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Pozvánky

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

PROGRAM:
 27. 8. pondělí Největší showman
 28. 8. úterý Loganovi parťáci
29. 8. středa  Dvě nevěsty 

a jedna svatba
 30. 8. čtvrtek Teorie tygra

Ústavní 91, Praha 8 

Zastávky Odra, Katovická,  
linky: 177, 200 a 202

18. 6. - 6. 9.

11. ROČNÍK

AREÁL PSYCHIATRICKÉ 
NEMOCNICE BOHNICE

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 20.30 hodin

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

Najdete nás také na  
Facebooku KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

PROGRAM:
30. 7. pondělí  Tři billboardy kousek 

za Ebbingem
31. 7. úterý Padesát odstínů černé
 1. 8. středa Bába z ledu
 2. 8. čtvrtek Alibi na klíč

Štíbrova 17 v blízkosti 
stanice metra Ládví

18. 6. - 6. 9.

11. ROČNÍK

KOUPALIŠTĚ LÁDVÍ

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 21.00 hodin



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / SRPeN 2018  www.praha8.cz 3

Slovo starosty Co najdete v čísle

4 ZPravodajství
Pohádkové postavy obsadily Čimický háj
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vážení spoluobčané, 
v červnu na zastupitelstvu Prahy 8 jsme probírali zásadní materiál týkající se 
připomínek městské části Prahy 8 k návrhu Metropolitního plánu. Vzhledem 
k omezenému prostoru nechme stranou jeho celkovou kritiku a to, že si myslím, 
že další generace politiků se k tomuto budou znovu a znovu vyjadřovat. Chtěl bych 
ale vyzdvihnout dvě věci. Především to, že se podařilo najít k řadě bodů průnik napříč 
celým politickým spektrem, které nyní zastupuje občany v našem zastupitelstvu. 
Jedná se o osm politických subjektů a my jsme našli společně již před zasedáním 
mnoho společných bodů. Chtěl bych poděkovat všem zástupcům všech politických 
subjektů za společnou práci, kterou jsme provedli.

Samozřejmě se i na zastupitelstvu následně hlasovalo o tom, kde naopak nemáme 
shodu. Jsem rád, že i toto, řekněme, bojovnější hlasování, se neslo v pozitivním duchu 
a strany se byly schopny dohodnout na klidné atmosféře. I za to si jednotliví 
zastupitelé zaslouží poděkování.

Všechny zásadní připomínky, které jsme schválili, najdete na webových 
stránkách www.praha8.cz. A co to tedy přibližně je? Shodli jsme se třeba 
na tom, že opravdu nechceme tramvaj do Bohnic, naopak ji chceme 
vyvést za Prahu do Zdib. Chceme zahloubit Holešovičky, ale tunel 
chceme i pod Palmovkou až k Balabence. Nesouhlasíme s dalším 
zahušťováním sídlišť, a to nejen na Sídlišti Ďáblice, kde nás nyní silně 
blokuje Magistrát hl. m. Prahy v čele s paní Kolínskou, ale i na 
dalších místech. Připomínky potvrdily souhlas s tzv. čimickým 
přivaděčem, a tedy i s jižní variantou okruhu kolem Prahy. A to 
je jen malá část vybraných bodů, které si můžete nastudovat 
na webových stránkách.

Přeji vám příjemné prožití prázdnin.
 

 
Roman PetRus

starosta mČ Praha 8

Android Apple
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MČ Praha 8 si uvědomuje význam 
recyklace odpadů a podporuje vzdělávání 
k třídění od nejmenších dětí. Proto 
pravidelně organizuje exkurze dětí 
z mateřských i základních škol do sběrné-
ho dvora ve Voctářově ulici. Za účast byly 
děti odměněny v pondělí 25. června 2018 
diplomem z rukou radní Anny Kroutil.

„Česká republika patří ke světové špičce 
v třídění odpadů. Zásluhu na tom má 
i ekologická výchova našich dětí, které 
berou recyklaci jako samozřejmost,“ uvádí 
radní MČ Praha 8 Anna Kroutil a pokraču-
je: „Proto podporujeme exkurze školek 
i škol, které naše městská část zřizuje, do 
sběrného dvora Voctářova. Děti se během 
návštěvy dozvědí, co se s vytříděným 
odpadem děje, naučí se správně separovat, 

a to vše zábavnou a hravou formou.“ 
Z exkurze děti následně malovaly obrázky 
v hodinách výtvarné výchovy. „Zeptali 
jsme se jich, co je nejvíce zaujalo, co si 
zapamatovaly a co je bavilo. Z obrázků 
chystáme také malou výstavu,“ popisuje 
plány radní Kroutil.

V květnu 2018 se exkurze zúčastnily 
třídy z MŠ Libčická, MŠ Šimůnkova, 
ZŠ Na Slovance, ZŠ Na Palmovce, 
ZŠ P. Strozziho, ZŠ B. Hrabala, ZŠ Lyčkovo 
nám., ZŠ Hovorčovická. 

V rámci slavnostního dopoledne 
poděkovala radní Anna Kroutil také 
MŠ Poznaňské a ZŠ Hovorčovické za sběr 
tvrdého pečiva pro koně Městské policie. 
Dohromady vysbíraly 352 kilogramů 
pochoutek. (mar)

VýCHOVA K RECyKLACI ZAČíNá u NEJMENŠíCH

Poděkování za službu veřejnosti

Praha 8 ocenila 
policisty a hasiče
Starosta MČ Praha 8 Roman 
Petrus již potřetí poděkoval 
v úterý 19. června 2018 

příslušníkům Policie České 
republiky, Městské policie hl. m. 
Prahy a Hasičského záchranné-

ho sboru ČR za jejich příkladnou 
a obětavou službu veřejnosti.

„Bylo by naivní si přát, 
abychom nepotřebovali 
policisty či hasiče. Jsem hrdý na 
to, že v naší městské části jsou 
lidé, kteří příkladně vykonávají 
svou službu a dennodenně 
nasazují své zdraví a někdy 
životy ve prospěch nás všech. 
Za to jim patří úcta a především 
poděkování,“ vysvětluje 

obnovení tradice udělování 
starosta Roman Petrus.

V obřadní síni Libeňského 
zámečku byla oceněna jedna 
dáma a sedm mužů. „Dnes jsme 
na tomto místě, na kterém se 
psaly dějiny a které je pro 
Prahu 8 dodnes významným 
místem, ocenili konkrétní lidi za 
konkrétní činy, ale poděkování 
patří i jejich kolegům,“ řekl při 
slavnostním aktu starosta 
Petrus. Oceněné příslušníky 
Police ČR, Městské policie 
a hasičů vybírali jejich nadřízení 
za příkladnou dlouholetou 
službu, perfektní organizační 
i operační řízení, účast na 
mimořádných událostech, 
vytrvalost či vedení týmu.

Ocenění příslušníci policistů 
a hasičů převzali z rukou 
starosty pamětní list, medaili 
a drobné věcné dary. „Naše 
městská část jim věnuje také 
menší finanční dar na znamení 
vděku za mimořádně záslužnou 
činnost, kterou dennodenně ve 
prospěch nás všech vykonávají,“ 
dodává Petrus, který vyzdvihl 
i bezvadnou spolupráci v rámci 
preventivních akcí. (mar)Ocenění pOlicisté a hasiči převzali na Libeňském zámku z rukou starosty Romana Petruse pamětní list a medaili.

Foto: Vladimír Slabý

Farmářské trhy 
karlín 
s doprovodnými 
programy
Karlínské farmářské trhy 
pro vás chystají i po prázdninách  
jak bohatou nabídku zboží, tak i pravidel-
né tematické doprovodné programy.

V sobotu 8. září bychom vás rádi pozvali 
na akci Zahájení podzimní sezóny, která 
proběhne ve spolupráci s MČ Praha 8. 
Nebude zde chybět bohaté občerstvení, 
workshopy pro děti, doprovodný program 
a hudební vystoupení kapely BBQ-Bow-
breakersQuartet. Oblíbené Burčákování 
se letos na podzim chystá v sobotu 
29. září. Kromě kvalitního burčáku bude 
k dostání víno z Čech a Moravy a tematic-
ké občerstvení. Program pro děti bude 
zajištěn v rámci soutěží a workshopů 
po celou dobu trvání trhu.

Vzhledem k velkému zájmu se budou 
jako v minulém roce opakovat akce 
Jablíčková sobota (13. října) a Dýně 
v Karlíně (27. října), ať mají ratolesti zase 
na dušičky pěkně nadlabáno. Děti si 
zasoutěží a v rámci trhu nebude chybět 
ani hudební doprovod.

Všem zájemcům o prezentaci na trhu 
poskytneme více informací na e-mailu 
info@ftkarlin.cz nebo osobně na 
farmářském trhu.  Novinky najdete i na 
na Facebooku/karlínské farmářské trhy.
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Ocenění nejlepším pedagOgům základních a mateřských škol předávaly radní pro školství Anna Kroutil spolu s radní a předsedkyní školské komise 
Janou Solomonovou. Foto: Vladimír Slabý

slavnOstní akt se konal v Grabově vile.

cena eduarda Štorcha

radnice již počtvrté poděkovala 
výjimečným pedagogům 

 nPočtvrté ocenila mČ Praha 8 své 
učitelky a učitele základních škol za 
pedagogický přínos cenou eduarda 
Štorcha. celkem 37 pedagogů převzalo 
ocenění 26. června v Grabově vile. 
za jejich úsilí jim poděkovaly radní 
anna kroutil a jana solomonová.

„Poprvé jsme cenu Eduarda Štorcha udělili 
v roce 2015. Štorch zasvětil práci s dětmi 
celý svůj život stejně jako řada současných 
pedagogů. Myslíme si, že učitelská profese je 
jednou z nejdůležitějších v naší společnosti 
a je třeba to dávat najevo i symbolickým 
oceněním,“ vysvětluje vznik tradice radní 
pro školství Anna Kroutil.

Stejně jako v předchozích ročnících 
vyčlenila Praha 8 pro každou ZŠ 15 tisíc 
korun pro nejlepší pedagožky a pedagogy. 
„Finanční obnos mohla škola rozdělit mezi 
jednoho až tři vyučující. Vzhledem k tomu, 
že samotné školy ví nejlépe, kdo si ocenění 
zaslouží, nechali jsme konkrétní výběr zcela 

na nich. Některé oslovily žáky či rodiče 
formou ankety, jiné daly na svou dlouhole-
tou zkušenost a znalost jednotlivých 
vyučujících,“ popisuje výběr oceněných 
radní a předsedkyně školské komise Jana 
Solomonová.

Oceněno bylo v roce 2018 nakonec 
37 pedagogů. „Jsem ráda, že počet oceněných 
každým rokem stoupá. Je to důkaz toho, že 
v naší městské části máme výborné učitele, 
kteří své povolání berou spíše jako poslání,“ 
říká radní Kroutil a pokračuje: „Podobně jako 
v minulých ročnících vybraly školy učitele 
buď za jejich dlouholetou a usilovnou práci 
nad rámec svých běžných povinností, nebo 
za moderní přístupy ve vyučování s využitím 
moderních a interaktivních učebních 
pomůcek, rozvoj zájmových kroužků, 
organizování volnočasových aktivit.“

MČ Praha 8 má na zavedené ocenění 
Eduarda Štorcha pozitivní ohlasy. Komise 
pro školství zvolila pojmenování této ceny 
kvůli Štorchovým významným zásluhám na 

poli pedagogiky. Štorch působil v naší 
městské části ve 20. letech 20. století. 
Proslavil se vytvořením tzv. Dětské farmy 
na Libeňském ostrově, kde pomáhal mládeži 
z Mostecka a pražských periférií a stal se 
průkopníkem reformního školství. Většina 
lidí jej zná především jako spisovatele 
poutavé beletrie pro děti (např. díla Lovci 
mamutů či Osada Havranů). (mar)

volby do zmČ Praha 8, zhmP a senátu Parlamentu Čr 
ve dnech 5. a 6. října 2018

(případné 2. kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13. října 2018)

nabídka
Máte-li zájem při volbách pracovat na území městské části Praha 8 jako člen okrskové volební komise, jste státním občanem 
ČR nebo občanem jiného členského státu EU s trvalým, popř. i přechodným pobytem na území ČR a je vám alespoň 18 let,

kontaktujte odbor živnostenský a správních činností úřadu městské části Praha 8 na tel. č. 222 805 555  
nebo písemně či osobně na adrese u meteoru 6 („bílý dům“), Praha 8 – libeň, 1. patro, kanc. č. 131., 

referentky Stanislava Ciprová, e-mail: stanislava.ciprova@praha8.cz a Iveta Ryndová, e-mail: iveta.ryndova@praha8.cz  
s uvedením svého jména, příjmení, data narození, adresy trvalého (přechodného) pobytu a kontaktního telefonu. *

* vaše osobní údaje budou využity pouze pro potřeby agendy voleb
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Zpravodajství

Čimický háj

Pohádkové 
postavy 
zaplavily háj

 nv neděli 17. 6. 2018 proběhl v Čimickém háji neobyčejný 
pohádkový les. na deseti zastávkách zdejší naučné stezky 
čekaly na děti pohádkové postavy, jako je Červená karkulka, 
stromová víla, vodník, loupežník, ale i lesní zvířátka jako 
liška, sova a další. 

Stovky zúčastněných dětí na 
jednotlivých stanovištích plnily 
nejrůznější úkoly a poté získaly 

hezké ceny. Všem pomáhal 
patron Čimického háje, kterým 
je zdejší skřítek Čimísek. Na akci 
se děti dozvěděly i zajímavé 
informace o přírodě od členů 
Českomoravské myslivecké 
jednoty a prohlédly si hasičskou 
techniku SDH Praha 8 – Bohnice.

Divadlo Buřt Radka Pokorné-
ho pobavilo děti příběhy skřítka 
Čimíska, inspirovanými knihou 
Pohádky z Čimického háje. 
Stejně jako v loňském roce i ten 
letošní Pohádkový Čimický háj 
pořádal spolek Vědomý dotek, 
který se o háj za podpory 
městské části velmi aktivně 
stará.

„Pohádkový Čimický háj je 
přínosnou akcí v Praze 8, která 
děti hravým způsobem 

seznamuje s přírodou. Jsem 
moc rád, že podobné aktivity 
spolku Vědomý dotek aktivně 
podporujeme,“ sdělil zastupitel 
Vít Céza, který se akce zúčastnil 
za městskou část.

 
Paleontologická 
výstava
u příležitosti pohádkového lesa 
byla spolkem Vědomý dotek 
uspořádána i paleontologická 
výstava Zkamenělá příroda. Šlo 
o výstavu sestavenou z mnoha 
zkamenělin a odlitků vzácných 
paleontologických nálezů. 
Dospělí i děti se dozvěděli 

zajímavé informace o dávné 
přírodě a viděli například 
„prvního ptáka“ archaeopteryxe 
či 1,5 metru dlouhé mládě 
„rybího ještěra“ ichtyosaura. 
Výstavu pomáhal sestavit 
odborník V. Sloup z firmy 
Geosvět, který v minulosti 
budoval mimo jiné geostezku 
v Zoo Praha nebo naučnou 
stezku v pražské Botanické 
zahradě. Výstava Zkamenělá 
příroda bude nadále využívána 
při přednáškách pro děti 
z mateřských a základních škol, 
které spolek Vědomý dotek 
pořádá. (kad)

osmiČka cuP 

fotbal podpořil 
komunitní soužití
Městská část Praha 8 ve 
spolupráci s organizací Fokus 
Praha uspořádala 17. června 
2018 fotbalový turnaj Osmička 
Cup v Joudrs (Svoboda Park 
– ZŠ Dolákova). Vedlejším 
tématem akce, která se konala 

pod záštitou starosty Romana 
Petruse, byla podpora komunit-
ního soužití.

Na turnaji se setkalo 8 týmů 
složených z poskytovatelů 
služeb pro osoby s duševním 
onemocněním, samotných 

klientů těchto služeb, jednotky 
záchranného integrovaného 
systému a lidí, kteří na MČ Pra-
ha 8 bydlí. „Akce se opravdu 
povedla. Myslím, že více než 
splnila svůj cíl seznámit, 
propojit a podpořit různé lidi 
a organizace žijící či působící 
v osmé městské části,“ raduje 
se starosta Petrus. 

„Své zastoupení zde měl také 
Úřad městské části. Naši 
zaměstnanci bojovali, ale nako-
nec obsadili ‚čestné‘ osmé místo. 
Není však důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se s úsměvem na tváři. 
A to se povedlo,“ popisuje 
zapojení úředníků zastupitel 
Vít Céza, který turnaj zahájil 
úvodním slovem a čestným 
výkopem.

MČ Praha 8 dlouhodobě 
podporuje rozmanitými 
aktivitami zapojení těch z nás, 
kteří mají handicap v podobě 
duševní nemoci. Jejich socializa-
ce v rámci městské části je 
nesmírně důležitá a má pozitivní 
vliv na jejich život i léčbu. (vic)

výzva
Pomozte 
okradenému 
invalidovi

 n smutné chvíle prožil 
senior zcela odkázaný 
na invalidní vozík. 
neznámý pachatel mu 
z parkoviště před domem 
odcizil speciální osobní 
automobil. 

Na to, aby si pořídil nový, 
však nemá dostatek financí. 
Úřad MČ Praha 8 mu podle 
předpisů operativně vyplatil 
příspěvek, ovšem to zdaleka 
nestačí. u Komerční banky 
si nešťastný spoluobčan 
zřídil transparentní účet 
115-7268260227/0100, 
na který mu můžete zaslat 
libovolnou finanční částku.  
Pomůžete? (mik)

slavnOstníhO výkOpu se ujal zastupitel Vít Céza. Foto: Vladimír Slabý

Čimický háj se prOměnil v Pohádkový les, ve kterém návštěvníky vítal 
skřítek Čimísek. Foto: Vladimír Slabý

Zkamenělá přírOda budila 
zaslouženou pozornost.
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Čtenáři píší

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

Vaše stručné náměty zasílejte  
na e-mail osmicka@praha8.cz  
či na adresu Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48. 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky  
krátit a upravovat.

Vážená redakce,
na sklonku roku 2015 jsem se zúčastnil 
setkání s občany, které v rámci programu 
Místní Agenda 21 pro přípravu strategického 
plánu rozvoje organizovala MČ Praha 8. 
Když jsem odevzdával podnět na vybudování 
přechodu pro chodce přes ulici Žernosecká, 
moc velkou šanci jsem tomu nedával. 
Po přečtení vypořádání podnětu, které 
realizaci opravdu nenaznačovalo, jsem 
na celý případ zapomněl. 

Ale rok se s rokem sešel, na jaře 2018 
začala rekonstrukce chodníků v Žernosecké 
a dnes jsem přešel po téměř dokončeném 

přechodu. Realizace tohoto přechodu je 
pro mě hmatatelným úspěchem programu 
Místní Agenda 21 a věřím, že i ostatní 
účastníci též byli, nebo ještě budou příjemně 
překvapeni. 

No a nehledě na přechod, myslím, že se 
setkáváním povedlo posunout komunikaci 
a spolupráci do kvalitativně zcela nového 
rozměru, za což upřímně děkuji. 

Velice si vážím práce organizátorů a přeji 
mnoho sil do dalších podobných aktivit.  

 
maRtin tomášek

Ptali jste se na www.Praha8.cz
○ Dobrý den, 
chtěl bych se zeptat, jak to 
vypadá s chystanou úpravou, 
vyasfaltováním a rozšířením 
bezmotorových komunikací/
cyklostezek od Libeňského 
mostu po Rohanském nábřeží 
a z Thomayerových sadů podél 
Povltavské k mostu Barikádníků. 
Podle posledních informací 
zveřejněných zde se mělo začít 
upravovat letos na jaře, ale 
zatím se nikde nic neděje.  
Jaká je situace? Jiří

Vážený pane Jiří, 
úprava bezmotorové komunika-
ce A2 (Rohanské nábřeží) – úsek 
od Libeňského mostu po ulici 
Šaldovu – se bude realizovat 
letos v srpnu. Na podzim by mělo 
být hotovo. Realizaci bezmotoro-
vé komunikace od Thomayero-
vých sadů k mostu Barikádníků 
předpokládáme na jaře 2019.

mgR. maRtin moulis,  
pověřený vedením oddělení 

bezmotorové dopravy a bezpečnosti 
provozu, odbor dopravy (oD)

○ Dobrý den, 
není možné omezit pouliční 
hudební produkce v ulici 
Sokolovská (před Billou 
Florenc)? Od ranních hodin zde 
hraje houslista, ten je vystřídán 
bubeníkem či bubeníky a ve 
večerních hodinách nastupuje 
nejhlasitější hudebník – 
kytarista s elektrickou kytarou. 
Jeho hlasité improvizace obtěžují 
často až do 22 hodin, nesou se 
ztichlou ulicí a jedinou možností 
úniku před touto produkcí je 
zavření oken. To ale není 
v letním období příjemné, zvlášť 
když máme všechna okna bytu 
situovaná do Sokolovské ulice. 
Děkuji. 

kateřina kožušníková

Vážená paní Kožušníková, 
provozování pouliční umělecké 
produkce je v Praze regulováno 
obecně závaznou vyhláškou 
č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, dle 
které je možno na pravém břehu 
Vltavy, tedy i na Florenci, 
provozovat veřejnou hudební 
produkci každou sudou hodinu 
(tedy například v rozmezí 
10–11 hodin, 12–13 hodin apod.), 
přičemž je možno ji provozovat 
jen v rozmezí od 9.00 do 21.00 
hodin. 

Pokud by ze strany pouličních 
umělců docházelo k překračová-
ní těchto limitů, obraťte se 
prosím na Policii ČR na lince 158 
nebo na Městskou policii hl. m. 
Prahy na lince 156. Policisté 
i strážnici jsou oprávněni 
s umělcem na místě řešit 
případná porušení zmíněné 
obecně závazné vyhlášky. 

ing. milan HeJkRlík,  
vedoucí odboru živnostenského 

a správních činností (osČ)

○ Dobrý den, 
chtěla jsem poprosit, aby byly 
označeny natřené lavičky. Dne 
19. 6. jsem si zničila kraťasy 
v Draháni na zelené lavičce 
u rybníka a nebyla jsem 
rozhodně sama, všichni, co jsme 
dnes na lavičkách seděli, jsme 
odcházeli zelení. Děkuji. 

Romana Císařová
 
Vážená paní Císařová, 
lavičky kolem OC Draháň byly 
opravovány, natírány a posléze 
zapáskovány zhruba před 
14 dny. Bohužel se vyskytly 
menší nedostatky, které měl 
dodavatel oprav odstranit. Jeho 
pracovníci tyto opravy provedli 
19. června 2018 bez předchozího 
upozornění MČ Praha 8 
a lavičky opominuli zapáskovat. 

Velice se tímto omlouváme všem 
občanům, kteří vinou neopatr-
nosti prováděcí firmy přišli 
k újmě, a zároveň jsme ochotni jí 
předat případné požadavky na 
náhradu zničeného šatstva. 

ing. Pavlína žalská,  
oddělení plošné správy území,  

odbor životního prostředí (ožP)

○ Dobrý den, 
zajímalo by nás, proč po 
35 letech dochází k tak radikál-
nímu vyřezávání izolační zeleně 
v ul. Zahradnická? Chápeme, že 
okraj chodníku potřeboval 
upravit a ořezat po obou 
stranách, aby lampy osvětlovaly 
chodník. Co nás rozčiluje, je fakt, 
že byly vyřezány i sedmileté 
ořešáky odvrácené do ul. Za-
hradnická. Uvolněný chodník se 
tak stane oblíbeným průjezdním 
místem pro cyklisty, i když je dle 
dopr. značky určen výhradně pro 
pěší, MP kontroly v této lokalitě 
neprovádí a nahrává tak 
i automobilistům v projíždění 
po tomto chodníku! 

ZDeněk souČek

Vážený pane Součku, 
dané území nepatří Praze 8, 
ale hlavnímu městu Praha. 
Na necitlivou redukci keřů jsme 
za MČ Praha 8 hlavní město 
Prahu – TSK již upozornili 
a vaši stížnost předali.

ing. tomáš Beneš,  
vedoucí oddělení  

plošné správy území,  
odbor životního prostředí (ožP)

○ Dobrý den, 
chtěl bych se zeptat, zda opravdu 
hrozí, že by se mohl realizovat 
developerský projekt na 
přestavbu OC Odra, uveřejněný 
na www.bcodra.cz. Chtěl bych 
se také zeptat, zda a jaké kroky 

podniká městská část k jeho 
zamezení. V případě, že je 
městská část proti tomuto 
projektu, jak ji mohou občané 
podpořit?
  vlastimil sRsen

Vážený pane Srsene, 
samospráva městské části 
Praha 8 byla stavebníkem 
požádána o vyjádření k projekto-
vé dokumentaci k územnímu 
řízení stavby Rekonstrukce, 
přístavba a nástavba obchodní-
ho domu Odra (severně od 
ul. Lodžská). Prozatím však 
tento záměr nebyl projednán 
ani v komisi pro územní rozvoj 
a památkovou péči, ani v Radě 
městské části Praha 8.

ing. iveta  ZikmunDová,  
vedoucí oddělení architekta  

městské části, odbor územního 
rozvoje a výstavby (oÚRv)

○ Dobrý den, 
měla bych si vyzvednout nový 
občanský průkaz (náhrada za 
prošlý OP) a dostala jsem k tomu 
papírek, že si mám připravit 
bezpečnostní osobní kód.  
Kde si prosím mohu tento kód 
vytvořit? Nebo ho po mně  
budou chtít až při vyzvednutí 
OP pro budoucí použití?  
Děkuji. 
 J. ČeRná

Vážená paní Černá, 
bezpečnostní osobní kód si určíte 
sama až na místě při vyzvednutí 
nového občanského průkazu. 
Tento kód se skládá ze 4 až 
10 číslic a slouží pro bezpečnou 
autentizaci při elektronickém 
využívání některých informač-
ních systémů veřejné správy.

ing. milan HeJkRlík,   
vedoucí odboru živnostenského 

a správních činností (osČ)
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Radnice informuje

inFormace 

co umí nové občanské 
průkazy s kontaktním čipem

 nod 1. července 2018 jsou občanům Čr plošně vydávány 
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním 
elektronickým čipem (podrobně jsme o tom psali v minulém 
čísle osmičky). jaké novinky pro uživatele přináší?

co umožňuje čiP
Identifikaci vůči online službám 
veřejné správy. Držitel se může 
pomocí svého občanského 
průkazu a nainstalované 
podpůrné aplikace přihlašovat 
k online službám a portálům 
veřejné správy. Na základě 
úspěšného prokázání své 
totožnosti může občan bezpečně 
využívat služby, které daný úřad 
nabízí k vyřízení elektronickou 
cestou. Díky bezpečné a státem 
zaručené identifikaci se mohou 
provozovatelé veřejných služeb 
spolehnout na to, že jejich klient 
má u sebe svůj občanský průkaz 
a zná přístupové údaje k jeho 
funkcím. Jako výsledek 
identifikace obdrží provozovatel 
veřejné služby aktuální a platné 
údaje o totožnosti připojeného 
klienta. 

Vytváření kvalifikovaných 
elektronických podpisů. Držitel 
si do čipu může uložit kvalifiko-
vané certifikáty pro vytváření 
elektronických podpisů. Pomocí 
těchto certifikátů (a příslušných 
kryptografických klíčů) pak 
může držitel elektronicky 
podepisovat dokumenty, 
e-maily, smlouvy apod. Kvalifi-
kovaný elektronický podpis má 
podle platné legislativy stejnou 
právní relevanci jako podpis 
vlastnoruční (prostý).

Autentizaci pomocí certifikátu 
vůči informačním systémům. 
Držitel si do čipu může uložit 
autentizační certifikáty. Pomocí 
těchto certifikátů (a příslušných 
kryptografických klíčů) se pak 
může přihlašovat k informačním 
systémům. Autentizační 
certifikát musí být vydán 
kvalifikovaným poskytovatelem 
služeb vytvářejících důvěru.

identifikační funkce
Občanský průkaz je prostřed-
kem pro elektronickou identifi-
kaci s vysokou úrovní záruky, 
jak je definuje Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady 
č. 910/2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejí-

cích důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu 
(eIDAS). Vysoká úroveň záruky 
je nejvyšší a nejbezpečnější 
kategorií identifikačního 
prostředku, kterou eIDAS 
definuje. Občanský průkaz lze 
proto používat pro identifikaci 
při využívání internetových 
služeb s vysokými nároky 
na zabezpečení a prokázání 
totožnosti uživatele. 

Provozovatelé internetových 
služeb mají vysokou míru 
důvěry v identifikační údaje 
připojeného uživatele – stejnou 
míru důvěry jako při osobní 
návštěvě a předložení občanské-
ho průkazu. Provozovatelé 
služeb tedy mohou poskytnout 
stejnou úroveň služeb, aniž by 
s uživatelem museli přijít 
fyzicky do kontaktu. 

Díky novým funkcím 
občanského průkazu získávají 
všichni občané ČR univerzální 
možnost jednoduše využívat 
online služby veřejné správy 
přes internet bez nutnosti 
chodit na úřad.  Platná legislati-
va umožňuje použít občanský 
průkaz (pouze) pro identifikaci 
při komunikaci s informačními 
systémy veřejné správy. 

vytváření 
kvalifikovaných 
PodPisů
Občanský průkaz je v souladu 
s Nařízením Evropského 
parlamentu a rady č. 910/2014 
(eIDAS) kvalifikovaným 
prostředkem pro vytváření 
elektronických podpisů. Do čipu 
občanského průkazu lze 
vygenerovat kryptografické klíče 
a zapsat kvalifikované certifiká-
ty pro elektronický podpis. 
Pomocí občanského průkazu pak 
lze vytvářet kvalifikované 
elektronické podpisy. 

Kromě kvalifikovaných 
certifikátů lze do čipu občanské-
ho průkazu zapsat také 
autentizační certifikáty vydané 
kvalifikovaným poskytovatelem 
služeb vytvářejících důvěru. 

O vydání certifikátů musí držitel 
občanského průkazu požádat 
zvoleného kvalifikovaného 
poskytovatele služeb vytvářejí-
cích důvěru. Správu kryptogra-
fických klíčů s certifikáty 
provádí držitel občanského 
průkazu pomocí softwarových 
nástrojů dodávaných pro 
podporu občanských průkazů.

vŠechny oP obsahují čiP
O umístění čipu do občanského 
průkazu není třeba speciálně 
žádat. Od 1. 7. 2018 jsou všechny 
občanské průkazy vydávány 
s čipem. Čip obsahují i občanské 
průkazy pro děti mladší 15 let, 
aktivace elektronických funkcí 
čipu je možná až po dovršení 
věku 15 let. Výjimku tvoří 
občanské průkazy bez strojově 
čitelných údajů, které se 
vydávají jako dočasné s dobou 
platnosti 1 měsíc, nebo 3 měsíce, 
např. po nabytí státního 
občanství nebo pro uplatnění 
volebního práva.

Občan nemůže požádat 
o vydání občanského průkazu, 
který by neobsahoval elektronic-
ký čip. Ve výchozím stavu jsou 
elektronické funkce čipu 
neaktivní, občan si je může 
aktivovat při převzetí nebo 
kdykoliv později na úřadu obce 
s rozšířenou působností 
nastavením přístupových kódů. 
Držitel občanského průkazu si 
může využití elektronických 
funkcí rozmyslet. Není nutné 
aktivovat elektronické funkce 
čipu ihned při převzetí občan-
ského průkazu. Aktivaci je 
možné odložit na dobu, kdy chce 
držitel začít používat příslušnou 
funkci občanského průkazu. 

Aktivaci elektronických funkcí 
občanského průkazu je nutné 
provést na úřadu kterékoliv obce 
s rozšířenou působností. 
Aktivace probíhá zvolením 
přístupových kódů k identifikač-
nímu certifikátu. Další funkce 
a kódy si držitel nastavuje na 
svém počítači prostřednictvím 
podpůrné aplikace.

elektronické funkce 
lZe deaktivovat
I v případě, že držitel aktivuje 
elektronické funkce svého 
občanského průkazu, není 
povinen tyto funkce využívat. 
Navíc se může kdykoliv 
rozhodnout, že aktivované 
elektronické funkce nechce 
nadále využívat a prostřednic-
tvím linky podpory na čísle 
225 514 777 Správu základních 
registrů požádat o trvalou 
deaktivaci identifikační funkce. 
Opětovná aktivace ale možná 
není, je nutné požádat o vydání 
nového občanského průkazu.
 
starŠí verZe oP s čiPem
O vydání občanského průkazu 
s čipem mohl občan požádat již 
před 1. 7. 2018. V tomto období 
byla občanům vydávána starší 
verze čipu, která neobsahovala 
podporu identifikace a podpora 
elektronického podepisování 
nebyla na úrovni kvalifikované-
ho prostředku. uživatelé mohou 
elektronické funkce starší verze 
občanských průkazů využívat 
i nadále ve stejném rozsahu. 
Elektronické funkce čipu nelze 
upgradovat, pokud chce držitel 
využít nejnovějších elektronic-
kých funkcí, musí požádat 
o nový občanský průkaz. (red)
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zastuPitelstvo 

Praha 8 udělí tři čestná občanství

 nzastupitelstvo mČ Praha 8 
se ke svému 19. veřejnému 
zasedání sešlo 27. června 
2018 v tzv. „bílém domě“ 
a mělo na programu 25 bodů 
k jednání.

Zastupitelé nejprve minutou 
ticha uctili památku obětí 
komunistického režimu (jednání 
připadlo právě na tento den). 
Místostarosta Matěj Fichtner 
v průběhu zasedání poděkoval 
a kytici předal zastupitelce Daně 
Kvačkové, která se v Praze 8 
bezmála 40 let věnovala 
pedagogické činnosti. 

Zastupitelé jednomyslně 
odsouhlasili udělení čestných 
občanství Prahy 8 třem 
významným osobnostem, které 
se zasloužily o šíření dobrého 
jména naší městské části –  
Marii Petrželové za nezištnou 
celoživotní péčí o znevýhodněné 
děti, Josefu Vojtovi za vynikající 
sportovní výsledky a Františku 
Suchému za účast v protinacis-
tickém i protikomunistickém 
odboji. 

„Všech těchto významných 
osobností Prahy 8 si nesmírně 

vážíme a chtěli bychom tímto 
alespoň symbolicky ocenit jejich 
dlouholetou práci, v případě 
pana Suchého je to již, bohužel, 
in memoriam, neboť začátkem 
června zemřel,“ říká radní Jana 
Solomonová, která se podílela 
na přípravě a výběru oceněných. 
Čestná občanství byla udělena 
na základě doporučení Komise 
pro kulturu a volný čas RMČ 
Praha 8 a ocenění budou 
předána při slavnostním 
ceremoniálu dne 27. září 2018 
na Libeňském zámku.

Zastupitelé schválili závěrečný 
účet městské části Praha 8 za rok 
2018 (skončil přebytkem ve výši 
467 mil. Kč). Dále odsouhlasili 
Darovací smlouvy mezi MČ 
Praha 8 a Hasičským záchran-
ným sborem hl. m. Prahy, resp. 
Policií ČR. Zastupitelé projednali 
a schválili poskytnutí dotací 
v oblasti volnočasových 
nesportovních aktivit dětí 
a mládeže i dotace na dlouhodo-
bě organizovanou sportovní 
činnost mládeže na rok 2018. 

Zastupitelstvo dále schválilo 
žádost o aktualizaci obecně 
závazné vyhlášky hl. m. Prahy, 

kterou se stanoví čas, místa, na 
kterých lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry (hazard), 
a kterou se stanoví opatření 
k omezení jejich propagace. 
Bez vážnějších výhrad byla 
schválena většina bodů týkají-
cích se majetkových převodů 
či odpisu nedobytných dluhů. 
Nebyl schválen pouze úplatný 
převod nemovitosti ve vlastnic-
tví společnosti Hatari, s. r. o., do 
vlastnictví obce (tj. hl. m. Prahy), 
svěřená správa MČ Praha 8. 

Zastupitelsto obsáhle 
prodiskutovalo návrh Územního 
plánu hl. m. Prahy (tzv. Metro-
politní plán). Projednalo se více 
než 50 dílčích připomínek, 
z nichž většina byla nakonec 
zahrnuta do schváleného 
celkového Vyjádření MČ Praha 8 
k Metropolitnímu plánu.

Kompletní audiovizuální 
záznam z jednání najdete 
na www.praha8.cz v záložce 
Zastupitelstvo – online přenosy 
a záznamy. 

Další řádné veřejné jednání 
Zastupitelstva (poslední před 
říjnovými volbami) se bude 
konat 19. září 2018. (vrs)

OSMIČKA radí spoluobčanům „Psí loučky”
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Ilustrace: Roman Kliský, scénář: Vladimír Slabý

jOsef vOjtamarie petrželOvá františek suchý

Phdr. marie Petrželová
PhDr. Marie Petrželová celý svůj 
profesní život pedagoga a psycho-
loga zasvětila dětem se specifický-
mi potřebami. Je zakladatelkou 
CID (Centra integrace dětí a mlá- 
deže, o. s.) se sídlem v Karlíně, 
dodnes je jeho výkonnou ředitelkou 
i statutárním zástupcem. Jejím 
životním krédem je „Dopřejme 
krásné a šťastné dětství i dětem 
se specifickými potřebami.“ 
Paní Petrželová bydlí od r. 1978 
v Karlíně. Rozhovor s ní jsme otiskli 
v červencové Osmičce.

josef vojta
Josef Vojta je bývalý vynikající 
český fotbalista, československý 
reprezentant, držitel bronzové 
medaile z ME 1960 a stříbrné 
z LOH 1964 v Tokiu. V domácí 
soutěži získal v dresu Sparty Praha 
2x titul mistra Československa 
a 1x Československý pohár, 
2x se s ní probojoval do čtvrtfinále 
Poháru mistrů evropských zemí 
a 1x s ní vybojoval Středoevropský 
pohár. Po skončení vrcholné 
kariéry hrál mimo jiné za Meteor 
Praha VIII. V roce 2018 mu byl 
v rámci ankety Nejlepší sportovec 
Prahy 8 hlasováním veřejnosti 
udělen titul Sportovní legenda 
Prahy 8. Pan Vojta bydlí od r. 1959 
v Libni. Rozhovor s ním jsme 
přinesli v dubnové Osmičce.

ing. frantiŠek suchý
Ing. František Suchý zažil hrůzy 
nacistického i komunistického 
teroru. Za války se zasloužil, 
společně se svým otcem (byl 
ředitelem krematoria ve Strašni-
cích), o uchování záznamů o osudu 
řady nacisty popravených českých 
vlastenců. V roce 1952 byl za 
špionáž a velezradu odsouzen 
k 25 letům žaláře, ve věznicích 
strávil 12,5 roku. V roce 2011 
mu byl prezidentem Václavem 
Klausem propůjčen Řád Tomáše 
Garrigua Masaryka III. třídy. 
Pan Suchý bydlel v Bohnicích. 
Rozhovor s ním jste si mohli přečíst 
v červnové Osmičce.
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Fórum

ods Praha 8
Problém, který 
radnice nevyřeší

Otázka od Zelených navozuje 
dojem, že městská část nemá 
horší problémy než několik 
prázdných domů. V Praze 8 jich 
je podle webové databáze něco 
přes deset.

Prioritou by mělo být využití 
Löwitova mlýna, který je přímo 
vlastněn radnicí. Náklady na 
rekonstrukci se však dají 
odhadnout na více než sto 
milionů korun, které v tuto 
chvíli v pokladně kvůli vládnou-
cí koalici, jejíž nedílnou součást 
tvoří Zelení, nejsou. Nejsou 
a nebudou, jelikož letošní 
rozpočet, schválený o jeden hlas 
dodaný právě Zelenými, 
vyčerpal veškeré rezervy.

Zbývají tak prázdné domy, 
které jsou buď v privátním 
vlastnictví nebo v majetku 
státu či magistrátu. Na soukro-
mé vlastníky má radnice přes 
veškerý rétorický populismus 
vliv pramalý – k tomu nám 
postačí příklad Paláce Svět.

Státní objekty by měly být 
řešeny jejich prodejem. Pokud 
stát není schopen takový 
majetek využít, logicky takový 
majetek nepotřebuje a má se jej 
zbavit. Takový osud skoro 
potkal Karlínská kasárna, na 
která měl stát kupce, vítěze 
výběrového řízení. Bohužel, 
ministr Stropnický (ANO) tuto 
soutěž nesmyslně zrušil 
a v dalším kole už nedůvěry-
hodná vláda kupujícího 
nenašla. Místo nového kampu-
su tak máme v Karlíně vylobbo-
vanou zábavu pro „zelené 
hipstery“, která obtěžuje okolní 
obyvatele. Stát přišel o půl 
miliardy, Zelení se mají na náš 
účet kde bavit.

Můžeme si vlastně „gratulo-
vat“, že zde nemáme Kliniku, 
jakou dopustila vláda na 
Žižkově.

Přeji hezký zbytek léta.

toP 09 Praha 8
oživení 
prázdných domů? 
určitě ano!
Praha má velké množství 
prázdných bytů a domů. 
Statistický úřad uvádí, že 
neobydlených nemovitostí je 
v Praze kolem deseti tisíc. 
Příčiny tohoto stavu jsou 
zejména vleklá dědická řízení 
a soudní spory. Další příčinou 
jsou spekulace majitelů: 
příkladem jsou bytové domy 
u Plzeňské ulice na Praze 5 či 
Palác Svět v Zenklově ulici – jde 
o nemovitosti, které v 90. letech 
nakoupili italští podnikatelé. 
Městské části mají jen minimum 
nástrojů, jak vlastníka – pokud 
objekt neohrožuje zdraví 
a bezpečnost obyvatel – k opravě 
přinutit. Občas se také setkává-
me s cíleným chátráním. 

Ne vždy je možné u prázdných 
domů dohledat vlastníka; 
faktem však je, že některé domy 
vlastní také magistrát či 
městské části, nebo i stát. Zde 
je třeba co nejdříve vypracovat 
přehled prázdných objektů ve 
vlastnictví Prahy či městských 
částí a potom s ním cíleně 
pracovat. 

Domnívám se, že v této věci 
nejvíce chybí tlak města, resp. 
městských částí na řešení. 
Častým problémem jsou 
nesourodé zájmy a cíle měst-
ských částí a magistrátu, což je 
dlouhodobý nešvar nejen v této 
oblasti. Magistrát by měl mimo 
jiné převzít nápady ze zahraničí, 
kde jsou v tomto směru dál, 
např. z měst jako Londýn, 
Amsterdam nebo Berlín. 
Zastupitelé by se měli o tento jev 
více zajímat a také by měli 
spolupracovat s organizacemi, 
které mají s touto problemati-
kou praktické zkušenosti.

Také si myslíte, že Praha 8 
si zaslouží víc? Víte, co zlepšit? 
Zavolejte nám na telefon 
723 721 082. Najdete nás též 
na www.naseosmicka.cz.

Čssd
s občany 
řešíme mnohem 
důležitější věci 
Tato otázka je typickou koncent-
rací se na problém, který je pro 
občany v porovnání s ostatními 
nevýznamný. Prázdné domy 
nejsou dobrou vizitkou, ale 
na druhou stranu je většina 
těchto domů soukromá a záleží 
tak primárně na jejich vlastní-
cích, jak se svým majetkem 
naloží. Jiným tématem jsou 
památkově chráněné domy, jako 
například Palác Svět, ale 
i v tomto případě má radnice 
omezené možnosti. S italským 
majitelem se zatím nepodařilo 
příliš pohnout ani panu 
místostarostovi P. Vilgusovi ze 
Strany zelených, který to má na 
starosti. Sice zde začaly nějaké 
opravy, ale zatím nikdo neví, 
s jakým výsledkem.

Místo oživování prázdných 
soukromých domů jsou pro mne 
mnohem důležitější věci, které 
obyvatele skutečně pálí, a sice 
boj proti zahuštění sídlišť 
mrakodrapy (CPI) či zbytečnými 
obchoďáky (Kaufland v Bohni-
cích), které akorát zlikvidují 
stávající obchody. Kromě tohoto 
boje se snažíme, aby město 
přepracovalo návrh Metropolit-
ního plánu, který musí mnohem 
lépe chránit lidské zdraví. 
Opravujeme chátrající veřejná 
prostranství a zlepšujeme 
občanskou vybavenost. Nově 
budujeme bezmotorové 
komunikace a připravujeme 
výrazné zvýšení počtu parkova-
cích míst. 

Chceme zkrátka, aby občané 
pohodově bydleli bez obav 
z dalšího zahuštění zástavby 
a aby měli kde zaparkovat a kam 
odvést děti do školky či školy. 
Všem těmto prioritám věnujeme 
maximální úsilí a chceme v tom 
pokračovat. Vedle těchto 
klíčových potřeb občanů je pro 
mne řešení několika prázdných 
soukromých domů až priorita 
číslo „sto padesát“.  

Přeji vám krásný srpen.

TENTO MěSíC SE PTá:  
STRANA ZELENýCH

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.

Radomír Nepil
místostarosta   
mČ Praha 8  
za ano

Ondřej Gros
zastupitel  
mČ Praha 8  
za oDs

Tomáš Hřebík 
kandidát  
toP 09 a stan  
do ZmČ Praha 8

Vít Céza 
zastupitel  
mČ Praha 8  
za ČssD

hnutí ano
nejde o domy, 
ale kvalitu života 
občanů 
Vždy jsme se snažili zasadit 
o smysluplné využití jakýchko-
liv veřejných prostor, nejen 
budov, ale také parků, veřejných 
prostranství i dalších důležitých 
míst pro život občanů Prahy 8. 
Bylo dosaženo mnoha zlepšení 
a stále připravujeme nové 
projekty.

Bohužel ovlivnit majitele 
soukromě vlastněných budov 
je obtížné. Nemůžeme je nutit 
k lepšímu zacházení se svým 
majetkem, přesto se alespoň 
v rámci dostupných právních 
norem snažíme usměrnit, jakým 
způsobem s ním nakládají.

Co se týče zásahů do majetku 
vlastněného státem, jsme rádi, 
že se podařilo zajistit alespoň 
využití a oživení několika 
budov v Karlíně, např. Invali-
dovny, Kasárny Karlín či domu 
Za Poříčskou bránou. 

Pokud má radnice možnost 
získat nevyužitý majetek do své 
správy a využít jej tak, aby 
sloužil občanům, vždy se za to 
postavíme. Jsem velice rád, že se 
mi podařilo zajistit rekonstruk-
ci rodinného a komunitního 
centra v nevyužívaném objektu 
ve vnitrobloku domu v Kobyli-
sích. Kobyliské centrum bude 
programově navazovat na 
úspěšné rodinné centrum 
Osmička pro rodinu pod 
vedením Kateřiny Halfarové, 
která odvádí skvělou práci pro 
rodiny s dětmi a seniory. 

Jakékoliv projekty, které 
zlepšují našim občanům život, 
budou vždy vítány a nezáleží, 
v koho vlastnictví jsou objekty 
či prostranství, kde se nachází. 
Těším se například na rekon-
strukci Negrelliho viaduktu 
a nové využití vnitřních 
oblouků, které nabídnou 
zajímavý kulturní a společen-
ský program. Do budoucna 
budeme podobné projekty 
určitě i nadále podporovat. 

Přeji vám všem spoustu 
krásných dní. 
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kdu-Čsl, 
osmiČka sobě 
a nezávislí
ve prospěch lidí 
Jako kandidát do Senátu 
v Praze 8 (a okolí) jsem hluboce 
přesvědčený, že každý člověk má 
právo na lidsky důstojné 
základní podmínky k životu – 
včetně přiměřeného bydlení. 
Společnost, kde musejí někteří 
její členové, co se týče podmínek 
bydlení, živořit, není v pořádku 
a spravedlivá. Úkolem politiky 
– i té lokální, komunální – je 
svým občanům problém bydlení 
pokud možno odlehčit. Vyžaduje 
to od místních politiků opravdo-
vý, živý a vytrvalý zájem 
o životní podmínky svých 
spoluobčanů. Je třeba prolomit 
lhostejnost, překonat nedosta-
tek vůle k dotahování reálných 
řešení problémů, které občany 
v našem obvodě denně trápí.

Když zůstávají domy, objekty 
v našich čtvrtích dlouhodobě 
prázdné a jenom bez užitku leží 
ladem – je to špatně. A samo-
zřejmě je pak povinností 
svědomitých politiků usilovat 
o co možná rychlou změnu 
k lepšímu. Radnice by měla 
aktivně mapovat ,,prázdné 
domy“ v našem obvodě. 
A iniciovat pak jednání 
s majiteli, která by co nejrychle-
ji vedla k přiměřenému využití 
příslušných objektů – ať už 
k bydlení nebo k jinému 
vhodnému účelu. Může přitom 
jít o využití jak dlouhodobé, tak 
třeba i krátkodobé, ,,provizorní“, 
než se nalezne trvalejší 
východisko. Dobrým příkladem 
takového alespoň ,,prozatímní-
ho řešení“ z naší současnosti je, 
myslím, využití velkého objektu 
Karlínských kasáren jako 
zajímavého prostoru pro 
širokou veřejnost s kavárnou, 
letním kinem a dětským 
hřištěm.

ksČm
nejde jen 
o prázdné domy

Prázdné domy bych rozdělil na 
tři základní kategorie. Domy, 
které jsou prázdné nebo zčásti 
prázdné z toho důvodu, že nejsou 
vyjasněné majetkové vztahy, na 
domy, které jsou prázdné, 
protože někomu patří, přičemž je 
má majitel z jakýchkoliv důvodů 
jako jakousi pojistku do budouc-
na nebo nemá finance na to, aby 
dům opravil. Dále jde o domy 
nebo objekty, které jsou sice 
prázdné, ale majitelé do nich 
nechtějí investovat jen proto, 
protože by je nebo pozemek, na 
kterém stojí, rádi proměnili 
v nějaký výnosnější projekt, 
například dvacetipatrový dům 
s čtyřmi sty byty, kdy by se jeden 
menší byt neprodával pod pět až 
šest milionů korun.

Jak z toho ven? Radnice 
Prahy 8 se už v minulém roce 
začala zbavovat domů, které 
vlastnila jen zčásti, a byly pro ni 
zjevným finančním břemenem. 
Za odhadní ceny je prodala 
dalším vlastníkům. Opozice sice 
tento krok kritizovala, ale podle 
mého názoru byl jednodušší 
a levnější než nekonečně se 
táhnoucí spory, kdy nikdo 
z majitelů bez souhlasu toho 
druhého nemohl prakticky nic. 
V druhém a třetím případě lze 
těžko komukoliv cokoliv 
nařizovat, když na něj nemám 
zákonnou páku. Jen se podívej-
me na bývalá kina Dukla 
a Ládví, na chátrající nákupní 
centra, která v sedmdesátých 
a osmdesátých letech řada z nás 
pamatuje jako upravené 
a užitečné objekty občanské 
vybavenosti a kulturního 
života. Zkrátka občané i zastu-
pitelé by často chtěli, ale zatím 
není znám způsob, jak se 
domoci toho, aby radnice, která 
není vlastníkem, mohla 
rozhodnout, k čemu který 
objekt využít, zda jej zrekon-
struovat nebo zbořit a na jeho 
místě vybudovat stavbu, která 
by byla lidem ku prospěchu. 
Je to tak správně? 

má radnice usilovat o oživování prázdných domů?  
a jakými způsoby?

Hayato Okamura
kandidát do senátu 
ve volebním obvodě 
Praha 8

Zdeněk Nagovský 
zastupitel 
mČ Praha 8  
za ksČm

Hana Matoušová
radní  
mČ Praha 8  
za stranu zelených

Václav Stránský
kandidát 
do zastupitelstva 
za osmička žije

strana 
zelených
v karlíně 
se povedl malý 
zázrak
Prázdné domy v Praze jsou 
problém, domy chátrají a jejich 
okolí často trpí vandalismem 
a nepořádkem. Je tedy v zájmu 
města domy oživit – byť 
dočasně.

Zeleným se podařilo pomoci 
oživit tři objekty v Karlíně: 
Invalidovnu, Kasárna a magist-
rátní dům Za Poříčskou branou. 
Osobně to považuji za malý 
zázrak. Povedlo se nám po 
dlouhých jednáních s různými 
státními subjekty vyjednat 
pronájmy pro iniciativy, které 
budovy využijí pro komunitní 
a umělecké akce. Karlínu přibyly 
dvě hudební scény, letní kino, 
galerie a recyklační dílna. Podle 
nás by stát měl se svým 
majetkem hospodařit tak, 
že nevyužité budovy pronajme 
pro veřejně prospěšné projekty. 
Bohužel to není běžná praxe 
a řada budov v majetku státu 
zbytečně chátrá.

Další výzvou jsou zanedbané 
pozemky a budovy v soukro-
mých rukou. Zde je mandát 
radnice pro jednání slabší. 
Ale i zde se dají vyjednat 
zajímavé spolupráce. Iniciativa 
Jako doma získala pronájem 
domu v Karlíně, jejž majitel 
pronajal dočasně, než získá 
potřebná povolení k rekonstruk-
ci. My se letos pokoušíme jednat 
s vlastníky, zda by na svých 
pozemcích nechtěli provozovat 
dočasně komunitní zahradu.

Libeň má svoji smutnou 
zkušenost s Palácem Svět, který 
vlastní italský majitel. Ten 
slibuje dokončení ještě letos, 
tak se necháme překvapit, zda 
to skutečně splní. Památková 
ochrana v Česku nefunguje příliš 
dobře a nedokáže nezodpovědné 
vlastníky donutit k potřebným 
opravám. Palác Svět, i když bude 
letos opraven, ztratil velkou část 
architektonických a historických 
kvalit, bohužel.

osmiČka žije
Začít můžete 
na dlážděnce
Ano, město se musí snažit 
o oživení každého prázdného 
objektu. Obzvláště v situaci, kdy 
řeší zoufalý nedostatek bytů. 
Prázdné objekty také dlouhodo-
bě snižují kvalitu bydlení 
v celém okolí – protože kdo chce 
bydlet vedle chátrajícího domu?

Město se nemá takových 
domů zbavovat, jak tomu 
v minulosti bylo, ale má jim 
vrátit jejich původní funkci 
(v případě bytových domů), nebo 
je přeměnit v plnohodnotné 
součásti města (to se může dít 
přestavbou na školy, školky 
nebo třeba zdravotnická zaříze-
ní). Město tak získává i příjem 
z pronájmu. Podívejme se 
ostatně, kolik má městská část 
Praha 8 ve správě prázdných 
nebytových prostor. Opravdu si 
můžeme dovolit nechat je ležet 
ladem?

Městská část má několik 
způsobů, jak prázdné domy 
oživovat. Ty, které má ve své 
správě, může rekonstruovat 
a najít pro ně nájemníky. 
Příkladem takového nevyužité-
ho objektu může být někdejší 
dům sociálních služeb Na Dláž-
děnce, který od března 2017 zeje 
prázdnotou. 

Pokud jde o domy, které patří 
Hlavnímu městu Praze, ale naše 
městská část je nemá ve své 
správě, lze jednat s magistrátem 
o jejich lepším využívání, 
popřípadě požádat o svěření do 
správy. Na území Prahy 8 je také 
několik prázdných bytových 
domů v soukromém vlastnictví. 
Na ně už Osmička žije upozorni-
la: jde například o domy 
v Primátorské, Srbově nebo 
Prosecké ulici. I tady může 
město aspoň iniciovat změnu 
a jednat s majiteli o oživení.

Ale pojďme začít tam, kde 
radnice měla jednat už dávno: 
v domě Na Dlážděnce mohly být 
už rok třeba učitelské byty.
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Vyhovuje  Vám  četnost  odvozu  tříděného  
odpadu?

Rozhodně  
ano
13%

Spíše  ano
19%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
19%

Spíše  ne
28%

Rozhodně  
ne

21%

Průzkum

Vyhovuje  Vám  osobně  četnost  odvozu  
směsného  odpadu?

Rozhodně  
ano
12%

Spíše  
ano
19%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
27%

Spíše  
ne

23%

Rozhodně  
ne

19%

Vyhovuje vám četnost odvozu  
tříděného odpadu?

Vyhovuje vám osobně četnost  
odvozu směsného odpadu?

jedenáctá sonda do veřejného mínění obČanů Prahy 8

aktuálně o odvozu odpadu a recyklaci
Časopis osmička ve spolupráci s výzkumným projektem 
Phoenix research on-line pokračuje v unikátní každoměsíční 
sondě do veřejného mínění a postojů občanů Prahy 8. každý 
měsíc, vždy na jiné téma, k jinému problému a odlišné oblasti 
života na osmičce. 

V pořadí už jedenácté téma 
měření se tentokrát věnuje 
zjišťování míry spokojenosti 
s odvozem odpadu, dostupností 
velkoobjemových kontejnerů 
a možnosti recyklace tříděného 
odpadu v osmé městské části.

Tohoto šetření názorů se ve 
dnech od 21. června až do 
7. července 2018 účastnilo 
celkem 511 respondentů, kteří 
žijí na území městské části 
Praha 8. Ti rovněž museli 
spadat do adekvátních kategorií 
dle pohlaví, věku, i vzdělání, 
navíc v takovém počtu, aby to 
odpovídalo typickému rozložení 
obyvatelstva Prahy 8. Jen tak je 
zajištěna reálnost a reprezenta-
tivnost výsledků výzkumu.

První položená otázka 
výzkumu zjišťovala míru 
spokojenosti s četností odvozu 
směsného odpadu. Převažuje 
neutrální hodnocení, a to 

u 27 procent občanů, o čtyři 
procenta méně jich pak má dílčí 
výhrady. Po 19 procentech 
respondentů četnost odvozu 
spíše kvituje, stejně početná 
skupina dalších odpovídajících 
by však ocenila ještě častější 
odvoz. Zbývajících 12 procent 
reakcí je rozhodně spokojeno se 
stávající mírou odvozu směsné-
ho odpadu na osmičce.  

Druhý anketní dotaz zkoumal 
hodnocení intenzity odvozu 
tříděného odpadu. Necelá 
třetina (28 procent) odpovídají-
cích by uvítala spíše častější 
odvoz, k čemuž se jednoznačně 
přiklání 21 procent odpovědí. 
Necelá pětina (19 procent) váhá 
a nepřiklání se k žádné 
vyhraněné odpovědi. Dalších 
19 procent respondentů je spíše 
spokojeno s aktuální mírou 
odvozu recyklovaného odpadu 
a zbývajících 13 procent 

vyjadřuje svou plnou spokoje-
nost a aktuální stav by 
neměnilo.

Třetí otázka se občanů 
dotazovala na jejich spokoje-
nost s počtem velkoobjemových 
kontejnerů na Praze 8. Nejčas-
tějším postojem ve výzkumu 
bylo neutrální hodnocení, a to 
u 39 procent odpovědí. Přesně 
pětina dotázaných spíše 
souhlasí s aktuální nabídkou 
kontejnerů pro odpad. Šestnáct 
procent oslovených má dílčí 
výhrady, o čtyři procenta méně 
odpovídajících je pak zcela 
spokojeno. Zbývajících 13 pro-
cent reagujících by počet 
kontejnerů navýšilo.

Předposlední dotaz se 
věnoval zjišťování u občanů, zda 
má Praha 8 více likvidovat 
skládky. Více než třetina 
respondentů (33 procent) 
nezaujala v této věci jasný 
postoj, 27 procent se spíše 
přiklání k další aktivitě osmičky 
v tomto problému. Shodně 
po 14 procentech odpovědí se 
přiklání k jednoznačné aktivitě 
v likvidaci skládek a řešení 

zavážených ploch. Stejně častá 
odpověď, 14 procent občanů, 
však nevnímá tento problém 
jako tak zásadní. Zbývajících 
12 procent reakcí nepovažuje 
tento problém za nijak závažný 
a je přesvědčeno, že to není 
téma pro Prahu 8. 

Závěrečná otázka výzkumu 
se u občanů zajímala, zda má 
radnice posílit počet sběrných 
nádob pro recyklaci a konkrét-
ně na jaký typ tříděného 
odpadu. Nejčastější odpovědí, 
a to u 17 procent respondentů, 
byl apel na zvýšení všech typů 
sběrných nádob, 16 procent by 
upřednostnilo nádoby na papír, 
14 procent na plast. Jedenáct 
procent dotázaných si zvolilo 
odpověď „nevím“, 9 procent pak 
preferuje nádoby na bioodpad, 
shodně po 7 procentech reakcí 
by ocenilo nádoby na textil 
a elektroodpad. Zbývajících 
7 procent respondentů je se 
stávající nabídkou a počtem 
recyklačních míst plně 
spokojeno.

Podrobné výsledky najdete 
v jednotlivých grafech.  (red)
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Považujete  Vy  osobně  za  závažný  
problém  Prahy  8  likvidaci  skládek  a  

zavážených  ploch?

Rozhodně  
ano
14%

Spíše  ano
27%

Nevím,  neumím  
odpovědět

33%

Spíše  ne
14%

Rozhodně  
ne

12%

Je  podle  Vás  množství  
velkoobjemových  kontejnerů  v  Praze  8  

dostačující?

Rozhodně  
ano
12%

Spíše  ano
20%

Nevím,  
neumím  

odpovědět
39%

Spíše  ne
16%

Rozhodně  
ne

13%

Měla  by  podle  Vás  Praha  8  posílit  
množství  sběrných  nádob  na  konkrétní  

typ  tříděného  odpadu?

Ano, na 
elektroodpad

8%

Ano, na 
bioodpad

11%

Ano, na textil
9%

Ano, na 
plast
17%

Ano, na 
sklo
15%

Ano, na 
papír
19%

Ano, na 
všechny typy 
tříděného  
odpadu

21%

18-‐24 10,7% <ZŠ 0,8% muž 49,0%
25-‐34 18,4% ZŠ 18,2% žena 51,0%
35-‐44 18,4% OU 34,8%
45-‐54 15,7% SŠ 7,2%
55+ 36,8% SOŠ 25,7%

VŠ 13,2%

MČ Praha 8

18-24
11%

25-34
18%

35-44
18%

45-54
16%

55+
37%

<ZŠ
1%

ZŠ
18% OU

35%

SŠ
7%SOŠ

26%

VŠ
13%

muž
49%

žena
51%

pohlaví

věk

vzdělání

511 respondentů   |   CAWI

sběr: 21.6.2018 - 7.7.2018

Je podle vás množství velkoobjemových 
kontejnerů v Praze 8 dostačující?

Považujete vy osobně za závažný  
problém Prahy 8 likvidaci  

skládek a zavážených ploch?

Měla by podle vás Praha 8 posílit  
množství sběrných nádob na konkrétní  

typ tříděného odpadu?
mč Praha 8
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Rozhovor

Roman neRuDa, it věDeC a muZikant:

fungování mozku se dá 
matematicky vyjádřit

 nPokud si vědce představu-
jete jako nějaké suchary, 
pak jste se ještě nepotkali 
s romanem nerudou. ten 
se v ústavu informatiky 
akademie věd Čr v kobyli-
sích věnuje výzkumu umělé 
inteligence, přednáší na 
matematicko-fyzikální 
fakultě uk a zároveň píše 
texty, hraje na klávesy 
a zpívá v alternativní 
punk-rockové kapele sdruže-
ní rodičů a přátel roPy. 

Začněme netradičně úryvkem 
z jedné písničky: Když mi teda 
nechceš dát, nemohla bys mi 
aspoň pučit…
(smích) „Jé, vy jste na mě 
vyhrabal hříchy mládí, to je 
jedna ze starších písní Sdružení 
rodičů a přátel RoPy.“

Jak se snoubí věda a rocková, 
ve vašem případě punk-rocková 
hudba?
„Velice dobře, ostatně mezi vědci 
je spousta muzikantů. Nedávno 
jsme hráli na festivalu akade-
mických kapel A-fest v Brně…“

Co se hrálo? Mně u moravské 
muziky automaticky naskočí 

cimbál, husličky, Jiří Pavlica, 
Vlasta Redl…
„Hrály se různé žánry, od folku 
po Led Zeppelin… Hudba se dá 
matematicky vyjádřit. Jeden 
student na MFF napsal počítačo-
vý program, který se naučil hrát 
klasickou hudbu, tak trochu jako 
by ji složil Bach.“

Nechtěl jste být spíš muzikant 
než vědec?
„Hudba je důležitou součástí 
mého života. Měl jsem vždycky 
rád literaturu, psal jsem texty 
pro své kamarády a pak mi 
někdo navrhnul, abych si je taky 
sám zpíval. Tak vzniklo uskupe-
ní Sdružení rodičů a přátel RoPy. 
Kapelou mého dospívání byl 
např. Kraftwerk, jejich elektro-
nická hudba a stylizace do 
robotů mě hodně ovlivnila.“

To jsme někde v polovině 80. let, že?
„Dospíval jsem v dobré době, 
počítače se najednou zmenšily 
a z počítačových sálů s děrnými 
štítky se přestěhovaly na stůl… 
Takže do mých úvah čím se živit 
vstoupila ryze praktická úvaha. 
Řekl jsem si, že můžu být buď 
dobrý spisovatel a špatný 
programátor, anebo dobrý 
programátor a psaní mít jako 

hobby. A zvolil jsem programá-
torskou cestu. Coby kluk z Ústí 
nad Labem jsem se dostal na 
Matfyz do Prahy a tím vlastně 
také začalo moje spojení 
s Prahou 8.“

Jak to?
„Matematicko-fyzikální fakulta 
měla tehdy koleje v Troji, ale my 
jsme si s kamarádem brzy prona- 
jali v Bohnicích byt. Pak jsem se 
s přítelkyní, ze které se stala 
manželka, sice různě stěhovali, 
ale na bohnických a čimických 
adresách jsme bydleli snad 10 let. 
A byť nyní bydlíme jinde, já 
dodnes v Kobylisích v Ústavu 
informatiky pracuji.“

Jaký byl váš tehdejší studentský 
život, když jste zrovna nestudo-
val? Hospůdky?
„Měli jsme s kapelou zkušebnu 
v jednom čimickém skladu, 
chodili jsme Na Vyhlídku, kde 
koncertovali (a pili) Paleček 
a Janík, nebo na Vlachovku, tam 
zase kraloval Pepíček Zíma, nebo 
k Hoffmanům…“

Dnes patříte ve svém vědeckém 
oboru k uznávaným kapacitám. 
Jak byste laikům přiblížil svět 
informačních technologií?

„Informatika je poměrně mladý 
obor. Velmi zjednodušeně, 
jedním z jeho zakladatelů byl 
vlastně první hacker na světě 
– britský profesor Alan Turing, 
který za 2. světové války dokázal 
nabourat německý šifrovací 
stroj Enigma a rozluštit jeho klíč. 
V polovině 20. století začaly 
vznikat první stroje, které 
nefungovaly jen jako kalkulačka, 
ale daly se skutečně naprogra-
movat, a tehdy se také od 
matematiky oddělila informati-
ka jako teoretická disciplína. 
A už v polovině 50. let lidé začali 
přemýšlet o tom, jestli počítače 
někdy dokážou víc než jen to, 
co jim zadá programátor – 
o umělé inteligenci.“

O umělé inteligenci uvažovali 
nejdřív spisovatelé sci-fi…
„Ano, známe to například už od 
Čapka, literatura v tomto vždy 
výzkum předbíhá. Ale ono se to 
velice rychle přelilo do skutečné 
vědy, začali vznikat první 
neforemní roboti osazení čidly 
a řízení počítačovými programy, 
které umožňovaly takové 
‚pračce‘ jezdit po místnosti 
a při tom do ničeho nenabourat. 
A dnes se autonomní auta blíží 
okamžiku, kdy se budou sériově 
vyrábět.“

Bude pak na silnici bezpečněji?
„Pokud by jezdila jen auta bez 
řidičů, tak určitě. Autonomní 
auta nebudou porušovat 
dopravní předpisy, navíc budou 
mezi sebou komunikovat, uvidí 
se i za rohem, kam člověk nemá 
šanci dohlédnout, reagují 
mnohem rychleji. Je ovšem 
pořád spousta věcí k doladění.“

A může to doladit sama umělá 
inteligence? Dnes přece jsou 
programy, které učí samy sebe.
„umělá inteligence zatím není 
na myslící úrovni srovnatelné 
s lidskou inteligencí, a kdo ví, 
zda někdy bude. Programy se 
dnes mohou učit, ale vždy jen 
řešit jeden omezený problém, 
který jim člověk dobře definuje.“ 

Už dnes se ale vedou debaty 
například v oblasti autorského 
práva, kdy je to „něco“, co vytvoří 
samoučící se program, ještě 
produktem programátora, a kdy je 
autorem už sám program, stroj.
„Je dobře, že takové úvahy 
probíhají, ale myslím, že bude 
ještě nějakou dobu trvat, než 
budou programy takto auto-
nomní. Programy se musí naučit 
řešit věci, nad kterými my se 
vůbec nezamýšlíme. Vrátím se rOman neruda jako zpěvák v kapele Sdružení rodičů a přátel RoPy...
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Kvůli programátorovým 
chybám padají aplikace 

ve vašem telefonu, 
ale někdy i letadla. 

celý rozhovor  
najdete na 

 www.praha8.cz

opět k autonomním autům – 
Google dříve testoval svoje vozy 
v Kalifornii. Tam je pořád hezké 
počasí a vše probíhalo báječně. 
Najednou začalo pršet a pro-
gram nevěděl, co má dělat. 
Změnily se totiž podmínky, 
na které algoritmus vůbec nebyl 
připravený.“

Funguje lidský mozek jako 
počítač, resp. počítač jako lidský 
mozek?
„Mozek má obrovské množství 
neuronových spojů a my si 
myslíme, že se to dá matematic-
ky vyjádřit. Popis toho, jak 
funguje jeden neuron, je, 
řekněme, středoškolská úroveň 
matematiky – neuron má nějaké 
vstupy, přikládá jim nějaké váhy, 
odborně se jim říká synaptické 
váhy a spojům synapse, 
a spočítá svůj výstup. učení 
spočívá v tom, že se tyto váhy 
upravují podle toho, co se daný 
neuron má naučit. Složitost to 
získá až tím, že se spojí spousta 
neuronů dohromady, které 
vytvoří neuronovou síť.“

Co dokáže jeden neuron?
„Nic moc. Představte si, že 
neuron má dva vstupy a tohle 
(ukazuje na stolek s čokoládový-
mi a žlutými sušenkami) je jeho 
vstupní prostor. Neuron mi 
dokáže nakreslit čáru a něco 
oddělit. Bude mi odpovídat, 
tohle je nula a tohle jednička, a já 
si řeknu fajn, mám rozpoznávač 
čokoládových sušenek. Když 
jsou neuronů tisíce a v několika 
vrstvách, najednou dokáže 
z obrázku rozpoznat například 
písmena.“

To přece nemůže být žádný 
problém.
„Pro lidský mozek ne. Ale pro 

počítač ano. Když něco vyfotím, 
vidím na záběru spoustu detailů, 
že po silnici mezi poli s kvetoucí-
mi slunečnicemi jede auto, 
v dálce jsou hory a na nebi 
mráčky. Pro počítač je to jen 
shluk pixelů. Až specializovaný 
software vám dokáže přečíst 
písmena. Toho využívají už teď 
například kamery u dálnice, 
které přečtou vaši SPZ a upozor-
ní vás, že jedete příliš rychle. Říká 
se tomu optické rozpoznávání 
znaků a je to veliký úspěch 
strojového učení, nebo chcete-li 
umělé inteligence. A za tím je 
právě umělá neuronová síť.“

Jak se to počítač naučí? 
„Většina takového učení je 
takzvané učení s učitelem. To 
znamená, že počítači připravíme 
obrovské množství příkladů, 
kterými dokážeme říct, jak má 
odpovědět. Na spoustě obrázků 
bude písmeno A v nejrůznějších 
podobách a my mu to A vždycky 
ukážeme. A tím ten software 
naučíme to A rozeznávat.“

Když ale uděláte v zadávání 
programu chybu, tak se stane co?
„Dneska se programuje ve 
vyšších programovacích 
jazycích, ke kterým existují 
překladače, které naše zadání 
převádějí do systému nul 
a jedniček, strojového kódu, 
který pak počítač vykonává. 
Programátor to píše zhruba 
stejně jako ve wordu a používá 

vyjadřování jako: když je 
hodnota vstupu taková, udělej 
toto, jinak udělej něco jiného. 
Když jsem začínal, tak jsem 
programoval v jazyce Fortran na 
děrné štítky – a když jsem někde 
zapomněl středník, byl to den 
zdržení. Dnes je to pár vteřin.“

Takže pozice čárky je stejně 
důležitá jako v běžném psaném 
textu? Příklad: Věta „Jezte, děti.“ 
má zcela jiný význam s čárkou než 
bez čárky. 
„Přesně. Programátor píše svůj 
program, pak zmáčkne zelenou 
šipku, program to přeloží 
a případně řekne – tady vám 
něco chybí. Syntaktické chyby 
jsou tedy jednoduché na 
odhalení, software má svou 
vlastní velmi přísnou gramatiku. 
Horší jsou logické chyby, když 
programátor opomene nějakou 
možnost, anebo naučí model 
umělé inteligence něco špatně. 
Kvůli takovým chybám vám pak 
padají aplikace ve vašem 
telefonu, ale někdy i letadla.“

A dokáže umělá inteligence sama 
sebe někam posunout?
„To je hluboká otázka. My máme 
dva přístupy k umělé inteligenci 
a neznáme, co je nejlepší řešení. 
Tradičnější přístup už z 50. let se 
nazývá „shora“ a trošku to 
odpovídá programování. 
Snažíme se popsat naše znalosti 
pravidly a vztahy mezi nimi, aby 
tomu ten druhý, a také počítač 
rozuměl. Třeba popsat rodinu 
– ta jako celek sestává z lidí, kteří 
mají mezi sebou nějaké vztahy. 
Že Lenka má za manžela Karla 
a mají děti Karlíka, Pepíka 
a Aničku. A když to dobře 
popíšu, tak umělé inteligenci 
můžu zadat: Karlík a Pepík, jaký 
je mezi nimi vztah? A ona 
odpoví, že jsou bráchové. 
Algoritmy používají matematic-
kou logiku a umí uvažovat 
v rámci tvrzení pravda – neprav-
da. Nefunguje to tak dobře 
u otázek typu: Jak to děláte, že 
řídíte auto? Člověk by odpově-
děl, že udržuje nějakou rychlost, 
točí volantem, ale počítač 
s neurčitými informacemi moc 
pracovat neumí.“

Vybrat z nějaké množiny jen velké 
lidi by neuměl?
„Kdo je velký? V Holandsku jsou 
velcí lidé dvoumetroví, v Japon-
sku jsou jako velcí braní dejme 
tomu metr osmdesát a výš. 
Každý z nás těm pojmům rozumí 
a běžně je používá, ale jsou 
neurčité a algoritmus s přístu-
pem shora s nimi neumí dost 

dobře pracovat, i když existují 
metody jako fuzzy logika, které 
se o to snaží. Naopak výhodou 
přístupu shora je exaktnost. 
Firma IBM udělala program 
Watson, který načetl do 
strukturovaných databází 
všechny dosažitelné encyklope-
die a vyhrál v americké znalost-
ní soutěži Jeopardy, obdobě 
našeho Riskuj, dnes pomáhá 
lékařům například při diagnosti-
ce nádorů.“

A ten druhý přístup?
„To je metoda zdola, aby se to 
nepletlo. Inspirujeme se tu 
přírodou – typickým představi-
telem jsou umělé neuronové sítě. 
Stejně jako novorozenec i nová 
neuronová síť nic neumí, je jen 
náhodně inicializovaná. A stejně 
jako malé dítě se vše musí naučit 
– třeba zvířata. Já jsem učitel 
a ukazuji systému tisíce obrázků 
psů a koček v nejrůznějších 
podobách… Síť mi odpovídá 
jednička pejsek, nula kočička. 
Když je to špatně, síť si na 
základě své chyby upraví 
synapse tak, aby příště to bylo 
lépe. Toto učení samozřejmě 
trvá hodiny a hodiny.“ 

Takže je to učení na základě 
zkušenosti?
„Když se učíte malou násobilku, 
nejdřív vůbec nevíte, co to je, ale 
po nějaké době vám docvakne 
systém a pak už dokážete 
odvodit další vztahy a odpově-
dět i na složitější příklady. Tomu 
se říká systém generalizace. 
Když učíme systém rozpoznávat 
kočičku, věříme, že na základě 
desetitisíců obrázků kočiček pak 
rozpozná podle charakteristic-
kých znaků i kočičku, kterou ve 
skutečnosti nikdy neviděl. 
Problém je v tom, že je to pro nás 
tak trochu černá skříňka, uvnitř 
které jsou statisíce neuronů, 
a my už nevíme, proč reagují 
zrovna takhle. Algoritmus učení 
chápeme, matematicky víme, co 
se děje, ale úloha je už tak 
složitá, obsahuje miliony čísel 
a do těch milionů už nikdo 
pořádně nevidí.“

Třeba tam běhají nějací permoníci 
a přehazují bity vidlemi?
(smích) „Přesně tohle o tom ví 
i odborník, akorát se to snažil 
zakamuflovat do učených slov.“

vlaDimíR slaBý

...a jakO pedagOg za katedrou Matematicko-fyzikální fakulty.
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Městská část Praha 8 vás srdečně zve do 

letního kina
Od 3. do 4. září 
zastaví na parkovišti 
u OC Draháň 
(u křížení ulic Čimické a Na Zámkách) 

mobilní letní kino 
Cooltourbus.

Promítané fi lmy:

pondělí   3. září

úterý      4. září

Dejte mi pokoj 

Dvě nevěsty, 

jedna svatba

Začátky promítání 
po setmění, od 20.30 hodin.
Těšíme se na vás! 
Akce se koná pod záštitou radní 
pro kulturu Jany Solomonové.

Všechna promítání 

jsou zdarma!

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Čimické trhy

nákupy 
za doprovodu 
živé hudby

 nČimické trhy letos v březnu 
úspěšně odstartovaly svou 
druhou sezonu. nabídly 
pestřejší nabídku zboží 
i zajímavý doprovodný 
program.

Novinkou byla živá muzika. 
Pravidelně první sobotu v měsíci 
doprovázela trhy hudební 
kapela. Navštívili nás: Pošumav-
ská dudácká muzika, Duo 
Regent, Černej kůň. Navíc se 
konal letní bonus v podání 
kubánské kapely Atarés. Živá 
muzika dodá vždy na atmosféře. 

Tento rok se podařilo sehnat 
i více prodejců, a tak trhy byly 
zajímavější. Lidé se s oblibou na 
čimické Draháni scházejí se 

svými přáteli, rodinami a známý-
mi. Každou sobotu se sem 
pravidelně vrací strávit příjem-
ný čas. Atmosféra panuje velmi 
přátelská a milá. 

Na co se mohou návštěvníci 
těšit po letní přestávce od září? 
V místě konání trhů – tedy na 
Draháni – přes léto probíhají 
úpravy, opravy a další „vylepšo-
váky“. Objekt bude na konci 
prázdnin vyčištěn, konstrukce 
nově natřená, budou zde nové 
lavičky a přímo v místě trhů 
vysazeny nové záhonky 
s květinami. Místo pro pravidel-
né setkávání obyvatel Čimic 
a blízkého okolí tak získá nový 
šmrnc a potěší zajisté každého 
příchozího.

Za podpory MČ Praha 8 se 
pravidelná muzika zintenzivní 
a zpestří trhy dvakrát měsíčně. 
Obzvláště na trzích před 
Vánocemi bude hudba příjem-
ným doplňkem.

Pořadatelé trhů se snaží 
sehnat ještě více prodejců 
s rozdílným sortimentem, aby 
bylo, jak se říká, z čeho vybírat. 
Stabilní prodejci, jako jsou 
Zelenina od Černých, Pekárna 

Kejval, DobráKávička, uzeniny 
od pana Novotného, Farma Bláto, 
BioVavřinec se budou zajisté dál 
těšit na své stálé zákazníky. Mezi 
nováčky pak přibudou prodejci 
s keramikou, stánek s trdelníkem, 
dřevěné nádobí a další. Čimické 
trhy pokračují pravidelně každou 
sobotu od 1. září až do Vánoc, 
přesněji do 22. prosince. 

magDaléna JaneČková

na draháni si během Čimických trhů od září budete moci opět vybrat 
z pestré nabídky čerstvé zeleniny a spousty  dalších výrobků.

Pozvánky
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Představujeme

jak se dělá věda na osmiČce – ústav inFormatiky av Čr, v.v.i. 

místo, kde se 
modeluje umělá 
inteligence

 nústav informatiky patří v akademii věd k těm mladším, 
byl založen v roce 1975 jako centrální výpočetní středisko 
Československé akademie věd, aby poskytoval služby 
spojené s vědeckými výpočty ostatním ústavům. v roce 1980 
změnil ústav název i poslání, stal se střediskem výpočetní 
techniky a získal statut výzkumného ústavu. 

Během devadesátých let se 
Ústav informatiky transformo-
val na standardní vědeckou 
instituci zabývající se základním 
výzkumem v informatice. Dnes 
má Ústav informatiky, sídlící 
v ulici Pod Vodárenskou věží, 
pět oddělení a 110 zaměstnanců, 
kteří se pod vedením ředitele 
prof. Emila Pelikána věnují 
výzkumu v moderních oblastech 
počítačových věd. 

Oddělení strojového učení se 
zabývá modely umělé inteligen-
ce, jako jsou neuronové sítě nebo 
evoluční algoritmy, které 
umožňují autonomní učení 
počítačových systémů. Aplikace 
takových metod jsou dnes časté 
v oblasti data miningu, robotice 
nebo rozpoznávání obrazu. 
Oddělení statistického modelo-
vání používá statistické a výpo-
četní metody pro vytváření 
robustních modelů a analýzy dat 
s aplikacemi v bioinformatice 
a medicíně. Oddělení složitých 
systémů se zabývá teoretickou 
analýzou a modely komplexních 
systémů s mnoha interagujícími 
částmi. Praktické aplikace 
zahrnují klimatologii a meteoro-
logii, analýzu a modelování 

mozkové činnosti nebo počítačo-
vou bezpečnost. Oddělení 
výpočetní matematiky se zabývá 
základními problémy využití 
počítačů k vědecko-technickým 
výpočtům. Oblasti optimalizač-
ních algoritmů nebo numerické 
lineární algebry stojí za úspěšný-
mi aplikacemi od návrhu 
aerodynamiky letadel po 
internetové prohledávače. 
Oddělení teoretické informatiky 
zkoumá fundamentální problé-
my v informatice, jako jsou 
teoretické modely výpočtů 
a jejich složitost, matematická 
logika nebo teorie grafů, která 
se dnes velmi používá při studiu 
sociálních sítí. 

Ústav informatiky se podílí 
na výuce a výchově doktorandů 
na předních českých univerzi-
tách, jako je Karlova univerzita 
nebo České vysoké učení 
technické. V rámci společných 
projektů spolupracuje s organi-
zacemi jako IKEM nebo Psychi-
atrické centrum Praha a firmami 
jako například RWE, Kapsch 
nebo AVAST. Mezi zajímavé 
aplikace patří například systém 
předpovědi počasí Medard 
(www.medard-online.cz). 

Důležitou aktivitou Ústavu 
informatiky je popularizace 
a seznamování veřejnosti 
s výsledky své odborné práce. 
Každoročně se pořádají Dny 
otevřených dveří. Ústav se 
podílí na Týdnech vědy 
a techniky pořádaných Akade-
mií věd. 

V loňském roce byl bývalý 
ředitel ústavu prof. Jiří Wieder-
mann garantem dne přednášek 
a besed věnovaného informatice 
a umělé inteligenci. Již sedmým 
rokem existuje v ÚI projekt 

100 vědců (www.100vedcu.cz) 
podporovaný MŠMT, Nadací 
ČEZ a programem Strategie 21 
AV ČR. Tento projekt organizuje 
několikadenní popularizační 
semináře určené hlavně 
středoškolským studentům 
a učitelům v různých místech 
České republiky. 

Další informace o Ústavu 
informatiky naleznete na webu 
www.ustavinformatiky.cz.

lenka semeRáková
Foto: aRCHiv akaDemie věD ČR

rOk 1978 – zahájení provozu počítače EC1040. 

rOk 1985 – instalace terminálového systému TC.

návštěva předsedkyně Akademie věd prof. Evy Zažímalové. BudOva Ústavu informatiky. 
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Doprava / bezpečnost

Žáci, rodiče,prarodiče, zapojte se společně!
Radnice Prahy 8 pořádá bezplatné kurzy bezpečného chování, 

které jsou určeny občanům naší městské části - dětem i dospělým.
Jejich součástí je nácvik sebeobrany, umění orientace a správné reakce

v nebezpečných a krizových situacích. Součástí kurzů je i nácvik první pomoci. 
Kurzy budou pořádány zkušenými trenéry.

Každé úterý od 4. září do 6. listopadu 2018 v čase 18:30 – 20:00 
v malé tělocvičně ZŠ Petra Strozziho /Za Invalidovnou 579/3, Praha 8 - Karlín/.

Jedná se celkem o 10 lekcí.

Kontakt: Filip Rubínek, tel.: 777 166 156, fi lip@kurzysebeobrany.cz
www.sebeobranapraha.eu
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SPOLEČNÉ KURZY BEZPEČNÉHO
CHOVÁNÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Maximální počet zájemců 
pro každý kurz je 36 osob.M
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

rekonstrukce

Pozor v ulicích 
sokolovská 
a Zhořelecká

 nve druhé polovině prázdnin dojde k omezení provozu na 
dvou důležitých tepnách Prahy 8. kvůli opravě negrelliho 
viaduktu dojde na přelomu července a srpna k úplné uzavírce 
sokolovské ulice, v ulici zhořelecká bude probíhat rekon-
strukce až do 30. srpna.
sokolovská
Sanace oblouku Negrelliho 
viaduktu si vyžádá úplnou 
uzavírku Sokolovské ulice pro 
osobní a městskou hromadnou 
dopravu. 
termín: 30. července až 5. srpna 
2018 
zřizované zastávky mhd: 
Karlínské náměstí: v ul. 
Sokolovské, cca 20 m před 
křižovatkou s ul. u Nádražní 
lávky
Masarykovo nádraží: v ul. 
Havlíčkově, cca 30 m za 
křižovatkou s ul. Na Florenci
Karlínské náměstí: v ul. 

Sokolovské, cca 20 m za 
křižovatkou s protilehlou ul. 
u Nádražní lávky
náhradní autobusová doprava: 
Bude zavedena náhradní 
autobusová denní linka X3 
v úseku Palmovka – Masaryko-
vo nádraží a náhradní autobu-
sová noční linka X92. 
individuální automobilová 
doprava: Po dobu výstavby 
bude při tramvajové výluce 
uzavřen z bezpečnostních 
a technologických důvodů 
průjezd pod mostem i pro IAD. 
Tato uzávěra nezpůsobí 
dopravní problémy, ulice 

Prvního pluku podél viaduktu 
bude po obou stranách 
průjezdná.

Zhořelecká
Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a. s., provede 
v termínu od 23. července 2018 
do 31. srpna 2018 první etapu 
rekonstrukce ulice Zhořelecká 
v úseku ulic Cafourkova 
a Lodžská. Oprava bude 
rozdělena na tři části a bude 
probíhat po polovinách.
termíny realizace:
1. etapa bus záliv: 23. 7. – 26. 8. 
2018. Dojde k posunu autobuso-
vé zastávky cca o 150 metrů, 
jízdní pruhy budou zachovány 
v obou směrech (po vybudování 
zálivu je nezbytné nechat záliv 
nepojížděný – technologická 
pauza zrání betonu).
2. etapa jižní vozovka: 6. 8. – 
17. 8. (přehození na třetí etapu 
časně ráno 17. 8.) Při etapě 2 a 3 
bude zachován jednosměrný 
provoz vždy z ul. Lodžská 
směrem k ul. Feřtekova, objízdná 
trasa povede přes ul. Řešovská, 
včetně vedení náhradní trasy 
pro autobusy MHD.
3. etapa severní vozovka: 17. 8. 

– 31. 8. Během realizace 3. etapy 
dojde navíc ke změně trasy 
autobusu č 236, který bude 
jezdit přes ul. Ústavní.

V ulici Zhořelecká se jedná 
o opravu vozovkového souvrství, 
částečné vyrovnání obrub 
a budou provedeny lokální 
opravy trhlin a sanace podklad-
ních vrstev. V rámci úprav dojde 
k odstranění nepoužívaného 
autobusového zálivu, který bude 
nahrazen silniční zelení. Součástí 
je také zprůchodnění a oprava 
uličních vpustí a jejích přípojek.

Kompletní rekonstrukcí 
projde také autobusový záliv 
při zastávce Sídliště Bohnice 
ve směru z centra. Důvodem 
opravy jsou nedostatečné 
protismykové vlastnosti 
a špatné podloží, které bylo 
zjištěno v rámci předprojektové-
ho průzkumu vozovky, zpracova-
ného akreditovanou silniční 
laboratoří. Z tohoto důvodu je 
nutné přistoupit ke kompletní 
sanaci podkladních vrstev 
v době rekonstrukce komunika-
ce, protože špatné podloží by se 
projevilo v deformaci stávajícího 
povrchu zastávky.  (kap)
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Bezpečnost

Prevence

Pohřešované dítě – 
lze tomu předejít? 

 nPrázdniny jsou pro děti čas volnosti, odpočinku a her. stačí ovšem 
chvilka, a dítě zmizí. Pohřešování dítěte je pro rodinu velké trauma 
– jak těmto situacím předcházet? 

Ve světě je 25. květen už přes dvacet let 
známý jako Pomněnkový den – Mezinárodní 
den pohřešovaných dětí. Tento den je 
vzpomínkou na devítiletou Amber Hager-
man, která se ztratila v roce 1996 v texaském 
Arlingtonu. Malou Amber našli později 
mrtvou. Ale i v Česku se evidují případy, kdy 
se dítě nikdy nenajde… I v Česku se ročně 
ztratí stovky dětí.  Drtivá většina vyhláše-
ných pátrání má naštěstí dobrý konec. Dítě 
se ztratilo v nákupním centru, na veletrhu, 
na procházce v lese, na výletě v cizím městě. 
Někdy dítě odejde z domova ve strachu 
z následků svého chování. A někdy se stane 
obětí nehody či trestného činu.

Pohřešování dítěte představuje pro 
každou rodinu velké psychické trauma.  
Jak těmto situacím předcházet ze strany 
rodičů? Některé zásady budou platit 
za všech okolností:
•	 komunikujte se svým dítětem, zajímejte 

se o jeho problémy, naslouchejte mu, 
všímejte si změn v jeho chování,

•	 mějte přehled o tom, kde a s kým se vaše 
dítě nachází, mějte přehled o jeho denních 
aktivitách,

•	 vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným 
způsobem (v závislosti na jeho věku), 
jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak 
jim může čelit,

•	 říkejte dítěti, na koho se může obrátit 
s žádostí o pomoc,

•	 dítě by mělo znát linky tísňového volání 
(158, 156), 

•	 naučte dítě popsat svoje okolí, udat svoji 
pozici,

•	 učte děti, že můžou říci kdykoliv ne, 
jestliže cítí, že není něco v pořádku,

•	 čas od času všechno výše uvedené dítěti 
zopakujte,

•	 zvažte, komu své dítě svěřujete,
•	 pro případ ztracení nebo zmizení dítěte 

mějte k dispozici aktuální fotografii 
vašeho dítěte (stačí ta v mobilu).

Městská policie Praha má v každém denním 
i nočním okamžiku na území Prahy několik 
set strážníků. Proto v případě potřeby 
neváhejte a obraťte se jak na tísňovou linku 
Policie ČR, tak na tísňovou linku městské 
policie 156. Jedná se o minuty, neztrácejte 
čas. Koneckonců, často se stává, že strážníci 
najdou bezprizorní, vystrašené a zmatené 
dítě dříve, než je pátrání oficiálně 
vyhlášené.

Vašim dětem popřejme vždy bezpečný 
návrat domů.

městská PoliCie Hl. m. PRaHy 

z deníku Policie Čr

loupež 
na zastávce
Kriminalisté oblastního 
ředitelství Praha III zadrželi 
dva podezřelé z trestného činu 
loupeže, kterého se dopustili 
na nástupišti tramvajové 
zastávky Balabenka tím, že se 
napadené ženě s dítětem jeden 
z nich pokusil odcizit při 
nastupování do vozidla 
soupravy násilím zlaté řetízky, 
přičemž druhý z dvojice jej 
jistil. Jelikož se do celé věci 
zapojili i ostatní cestující, 
odhodili pachatelé stržené 
řetízky na zem a z místa činu 
utekli směrem k hotelu STEP. 
Podezřelí byli vypátráni 
a zadrženi krátce po činu, 
přičemž proti nim bylo 
zahájeno trestní řízení a dán 
podnět ke vzetí do vazby.

Pět na jednoho
Hůře dopadl poškozený, 
kterého napadlo v půl desáté 
večer v ulici Na Kopečku 
několik dalších mužů, přičemž 
jej zmlátili a okradli o věci 
a finanční hotovost v celkové 
výši 9000 eur. Zároveň 
poškozenému způsobili 
zlomeninu předloktí a řeznou 
ránu na obličeji. Po pachatelích 
policisté intenzivně pátrají.

Požár v bytě
Na přelomu jara a léta došlo 
v Praze 8 na Rohanském 
nábřeží k požáru v bytě 
v pátém patře. Zasahující 
hlídka PČR z místa a bezpro-
středního okolí evakuovala 
sedm osob. Na místě zasahova-
li hasiči. Během požáru nebyl 
nikdo zraněn. Jako příčina 
zahoření byla na místě 
stanovena závada na elektro-
instalaci ledničky, předběžná 
škoda byla vyčíslena majite-
lem na jeden milion korun. 

dostane přidáno
Podezřelému, který je vazebně 
stíhán pro jinou nezákonnou 
činnost, bylo do věznice 
dodáno orgánem PČR usnese-
ní o zahájení trestního stíhání, 
kterého se měl v době, kdy byl 
na svobodě, dopustit tím, že 
na území Prahy 8, zejména 
v oblasti Karlína, distribuoval 
drogově závislým osobám 
látku pervitin, přestože si byl 
vědom, jaký je charakter této 
prodávané látky. 

Pervitin je látka psychotrop-
ního charakteru a je zařazená 
do seznamu II Úmluvy 
o psychotropních látkách 
v souladu se zákonem 
167/1998 Sb., o návykových 
látkách.

z deníku městské Policie Prahy 8

Peněženka 
se vrátila 
k majitelce
Na svou roztržitost málem 
doplatila zákaznice Penny 
marketu v Maškově ulici, která 
ponechala na chvíli bez dozoru 
svou nákupní tašku s doklady 
a peněženkou s tisíci koruna-
mi. Příležitosti využil oko-
lojdoucí muž, který si tašku 
s jejím obsahem přivlastnil. 
Díky pohotovosti personálu 
a profesionálnímu jednání 
strážníků dostala poškozená 
tašku i peněženku s doklady 
a financemi nazpět. Své 
jednání pak bude mít možnost 
podezřelý vysvětlit kolegům 
z Policie České republiky.

agresivní 
poberta
Zjevně opilého muže přistihla 
hlídka strážníků v ulici 
u Sluncové po oznámení na 
linku 156, a to ve chvíli, kdy 
stál nedaleko vozidla, které 
měl násilím úmyslně poškodit 
– ukopnuté zrcátko, na 
několika místech promáčklé 
dveře, navíc pozvracené. 
Na vozidle byla způsobena 
škoda dosahující několika 
desítek tisíc korun. Poté, 

co muž odmítl prokázat svou 
totožnost a jeho agresivita 
vůči hlídce začala stoupat, 
byl strážníky zpacifikován a na 
zápěstí mu zacvakla služební 
pouta. V té souvislosti byl 
i pro podezření ze spáchání 
trestného činu majetkového 
charakteru zadržen a předán 
kolegům z republikové policie.

a zase jeden 
sprejer…
Strážníci městské policie 
zadrželi muže, který měl 
na Florenci poblíž prodejny 
McDonald's posprejovat část 
přemostění. Ten své jednání 
popíral do doby, než strážníci 
v jeho tašce objevili sadu 
sprejů, jejichž odstíny odpoví-
daly sprejerskému nápisu. 
Navíc muže usvědčily zbarve-
né konečky prstů. I ten byl pro 
podezření z trestného činu 
poškozování cizí věci předán 
orgánům PČR.
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ParticiPativní 
roZPočet 

je procesem 
přímé, 
dobrovolné 
a univerzální 
demokracie, 

v rámci kterého mohou 
obyvatelé určitého místa 
(sousedství, čtvrti, obce, 
města) či členové komunity 
(veřejné/neveřejné instituce 
apod.) diskutovat a rozhodo-
vat o využití části rozpočtu, 
resp. o jeho výdajové nebo 
příjmové stránce. Jde 
o nástroj zapojení veřejnosti 
do procesu rozhodování skrze 
formulování prioritních 
oblastí rozpočtu, tvorbu 
konkrétních projektů, jejich 
výběr, volbu a následný 
monitoring. 

Zdroj: 
participativnirozpocet.cz

Měníme Prahu 8

Férová osmiČka

férová osmička: 
ojedinělé trhy 
tentokrát ve 
znamení bez obalů
Čerstvě pražená káva od 
fairtradových farmářů, 
speciality z lokálních surovin, 
férové květiny a oblečení, 
dárkové předměty od místních 
sociálních podniků a organiza-
cí – přijďte opět na trhy 
s názvem „Férová osmička“ 
a udělejte radost sobě, přírodě 
a lidem, kteří produkty pěstují 
a vyrábějí.

„Již třetím rokem organizuje 
městská část Praha 8 společně 
s Ekumenickou akademií 
Férové trhy na Osmičce,“ říká 
místostarosta MČ Praha 8 
Petr Vilgus, „jsme rádi, že se 
po úspěšné loňské akci opět 
vracíme na terasu Kulturního 
domu Ládví.“  Ve čtvrtek 
30. srpna mezi 13:00 a 18:00 

vám nabídneme k zakoupení 
etické výrobky, ale i příležitost 
potkat zajímavé lidi, kterým 
není jedno, za jakých podmí-
nek jsou dané produkty 
vyrobeny a jaký mají dopad 
na životní prostředí. Tento-
krát se navíc budeme věnovat 
bezobalovému tématu, které je 
velmi aktuální. Dozvíte se, jak 
omezit odpad při nákupu nebo 
v domácnosti, rádi vám také 
připravíme šálek čerstvě 
pražené kávy do vašeho 
hrníčku. Nechme tedy igelitky 
alespoň ten jeden den doma 
a nahraďme je třeba těmi 
plátěnými!

Daniela Honigmann
ekumenická akademie

Fairtradová
městská část

PRAHA 8

moje osmiČka 

moje osmička – vaše nápady 
 nProjekt participativního rozpočtu moje osmička se posu-

nul do další fáze. Po té úvodní, kdy navrhovatelé podávali své 
projekty, jsme nyní ve fázi posuzování projektů. 

„Obyvatelé Prahy 8 podali celkem 
35 projektů zaměřených na 
zlepšení veřejného prostoru. 
Navržené projekty jsou rozmístě-
ny po celé městské části a jejich 
témata jsou různorodá,“ říká Petr 
Vilgus, místostarosta MČ 
Praha 8. Projekty se zaměřují na 
zkvalitnění ploch pro odpočinek, 
sport, volný čas, vybudování 
amfiteátru, ale i na lepší přístup 
k přívozu nebo do Proseckých 
skal. V návrzích myslíte i na 
ozelenění střech, výsadbu 
stromů nebo na „chytré“ toalety. 
Autoři návrhů určili místo pro 
svůj projekt, stanovili předběžný 
rozpočet a v souladu se schvále-
nými pravidly museli doložit 
podpis alespoň pěti podporovate-
lů svého návrhu. Podporovány 
nejsou návrhy projektů zaměře-
ných na dopravní opatření, proto 
při posuzování podaných 

projektů bude k tomu přihlíženo. 
Nápady autorů jsou ale zajímavé 
a máme z nich radost.  

Ostatně můžete se sami 
přesvědčit na stránkách 
projektu Moje Osmička  
www.mojeosmicka.praha8.cz. 

dalŠí PostuP
Během letních měsíců bude 
probíhat posuzování podaných 
projektů odbornými pracovníky 
úřadu z hlediska majetkopráv-
ních poměrů, kolize s plánovaný-
mi projekty či dlouhodobými 
vizemi MČ Praha 8 nebo hl. m. 
Praha, z pohledu finanční 
reálnosti a kompetencí městské 
části. O výsledcích tohoto 
posouzení budou autoři 
projektů individuálně informo-
váni s možností úpravy podané-
ho projektu. V říjnu bude na 
několika místech Prahy 8 

probíhat veřejné představení 
všech projektů, kde bude 
možnost seznámit se s návrhy 
projektů od samotných navrho-
vatelů. Budete mít tak možnost 
rozhodnout se, pro jaký projekt 
budete v listopadu hlasovat, 
a vyjádřit tak souhlas s jeho 
realizací.

Sledujte pozorně stránky 
participativního projektu Moje 
Osmička, a dozvíte se další 
informace a aktuality.

moje osmička v číslech:
Celkem podáno 35 projektů:
•	 16 projektů je tzv. malých, 

s odhadem ceny realizace 
od 100 do 500 tisíc korun;

•	 19 projektů je tzv. velkých, 
s odhadem ceny realizace 
od 500 001 až 2 miliony korun.

Celkem je pro realizaci projektu 
Moje Osmička vyčleněno 
10 milionů korun.

iva HáJková
koordinátorka ma21
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bezPeČně do Školy

bezpečné cesty do školy 
v Praze 8 pokračují

 nve školním roce 2017/18 
zrealizovala městská část 
Praha 8 projekt bezpečné 
cesty do školy na zŠ doláko-
va ve spolupráci se spolkem 
Pražské matky. k projektu se 
připojila ve vlastní režii 
i logopedická zŠ don bosco 
sídlící v areálu školy. v roce 
2018 byl projekt zahájen 
i v zŠ lyčkovo náměstí, 
finančně podporovaný 
magistrátem hl. m. Prahy.

„Cílem projektů Bezpečné cesty 
do školy, které spolek Pražské 
matky uskutečnil v posledním 
desetiletí s více než čtyřmi 
desítkami škol, je identifikovat 
za aktivní účasti žáků, rodičů 
i pedagogů dopravně nebezpeč-
ná místa v okolí školy z pohledu 
chodce a na základě návrhů 
dopravního projektanta tato 
místa zabezpečit,“ vysvětluje 
místostarosta MČ Praha 8 Petr 
Vilgus. Smyslem projektů je také 
seznámit školáky s dopravou 
v širších souvislostech, seznámit 
je s výhodami chůze a motivovat 
je k ní. Děti v ZŠ Dolákova 
nejdříve zmapovaly nebezpečná 

místa, prezentovaly je členům 
pracovní skupiny složené ze 
zástupců školní komunity, 
veřejné správy MČ Prahy 8, 
pražského magistrátu, policie, 
Pražských matek a dopravního 
projektanta. Projektant pak 
s dětmi provedl v okolí školy 
dopravní průzkum a pracovní 
skupina se dohodla na zpracová-

ní řešení nejrizikovější míst. 
Pracovní skupina studii 
prodiskutovala a projektant ji 
finalizoval. Následně je předána 
městské části Praha 8 i Magist-
rátu hl. m. Prahy k dalšímu 
jednání o realizaci. Školy 
zpracovaly i své strategické 
plány na podporu nemotorové 
dopravy dětí do školy.

Školy též uspořádaly tzv. pěší 
dny, které zábavnou a přitažli-
vou formou dětem i rodičům 
umožnily vyzkoušet si cestu do 
školy pěšky. Červnová akce 
v ZŠ Dolákova a ZŠ Don Bosco 
se setkala s úspěchem přede-
vším u dětí, a trvala dokonce 
celý týden, během něhož školáci 
urazili pomyslnou cestu do 
vzdálených evropských měst, 
s nimiž školy nějakým způso-
bem souvisí. Školáci ze ZŠ Dolá-
kova tak dorazili až do španělské 
Barcelony a žáci ze ZŠ Don 
Bosco do italského rodiště svého 
patrona Dona Bosca. Děti též 
absolvovaly moderovanou 
diskuzi o souvislostech dopravy 
s dalšími tématy, jako je kvalita 
životního prostředí i kvalita 
a přitažlivost života ve městech, 
zdraví atp.

Na ZŠ Lyčkovo náměstí, kde 
projekt začal až na jaře, žáci 
zatím zmapovali okolí své školy 
a prezentovali výsledky 
pracovní skupině. Projekt bude 
dokončen v prosinci roku 2018. 
O výsledcích všech projektů 
Bezpečných cest do školy 
i o jejich průběhu se podrobněji 
dozvíte na www.prazskematky.
cz/projekty/
bezpecne-cesty-do-skoly.

JaRmila JoHnová
Pražské matky

za PoříČskou bránou ožívá

(nejen) léto na bar/áku
 nbar/ák – dům za Poříč-

skou branou 7, situován 
u výlezu z metra Florenc. 
neobydlená stavba s ne-
smírným potenciálem. 

Díky revitalizaci celé ulice od 
stanice metra až po aktuálně 
rekonstruovaný Negrelliho 
viadukt se dům stává na pár let 
„živým“ místem. Počínaje 
dvorem, ve kterém se aktuálně 
odehrávají několikrát do týdne 
koncerty, občas divadla a je na 
něm možnost zároveň grilovat, 
anebo díky baru/kavárně – od-
počívat a poslouchat třeba 
písničky z jukeboxu... 

Do budoucna se plánuje také 
vnitřní kavárna, kde se bude též 
odehrávat kulturní produkce 
spíše ambientního typu. 

Venkovní prostor se už nyní stal 
neoficiální galerií, v prostoru je 
umístěna instalace Veroniky 
Psotkové Malé prádlo, kavárna 
v domě by se poté měla stát 
oficiální galerií, místem potkání 
pro všechny... Sousedská 
záležitost, azyl pro cestující 
z Florence, hledající kvalitní 
prostor pro strávení posledních 
okamžiků v Praze, ale přede-
vším místo kulturního střetává-
ní, krásné místo přímo u „brány“ 
do centra, křižovatkou a celko-
vě příjemným zážitkem. 

Před Bar/ákem je již nyní 
realizovaná nástěnná malba od 
světoznámého malíře Marata 
Danilyana, v tomto prostoru 
bude realizováno odpočinkové 
místo vyzývající k zastavení. 
Coby veřejný prostor bude tato 

zóna nabídnuta lidem k plnému 
využití. Bar/ák se tak v následu-
jící dny stává oázou, stinným 
místem, netradičním prostorem 
pro vaši pohodu, pro příjemné 
trávení času venku, přímo 
v srdci města a přeci jen daleko 
od všeho hluku a chvatu 

velkoměsta v obležení umění, 
zeleně a kvalitní české i meziná-
rodní hudební produkce. Místo, 
které patří nám všem. Prostě 
léto na Bar/áku nemusí být 
vždycky dřina… 

BaR/ák kolektiv

kapela v Bar/áku. Foto: Helena Čubová

žáci ze ZŠ Dolákova.
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Zdravotní a sociální péče

sos Praha 8

sociální úsek pomáhá 
začleňovat seniory 
do společnosti
V Osmičce vám postupně představujeme 
jednotlivé služby, které nabízí SOS Praha 8 
(Sociální a ošetřovatelské služby, dříve 
OÚSSZ), což je příspěvková organizace 
zřízená městskou částí Praha 8 za účelem 
poskytování sociálních a zdravotnických 
služeb v Praze 8. V tomto čísle vám 
přiblížíme práci sociálního úseku.

V sociálním úseku SOS Praha 8 pracují 
tři sociální pracovnice. Posuzují životní 
situaci klientů pečovatelské služby, provádí 
šetření v domácnostech žadatelů. Klientům 

zajišťují sociálně-právní poradenství, 
poskytují informace o různých možnostech 
pomoci dle jejich individuálních potřeb, 
např. o sociálních dávkách a příspěvcích, 
při vyřízení žádostí a dalších sociálních či 
jiných službách. Přijímají žádosti o bydlení 
v domě s pečovatelskou službou a zabezpe-
čují související agendu. 

Připravují nabídku kulturně-společen-
ských akcí pro 4 kluby seniorů v DPS 
Bulovka, DPS Burešova, DPS Křižíkova 
a v ul. Taussigova 1172/1. Pro osamělé 

seniory představují kluby často jediné 
místo, kde se mohou setkat se svými 
vrstevníky. Každý klub má vlastní 
program dle zájmu svých členů: povídání 
si u šálku kávy, tematicky zaměřené 
přednášky, poslech hudby, návštěvy 
kulturních akcí, vycházky, zdravotní 
cvičení, procvičování paměti, besedy, 
výtvarné činnosti. 

Sociální pracovnice pro seniory 
několikrát ročně organizují i celodenní 
autobusové výlety, sjednávají a zprostřed-
kovávají pro ně pobytové zájezdy. Zapojují 
seniory do různých projektů (Křížovkář-
ská liga, Hodinový vnuk a další mezigene-
rační projekty), kdy osamělé seniory 
v domech s pečovatelskou službou 
navštěvují studenti i děti z mateřské školy. 
Práce sociálního úseku tak napomáhá při 
začleňování seniorů do širší společnosti, 
podporují rozvoj jejich zájmů a volnočaso-
vých aktivit. (red)

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 radní Jany Solomonové

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

4. 9. OD 15:00
JAKUB HEŘMAN ČERNÍN 
– BAROKNÍ, KAVALÍR, CESTOVATEL A DIPLOMAT

6. 9. OD 15:00
OŘECHOVKA 
A ČTVRŤ BATERIE

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Městská část Praha 8 vás zve na

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

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

dPs bulovka 

setkání s Pavlínou filipovskou
 nkulturní i vzdělávací programy pro seniory v mČ 

Praha 8 jsou velice pestré. jedna z takových vydařených 
akcí proběhla ve středu 20. června 2018 v domově pro 
seniory bulovka, kam zavítala populární herečka a zpě-
vačka Pavlína Filipovská.
„Paní Pavlína Filipovská je 
výbornou herečkou, zpěvačkou 
a bývalou televizní i rozhlasovou 
moderátorkou a bylo mi velkou 
ctí ji u nás přivítat. Poděkování 
za organizaci akce patří spolku 
Počteníčko, se kterým naše 
městská část i SOS Praha 8 
dlouhodobě spolupracuje,“ uvádí 
starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Příjemného odpoledne 
s dcerou legendárního herce 
Františka Filipovského se 
zúčastnila desítka klientů 
Domu pro seniory Bulovka. 

„Jsem za tuto i podobné akce 
velice rád. Pro klienty je to 
zpestření i výjimečná chvíle, kdy 
se mohou setkat se svými idoly 
z mládí,“ chválí atmosféru 
středečního odpoledne starosta 
Petrus. Paní Filipovská poslu-
chačům povyprávěla o svém 
televizním i divadelním 
a především pěveckém působe-
ní. „Povídání proložila také 
historkami o spolupráci 
se svými slavnými kolegy, 
například s pány Kopeckým, 
Vlachem a Zímou,“ dodává 

Petrus. Spolek Počteníčko stojí 
za dalšími úspěšnými projekty 
zacílenými na naše seniory, např. 

Křížovkářskou ligou a Hodino-
vým vnukem (o kterém píšeme 
na vedlejší straně). (mar)

pavlína filipOvská na besedě v DPS Bulovka.
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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 radní Jany Solomonové

PRAHA 
NEZNÁMÁ

TAJEMSTVÍ 
ŠLECHTICKÝCH 
RODŮ

2. 10. OD 15:00
MENSDORFFOVÉ 
– MORAVŠTÍ PŘÍBUZNÍ KRÁLOVNY VIKTORIE

4. 10. OD 15:00
STAVEBNÍ VÝVOJ 
VRŠOVIC

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Městská část Praha 8 vás zve na

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

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

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY

oriGinální Projekt má úsPěch

hodinoví 
vnuci rozšiřují 
své aktivity

 noriginální projekt hodinový vnuk, který je příkladem 
aktivizace seniorů a mezigenerační spolupráce, má mezi 
seniory a studenty Prahy 8 velmi dobrý ohlas. jde o aktivitu, 
při které za seniory, žijícími v domech s pečovatelskou 
službou, docházejí pravidelně studenti středních škol. 

Při společně prožité hodině si 
povídají, hrají společenské hry 
nebo jdou na procházku. Nově 
pro ně studenti pořádají besedy, 
kvízové soutěže i aktivity spojené 
s oborem, který studují. Hodino-
vými vnuky a vnučkami jsou 
totiž studenti tří škol z Prahy 8. 
Konkrétně střední odborné školy 
sociální, středního odborného 
učiliště kadeřnického a  Karlín-
ské obchodní akademie a vyšší 
odborné školy ekonomické. 
„Spolupráce s každou školou 

je báječná. Nicméně v jednom 
případě jde o naprosto výjimeč-
nou spolupráci. Skvělí studenti 
a skvělé vedení školy, jinak to 
pojmenovat nedovedu,“ říká 
autor projektu, předseda Spolku 
Počteníčko Ivan Sekanina, 
a upřesňuje: „Jde o SOu kadeř-
nické z Karlína. Studenti této 
školy nejen že navštěvují seniory 
v domech s pečovatelskou 
službou, ale navíc už seniory 
stříhali, dělali pořadatele při 
velkém sportovním dni a také 

potěšili seniory parádní módní 
přehlídkou v retro stylu. Tohle 
by bez aktivní účasti vedení 
školy a kantorů opravdu nešlo, 
to bychom sami nezvládli,“ 
zdůrazňuje Ivan Sekanina.

Studenti navštěvují celkem 
čtyři zařízení Sociálních 
a ošetřovatelských služeb 
Prahy 8. „Nabízíme našim 
klientům pestrou škálu aktivit 
tak, aby si každý přišel na své, 
aby si našel volnočasovou 
činnost, která mu vyhovuje. 
Proto chceme i nadále rozšiřovat 
nabídku aktivit Hodinových 
vnuků,“ vysvětluje ředitel SOS 
Praha 8 Michal Souček a dodává, 
v čem je tento projekt cenný: 
„Studenti pomáhají některým 
klientům zmírnit osamění. 
Ne každý senior má svou rodinu 
a ne každého rodina navštěvuje, 
proto je to velice důležité.“ 
Starosta Roman Petrus, který 
nad projektem převzal záštitu, 
upozorňuje: „I pro studenty má 
pravidelné setkávání se seniory 
určitě význam. Je to báječný 
příklad mezigenerační souhry 
a spolupráce. určitě si odnesou 

podněty pro další život a spoustu 
informací, které se třeba 
od nikoho jiného nedozvědí.“ 

Hodinoví vnuci mají také své 
patrony. Jedním je česká 
reprezentantka v plavání, 
olympionička Bára Závadová. 
Druhým patronem je zpěvák Ben 
Cristovao, který si už s Hodinový-
mi vnuky povídal a také je pozval 
na svůj koncert. Nově je 
patronkou Hodinových vnuků 
také zpěvačka Markéta Konvič-
ková: „Se svou prababičkou jsem 
měla velice blízký vztah a naše 
společné chvilky nás vzájemně 
velice obohacovaly. Aktivita 
Hodinový vnuk má svůj smysl 
a hluboké poslání, které přináší 
pozitiva oběma generacím. Jsem 
ráda, že letos u toho mohu být 
i já,“ říká Markéta Konvičková.

Hodinoví vnuci budou 
navštěvovat seniory Prahy 8 
také po prázdninách. Do projek-
tu se chtějí zapojit další dvě 
střední školy. Úplnou novinkou 
by mělo být zapojení dětí ze 
základních škol. Ty by měly 
navštěvovat seniory jako 
Hodinoví vnoučci.  (rop)

LISTOVáNí S HERCEM LuKáŠEM HEJLíKEM V DPS BuREŠOVA

V návaznosti na setkání s legendárními 
televizními hlasateli proběhlo ve středu 
21. června 2018 v Domovu s pečova-
telskou službou Burešova volné pokra-
čování tohoto zábavného cyklu, který 
probíhá pod patronací starosty Romana 
Petruse. Toho na samotné akci zastoupil 
zastupitel Vít Céza. 

„Tentokráte jsme přivítali populárního 
herce Lukáše Hejlíka v pořadu Listování. 
Pan Hejlík zpříjemnil odpoledne klientům 
čtením z knihy Muž jménem Ove autora 
Fredrika Backmana,“ popisuje akci Vít 
Céza.  (red)
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Školství a mládež
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Pozvánky

PROGRAM SRPEN
KARLÍNSKÁ SCÉNA REGINA Hybešova 10, Praha 8 – Karlín
Začátky představení v srpnu ve 20:30 h
Všechna představení jsou mládeži do 15 let nepřístupná pokud není uvedeno jinak.

StSt 1. 8.8 é 70 Kčvvstttuupppnnééppp
JSEM BOŽŽSSKÁÁ 

AUUSSAAU
etty)(I FFeeel Prrre 1111010 miin.n

Čt 2. 88. né 70 Kčvvstttuppnnpp
IÉRLÁSKA BEEZ BAARRII

BFRRR/ / BB
e debout))(Tout lle moondeee 1071070 miminn.

Pá 3. 88. né 90 Kčvvssstuuppnnpp
TICHÉ MÍSSTTO

 USSSAA 
ace) (AA Quuieet PPll 90 min.

So 4. 88. né 70 Kčvvssstuuppnnpp
JÁ SIMONN 

USSSAA 
mon)(LLovve, Simmm 110 min.

Ne 5. 8.. né 80 Kčvssstuuuppnnp
ĚKUCESTA DOO PPRAAVVĚĚ

ádeži přístupno | CZod 188:000 h | mmml p p
rlem ZemanemDDenn s Kaar

KKIINNO ‘68
Po 6. 88. né 60 Kčvvssstuuppnnp

VOLSPALOVAČČ MMRRTVVV
CCZZ

1968)(Jurraj Heerz,,, 96 min.

Út 7. 88. né 60 Kčvvstttuuppnnp
ŽERT

CCZZ
š, 1968)(Jaromil JJireeš 77 min.

St 8. 88. né 60 Kčvvstttuuppnnp
BÍLÁ PANÍÍ

CCZZ
ský, 1965) (Zdeněk Poodsskallls 91 min.

Čt 9. 88. né 60 Kčvvstttuuppnnp
RODÁCIVŠICHNI DDOOBŘŘÍ RR

CCZZ
ý, 1968)(Vojtěěchh Jaasnnný 115 min.

Pá 10.. 88. pné 60 Kčvvvsttuuppppp
UCHO

CCZZ
a, 1970) (Karel KKachyňňňa 91 min.

So 11.. 88. pné 60 Kčvvvsttuuppppp
SVĚTÁCI

CCZZ
lský, 1969) (Zdeněkk PPoddskaaal 99 min.

Ne 122. 88. pné 60 Kčvvvstttuuppupppp
HOSTECHO SLAVNOSSTTI AA HHHOOO

CCZZ
c, 1966) (J(Jaann NNěěmeeecc 68 min.

Út 14. 8. Kčvsstuuppnééé 88800 pp
NA QUIJOTAMUŽ, KTERÝ ZABBILL DDONNN Q, Q,

E // B / / P // GGBGB 
n Quijote)(ElEl hombre que maató ó a Dooonn 132 mmmiin..

St 15. 8. Kčvsttuupnééé 7700 Kp
PSÍ OSTROV

UUSSA / DDD 
(Isle off Doggs) 101 mmiinn.

ČČt 16. 8. mavsttuup zdddaarmmmp
ÍČERT PRÝ NIKDYY NNEESPPPÍ

deži přístupnoodo 17:000 h | mláádd p p
ské pověstipražskéé čeerttovsss

ČČtt 16. 8. Kčvsttuupnééé 99900 Kp
DEADPOOL 2

UUSAA
(De(Deadpoool 22) 119 mmiinn.

PPáá 17. 8. Kčvsstuuppnéé 8800 pp
VLASY

USA / SSSRNN 
(Hair, 19799)) 121212121 mmmin.

SSt 22. 8. Kčvsttuupnééé 88800 Kp
VYNÁLEZ ZKÁZY

ododdod 18:8:18 000000 h |h  mládeži přípřístutstupnonopno ||| CCZCZp p
DDenDeDe  s Karlem Zemanem

ČČt 23. 8. Kčvsttuupnééé 99900 Kp
MŮŽŮÚSMĚVY SMUTNNÝÝCHH MMM CZCZZ 92 929 min.

PPáá 24. 8. Kčvsstuuppnéé 8800 pp
CTURE SHOWTHE ROCKY HORRROORR PII

GGB / USAA
ow, 1975)(The Re Rockckyy Horror Piccture e Showhowow 19 110010001 mim nnn.

SSoo 25. 8. Kčvsstuuppnéé 8800 pp
ESCOBAR

S //BGG
(Lovingg Paabllo) 123 mmmiin.

NNee 26. 8. 0 Kčvsstuuppnné 8800pp
HOTEL ARTEMIS

GBB / UUSSAA
(Hotel AArteemmis)) 93 mmiinn.

SSt 29. 8. Kčvsttuupnééé 7700 Kp
NEJVĚTŠÍ SHOWWMMAN

UUSSA
man) (The Greatesst SShoowmm 105 mmiinn.

ČČt 30. 8. mavsttuup zdddaarmmmp
O ZAKLETÉ HOLUUBIIČCCE

deži přístupnood 17:000 hh | mmláádd p p
o pro dětiloutkové ddivvadlllo

ČČt 30. 8. Kčvsstuuppnééé 88800 Kpp
FAKÍRA, KTERÝ…………PODP IVUHODNÁ CCESESTTA FFF ,,

FFR / UUSAAA
du Fakir) (L(L‘ExExtraordinaire vvoyyagge ddud 922 2 mmmiminn.

XVI.

Kompletní program na www.karlinske-filmove-leto.cz | reginadabpraha.cz | facebook.com/karlinskascenaregina

KFL_2018_Osmicka_srpen_inz_188x130.indd   1 16.07.18   13:36

Více informací najdete na WWW.PODPALMOVKOU.CZ

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

ZÁŘÍ

PÁ 19.0021 ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PO 19.3024
ÚT 25

PO

SO

19.00

19.00

19.00

24

22

ST 19.0026
ČT 19.0027

Zadáno

Cabaret Calembour,
host divadla

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

FUK!

NE 19.3023 CVIDOULE DI CAMPO

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

EDITH A MARLENE

NĚCO ZA NĚCO

ÚT 19.3011

ST 19.3012

PO

ÚT

PO

17.30

19.00

19.00

10

11
10

ČT 19.0013

ST 19.0012

ČT 19.0006

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

MLČENÍ BOBŘÍKŮ

ST 19.3005 TRIPTYCHON_DI_VOCE

Vernisáž Davida Kolovratníka

MOCNÁ AFRODÍTÉ

DON JUAN

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

KRÁLOVA ŘEČ

FUK!

ČT 19.3013

ČT 19.3020

ÚT 19.3018

PÁ 19.0014

ČT 19.0020

PO

ST

19.00

10.00

17

19

ÚT 19.0018 NORA

Premiéra

POSLEDNÍ DŮVOD, 
PROČ SE NEZABÍT

JAK SBALIT ŽENU 2.0

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU 
ANEB TVOJE BÁBA JE KOMEDIE

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

PANÍ BOVARYOVÁ

LASKAVÉ BOHYNĚ

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Zadáno

Cabaret Calembour, 
host divadla

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

Srpen 1968 v Praze
22. 8. – 2. 12. 2018

Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...
25. 4. – 4. 11. 2018

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

www.muzeumprahy.cz

venkovní panelová výstava
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Školství a mládež

FyZIKA TROCHu JINAK

V pondělí 11. června se naše třída 7.B zúčastnila praktického 
cvičení s měřicími systémy PASCO, které se uskutečnilo v naší 
pěkné dílně. Pomocí senzorů síly jsme nejprve zjišťovali, jak 
velkou sílu potřebujeme vynaložit k tomu, abychom odtrhli 
matičku od magnetu. Zajímavý byl i pokus se špagetou. Opět jsme 
zjišťovali, jak velká síla je potřeba k tomu, abychom ji rozdělili na 
dvě stejné části. Poslední úkol byl nejlepší. Pomocí senzoru jsme 
zjistili, kdo ze třídy má nejpevnější vlas. Všechny výsledky se 
automaticky zaznamenávaly do grafů v tabletech, které byly 
propojeny se senzory. Všem se pokusy moc líbily. Bylo super, 
že sílu, o které jsme se učili v klasických hodinách, jsme si mohli 
sami změřit a porovnávat. 

žáCi 7.B, Zš liBČiCká
 

POMOC NEMOCNýM DěTEM

Při letošním slavnostním shromáždění žáků I. a II. stupně 
ZŠ Palmovka, při kterém jsou žáci odměňováni za výsledky, 
aktivitu a píli ve škole, se předával šek na částku 6112 korun 
z výtěžku květnového školního Jarmarku pro nadaci Debra, která 
pomáhá lidem s nemocí „motýlích křídel“ epidermolysis bullosa. 
Letošní částka byla rekordní a dají se za ni pořídit například 
obvazy na půlroční potřebu malých motýlků. 

Chtěla bych poděkovat dětem za krásné výrobky, rodičům 
i přátelům, kteří je kupovali, a v neposlední řadě také všem 
pedagogům a ostatním, bez kterých by Jarmark nebyl pořádán 
a kteří vytváří podmínky pro to, aby dvě děti s touto nemocí 
prožívaly radosti a strasti normálního života.  

Jana eRHaRDová
 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

pod zášti tou radní pro sport
Jany Solomonové

Bližší info podá p. Tischer, tel.: 222 805 104, 
jaromir.� scher@praha8.cz

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
KAŽDÝ ČTVRTEK 

OD 18:00 

(ZÁŘÍ – ŘÍJEN)

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.

Městská část Praha 8,
odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče 
si dovoluje srdečně pozvat 
děti narozené v letech 
2017 a 2018 na

Prosím rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se Vítání 
občánků Prahy 8, aby se přihlásili (přihláška nutná  
k rezervaci ke stažení na www.praha8.cz, sekce 
Akce městské části) nejpozději do 2. 9. 2018 
na odbor kultury ÚMČ Praha 8 Zuzaně Láznové  
(tel.: 601 306 107 nebo zuzana.laznova@praha8.cz)

1. a 2. 10. 2018
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Pozvánky

2. r
očn

ík

termín: 14. a 15. září 2018 
místo: nádvoří Libeňského zámku
(Praha 8, Zenklova 1/35)

zúčastněná řemesla:
umělecký kovář a zámečník 
umělecký štukatér 
vlásenkář a maskér 
sochař 
dráteník 
pasíř  
zlatník 
rytec 

pátek 14. září (10:00 - 15:00)
Představení uměleckých řemesel 
základním a středním školám. 

sobota 15. září (10:00 - 17:00)
Akce pro širokou veřejnost s koncerty a občerstvením. 
Souběžně s Jarmarkem uměleckých řemesel a tvůrčím sympoziem 
probíhají na Libeňském zámku Dny evropského dědictví (15. 9.)

Koncerty na nádvoří:
11:00 – TŘEHUSK– staropražská kapela  
13:00 – LÍSTEK – folk  
15:00 – EMINENCE – rock 
16:15 – předání ocenění 

ww
w.

pr
ah

a8
.cz

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 vás zve na

umělecký sklenář 
umělecká tkadlena 
keramik 
brašnář 
knihvazač 
truhlář – řezbář 
umělecký pozlacovač

Pod záštitou radní MČ Praha 8 pro kulturu Jany Solomonové.Z akce bude pořízena foto a video dokumentace, která může být zveřejněna.

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

LIBEŇ
Libeňský zámek, Zenklova 35
» 12,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou 
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.

Grabova vila, Na Košince 1 
» 12,00 – 18,00 hodin
» prohlídky pouze s průvodcem začínají každou 
celou hodinu. Poslední začíná od 17,00 hod.

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
» 11,00 – 17,00 hodin

Synagoga na Palmovce, Ludmilina ul.
» 10,00 – 19,00 hodin

Libeňský plynojem, ul. Ke Kouli
» 11,00 – 17,00 hodin  » bez průvodce                        

BOHNICE
Kostel sv. Václava, Ústavní ul.
» 13,00 – 17,00 hodin            8. 9. 2018

Kostel sv. Petra a Pavla, Bohnická ul.
» 14,00 – 18,00 hod.    
»  komentované prohlídky, promítání 
    a další program                   

KARLÍN
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám.
» 8,00 – 19,00 hodin

KOBYLISY
Kobyliská střelnice, Žernosecká x Bojasova ul.
» 8,00 – 18,00 hodin
» bez průvodce

Kostel U Jákobova žebříku, 
U Školské zahrady 1264/1
» 10,00 – 17,00 hodin
» od 15,00 hod. promítání „Historie kostela 
slovem a obrazem ve vzpomínkách pamětníků.“ 

DOLNÍ CHABRY
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, 
Bílenecké nám.
» 10,00 – 17,00 hod.

ĎÁBLICE
Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, 
ul. U Parkánu 
» 14,00 – 17,00 hod.                     
» od 14,00 hod. přednáška na téma „Nalezení 
    ostatků P. Toufara na Ďáblickém hřbitově“, 
    přednáší archeolog Mgr. Jan Havrda             
» prohlídky s výkladem začínají každou půl 
    hodinu nebo podle zájmu 

NOVÉ MĚSTO
Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52
» 9,00 – 18,00 hod.                         9. 9. 2018 www.praha8.cz

VÁS ZVE NA

www.historickasidla.cz

Z 
ak

ce
 b

ud
e 

po
říz

en
a 

fo
to

 a
 v

id
eo

 d
ok

um
en

ta
ce

, k
te

rá
 m

ůž
e 

bý
t z

ve
ře

jn
ěn

a.



OSMIČKA / MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 / SRPeN 2018  www.praha8.cz 29

Kultura

výstava

dekadentní svět 
karla hlaváčka

 nPraha 8 ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví 
připravila výstavu připomínající výjimečný osud nepřehlédnutelné 
osobnosti české dekadence a symbolismu.

Výstava na Libeňském zámku s názvem 
Karel Hlaváček – Prostibolo duše představu-
je sugestivně melancholická díla jedinečné 
hodnoty v dějinách moderního umění. 
Přibližuje výtvarný, literární i osobní 
nedlouhý, avšak niterně pozoruhodný život 
umělce, který lze charakterizovat slovy 
Jaroslava Durycha: „Byl to duch, jehož 
vznešenost rostla a kvetla ze žhavé víry 
a z hrdinského zápasu o duchovní ctnosti. 
Byl čistší než Verlaine a hlubší než tak mnozí 
světoví módní autoři, kteří se jen opatrně 
dotýkali žhavého železa, které Hlaváček 
pevně tiskl v ruce... Pro nás zůstane jeho 
duch fénixem, jenž vyletěl z nejčistšího ohně.“

Námětově rozmanitá básnická i výtvarná 
tvorba Karla Hlaváčka (1874–1898) je 
zejména od roku 1894 spojena s působením 
v časopise Moderní revue, který řídil Arnošt 
Procházka spolupracující s Jiřím Karáskem 

ze Lvovic, Antonínem Sovou či Otokarem 
Březinou. Pro ně Hlaváček vytvořil řadu děl, 
které měly vliv na prvotní rozvoj moderní 
české typografie a ilustrace. Působivý je 
zejména jeho cyklus kreseb Prostibolo duše, 
kterým ilustruje stejnojmennou básnickou 
sbírku Arnošta Procházky. Jiný způsob 
vnímání či pronikání nových výtvarných 
forem přináší také ve ztvárnění autoportré-
tů, portrétů spisovatelů, žen ve stylizova-
ných podobách, démonických motivech 
odrážejících rozervanost duše či stinných 
obrazech předznamenávajících jeho tragický 
osud. Melancholicky laděná je i jeho třetí 
básnická sbírka Mstivá kantiléna, která byla 
vydána měsíc před jeho skonem, vyjadřující 
beznaděj, deziluzi a marnou vzporu jedince 
před osudem. Karel Hlaváček umírá 
v 23 letech dne 15. června 1898. Pohřben 
je na libeňském hřbitově.

„Již mrtvo vše, již mrtvo vše,  kraj ani neza-
vzdýchá –
a marno vše a marno vše – ten tam je vzdor 
a pýcha,
ryk msty již nikdy nezazní zde do mrtvého 
ticha.“

BaRBoRa vlášková

karel hlaváČek: Vlastní podobizna 
s cigaretou, kresba tužkou, 1897, OUS PNP

vás zvou na výstavu

Karel
Hlaváček

Prostibolo duše 

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.

Doprovodný program 
12. 9. 17.00 komentovaná prohlídka 
rezervace na pavla.tomsikova@praha8.cz, tel. 222 805 112

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

Libeňský zámek
Zenklova 1/35 
Praha 8

13/6 – 21/9 2018

Karel
Hlaváček

Prostibolo duše 

PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PNP LOGO TISK 2.pdf   4/20/10   10:13:43 AM

Městská část 
Praha 8

TESKNÝ DÉMON
Karel Hlaváček

13. 6. – 14. 9. 2018

Vstup zdarma

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

 Bílý dům
U Meteoru 6

Praha 8 Libeň

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

Městská část Praha 8 a SŠ DUKE Náhorní 
 vás zvou na výstavu 
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Sport

miniházená

osmička – 
školní liga 
byla úspěšná
Osmička – školní liga v miniházené byla 
letos poprvé uspořádána pro nejmenší 
školáky z pěti základních škol z Prahy 8. 
V nové moderní hale u Školské zahrady 
byly uspořádány celkem 4 turnaje. 

Sportovním garantem byl Český svaz 
házené, organizačně turnaje zajistil oddíl 
dívčí a ženské házení TJ Házená Kobylisy. 
Do celoročního seriálu 4 turnajů vyslaly 
své týmy základní školy Bohumila Hrabala, 
Mazurská, Burešova a Žernosecká, které 
byly rozděleny do mladší a starší kategorie. 

Po závěrečném turnaji jsme se zeptali jedné 
z doprovázejících učitelů a zároveň trenérů 
Stanislavy Vocelové, tělocvikářky v ZŠ 
Burešova a bývalé hráčky házené, proč se 
zapojili do školní ligy. „Máme na škole 
kroužek miniházené, který vedu. Ten rok, 
po který se konala žákovská liga, byl 
úspěšný, hlavně proto, že se přihlásila 
spousta dětí, které často nikdy před tím 
nesportovaly. Žákovská liga by měla 
pokračovat i v příštích letech, ten zájem 
dětí je velice pozitivní.“ Hráčky Katka 
a Anička potvrzují, že je házená baví. 
„Chodily jsme kolem hřiště, kde se hrálo, 
a chtěly jsem to zkusit začít hrát. Teď, když 
hrajeme doopravdy, nás to moc baví, přesně 
to splňuje naše představy.“

Starostka TJ Házená Kobylisy Michaela 
Horská hodnotí letošní ročník školní ligy: 
„Velice kladně hodnotím, že k nám do 
kroužku dochází okolo 30 dětí a všechny 
se mohou účastnit turnajů v rámci 

Osmičky. Ceníme si velké podpory, které se 
nám dostává od vedení školy ZŠ Žernosec-
ká. Děti jsou ze sportování s námi nadšené. 
Na turnajích bojují, ale také si vzájemně 
pomáhají.“

Konečné pořadí ročníku 2017–2018: 
Mladší (1.–3. třída): 1. ZŠ Bohumila Hrabala, 
2. ZŠ Burešova, 3. ZŠ Žernosecká. Starší 
(4. a 5. třída): 1. ZŠ Burešova, 2. ZŠ Bohumila 
Hrabala, 3. ZŠ Žernosecká.  (souk)

miniháZená děti baví.

handicapOvaní vOlejBalisté SK Kometa Praha vybojovali na turnaji 
Sitting Comet 5. místo. Foto: Vladimír Slabý 

Česká sOftBalOvá reprezentace se představí na Intercontinental Cupu.

turnaj sittinG comet 

volejbal sedících 
míří stále výš
Tělocvičny v ZŠ Na Šutce hostily 
16.–17. června již 3. ročník 
mezinárodního turnaje Sitting 
Comet. Turnaje se zúčastnilo 
10 družstev z pěti států. Výkony 
domácího SK Kometa Praha 
i nově vznikajícího družstva 
SV Brno potvrdily vzestup 
volejbalu sedících u nás.

Handicapovaní volejbalisté 
z Komety nejprve remizovali 
s národním týmem Lotyšska 1:1, 
pak přejeli věčného soupeře 
z Hamburku 2:0 a ve třetím 
zápase podlehli 0:2 týmu 
z Drážďan. Remíza s Kodaní 
znamenala 3. místo ve skupině. 
I Brno svůj první zápas s národ-
ním týmem žen z Německa 
remizovalo. V utkáních s týmy 
Lipska, Hoffenheimu a kazach-
stánského Aktau sice bojovalo, 
ale všechny prohrálo a obsadilo 
ve skupině 4. příčku.

Hned v prvním zápase skupiny 
o 5.–8. místo se proti sobě 

postavily oba české týmy. 
V tie-breaku vyhrála Kometa, 
která následně suverénně 2:0 
porazila Hoffenheim a skončila 
celkově na pátém místě. Brno 
v zápase o 7. místo po velkém boji 
podlehlo Hamburku a skončilo 
osmé. Celkovým vítězem turnaje 
se stal celek BV Leipzig (Něm.) 
před mužskou reprezentací 
Lotyšska a týmem Aktau (Kaz.).

„Turnaj ukázal, že volejbal 
sedících je u nás na vzestupu,“ 
hodnotila soutěž trenérka 
Komety Kristýna Kůtová. 
„Na jaře letošního roku jsme 
udělali i pár ukázkových 
tréninků v Brně a podařilo se 
nám postavit družstvo Brna 
i na turnaji Sitting Comet. Nyní 
jsme již přihlášeni na oficiální 
turnaje reprezentace, odkud se 
můžeme kvalifikovat na 
evropské, světové šampionáty. 
A když nám to půjde, tak i na 
paraolympiádu.“ (vrs)

intercontinental cuP

nejlepší softbal 
světa bude na joudrs

Šest kontinentů, sedm zemí, 
jeden turnaj. Takový je ve 
stručnosti princip mezinárodní-
ho softbalového Intercontinental 
Cupu, který se poprvé odehraje 
28. 8. – 1. 9. 2018 v Praze 
v Bohnicích. Ve Svoboda parku 
na hřišti Joudrs Praha se utká 
softbalová mužská špička – ti nej-
lepší z každého kontinentu. 

Reprezentace České republiky 
se postaví Novému Zélandu, 
Japonsku, Argentině, uSA, 
Dánsku a Botswaně. 

Fotbalisté podobný turnaj 
nazývají Konfederační pohár 
FIFA a vždy rok před mistrov-
stvím světa jej pořádá hostující 
země následujícího světového 
šampionátu. Jeden kontinent 
reprezentuje jedna země. 
Většinou. Podobný princip se 
aplikuje i zde. Praha si tak 
rok před pořádáním největší 
softbalové události mistrovství 
světa vyzkouší i organizaci 
obdobné akce.

Česká republika patří stabilně 
k nejsilnějším týmům Evropy, 
což naposledy potvrdili na právě 
skončeném mistrovství Evropy 
v Havlíčkově Brodě. Češi si došli 
pro zlato hned čtyřikrát po sobě 
(2012, 2014, 2016, 1018)! 

Českou reprezentaci na 
turnaji povede kouč Tomáš 
Kusý, který byl letos pověřen 
funkcí hlavního kouče výběru 
Evropy, je zároveň koučem 
ženské reprezentace a hlavním 
trenérem extraligového 
ženského týmu Joudrs a předse-
dou klubu Joudrs Praha.

Nenechte si ujít možnost 
vidět na živo Black Sox (repre-
zentace Nového Zélandu) při 
jejich národním bojovém tanci 
haka, rychlost týmu Japonska 
nebo hravost Jihoameričanů 
z Argentiny. 

Všechny informace včetně 
rozpisu najdete na internetu na 
stránkách icc2018.softball.cz.

   (zst)
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na nOvě ZrekOnstruOvané dráZe v Bohnicích se o domácí 
mistrovské tituly utkávali malí i velcí závodníci. Foto: Vladimír Slabý

PřeDstavuJeme mistRa RePuBliky 
matyáše mentlíka

dvojnásobný 
šampion 
sní o olympiádě

 nmatyáš mentlík je na první 
pohled docela normální kluk, 
který bydlí na Palmovce 
a po prázdninách nastoupí 
do osmé třídy na zŠ bohumila 
hrabala. druhý pohled ale už 
prozradí jeho výjimečnost – je 
totiž dvojnásobným mistrem 
České republiky v bikrosu 
v kategorii do 14 let. 
S cyklistikou začínal díky o tři 
roky staršímu bratrovi Lukášovi 
ve čtyřech letech, pak vystřídal 
„milion“ jiných sportů, aby se do 
sedla a do areálu BMX v Bohni-
cích v šesti letech vrátil. Později 
sice přestoupil do BMX & 4X 
Team Olympus, ale domovskou 
dráhou, na které stále trénuje, 
pro něj zůstala ta v Bohnicích. 

Gratuluji k mistrovskému titulu. 
Jak bys svou výhru okomentoval?
„Mám sice poměrně dobré starty, 
ale někteří soupeři to přece jen 
dokážou rychleji rozšlapat. 
Právě ve finálové jízdě mi 
hrozilo, že mě soupeř v nájezdu 
do první zatáčky zavře. Naštěstí 
se mi povedlo ho vyvézt a první 
příčku jsem si pak už pohlídal. 
Obhájil jsem tak titul z loňského 
mistrovství v Brně.“

Za jeden závodní den se postavíš 
na start zhruba pětkrát šestkrát. 
Jak dlouho trvá jedna jízda?

„Elitní kategorie jede 29–30 
sekund, já měl nejlepší čas 
asi 31,5. Vypadá to jako kousek, 
ale je to pořád hodně daleko.“ 

Jak se ti v Bohnicích na nově 
zrekonstruované dráze jezdí?
„Je super, je to mnohem lepší 
dráha než ta původní. Má 
naprosto úžasnou startovací 
rampu. Dají se tu teď dobře 
trénovat starty i větší skoky.“

Jaké máš sportovní cíle?
„Mým snem je alespoň jednou 
startovat na olympiádě, dostat 
se na mistrovství světa a tam 
být do 16. místa, takže jet 
semifinále.“ (vrs)

mistrovství Čr v bmX 

skvělá podívaná 
v bohnicích

 nna nově zrekonstruované 
bmX dráze v bohnicích se 
29. a 30. června sešel 
výkvět českých závodníků, 
aby si to za krásného 
slunečného počasí rozdali 
na mistrovství České 
republiky v bikrosu. 

Diváci viděli ve dvou dnech 
skvělé a dramatické souboje, 
které předvedlo celkem 
321 soutěžících. Nejvíce – 34 – 
se jich na start postavilo 
v kategorii desetiletých. Svou 
pozici jednoho z favoritů 
v kategorii Elite potvrdil 
Dominik Topinka z Bikrosclubu 
Řepy. Závodníci z Řep domino-
vali i v soutěži družstev 
a i celkově byli nejúspěšnější – 
celkem vybojovali sedm 
prvenství. Nás může těšit, že 
jednu zlatou medaili získal 
i Matyáš Mentlík (kat. 14 let), 

který na bohnické dráze vyrostl 
a stále na ní trénuje.

Mistři ČR – kategorie  Elite: 
Dominik Topinka (Bikrosclub 
Řepy). Junior: Patrik Horák 
(Laguna Btike Team Přerov). 
17 let: Miloš Křeček (OK Team 
Boh.). 16 let: David Pagáč 
(Laguna Bike Team Přerov). 
15 let: Adam Moravec (TJ BMX 
Pardubice). 14 let: Matyáš 
Mentlík (BMX & 4X Team 
Olympus Boh.). 13 let: Jan Seidl 
(TJ BMX Pardubice). 12 let: Mi-
chal Hrazdíra (BMX & 4X Team 
Olympus Boh.). 11 let: Viktor 
Chudoba (Bikrosclub Řepy). 
10 let: Albert Vlček (Bikrosclub 
Řepy). 9 let: Tobias Bleier 
(Bikrosclub Řepy). 8 let: Matěj 
Pavka (Koloshop cz Horní 
Krupka). 7 let: Matyáš Vrkoč 
(Bikrosclub Řepy). 6 let: Boris 
Moravec (Bikrosclub Řepy). 
Družstva: Bikrosclub Řepy I. (vrs)

lukáš mentlík

DOPRAVNÍ SPOJENÍ MHD: autobus linky 
č. 152, 177 a 200 zastávka Podhajská pole 
5 min. ze stanice metra C Kobylisy

PRAHA 3
Zuzana Čičo Kulifay
776 628 827
cico.kulifay@praha3.cz

PRAHA 7
Lukáš Fátor
220 144 013
FatorL@praha7.cz

Počet účastníků turnaje omezen.
REGISTRACE PŘEDEM NUTNÁ!

TURNAJ 

V PETANQUE 
( n e j e n )  P R O  S E N I O R Y

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

PRAHA 3 x PRAHA 7 x PRAHA 8

středa 12. 9. 
2018 

od 10 HOD.

Hřiště v areálu ZŠ Glowackého
Glowackého 555/6

Kontakty pro registraci

PRAHA 8
Jaromír Tischer
222 805 104
jaromir.tischer@praha8.cz Z 
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Pozvánky

SPORTOVEC
PRAHY 8
ROKU 2017

Nejlepší sportovce budeme
vyhlašovat v kategoriích:

žáci / ročník 2003–2010

žákyně / ročník 2003–2010

junioři / ročník 1998–2002

juniorky / ročník 1998–2002

dospělí – muži / r. 1997 a starší

dospělí – ženy / r. 1997 a starší

trenér roku
sportovní legenda

Základní pravidla: Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být
registrovanými členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8.
Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován každý občan,
který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil či žil v Praze 8.
Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz.
Anketa se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 Jany Solomonové.

Městská část Praha 8 pořádá
pod patronací Jána Mahora
(Sportovní legendy Prahy 8)
anketu SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

Nominační lístek

nominace do kategorie:
 žáci
 žákyně

 junioři
 juniorky

 muži
 ženy

 trenér
 legenda

jméno a příjmení nominovaného:

rok narození:
název a sídlo klubu nebo školy, kde působí:

zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy):

kontakt na nominovaného sportovce (telefon, e-mail):

kontakt na nominující osobu (telefon, e-mail)*:

*nepovinné

Vyplněný kupón zasílejte na adresu:
Městská část Praha 8
Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče
Zenklova 1/35, Praha 8, 180 48
obálku označte: SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2017

nominovat můžete: do 31. prosince 2017
hlasování na internetu: leden 2018
slavnostní vyhlášení ankety: únor 2018

nominovat můžete: 

NOMINACE
PRODLOUŽENY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

 nominovat můžete: do 30. listopadu 2018 
 hlasování na internetu: leden 2019 
 slavnostní vyhlášení ankety: únor 2019 

Základní pravidla: 
Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště na území městské části Praha 8, nebo musí být registrova-
nými členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8. 
Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“. V této kategorii může být nominován 
každý občan, který má nesporné zásluhy o rozvoj sportu a v době své aktivní sportovní činnosti působil 
či žil v Praze 8. Podrobná pravidla soutěže najdete na www.praha8.cz 
Anketa se koná pod záštitou radní MČ Praha 8 Jany Solomonové 

SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2018

Nejlepší sportovce budeme 
vyhlašovat v kategoriích:

Městská část Praha 8, Odbor kultury, sportu, 
mládeže a památkové péče pořádá
pod patronací Josefa Vojty anketu 

žáci (ročník 2004 – 2011)

žákyně (ročník 2004 – 2011)

junioři (ročník 1999 - 2003)

juniorky (ročník 1999 - 2003)

dospělí – muži (ročník 1998 a starší)

dospělí – ženy (ročník 1998 a starší)

trenér roku
sportovní legenda

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové
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kdy: Středa 3. října od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov 
– velký sál (1. patro)
vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

FILMOVÉ 
SONGY 
Z PRVNÍ 
REPUBLIKY

BLANKA TŮMOVÁ 
a PAVEL SKALICKÝ
- k tanci a poslechu
 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

kdy: Úterý 2. října od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví – 
velký sál 
vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

BLANKA TŮMOVÁ 
a PAVEL SKALICKÝ
- k tanci a poslechu
 

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové
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FILMOVÉ 
SONGY 
Z PRVNÍ 
REPUBLIKY

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové
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rezervace míst u paní Teichmannové:
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kdy: středa 19. září od 15:00
kde: Kulturní dům Krakov – velký 
sál (1. patro) vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SETKÁNÍ SENIORŮ

VESELÁ 
TROJKA 
k tanci a poslechuhvězdy 

TV ŠLÁGR

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 
vás zve na pravidelné 

SETKÁNÍ SENIORŮ

rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz
tel.: 222 805 136

Akce se koná pod záštitou radní 
Jany Solomonové
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rezervace míst u paní Teichmannové:
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kdy: středa 26. září od 15:00
kde: Kulturní dům Ládví – velký sál 
vstup: ZDARMA 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SETKÁNÍ SENIORŮ

VESELÁ 
TROJKA 
k tanci a poslechuhvězdy 

TV ŠLÁGR
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Sport

kamil káninský, neJlePší sPoRtoveC PRaHy 8 Za Rok 2017

univerzál 
se srdcem 
bojovníka 

 nrok se přehoupl do své 
druhé poloviny a mČ Praha 8 
opět vyhlašuje anketu 
o nejlepšího sportovce naší 
městské části. vítěz katego-
rie mužů za rok 2017 kamil 
káninský (* 1995) by měl 
patřit opět k favoritům.

„Být v něčem nejlepší je vždy 
skvělé, ale být nejlepší i mezi 
sportovci z jiných odvětví je 
prostě unikátní,“ říká sportovní 
univerzál Káninský, kterého na 
pomyslný trůn posadilo tradiční 
internetové hlasování veřejnosti.  
„Strašně moc si titulu od 
veřejnosti vážím, nedá se to 
s ničím srovnat. Prvenství mě 
zároveň motivuje dál na sobě 
makat a snažit se sbírat úspěchy.“

Říci jednoduše, kterému 
sportu se věnuje, není tak 
prosté. Posuďte sami: hraje 
fotbal za „áčko“ Slovanu Bohnice, 
na Žižkově ve škole Petry 
Lorenzové se věnuje kung-fu, 
každou neděli jezdí do Slaného 
na čínský box, normální box dělá 
v KTSO Praha pod vedením 
Martina Podluckého – a nomino-
ván na sportovce roku byl 
přitom za úspěchy v muaythai 
(mezinárodní název pro thajský 
box), kterému se věnuje v 
„domovské“ aréně KGAcademy 
v Bohnicích. K tomu přidejte, že 
je studentem 2. ročníku prezenč-
ního studia na FTVS a že ve 
volném čase si přivydělává jako 

stěhovák, masér a působí i jako 
soukromý trenér… „Hlavním 
sportem je pro mne thajský box. 
Všechny ostatní beru jako 
skvělou průpravu, každý mi 
pomáhá rozvíjet něco jiného,“ 
vysvětluje Káninský. Prosadit se 
přitom dokáže i ve svých 
doplňkových sportech – napří-
klad v čínském boxu vybojoval 
letos v květnu bronzovou medaili 
na mistrovství Evropy v Moskvě!

Právě jeho univerzálnost mu 
dává šanci na splnění dvou 
velkých snů – probojovat se 
v roce 2019 na světový šampio-
nát v čínském boxu právě do 
Číny a v klasickém boxu jednou 
startovat na olympijských hrách. 
„To je ale zatím velmi daleko 
a bude to strašně těžké,“ uznává 
Kamil Káninský, který trénuje 
2–3x denně a o víkendech hraje 
zápasy nebo startuje na soutě-
žích. Základem je zůstat zdráv. 
„Zatím jsem měl jen zlomený 
palec na ruce, ale i s tím jsem 
dokázal vyhrát domácí titul 
v čínském boxu,“ popisuje svou 
odolnost bojovník vystupující 
v ringu pod přezdívkou Wayne.

Ačkoliv se sportem začal ve 
třech letech (tehdy to bylo 
kung-fu), dlouho neměl jasno, 
čemu se bude v životě věnovat. 
Zpočátku chtěl být strojvůdcem, 
jako kluka ho bavily vláčky, 
na chatu s dědou jezdil zásadně 
vlakem. V 9. třídě ho pošťouchla 
maminka, když mu doporučila 

střední školu, po jejímž absolvo-
vání se stal certifikovaným 
sportovním a rekondičním 
masérem. Odtud už bylo na 
FTVS jen krůček. „Studuji 
specializaci úpolové sporty – 
judo, karate, thaibox, chci si ještě 
udělat fyzioterapeutický kurz,“ 
poodhaluje své plány bohnický 
rodák Káninský.  Že jsou mu 
otázky zdraví a pomoci nemoc-
ným blízké, potvrzuje i tím, že od 
svých 18 let pravidelně každých 
14 dní daruje krevní plazmu, má 
110 úspěšných odběrů. 

V životě se řídí kodexem 
bojovníka – nekouří, nepije a na 
prvním místě je pro něj vždy fair 
play. Například ve fotbale byl 
vyloučen jen jedinkrát za dvě 
žluté karty. Na zeleném trávníku 
je pro něj vzorem bývalý 
španělský reprezentant Carles 
Puyol z FC Barcelona, na tatami 
nebo mezi provazy boxerského 
ringu pak jeho trenéři Lukáš 
Kubát a Martin Gaňo. „A také 
Petra Lorenzová, se kterou se 
znám 20 let a je pro mne skoro 
jako jeden rodičů,“ nezapomíná 
Káninský na shifu-mistra kung-fu.

Kamil, který měří 169 cm, má 
běžnou váhu 77 kg – ale soutěží 
v kategorii do 65 kg. To pochopi-
telně vyžaduje poměrně přísnou 
životosprávu a speciální 
jídelníček založený na bílkovi-
nách, sacharidech, zdravých 
cukrech. „Musím se obejít bez 
sladkostí, základem jsou banány 
a různé druhy müsli s mlékem. 
Důležité je znát přesné složení, 
takže krabice v obchodě 

podrobně studuji,“ vysvětluje 
borec, který v době vrcholné 
soutěže mívá jen 4,6 až 5 procent 
podkožního tuku.

Fotbal nebo thaibox můžete 
podle zdraví dělat tak do 
čtyřicítky, kung-fu jako nekon-
taktní sport celý život. Obdobně 
svou aktivní sportovní činnost 
plánuje i Káninský, který 
s úsměvem uznává, že je tam 
jedno velké ale: „Nemám 
přítelkyni, mám čas se věnovat 
sportu. Až bude přítelkyně, 
kdo ví, co bude.“

Trénuje v jednom z největších 
gymů v Praze, který je skvěle 
vybaven na nejrůznější bojové 
sporty. „Bojové sporty může 
dělat kdokoliv, trénují u nás 
kluci i holky. Navíc máme 
i tréninky pro veřejnost, konají 
se ve všední den od 18 do 
21 hodin,“ zve nejlepší sportovec 
Prahy 8 loňského roku do 
tělocvičny v Bohnicích, Bukol-
ská 4. Stačí přijít nebo zavolat na 
tel. 720 300 200, kontaktní osoba 
Lukáš Kubát.

vlaDimíR slaBý
Foto: aRCHiv kamila káninskéHo

kamil káninský s trenéry Lukášem Kubátem a Martinem Ganěm.

muaythai (u nás známější jako thajský box)  je velmi tvrdý sport, na vlastní kůži 
to pocítil i Kamil „Wayne“ Káninský.

Domácí titul  
v čínském boxu  

získal i se zlomeným  
palcem na ruce.

INSTALATÉR
TOPENÁŘ

veškeré opravy a instalace 
čištění odpadů, kanalizace

NEPŘETRŽITĚ
Tel: 603 421 968

283 881 375
Rothenberg s. r. o.

Na Slovance 38, Praha 8

placená inzerce
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Historie

naČ  by  mohl  vzPomínat  bradáČ  u karlova mostu? 

nebyla náhoda, že Prahu 
ničila zdivočelá voda 

 nz nábřežní zdi mezi mosteckou věží karlova mostu a klášterem křižovníků 
s červenou hvězdou vyčnívá omšelý kamenný reliéf vousatého muže – bradáče. 
nikdo nemůže přesně říci, jak je toto dílko staré a koho představuje. 

Většinou se uvádí, že Bradáč 
původně zdobil Juditin most 
postavený v létech 1158–1172. 
Když most v roce 1272 poničila 
povodeň, dostal se časem 
Bradáč do sousedství nového 
Karlova mostu. Tady sloužil 
jako ukazatel, kam až vodní 
živel dosáhl.

Pár autentických ukázek: 
„R. 1445 – do nosu, r. 1481 – ne-
chala místa suchého svrchu 
hlavy, co byla pleš, r. 1515 – 
k vousům, r. 1582 – až na voči…“ 
Každopádně platilo, že když 
Vltava zatopila vousy, byl 
nejvyšší čas k evakuaci Starého 
Města. V roce 1886 byl k Bradá-
čovi připevněn oficiální vodočet 
– kovová tyč s měřítkem. Od té 
doby se mohla přesně měřit 
vodní hladina.

Proč Z vyŠehradu  
Zněla děla?
Jak příklady ukazují, dravý 
vodní živel se metropoli nijak 
nevyhýbal. Jen v období do 
roku 1825 oficiální záznamy 

registrují přes 60 mimořádných 
povodní v Praze. Odbornice 
Pavla Státníková upřesňuje: 
„Jednou z povodněmi nejohro-
ženějších oblastí bývalo území 
dnešního Karlína, kde se při 
řece dříve rozkládala jen malá 
osada nazývaná Špitálsko, 
a teprve na počátku 19. století 
zde bylo založeno rozsáhlé 
pražské předměstí.“

Připomeňme stručně velké 
pohromy, kdy běsnící voda 
zaútočila na obyvatele Prahy.

Koncem února 1784 s pomocí 
ledu a dřeva podemlela šestý 
pilíř na jižní straně Karlova 
mostu. Zřítil se do Vltavy 
– bohužel i s vojenskou strážnicí, 
která na něm stála. Podle 
dobových pramenů se utopili tři 
vojáci, čtvrtý byl zasažen 
trámem a zůstal ležet mrtvý na 
troskách pilíře. Počty nebožtíků 
ve zdivočelé Vltavě a přítocích, 
zvláště když přišel zas krutý 
mráz, se odhadovaly na stovky!

V březnu roku 1845 se 
z Vyšehradu ozývaly ohlušující 

rány z děl. Signalizovaly hrozbu 
rozvodněné Vltavy. K tomu 
sloužilo také pronikavé pískání. 
Za noci se postižená místa 
osvětlovala. Zpráva historika 
Václava Krolmuse informovala, 
že velká voda zatopila 946 praž-
ských domů, 114 ulic a náměstí. 
Porouchala Staroměstské 
mlýny. Přispěly k tomu 
i plovoucí kusy ledu. Staroměst-
ský vodočet ukazoval 5,13 m 
nad normál!

kmotřička smrt 
se radovala
Nebezpečná přívalová povodeň, 
kterou nelze předpovědět, 
se nečekaně přiřítila koncem 
května 1872. Mosty ohrožovaly 
mj. klády, utržené lodě a další 
připlavené předměty. Ještě 
smutnější bylo, že ve Vltavě 
plavalo mnoho mrtvol. Předtím 
je utopila Berounka a další 
přítoky.

Vltava řádila zase počátkem 
září 1890. Pár pilířů Karlova 
mostu se proměnilo v ruiny. 

Pod hlubokou vodou se ocitly 
některé části Prahy 8 – Holešo-
vice, Libeň a hlavně Karlín. 
Právě tady došlo k hromadné 
lidské tragédii: V noci ze 3. na 
4. září se do rozbouřené řeky 
vydali zákopníci (ženisté), aby 
rozebrali velký pontonový 
most, který předtím cvičně 
postavili. Poblíž pražské 
Invalidovny na vratké loďky 
se zákopníky narazily zbytky 
utrženého voru. Během pár 
okamžiků se v chladné vodě 
utopilo 20 bezbranných 
mladých mužů. Jejich oběť 
připomíná od roku 1891 
čtyřmetrový pylon v Kaizlo-
vých sadech.

20. století bylo 
milosrdné
Samozřejmě se zlepšovalo 
informování o blížícím se 
divokém živlu. Telegrafické 
zprávy o stavu vodní hladiny 
na horní Vltavě a Malši, Vltavě, 
Lužnici, Otavě, Radbúze, Úslavě, 
Berounce, Malém Labi, Jizeře, 
Ohři a na Labi od Mělníku 
putovaly pravidelně na 
c. k. místodržitelství. To je 
distribuovalo dále. Starosta 
Prahy byl průběžně seznamo-
ván se situací na řekách 
rozhodujících pro hlavní město. 
Jednalo se o Vltavu, Sázavu 
a Berounku.

Tím Pražané měli několik 
hodin čas, aby se připravili 
na vodní příval, který ovšem 
nedbal na různé písemné 
instrukce.

Dvacáté století se do pražské 
povodňové historie naštěstí 
nijak výrazně nezapsalo. 
Nemálo vody se přivalilo jen 
15. března 1940 – přesně rok 
poté, kdy do Prahy dorazili 
v nevlídném počasí němečtí 
okupanti. Záplava protrhla 
Helmovský jez.

Největší tzv. letní dešťová 
povodeň minulého století na 
Vltavě se zrodila v důsledku 
vytrvalých dešťů v období od 
7. do 9. června 1954. Většímu 
rozšíření zabránilo rozestavěné 
vodní dílo Slapy. Bohužel se tak 
zrodila mylná domněnka, že 
dalšímu možnému řádění 
vodního živlu zabrání tzv. 
vltavská kaskáda. O tom se 
dokonce učilo i ve škole! Co 
na tom, že podobnou novou 
pověru vyvracely počítačové 
modely. Přesvědčivé byly 
i exponáty výstavy o historii 
pražských povodní, která se 
v Muzeu hlavního města Prahy 
uskutečnila na přelomu let 
2001–2002.

karlův mOst při povodni v roce 1890. 
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stalo se (nejen) v Praze 8...
1.–9. 8. 1936  V době konání 
olympijských her v Berlíně se 
v Praze konaly Lidové hry.  
Protestu proti Hitlerovi se zú-
častnily všechny tělovýchovné  
organizace a spolky ČSR.

3. 8. 2000  Bylo vydáno staveb-
ní povolení pro nový traťový 
úsek metra mezi stanicemi  
Nádraží Holešovice – Ládví.

4. 8. 1992  Zemřel bývalý 
arcibiskup pražský František 
kardinál Tomášek.

7.–8. 8. 1940  V leteckých 
závodech Aero se uskutečnila 
stávka, ke které se 8. 8. připojilo 

900 zaměstnanců závodu 
Avia. Akce měla protiněmecký 
charakter.

7. 8. 1945  Bývalý státní mini-
str pro protektorát K. H. Frank 
byl z amerického zajetí převe-
zen do Prahy. Národní soud jej 
21.5. 1946 odsoudil k trestu 
smrti oběšením. Rozsudek byl 
vykonán následující den v pan-
krácké věznici za velké účasti 
veřejnosti.

7. 8. 1945  Bylo vydáno 
vládní nařízení (4.46/45 Sb.) 
o prozatímní organizaci 
správy Prahy. Byl zřízen 
Ústřední národní výbor hl. 

m. Prahy. Místní národní 
výbory v obvodech se změnily 
na obvodní rady.

9. 8. 1967  Vláda ČSSR 
svým usnesením č. 288/1967 
rozhodla o vybudování 
podzemní dráhy v Praze.

12. 8. 1978  Byl zahájen 
pravidelný provoz metra na 
trase A1 v úseku náměstí Míru 
– Dejvická. (Na trase dlouhé 
4,7 km je 7 stanic.)

14. 8. 1974  Obrovský požár za-
sáhl Veletržní palác v Praze 7 
– Holešovicích. Po rekonstruk-
ci zde vznikla expozice české-
ho moderního umění Národní 
galerie.

18. 8. 1910  Vydáno konečné 
rozhodnutí o stavbě městské 
nemocnice Bulovka.

21. 8. 1968  Vojska pěti států 
Varšavské smlouvy okupovala 
území Československa. Prahu 
obsadila Sovětská armáda.

21. 8. 1969  V den 1. výročí 
vojenské okupace propukly 
v Praze mohutné živelné 
demonstrace. 

21. 8. 1989  V Praze se konala 
protestní demonstrace k výročí 
okupace Československa 
armádami Varšavské smlouvy. 

31. 8. 1791  Z Libeňského 
zámečku vyšel korunovační 
průvod císaře Leopolda II.

nejhorŠí Přírodní 
katastrofa
Nejpádnější odpověď však dala 
sama voda. V srpnu 2002 z nebe 
bez ustání prudce padaly 
dešťové provazce. V jižních 
Čechách se objevily až tisícileté 
kulminační průtoky. umírali 
první bezbranní lidé. Voda mj. 
téměř odplavila starou historic-
kou část Českého Krumlova. 
Přehnala se Českými Budějovi-
cemi a dychtivě si razila cestu 
k hlavnímu městu. Tam dorazí 
v pondělí 12. srpna. Hladina 
hrozivě stoupá. Kupodivu 
tehdejší tělnatý pražský 
primátor Igor Němec v živém TV 
vstupu pronáší historickou větu: 
„Situace je nadmíru výtečná!“ 
Otcovsky doporučuje používat 
co nejvíce přepravu metrem. V té 
době tam však už proniká voda 
a od 13. 8. byl provoz metra na 
všech trasách omezován. (Plný 
provoz se podařilo obnovit 
teprve v březnu 2003!)

Již 12. 8. v 19.00 hod. premiér 
Vladimír Špidla vyhlašuje 
nouzový stav. Večer se zónami 

bezprostředního ohrožení 
stávají mj. Holešovice, Karlín 
a Libeň. Zdejší obyvatelé musejí 
opustit své domovy. Evakuace 
čeká i 1029 zvířat ze zoo, kde je 
14. srpna hladina 10 metrů 
vysoká. Na 134 tvorů, bohužel, 
velice nepříznivé podmínky 
nepřežilo – například slon 
Kadíra a hrošice Lentilka 
a Barborka. Hrdinou se stal 
lachtan Gaston, který Vltavou 
a poté Labem doputoval až 
do Německa. 

Hladina stoupá každou 
hodinu o 10 centimetrů 
a překračuje všechny maximální 
hodnoty měření. Naštěstí 
v pátek 16. srpna velká voda 
začíná opadávat. Následující 
pondělí definitivně kolabuje 
pražská doprava. Karlín 
připomíná vybombardované 
město. Mnohé budovy se zřítily 
jak domečky z karet. Vozovky 
i chodníky voda podemlela. 
Všude páchnou zkažené 
potraviny a odpadky. Hrozí 
nebezpečí epidemií. Dochází 
k hromadným očkováním.

Škoda na majetku městské 
části Praha 8 dosáhla dvě 
miliardy korun, na celém území 
Prahy to bylo pětkrát více. 
Nejvíce problémů hlásí Karlín 
a Libeň. Ze 169 postižených 
domů jich bylo 138 na území 
Prahy 8!

Tato největší přírodní 
katastrofa u nás celkem zasáhla 
504 obcí, zničila přes 1000 bu-
dov. Do boje se zapojilo 
15 300 obětavých hasičů, 
4800 policistů, přes 7000 vojáků. 
Osvědčilo se mj. mobilní kovové 
hrazení. Počet dobrovolníků, 
např. při stavění barikád z pytlů 
s pískem, se nedá spočítat. 
Celkové hmotné škody se 
vyšplhaly na 100 miliard korun. 
Penězi však nelze vyčíslit životy 
16 bezmocných lidí, které 
necitná chladná voda pohřbila!

běsnící vodě 
nePoručíme
Nebyl to však poslední případ, 
kdy vodní živel zaútočil – i když 
nikoli už tak divoce. Před pěti 
roky –  v červnu 2013 – se velká 

voda valila celou zemí opět. 
Prahu ohrozila tak, že primátor 
vyhlásil „stav nebezpečí“. 
Dopravní podnik uzavřel 
některé stanice metra, kudy 
vlaky jen projížděly. určité 
úseky (třeba Palmovka–Kobyli-
sy) nefungovaly vůbec. Voda 
zatopila sklepy – mj. Divadla 
Pod Palmovkou. Větším škodám 
však tentokrát opravdu 
zabránila již kompletní vltavská 
kaskáda, s jejíž pomocí se mohly 
regulovat řeky.

Nejnověji chce Praha využít 
evropské dotace k vývoji 
počítačových programů 
a aplikací. Ty by v závislosti na 
srážkách modelovaly pravděpo-
dobný vývoj v nejbližších 
hodinách. V operačním 
programu Praha – pól růstu 
je do roku 2020 k dispozici 
10 miliard korun. Tajemnému 
Bradáčovi by to jistě symbolic-
ky šlo pod příslovečné vousy! 

 milan koukal
Foto: WikiPeDia, Commons 
WikimeDia

rOkytka Během velké vOdy v rOce 2013 – vlevo hladina „říčky“ u betonového mostu v Zenklově ulici, vpravo zatopená ulice Voctářova.
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 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.

Červen 2018
Dne 21. 6. oslavila 80. naroze-
niny paní jitka vlásková. 
Gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí a zdraví. 

Červenec 2018
Dne 2. 7. oslavila 90. narozeniny 
paní zdena Piskačová.  
Do dalších let přejeme hodně 
zdraví a pohody.

leden 2018
Kubašta Josef
Šťastná Sára

únor 2018
Ignatok Amelie
Pavlíčková Linda

březen 2018
Borbély Zoe
� Mádl Jaroslav Matyáš 

Pendlovi Matěj a Michal

duben 2018
� Biskupová Sabina 

� Hudečková Elena 

květen 2018
� Hanzal Roman 

� Hanzelín Václav 

� Kohout Tomáš 

Koláčná Meda
Šípková Marie
� Vítková Laura 

Červen 2018
� Kratochvíl Antonín 

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

nově narozené děti jubilea

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí–pátek

9:00–17:00

LEVNÉ PRACOVNÍ ODĚVY
Zenklova 21/58 
Praha 8 – Libeň

Tel.: 606 164 562

PAPÍRNICTVÍ
U Kuželů • Zenklova 58
(naproti Libeňskému zámečku)

Hračky,  
dárkové zboží,  
tiskopisy...

Přijďte k nám nakoupit.  
S úsměvem jsme tu pro  
vás již několik desítek let.

OTEVŘENO

pondělí–pátek

7:15–18:00

Společenská rubrika
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

sudoku  
(StřEDNě těžké)

Plné znění citátu s tajenkou z minulého čísla: 
„urážky jsou důvody těch, kteří nejsou v právu.“

výherci, kteří získali vstupenky  
do multikina cinema city:
Michaela Košová, Libeň
Drahomíra Libichová, Čimice
Jana Jabůrková, Karlín

Správné znění tajenky tohoto čísla
nám zašlete nejpozději  
do 15. srpna 2018 na adresu:
 
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00  Praha 8 
Můžete použít také e-mail: tajenka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefon.

„někteří přátelé jsou jako stín. jsou tu…“ (dokončení  v tajence).

michael jackson (29. srpen 1958 – 25. červenec 2009), plným jménem  
Michael Joseph Jackson, americký zpěvák, skladatel, tanečník, choreograf, 
producent a mecenáš. Jeho desky Thriller a Bad  
patří k nejvýznamnějším v historii pop music.  
60. výročí narození.

nádvoří L� eňského zámku

Praha 8, Zenklova 1/35

Městská část

Praha 8
Městská část

Praha 8Městská část Praha 8 pořádá koncert 

k 50. výročí tzv. Pražského  jara roku 1968

EVA PILAROVÁ

Cena vstupenek: 150 Kč, senioři: 100 Kč  

Prodej a rezervace vstupenek: 

paní Vladislava Wildtová: 606 613 390,

email: vladislava.wildtova@praha8.cz 

středa 29. srpna 2018
od 19:00

a BOHUŠ MATUŠ
zpívají hity 60. let

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu 

Jany Solomonové.

vylosovaní výherci
získají

po dvou vstupenkách
na koncert

Evy Pilarové

Zábava
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Zdravotní a sociální péče – pozvánky

      

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
Rodinné centrum Osmička, 
Libčická 333, Praha 8 – Čimice 

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první 
pomoci

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

ZDARMA

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
Rodinné centrum Osmička, 
Libčická 333, Praha 8 – Čimice 

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 

7. 9. /2018     
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
14. 9. /2018     
> KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
18. 9. /2018     
> PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍCH NEHOD

Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky
  Reálné situace, fi guranti, praktický nácvik 
   Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz
  Požadavky na účastníky – věk 18 +

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Krakov (učebna č. 23), Těšínská 600, 
Praha 8 – Bohnice

PRO VEŘEJNOST ZDARMA

Kurzy první 
pomoci

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky
  Reálné situace, fi guranti, praktický nácvik 
   Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz
  Požadavky na účastníky – věk 18 +

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Objednání na tel. 222 805 638 

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Krakov (učebna č. 23), Těšínská 600, 
Praha 8 – Bohnice

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 
pomoci
Kurzy první 

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

20. 9. /2018       
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
24. 9. /2018     
> KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
25. 9. /2018     
> PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍCH NEHOD

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Ládví (učebna A), Burešova 
1661/2, Praha 8 – Kobylisy

PRO VEŘEJNOST 

VŽDY OD 17.00 DO 20.00 HOD 
KD Ládví (učebna A), Burešova 
1661/2, Praha 8 – Kobylisy

PRO VEŘEJNOST 

Kurzy první 
pomoci

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila

ZDARMA

1. 10. /2018     
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
2. 10. /2018     
> ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
8. 10. /2018     
> KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ
9. 10. /2018     
> PRVNÍ POMOC U DOPRAVNÍCH NEHOD

Objednání na tel. 222 805 638 
v čase 9.00 – 11.00 hodin 
nebo emailem: 
pavlina.plchova@praha8.cz 

Interaktivní kurzy první pomoci vedené profesionálními záchranáři.

  Kurzy první pomoci jsou určeny 
     pro obyvatele MČ Praha 8 

  Certifi kát s platností 2 roky
  Reálné situace, fi guranti, praktický nácvik 
   Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz
  Požadavky na účastníky – věk 18 +

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

www.bohnice.cz

akce 2018

NAJDE NÁS TAKÉ NA         PN BOHNICE!
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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
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@sospraha8.cz www.sospraha8.cz 

caP burešova
   V červenci a srpnu přecházejí 
Centra aktivizačních programů 
na prázdninový režim, většina 
pravidelných aktivit bude obnovena 
opět v září. Přejeme vám krásné 
prázdniny.

Pondělí
   9:00–12:00, 13:00–15:00  Přístup 
na internet

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

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

   11:30–14:00  stolní tenis 
– v klubovně Burešova 1151/12 

   11:00–11:50  repeating english 
– začátečníci a mírně pokročilí  
(vede V. Machulková) 

   14:00–16:00  Právní poradenství –  
pro objednané

Úterý
   8:00–14:00  sociální poradenství 

   8:00–12:00, 13:00–14:30  Přístup 
na internet 

   8:00–14:00  stolní tenis –  
v klubovně Burešova 1151/12 

středa
   8:00–12:00, 13:00–15:00  Přístup 
na internet

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

   12:00–14:00  stolní tenis –  
v klubovně Burešova 1151/12

   13:00–15:00  Šachový kroužek 

čtvrtek
   8:00–12:00  stolní tenis – 
v klubovně Burešova 1151/12

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

   9:00–12:00; 13:00–14:30  Přístup 
na internet

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

Pátek
   8:00–12:00  Přístup na internet
   10:00–11:00  cvičení na židlích 
(vede M. Halíková)

sPeciální: 
   Pravidelně každý týden  
(s ohledem na aktuální předpověď 
počasí) pořádáme pod vedením 
rndr. m. Štulce turistické výlety 
za přírodními a kulturními 
památkami středních Čech.  
Aktuální informace v kanceláři CAP.

   hledáme lektory – dobrovolníky 
na ruský jazyk, trénink paměti 
a na tablety a chytré telefony.

   24. 8. od 10:00  tvořivá dílnička 
– truhlíky – nutná rezervace 
v kanceláři CAP. Vede Duhový 
tandem.

   29. 8. od 13:30  Procházka 
po Praze s průvodkyní 
judr. h. barešovou – přihlášení 
předem nutné od prvního dne 
v měsíci telefonicky nebo osobně 
v kanceláři CAP Burešova.

caP mazurská
středa 

   13:30–15:00  bingo – společenská 
hra (vedou I. Košťálová a J. Hrubá) 
– pouze 29. 8.  

   Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři caP mazurská  
osobně nebo telefonicky na čísle: 
283 024 118. 

ProGram

srpen 
2018

do 28. srpna 
máme
Zavřeno.

Přejeme 
hezký zbytek 
léta!

centra 
aktivizaČních  
ProGramů

burešova, mazurská

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

CAP MAZURSKÁ 484/2 Praha 8  

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO 
SENIORY

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDARMA

REZERVACE TELEFONICKY 283 024 118

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

13.30 – 15.30 hodin

10.00 – 12.00 hodin

13.30 – 15.30 hodin

13.00 – 15.00 hodin

24. 09. /2018

19. 10. /2018

29. 10. /2018

19. 11. /2018

CAP Burešova 1151/12 Praha 8  

ZDRAVOTNÍ 
SEMINÁŘE 
PRO 
SENIORY

pod záštitou místostarosty MČ Praha 8 
Radomíra Nepila 

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

ZDARMA

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

Semináře vedeny profesionálními záchranáři.

10.00 – 12.00 hodin

10.00 – 12.00 hodin

10.00 – 12.00 hodin

24. 09. /2018

29. 10. /2018

19. 11. /2018
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Pozvánky

Městská  část
Prah a  8

Městská  část
Prah a  8

MM
akce se koná pod 
záštitou radní
Jany Solomonové

PROGRAM NA PÓDIU

10:00–14:00
folklórní vystoupení českých krajanů
z Ukrajiny, Chorvatska, Srbska, Slovenska, 
Francie, Maďarska a Rumunska 

14:15–14:45
Zuzana Bubílková a Petr Jančařík - I. část 

15:00–16:00
koncert Nadi Urbánkové  

16:15–16:45
Zuzana Bubílková a Petr Jančařík – II. část

koncert kapely YoYo Band
17:00–18:00

DOPROVODNÝ PROGRAM

• fotobudka Fotonaut 
• ukázky hry pétanque 
• ukázky Nordic walking 
• zdravotní stan – možnost zdarma změřit 

tlak, cukr a CO2 
• fyzioterapeut, ukázky cvičení
• spotřebitelská poradna dTest

DĚTSKÝ KOUTEK

• skákací hrad
• výtvarné dílny Osmička pro rodinu

sobota
29. září 2018
10:00–18:00 hod.

před tzv. Bílým domem,
budova úřadu MČ Praha 8

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče Městské části Praha 8 pořádá

Z akce bude pořízena foto a video 
dokumentace, která může být 
zveřejněna.
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Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Akce je zaměřena na prezentaci aktivit volnočasových oddílů a sportovních 
klubů z Prahy 8. Představí se zájmové organizace, které dětem nabízejí spor-
tovní, kulturní a jiné společenské vyžití. Součástí akce bude možnost zapsat 
děti do jednotlivých oddílů.

akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče pořádá akci

KDO SI 
 
 NEZLOBÍ 17:00 – 18:00

koncert Anny Julie Slováčkové
 a The Primes
odpoledne
opékání špekáčků

neděle 9. září 2018 
14:00 – 18:00
hřiště u ZŠ Glowackého 
(Praha 8- Bohnice, Glowackého 555/6)

kdy:
kde: 

koncert Anny Julie Slováčkové
 a The Primes

Nešišlej! - logopedické písničky 
pro odvážné děti a jejich rodiče

program:
15:00 – 16:00 HR Aj e
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Servis

velkoobjemové kontejnery

Lokalita Území Datum Čas

Uzavřená Kobylisy 1. 8. 13.00–17.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště) Kobylisy 1. 8. 15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na úbočí Libeň 1. 8. 16.00–20.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 2. 8. 13.00–17.00

Pernerova x Lyčkovo náměstí Karlín 2. 8. 15.00–19.00

Přemyšlenská x Služská Kobylisy 3. 8. 13.00–17.00

U Pekařky Libeň 3. 8. 14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 3. 8. 15.00–19.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova Kobylisy 3. 8. 16.00–20.00

Pod Labuťkou Libeň 4. 8. 08.00–12.00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 4. 8. 09.00–13.00

Frýdlantská (u garáží) Kobylisy 4. 8. 09.00–13.00

Petra Bezruče x U Pískovny Kobylisy 4. 8. 10.00–14.00

Braunerova x Konšelská Libeň 6. 8. 13.00–17.00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 7. 8. 13.00–17.00

Na Pěšinách x Pod Statky Kobylisy 7. 8. 14.00–18.00

Drahorádova Střížkov 8. 8. 13.00–17.00

Petra Slezáka x Urxova Karlín 8. 8. 15.00–19.00

Písečná x Na Šutce Troja 8. 8. 16.00–20.00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 9. 8. 13.00–17.00

Pobřežní x U Nádražní lávky Karlín 9. 8. 15.00–19.00

Podhajská pole – u trafostanice Čimice 9. 8. 16.00–20.00

Křivenická x Čimická Čimice 10. 8. 13.00–17.00

Prosecká x Františka Kadlece Libeň 10. 8. 15.00–19.00

Pivovarnická (proti domu č. 15) Libeň 10. 8. 16.00–20.00

K Haltýři x Velká skála Troja 11. 8. 08.00–12.00

Roudnická (za Bešťákovou) Střížkov 11. 8. 09.00–13.00

Řešovská x Zelenohorská Bohnice 11. 8. 09.00–13.00

Šimůnkova (slepý konec) Kobylisy 11. 8. 10.00–14.00

Kubišova x Gabčíkova Libeň 13. 8. 13.00–17.00

Lindavská Bohnice 14. 8. 13.00–17.00

Štěpničná (parkoviště) Libeň 14. 8. 15.00–19.00

Tanvaldská (proti domu č. 1) Kobylisy 14. 8. 16.00–20.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 15. 8. 13.00–17.00

Trojská x Nad Trojou Troja 15. 8. 15.00–19.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) Kobylisy 15. 8. 16.00–20.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 16. 8. 13.00–17.00

Třeboradická x Košťálkova Kobylisy 16. 8. 15.00–19.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) Karlín 16. 8. 16.00–20.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 17. 8. 13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 17. 8. 15.00–19.00

V Nových Bohnicích x K Farkám Bohnice 17. 8. 16.00–20.00

Stejskalova x U Rokytky Libeň 18. 8. 08.00–12.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 18. 8. 09.00–13.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) Bohnice 18. 8. 09.00–13.00

Burešova Kobylisy 18. 8. 10.00–14.00

U Pekařky Libeň 20. 8. 13.00–17.00

Dolákova x Hackerova x Kusého Bohnice 20. 8. 15.00–19.00

Fořtova x Do Údolí Čimice 20. 8. 16.00–20.00

V Zahradách x Na Sypkém Libeň 21. 8. 13.00–17.00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) Libeň 21. 8. 15.00–19.00

Havlínova x Pohnertova Kobylisy 21. 8. 16.00–20.00

V Zámcích (u domu 51/64) Bohnice 22. 8. 13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova Kobylisy 22. 8. 15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská Bohnice 22. 8. 16.00–20.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 23. 8. 13.00–17.00

Janečkova Kobylisy 23. 8. 15.00–19.00

Hnězdenská x Olštýnská Bohnice 23. 8. 16.00–20.00

Lokalita Území Datum Čas

Drahorádova Střížkov 24. 8. 13.00–17.00

Kandertova x Lindnerova Libeň 24. 8. 15.00–19.00

Ke Stírce x Na Stírce Kobylisy 24. 8. 16.00–20.00

Kašparovo náměatí  
(za Braunerova x Konšelská) Libeň 25. 8. 08.00–12.00

Dolejškova x U Slovanky Libeň 25. 8. 09.00–13.00

Kollárova x Pernerova Karlín 25. 8. 09.00–13.00

Kašparovo náměstí – u hřbitova Libeň 25. 8. 10.00–14.00

Chaberská x Líbeznická Kobylisy 27. 8. 13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) Libeň 27. 8. 14.00–18.00

Korycanská x K Ládví Čimice 27. 8. 15.00–19.00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 27. 8. 16.00–20.00

K Haltýři x Velká skála Troja 28. 8. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 28. 8. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) Kobylisy 28. 8. 15.00–19.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) Libeň 28. 8. 16.00–20.00

Pekařova x Jestřebická Bohnice 29. 8. 13.00–17.00

Křivenická x Čimická Čimice 29. 8. 13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická Čimice 29. 8. 15.00–19.00

Kurkova (parkoviště) Kobylisy 29. 8. 16.00–20.00

Lindavská Bohnice 30. 8. 13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Libeň 30. 8. 13.00–17.00

Libišská (parkoviště) Kobylisy 30. 8. 15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice) Troja 30. 8. 16.00–20.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) Bohnice 31. 8. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce Libeň 31. 8. 13.00–17.00

Mlazická Čimice 31. 8. 15.00–19.00

Nad Popelářkou x Nad Strání Troja 31. 8. 16.00–20.00

Lokalita Území Datum Čas

U Pekařky x Pod Bání Libeň 1. 8. 14.00–18.00

Brandýská x Ke Hřišti Čimice 2. 8. 14.00–18.00

Pernerova x Březinova Karlín 2. 8. 14.00–18.00

Hlivická Bohnice 3. 8. 14.00–18.00

Do Údolí x Libeňská Čimice 4. 8. 08.00–12.00

Fořtova x Okořská Čimice 6. 8. 14.00–18.00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 8. 8. 14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála Trója 9. 8. 14.00–18.00

Kandertova Libeň 10. 8. 14.00–18.00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 11. 8. 08.00–12.00

Kubišova Kobylisy 13. 8. 14.00–18.00

Modřínová x Javorová Kobylisy 14. 8. 14.00–18.00

Na Hranicích x Kočova Bohnice 15. 8. 14.00–18.00

Nad Popelářkou 177/12 Trója 16. 8. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 17. 8. 14.00–18.00

Turská x K Větrolamu Čimice 18. 8. 08.00–12.00

Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna Kobylisy 20. 8. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou Kobylisy 21. 8. 14.00–18.00

Přívorská x Hanzlíkova Čimice 22. 8. 14.00–18.00

U Pekařky x Pod Bání Libeň 23. 8. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí Libeň 24. 8. 14.00–18.00

Brandýská x Ke Hřišti Čimice 25. 8. 08.00–12.00

Kandertova Libeň 27. 8. 14.00–18.00

Do Údolí x Libeňská Čimice 28. 8. 14.00–18.00

Lyčkovo náměstí Karlín 29. 8. 14.00–18.00

Havlínova x Klíčanská Kobylisy 30. 8. 14.00–18.00

Klecanská x Na Ládví Kobylisy 31. 8. 14.00–18.00

bio vok
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Inzerce

KAVÁRNIÈKA
Bistro
SVAÈINKA

Kde nás najdete

Provozuji malé bistro s vlastní výrobou a kavárnou.

Pøijïte k nám na snídani, rychlý obìd, nebo svaèinku. 
Pro milovníky dobré kávy nabízíme slevovou kartièku.
Mùžete posedìt pøímo u nás nebo si vše odnést s sebou.
 Pøijímáme také objednávky na veškerý sortiment.
Možnost platby hotovì, kartou nebo stravenkami. 

Tìšíme se na Vaši návštìvu. Ivanka Andrle

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Na Stráži 
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BULOVKA
NÁHRADNÍ 

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Bistro
KAVÁRNIÈKA

SVAÈINKA
KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Milujeme kávu...

KAVÁRNIÈKA Bistro SVAÈINKA

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

Bistro Svaèinka

604 852 830

www.bistrosvacinka.cz

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Zenklova 149, 180 00  Praha 8

Pondìlí - Pátek   8.00 - 16.30 hodin

www.bistrosvacinka.cz

RESTAURACE  
METEOR

U Meteoru 29/3 • Praha 8 – Libeň
tel.: 773 563 772 

e-mail: info@restauracemeteor.cz

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
DENNÍ MENU:  

výběr z několika druhů hotovek  
bezmasé jídlo

NABÍZÍME VÁM:
• SALONEK – soukromé oslavy pro max. 30 osob • 
• rezervace na tel. 773 563 772  nebo na e-mailu:  

info@restauracemeteor.cz • SPORTOVNÍ PŘENOSY – 
plátno, televize • VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, KVÍZY •

Těší se na vás kolektiv restaurace Meteor.
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TANKOVÉ PIVO | LETNÍ ZAHRÁDKA
ČESKÉ SPECIALITY

ZENKLOVA 68 | PRAHA 8
TEL: 602 223 223 WWW.RESTAURACEZENKLOVKA.CZ 
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Inzerce 

řemeslníci

 MALíŘ – LAKýRNíK. 
ŠTuKOVáNí A TAPETáŘSKÉ 
PRáCE. Tel.: 725 173 593,  
www.malir-zenisek.cz

 MALOVáNí, LAKOVáNí 
A ZEDNICKÉ PRáCE, 
štukování, stěrky a sádrokarton. 
Sezonní sleva 10 %. 
Volejte na tel. 603 432 476.

   ELEKTRIKáŘ SE ŽL 
– spokojenost zaručena. 
Tel.: 608 440 551

  INSTALATÉR – TOPENí, 
výměna kuch. desek a dřezů. 
Tel.: 602 649 359

 ŘEMESLNÉ PRáCE – LEVNě: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce. Tel.: 602 835 102

 PLyNAŘ – INSTALATÉR – 
TOPENáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů 
a plynové revize.  
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032

  INSTALATÉRSKÉ PRáCE, 
obklady, zed. rekonstrukce, byt, 
dům. Tel.: 603 184 081,  
e-mail: olaolda@volny.cz

  INSTALATÉR ŠVáRA 
Tel.: 728 324 916

 MALíŘSKÉ A LAKýRNICKÉ 
PRáCE, čištění koberců 
a čalouněného nábytku. 
Tel.: 723 339 160, 777 316 680

 ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVy. Zjištění závad a jejich 
odstranění. El. vedení v koupelně 
i kuchyni. Výměny rozvaděčů. 
E-mail: elektroP8@email.cz. 
Tel.: 608 278 778

 ŽALuZIE – ROLETy – 
MARKýZy, pergoly, baldachýny, 
plisé, sítě proti hmyzu, shr. dveře, 
garnýže, čalounění dveří+ těsnění. 
Zdeněk Petříček, tel.: 606 350 270, 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

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

 MALíŘ, LAKýRNíK, 
Tel.: 605 015 145

 ELEKTRIKáŘSKÉ PRáCE –  
www.elektrikarerben.cz, 
tel.: 604 516 344

  INSTALATÉR – TOPENáŘ 
– NEPŘETRŽITě. Opravy 
a montáž vodovodních baterií, 
WC, umyvadel, van, el. ohřívačů, 
připojení praček, myček, 
vodoměrů, kohoutů včetně 
dodání. Tel.:  603 421 968,  
283 881 375, e-mail:  
rothenberg@centrum.cz

 ČIŠTěNí ODPADNíHO 
POTRuBí A KANALIZACE, 
veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader. 
Tel.:  603 421 968, 283 881 375

služby

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

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

 LIKVIDACE POZŮSTALOSTí – 
VyKLIDíME VáŠ DŮM, ByT  
a jiné. Pracujeme levně, 
rychle, kvalitně – i o víkendu. 
Tel.: 775 520 155

 HODINOVý MANŽEL, 
MONTáŽ A ÚPRAVy NáByTKu, 
kuchyní, skříní. Drobné i větší 
opravy v bytech a domech. 
www.hodinovy-remeslnik.cz. 
Tel.: 737 674 082

  STROPNí SuŠáK PRáDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž. 
Tel.: 602 273 584

 PRODEJ MOLITANŮ, KOŽE-
NEK, POTAH. LáTEK. Matrace na 
míru. Čalounictví. Na Veselí 2, za 
rohem domu, Praha 4 – Pankrác. 
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

 MyTí OKEN VČETNě RáMŮ 
A ŽALuZIí OD ÚKLIDOVÉ 
FIRMy. Nechte tuto práci 
nám, už nelezte po štaflích 
a odpočívejte. Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/okna

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

  SEKáME ZAROSTLÉ POZEMKy 
a vysokou trávu našimi stroji. 
Odstraníme také křoví, nálety, 
zlikvidujeme odpad. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

 VyČISTíME KOBEREC, SEDAČ- 
Ku, křesla, židle přímo u Vás na 
místě, strojem na vlhko extrakční 
metodou. Slušné jednání 
a zkušenosti. Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/uklid

  STŘíHáME ŽIVÉ PLOTy 
A KEŘE našimi motorovými 
nůžkami, včetně odvozu odpadu. 
Tel.: 724 006 275,  
www.pvj-group.cz/plot

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

 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. Sem dní v týdnu.

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

 VyKLIDíME VáŠ ByT, PŮDu, 
SKLEP, DŮM. Volejte 608 884 148. 
Ceny dohodou.

 REVIZE ELEKTRO. Revize elek-
troinstalací, spotřebičů a hromo-
svodů. Tel.: 732 935 215

  ! 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

 OPRAVA PRAČEK TÉMěŘ 
VŠECH ZNAČEK.  
Dolák, tel.: 775 197 309

 HLEDáTE STAVEBNí DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

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

 VyKLíZENí 7 DNí V TýDNu, 
24 hod. denně. Tel.: 601 091354

 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

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 menší a větší byt. Lze 
i zvlášť. Na vystěhování nespě-
chám. Platba hotově, pomůžu vy-
platit dluhy, exekuce nebo uhra-
dím privatizaci. Tel.: 608 661 664

 ZPRIVATIZOVALI JSTE ByT 
A MáTE VySOKÉ SPLáTKy? Pří-
mý zájemce od Vás koupí byt 
v Praze na investici pro své děti 
a seniorům nabízí, že nechá v bytě 
dožít. Tel.: 608 661 665

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

reality – Pronájem

 HLEDáM MENŠí ByT do 14 
tisíc nebo větší do 20 tisíc jen pro 
2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky 
a více, lodžie výhodou, ale nemusí 
být, centrum do 30 minut. 
Zařízení na dohodě. RK nevolat.  
Děkuji. 777 615 730

 ByT. DRuŽSTVO PRONAJME 
NEByT. PROSTORy – Praha 8, 
Chotovická, 262 m2. Tv. + sv., 
ústřední topení, osvětlení. Pouze 
jako sklad, cena za 1m2 80 Kč. 
e-mail: bdchotovicka@centrum.cz

reality – služby

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

  SíDLO PRO SRO, OSVČ v Praze 
od 149 Kč/měsíc. Tel.: 728 991 247, 
www.sidloprofirmupraha.cz

 MARTIN KRATOCHVíL – Rea-
litní makléř – specialista pro Pra-
hu 8, 17 let zkušeností na trhu. 
Prodej a pronájem nemovitostí. 
Zdarma tržní odhad a poraden-
ství. Spolehlivost. ulice Pobřež-
ní, P–8, www.martinkratochvil.cz 
Tel.: 777 150 350

nákuP – Prodej

 KNIHy A KNIŽNí POZŮS-
TALOST KOuPíM, ODVEZu. 
Tel.: 286 891 400

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

 PRODáM KRáLíKy, 
VAJíČKA, OŘECHy, HOuBy. 
Tel.: 776 172 530

výuka – kurZy

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

 TRÉNINKy PLAVáNí –  
plavco.cz

 PŘIJíMAČKy HRAVě – PŘíPRA- 
VA PRO ŽáKy 5., 7., 9. ROČNíKŮ 
ZŠ k přijímacím zkouškám 
na gymnázia a střední školy. 
www.prijimackyhrave.cz, 
tel.: 725 826 306, 723 333 958

auto – moto

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

 KOuPíM AuTO do 20 tisíc. 
Tel.: 602 889 740

nabídka Práce

 ZAHRADNICKá FIRMA 
přijme pracovníka na brigády. 
Sekání trávy, řezání živých plotů, 
pomocné práce. Tel.: 724 006 275

 ÚKLIDOVá FIRMA PŘIJME  
zaměstnance na brigády mytí 
oken. Pište na info@pvj-group.cz

 FIRMA V KLECANECH HLE-
Dá PROGRAMáTORA a obsluhu 
CNC strojů. Nástup možný ihned. 
Bližší informace na e-mail:  
info@alfeza.cz nebo 777 891 860

 HLEDáME SPOLEHLIVÉ, MA-
NuáLNě ZRuČNÉ, FyZICKy 
ZDATNÉ MuŽE na pozici dělník 
farmaceutické výroby. Nástup 
možný ihned. Praxe vítána. Plat 
22 000 Kč + odměny. Nutný čistý 
t. r. Pro více info tel.: 603 822 468 
nebo e-mail: obchod@vakosxt.cz

 HLEDáM ŘIDIČE SK. D  
(NEJLÉPE Z P8) NA OBČASNOu 
VýPOMOC při svozu dětí do 
školy, příp. trvalá spolupráce, 
možno i důch. Tel.: 732 914 719, 
e-mail: dopravazm@seznam.cz

 PŘIJMu SESTRu DO 
ORDINACE PL, I DŮCHODKyNI. 
Tel.: 737 340 956
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Seniorská
OSMA

přednášky 
vycházky
Podrobnosti na:

www.seniorskaosma.cz

Divadlo Karla Hackera, Praha 8, Klapkova 26/3

www.divadlokh.cz 
tel.: 284 681 103

 19. 9 - 10. 10.
2018 

Cena vstupenky je 50 Kč.

19. 9.      18:30    

20. 9.      19:00     

22. 9.      19:00

23. 9.      19:00   

26. 9.      19:00    

27. 9.      19:00    

1. 10.      19:00     

 
6. 10..     19:00     

8. 10.      19:00     

9. 10..     19:00     

10. 10.    18:30    

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
SUMUS  
A. N. Ostrovskij: Bouře  

DIVOCH  
Martina Mrňavá: Sestry 

NAŠE DIVADLO PRAHA
D. Tristram: Opačné pohlaví

OCHOTNÍCI JIŽNÍ MĚSTO 
V. Neklapil: Oldřich, Božena a ti druzí

NEPŘIJATELNÍ  
D. Drábek: Jedlíci čokolády 

SPOLEK HAVLÍČEK  
D. Fischerová: Princezna T 

MERLOT  
E. Labiche: Slaměný klobouk 
 
UNI-DRÁMO 
 J. Doležalová-Szabó a kolektiv: 13.komnata 

STUDIO DIVOCH  
R. Thomas: Inspektor má těžkosti 

BEZ DEBAT  
M. Camoletti: A do pyžam 

STUDIO ŠVANDOVA DIVADLA  
F. Kafka: Kafkárium
  

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8 Z 
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DDM hl. m. Prahy
D D M  P r a h a  8
S p i r á l a

 www.praha8.cz

Kouzelnýles

AlenkaAlenka
v říši divův říši divů

14.09.201714.09.2017

Ďáblický háj
(doprava metro C - Kobylisy;
tram 17 - Vozovna Kobylisy)

9.00–12.00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ
12.00–17.00 veřejnost a rodinné týmy

(16.00 poslední startující)

10. ročník10. ročník

Městská část Praha 8, Osmička pro rodinu, 
DDM hl. m. Prahy - Karlínské Spektrum, DDM Praha 8 – Spirála 

pořádají

Ďáblický háj
doprava metro C - Kobylisy;
tram 17 - Vozovna Kobylisy

9:00–12:00 kolektivy dětí MŠ a ZŠ
12:00–18:00 veřejnost a rodinné týmy

(17:00 poslední startující)

Akce se koná pod záštitou radní
Jany Solomonové

w
w
w
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cz

13. 9. 

2018

Kouzelný les
Kdo pozná Z latovlásku?

letos na téma

11. ročník akce
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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

placená inzerce
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Inzerce

placená inzerce

placená inzerce

áblická

 levné bydlení v Praze
 byty 1+kk až 2+1

  cena od 2 290 000 Kč
 výborná investi ce

city-home.cz | +420 606 093 093

2018-07_inzerce_DAB_Nase_Osmicka_92x130_02.indd   1 11.07.18   15:54

placená inzerce

 

POLIKLINIKA PALMOVKA – 3.patro
Příjemné prostředí, moderní vybavení
Další specialisté a laboratoř na jednom místě

• Praktický lékař
• ORL

• Alergologie
• Ortopedie

REGISTRUJEME
NOVÉ PACIENTY

277 070 788
777 224 149 www.poliklinikapalmovka.cz

Staňte se součástí rozsáhlé výstavy 
o Kasárnách Karlín a vyprávějte 
nám svůj příběh. Hledáme osobní 
(či) historické fotografie, pohlednice 
a příběhy, které se vztahují 
k objektu Kasáren Karlín.

Info: www.kasarnakarlin.cz/vystava
Kontakt: Jana Voňková, 774 068 958

placená inzerce

KURZY 
CVIČENÍ 
PRO 
SENIORY

31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9.
rezervace míst u paní Teichmannové:
alena.teichmannova@praha8.cz, 
tel.: 222 805 136
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
• Cvičíme v malých skupinkách

KDE: Centrum RoSa 
(Praha 8 – Kobylisy, Střelničná 1608/8)
KDY: pátek od 10:00 a od 11:15

Účast 
na kurzech 
je zdarma

Akce se koná pod záštitou radní Jany Solomonové

Městská část Praha 8 vás zve na

28.9. – nekoná se z důvodu státního svátku

oznámení Pražské tePlárenské

odstávky teplé vody
Bohnice 25.–26. 8., Čimice 25.–26. 8., Ďáblice bez omezení, Kobylisy 25.–26. 8., 
Bulovka, Libeň – Voctářova a Invalidovna bez omezení. Pozor, jedná se pouze 
o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat také individuální 
odstávky. O přesných termínech včas informujeme konkrétní smluvní 
odběratele (SVJ, BD atp.). Aktuální podrobnosti na www.ptas.cz.
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Pozvánky

pod záštitou radní pro sport MČ Praha 8 Jany Solomonové

Městská část Praha 8 pořádá
otevřené turnaje pro veřejnost:

SOBOTA 1. ZÁŘÍ 

T R O J B O J
AREÁL AC PRAHA 1890
PRAHA 8 – LIBEŇ, U PEKAŘKY 1597/20

NEDĚLE 2. ZÁŘÍ

P L Á Ž O V Ý  V O L E J B A L
AREÁL BEACHKLUB LÁDVÍ
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 8. ZÁŘÍ

S O F T B A L L
AREÁL ZŠ DOLÁKOVA
PRAHA 8 – BOHNICE, DOLÁKOVA 555/1

NEDĚLE 9. ZÁŘÍ 

T E N I S
AREÁL TC ESO
PRAHA 8 – KOBYLISY, CHABAŘOVICKÁ 1125/4

SOBOTA 15. ZÁŘÍ

V O L E J B A L
AREÁL ZŠ NA ŠUTCE
PRAHA 8 – TROJA, NA ŠUTCE 440/28

NEDĚLE 16. ZÁŘÍ

P É T A N Q U E
AREÁL ZŠ GLOWACKÉHO
PRAHA 8 – BOHNICE, GLOWACKÉHO 555/6

SOBOTA 22. ZÁŘÍ

K U Ž E L K Y
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3

NEDĚLE 23. ZÁŘÍ

M A L Á  K O P A N Á
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ FK METEOR PRAHA VIII
PRAHA 8 – LIBEŇ, U METEORU 29/3

SOBOTA 29. ZÁŘÍ 

S P O R T O V N Í  P Ě T I B O J
FITNESS SVĚT POD PALMOVKOU
PRAHA 8 – LIBEŇ, NÁM. DR. VÁCLAVA HOLÉHO 1054/13

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ

N O H E J B A L
AREÁL SK METEOR
PRAHA 8 - LIBEŇ, U METEORU 29/3

PŘIHLÁŠKY A JINÉ INFORMACE NAJDETE NA WWW.PRAHA8.CZ
NEBO U PANA JAROMÍRA TISCHERA NA E-MAILU: JAROMIR.TISCHER@PRAHA8.CZ, NEBO NA TEL.: 222 805 104

S P O R T U J E
C E L Á  P R A H A  8
2 0 1 8



nádvoří L� eňského zámku
Praha 8, Zenklova 1/35

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Městská část Praha 8 pořádá koncert 
k 50. výročí tzv. Pražského  jara roku 1968

EVA PILAROVÁ

Cena vstupenek: 150 Kč, senioři: 100 Kč  
Prodej a rezervace vstupenek: 
paní Vladislava Wildtová: 606 613 390,
email: vladislava.wildtova@praha8.cz 

středa 29. srpna 2018
od 19:00

a BOHUŠ MATUŠ
zpívají hity 60. let

Akce se koná pod záštitou radní pro kulturu 
Jany Solomonové.

OSMIČKA
pro rodinu


