a více, lodžie výhodou, ale nemusí 
být, centrum do 30 minut. Zaříze-
ní na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
Tel.: 605 845 088

 TJ SOKOL ČIMICE PRONAJME 
V uLICI NA PRŮHONu, PRA-
HA 8, suterénní část sokolovny 
(242,5 m2) vybavené sociálním za-
řízením a venkovní přilehlou plo-
chu (125 m2) jako vhodný prostor 
pro prodejní sklad či kanceláře – 
po uvolnění stávající firmou od 
1. 2. 2019. Cena nájmu dohodou. 
Info – tel.: 723 284 764, e-mail:  
vladimir.vonasek@post.cz

 NABíZíM PRONáJEM GARáŽE 
P8, ČuMPELíKOVA za 3000 Kč  
Tel.: 603 801 987

 PRONAJMu GARáŽOVé STáNí 
V HNěZDENSKé uL. v bytovém 
domě č. 735. Tel.: 602 203 670

nákup – pROdeJ

 KNIHy A KNIŽNí POZŮ-
STALOST koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

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

 KRáLIKy, VEJCE, OŘECHy  
Tel.: 723 266 481

 OŘECHy, ŘEPA, HOuBy  
Tel.: 723 266 481

zdRaví

 THAI MASSAGE od rodilé 
Thajky Jirapa, na objednání, 
tel.: 602 616 512

 NOVě OTEVŘENá OČNí 
ORDINACE – Poliklinika 
Čumpelíkova 1764/2 přijímá  
nové pacienty – bez čekací doby. 
Tel.: 603 141 490, 
www.ocniordinacesro.cz

výuka – kuRzy

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

 TRéNINKy PLAVáNí –  
plavco.cz

 VáŽENí RODIČE, BEZPLATNé 
PORADENSKé SLuŽBy SPC, 
INFORMACE O POMŮCKáCH, 
speciální péči, možnostech 
vzdělávání a volnočasových 
aktivitách dětí se zrakovým 
postižením můžete získat 
ve škole, která se péči o tyto děti 
věnuje v Praze 1 na Hradčanech 
déle než 200 let. Kontakty  
najdete na www.skolajj.cz  
a www.spc.jjezka@centrum.cz, 
e-mail lze napsat na info@skolajj.
cz, zavolat lze na 220 515 124

 VýuKA ANGLIČTINy 
NA MíRu, KONVERZACE, 
DOuČOVáNí – kvalifikovaná 
lektorka s praxí, školské prostory 
Bohnice – Podhajská pole. 
Začátek dle domluvy. E-mail: 
huttlova@post.cz, tel.: 606 143 423

autO – mOtO

 VýKuP VOZIDEL pojízdných 
i havarovaných. Tel.: 739 665 445

nabídka pRáce

 ZDRAVOTNí SESTRA – 
LyMFOLOGIE. Hledáme 
zdravotní sestru, která by se 
chtěla věnovat lymfologii, 
nabízíme zaškolení a úhradu 
nákladů na kurzy. Pracovní doba 
dle dohody, do budoucna možná 
i flexibilní. Bez služeb a víkendů. 
Pracoviště : Achillea, Čimice.  
Informace na tel.: 603 222 123,  
dlabola@achillea.cz

Inzerce
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 PŘIJMu ZDRAVOTNí SESTRu/ 
INSTRuMENTáŘKu na částečný 
či plný úvazek do zavedené  
zubní ordinace v Praze 8.  
Nástup od 1. 1. 2019.  
CV pošlete na e-mail:  
forejit@seznam.cz, případně mě 
kontaktujte na tel.: 724 589 830.

 ZAHRADNICKá FIRMA 
PŘIJME OD BŘEZNA pracovníka 
údržby zeleně. Sekání trávy a řez 
živých plotů, pomocné práce. 
Tel.: 724 006 275,  
info@pvj-group.cz

 ÚKLIDOVá FIRMA PŘIJME 
PRACOVNíKA NA MyTí OKEN 

a strojové čištění koberců. 
Dobrý kolektiv a zaškolení 
samozřejmostí.  
E-mail: info@pvj-group.cz

  SANITáŘKA – SANATORIuM 
ACHILLEA nabízí smysluplnou 
práci v teple a pěkném prostředí. 
Jedná se o úklid a pomocné 
práce. Spolupráce se sestřičkou 
a pacienty. Předchozí praxe není 
podmínkou. Pouze 6 h denně. Bez 
víkendů a nočních. Pravidelné 
dopolední a odpolední směny. 
Od 02/2019. Kontakt:  
dlabola@achillea.cz,  
tel.: 603 222 123.

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

LEDEN

ÚT

PÁ

ST

19.00

19.00

19.00

08

11
09

FUK!

PO 15.0007 JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI 
(S) FILIPEM

ROK NA VSI

SEDMÉ NEBE

ÚT 19.0015 ROK NA VSI

PO 19.0014 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

ST 19.0016 EDITH A MARLENE

SO 19.0012 MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Indigo Company,
 host divadla

Premiéra

Cabaret Calembour, 
host divadla

ST 30 ČERTOVSKÁ KVIDOULE 
A BORŮVČÍ

19.30

ÚT 19.3029 1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB 
TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ÚT 29 KRÁLOVA ŘEČ

PÁ

PO

SO

19.00

19.00

19.00

19.00

25

28
26

ROK NA VSI

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

LASKAVÉ BOHYNĚ

ST 19.0030 ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

ČT 31 DON JUAN19.00ZadánoČT 19.0024 KRÁLOVA ŘEČ
PÁ 17.3025 Vernisáž Petra Tůmová

ST 19.3016 POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

ÚT 19.3022 JAK SBALIT ŽENU 2.0

SO 19.3019 TRIPTYCHON_DI_VOCE Cabaret Calembour, 
host divadla

PO 19.0021 DOKONALÁ SVATBA

ČT

SO

19.00

19.00

17

19

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

NĚCO ZA NĚCO

PÁ 19.0018 NORA

ÚT 19.0022 FUK!

Indigo Company,
 host divadla

Anglické titulky

ST 19.0023 PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!

Zlatá Praha
5. 12. 2018 – 31. 3. 2019

Praha 1848 1918
13. 6.  2018 –24. 2. 2019

17. 1. v 16.30 hod. 
komentovaná prohlídka 

16. 1. v 16.30 hod. 
komentovaná prohlídka 

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

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

Představení cyklu 

BIO SENIOR 

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

BIO SENIOR

atlas_inzerce2015_II_92x63_01.indd   1 5.1.16   10:51
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Inzerce

placená inzerce

 
 

 

Požadujeme: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost.
Nabízíme: stabilní pracovní dobu, 
zázemí prestižní 
státní organizace, příspěvek na stravování, 
místo pracoviště Praha 4, 8, 13. 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  

informační  

služba

HLEDÁ
PRACOVNÍKY ÚKLIDU,
malíře a elektrikáře.  

Zveme Vás na dny otevřených dveří a zápisy 
do školy, kam se děti těší.

www.skolahermanek.cz
Heřmánek Praha, základní škola, Rajmonova 1199, 182 00 Praha 8-Ládví 

skola@prorodinu.cz, tel.: 606 416 930

placená inzerce

Máte zájem 
inzerovat v našem 

měsíčníku?  
Chcete oslovit 

64 200 domácností?

KontaKtujte nás:
Jaromír Tischer

e-mail: 
jaromir.tischer@praha8.cz

tel. 222 805 104

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u pana Šíra: 
zdenek.sir@praha8.cz ,
 tel. 222 805 105Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, 

která může být zveřejněna.

kdy: úterý 22. ledna od 14:00
kde: Kulturní dům Ládví
– velký sál vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Akce se koná pod záštitou radního 
pro kulturu a sport Michala Švarce

Zábavný pořad, ve kterém je humorné 
vyprávění Radima Uzla prokládáno 
melodickými písničkami Jany Rychterové.

Radim Uzel 
a Jana Rychterová

PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u pana Šíra: 
zdenek.sir@praha8.cz ,
 tel. 222 805 105Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, 

která může být zveřejněna.

kdy: středa 16. ledna od 14:00
kde: Kulturní dům Krakov
– velký sál vstup: ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Akce se koná pod záštitou radního 
pro kulturu a sport Michala Švarce

Zábavný pořad, ve kterém je humorné 
vyprávění Radima Uzla prokládáno 
melodickými písničkami Jany Rychterové.

Radim Uzel 
a Jana Rychterová

PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ

 
                                                               
   
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vydává městská část Praha 8, 
plnobarevný tisk, náklad 64 200 výtisků, 
zdarma distribuován na všechna 
doručovací místa v Praze 8,  
formát 210 x 297 mm.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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1/1 strany
188 x 264 mm

55 000 Kč

1/2 strany
92 x 264 mm

27 500 Kč

1/2 strany
188 x 130 mm

27 500 Kč

1/3 strany
59 x 264 mm

18 500 Kč

1/3 strany
188 x 86 mm

18 500 Kč

1/4 strany
92 x 130 mm

14 000 Kč

1/4 strany
188 x 63 mm

14 000 Kč

1/8 strany
92 x 63 mm

7 000 Kč

1/9 strany
61 x 86 mm

6 500 Kč

1/16 strany
44 x 63 mm

3 500 Kč

1/16 strany
92 x 30 mm

3 500 Kč

1/32 strany
44 x 30 mm

2 000 Kč



Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Radní pro kulturu a sport 
Michal Švarc a městská část 
Praha 8 vás zvou na 

BRUSLÍME
I V LEDNU

TŘI VEŘEJNÁ KLUZIŠTĚ

PROVOZNÍ DOBA VŠECH KLUZIŠŤ:

CENÍK VSTUPNÉHO PRO VEŘEJNOST:
Děti do 150 cm............ZDARMA                            
Děti nad 150 cm..........40 Kč/120 minut  
Dospělí .........................50 Kč/120 minut
                      

HŘIŠTĚ U ZŠ 
GLOWACKÉHO 

  

KOUPALIŠTĚ 
LÁDVÍ 

KASÁRNA 
KARLÍN  

  

Praha 8-Bohnice, Glowackého 555/6, 
p. Malý, tel.: 607 990 831, 
email: lubbomirmaly@seznam.cz
     Kluziště Praha 8

Praha 8-Kobylisy, Štíbrova 1776/17, 
p. Segmüller, tel.: 775 291 111, 
email: koupalisteladvi@anelis.cz
     /koupalisteladvi 

Praha 8-Karlín, Prvního pluku 20/2, 
p. Kadlec, tel.: 704 799 437,
email: sport@kasarnakarlin.cz
      /kluzistekasarnakarlin

PONDĚLÍ: 
ÚTERÝ: 
STŘEDA: 
ČTVRTEK: 
PÁTEK: 
SOBOTA:
NEDĚLE: 

9:00-12:00 zavřeno - údržba      13:00-19:00 bruslení pro veřejnost     20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-19:00 bruslení pro veřejnost    20:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-12:00 bruslení pro školy a školky    13:00-20:00 bruslení pro veřejnost    21:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-20:00 bruslení pro veřejnost                      21:00-22:00 komerční pronájmy
9:00-19:00 bruslení pro veřejnost                      20:00-22:00 komerční pronájmy

Bruslení pro veřejnost o svátcích:
24. 12.             
25. – 30. 12.    
31. 12             
1. 1. 2019       

9:00-13:00  
9:00-20:00
9:00-17:00
13:00-19:00

O víkendech bude na kluzištích zajištěn doprovodný kulturní program 
– více informací na www.praha8.cz 

V rámci provozní doby si Provozovatel vyhrazuje právo na technickou 
přestávku pro úpravu ledu apod.

Komerční pronájem skupině 
(Kasárna Karlín, koupaliště Ládví): ...................2 000 Kč/60 minut
Komerční pronájem skupině
(hřiště u ZŠ Glowackého): ..................................2 200 Kč/60 minut

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB: Půjčovné - brusle: 60 Kč • Půjčovné- opora (velryba): 20 Kč/60 minut
Půjčovné-bezpečnostní přilba: 30 Kč • Broušení standardních bruslí: 80 Kč


