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Projekt internetu zdarma se rozšiřuje

chtěl psát o Vašem velkém zájmu
o mobilní sběrné dvory a opakování
této novinky na podzim. Leč na přelomu června a července začala médii

4

Vila Milada je po letech prázdná

hýbat zcela jiná kauza, jeden z fenoménů dnešní doby – squaterství.
Vyklizování vily Milada od černých nájemníků jsem se osobně
zúčastnil, vše probíhalo hladce. Ovšem jen do okamžiku, kdy se na

12

Mobilní sběrné dvory pokračují

místo dostavil ministr Michael Kocáb. Bez mojí účasti squaterům slíbil
nové byty, a dokonce beztrestnost. Jeho počínání samozřejmě problém nevyřešilo, jen ho jako u bezdomovců přesunulo nějak jinam.

Strážníci radí, jak se vyhnout
bytovým zlodějům

Občanům Prahy 1, kam Kocáb squatery přestěhoval, není co závidět.
15

Jen těžko totiž tato individua změní svůj styl života, kterým obtěžují
slušné občany.
Absolutně nechápu vysvětlení ministra, který svůj krok hájil tím, že

Fórum:
Měla by městská část více investovat
do výstavby a oprav dětských hřišť?

chtěl zvýšit úroveň tolerance v české společnosti a omezit xenofobii.
Alternativní způsob života je prima, jen nesmí obtěžovat okolí. Když
18

k Vám domů přijde například bezdomovec a začne po stěnách malovat, je to také forma umění. Vy ale zavoláte policii a vůbec nebudete
přemýšlet, zda na to má, či nemá nárok. A nic na věci nemění to, že

Program Centra aktivizačních
programů pro seniory

jste třeba na půlroční dovolené.
20

Závěrem připomínám těm, kteří se možná inspirovali metodou, jak
dostat nový byt: Pokud vylezete na střechu třeba i Libeňského zámku,
žádné bydlení od radnice nedostanete. Zkuste to na Úřadu vlády ČR,

Základní škola Libčická uspěla na festivalu
amatérských filmů Antifetfest 2009

25

sídlí na Malé Straně. Tam pracuje ministr Michael Kocáb.
Hodně slunce Vám přeje
Josef Nosek

Fotbalisté Admiry oplatili Meteoru
drtivou podzimní porážku

starosta MČ Praha 8
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Nádraží na Florenci má moderní tvář
Novou odbavovací halu za více než 70 milionů na autobusovém nádraží Florenc v Karlíně v polovině června otevřela firma ČSAD Praha holding. Hala cestujícím nabízí dvacet nových pokladen, restaurace, obchody nebo velkoplošnou obrazovku s informacemi o dopravních spojích. Slavnostní zpřístupnění nových odbavovacích prostor se
uskutečnilo u příležitosti 61. výročí vzniku Ústředního autobusového nádraží na Florenci. A připomínal se přitom
i slavný film s názvem Florenc 13.30.

Foto: verpa
Cestující mají k dispozici dvacet moderních pokladen a informační velkoplošnou obrazovku
Hala má rozlohu téměř 1100 metrů čtverečních,

které přežilo veškeré historické zvraty, a dokonce

obchodní prostory zaujímají 40 procent plochy

i rozsáhlé povodně v roce 2002, je právě nádraží

objektu. Pro cestující je připraveno rychlé občer-

na Florenci.

stvení a obchod s potravinami a novinami. Hala je

Autorem návrhu nové odbavovací haly je brněn-

klimatizována a vybavena kamerovým systémem

ský architektonický ateliér Hrůša a spol., s. r. o.

a navigačním zařízením pro nevidomé.

Nová odbavovací hala je plně klimatizována. Je

Podle generálního ředitele ČSAD Praha holding

vybavena bezpečnostním kamerovým systémem.

Pavla Vráblíka bylo za 61 let provozu autobuso-

„Abychom podpořili bezpečnost cestujících,

vého nádraží odbaveno odhadem přes 12 milionů

úzce spolupracujeme s Policií ČR a Městskou poli-

spojů a přibližně 380 milionů cestujících. Nejvíce

cií Hlavního města Prahy,” dodal Vráblík. Výsled-

autobusů na nádraží zajíždělo v roce 1990, poté

kem této spolupráce je zásadní pokles kriminality

Slavnostního otevření nové Florence se zúčastnil

jejich počet začal klesat v souvislosti s nárůstem

v oblasti Florence.

i starosta Prahy 8 Josef Nosek

-jf-

Foto: verpa

individuální dopravy. Nyní Florenc ročně obslouží
okolo 200 tisíc spojů, tedy přibližně sedm milionů
cestujících ročně.
Autobusy měly v roce 1940 svá stanoviště
v Praze u Wilsonova nádraží, v Lützowově ulici a v ulici na Poříčí. Po II. světové válce bylo
v Praze pak vybudováno několik autobusových
nádraží: na Pankráci, na Smíchově a na Florenci.
V roce 1949 byl vytvořen národní podnik ČSAD.
Ten převzal provoz autobusových linek od ČSD
a postupně i od soukromých dopravců. Nový
podnik dostal do správy i autobusová nádraží
a stanoviště. ČSAD fungoval s jistými organizačními změnami až do roku 1991. Následně došlo
k rozdělení a privatizaci celého systému. Zásadní
změnou v pražské městské hromadné dopravě
byla v 70. letech výstavba metra, která přinesla
vytvoření nových stanovišť v autobusových termi-

Foto: verpa

nálech u stanic podzemní dráhy. Jediné z prvních
tří pražských poválečných autobusových nádraží,

Autorem návrhu odbavovací haly je achitektonický ateliér Hrůša a spol.
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Projekt internetu
zdarma se rozšiřuje
Projekt bezplatného připojení občanů k internetu se
neustále rozšiřuje. V druhé polovině letošního roku
by mělo začít fungovat dalších deset přípojných bodů,
především v severní části Prahy 8. Celkem by tak občané na konci roku mohli využít zhruba pětadvacet připojovacích míst. Informace o projektu lidé naleznou
na nových stránkách www.epraha8.net.

Krátce
Bezpečnostní akce měla úspěch
Za účasti policistů Místních oddělení Libeň a Karlín, strážníků Městské policie Praha 8 a zástupců Úřadu městské části Praha 8 proběhlo
preventivní bezpečnostní opatření se zaměřením na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let,
zákazu hraní těchto osob na výherních hracích automatech. Strážci
zákona také pátrali po hledaných a pohřešovaných osobách. Během
opatření bylo zkontrolováno celkem 107 lidí. Ve třech případech bylo
zjištěno porušení zákona, kdy byl podáván alkohol mladistvým. Zároveň byly zajištěny dvě osoby vyhlášené v celostátním pátrání.

Zastupitelstvo schválilo sociální granty
„Internetové připojení, které

Zastupitelstvo osmé městské části schválilo poskytnutí grantů

radnice nabízí, je určeno pro náv-

v sociální oblasti pro rok 2009, a to jak z účelové dotace Hlavního

štěvu

internetových

města Prahy v rámci podpory městských částí v sociální oblasti, tak

stránek a vyřizování elektronické

z prostředků uvolněných z rozpočtu městské části. „Účelová neinves-

základních

tiční dotace z hlavního města Prahy ve výši 1,75 milionu korun bude

pošty. Přispíváme také ke zvýšení

v souladu s předepsanými podmínkami rozdělena mezi 13 organi-

počítačové gramotnosti a informo-

zací poskytujících občanům Prahy 8 pečovatelskou službu, sociálně

vanosti obyvatel Prahy 8. Rychlost
připojení

tak

přirozeně

aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením

nebude

stačit například pro hraní počítačo-

kačního úřadu Cyril Kantor. „Měst-

vých her,” prohlásil starosta Prahy 8

ská část Praha 8 neporušuje pravi-

Josef Nosek.

dla daná zákonem č. 127/2005 Sb.

Rychlost

připojení

nelze

zvý-

v platném znění. Obce či městské

a služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,” řekla zástupkyně starosty Vladimíra Ludková.

Radnice darovala peníze na nový inkubátor
Vedení Městské části Praha 8 se rozhodlo poskytnout finanční dar
FN Na Bulovce ve výši 295 tisíc korun za účelem zlepšení vybave-

šit, protože radnice Prahy 8 by se

části, které zřizují veřejné sítě

dostala do sporu s firmami, které

a veřejnou službu přístupu k síti

připojení na internet nabízejí. „Náš

Internet pro své občany nikoliv na

Městské části Praha 8. Nový inkubátor nahradí již zastaralý model.

projekt je plně v souladu s pravi-

účelem dosažení zisku, ale pouze

Ke koupi zamýšlený inkubátor umožňuje pečovat o nedonošené děti

dly

telekomunikačního

k uspokojení potřeb občanů, nemají

v prostředí odpovídajícím posledním konceptům novorozenecké péče.

úřadu či s evropskou legislativou,”

k našemu úřadu oznamovací povin-

Plánovaný model inkubátoru tak patří díky svým parametrům ke špič-

řekl starosta. Podle něj například

nost,” sdělil Kantor.

ce ve světové nabídce těchto přístrojů. Na pediatrickém oddělení FN

Českého

ní pediatrického oddělení. Prostředky půjdou na pořízení nového
inkubátoru. Zkvalitní se tak poskytovaná péče o občánky zejména

V současnosti je k dispozici pat-

Na Bulovce slouží inkubátor průměrně dvěma až třem novorozeňatům

la Městská část Praha 8 svévolně,

náct přípojných míst, a to přede-

týdně. „Poskytnutím daru chceme v době babyboomu pomoci velmi

ale musela se striktně držet platné

vším v oblasti Karlína a Libně. Tam

vytíženému novorozeneckému oddělení, které denně odvádí skvělou

legislativy.

se pilotně ověřily technické mož-

práci. Rádi bychom tak přispěli ke zkvalitnění péče o nejmenší, ale

provozní řád projektu nevytvoři-

To potvrzuje i ředitel odboru pro
oblast Praha Českého telekomuni-

nosti, organizační zajištění, náklady
a další faktory.

-tk-

také pomohli usnadnit práci zdravotnickému personálu nemocnice,”
řekla místostarostka Vladimíra Ludková.

-red-

Nové lavičky.
Dvanáct nových laviček slouží obyvatelům
bohnického sídliště v Krosencké ulici. „Na
nedostatek laviček v této lokalitě nás upozornili senioři. Vyšli jsme jim vstříc a věříme, že
tak nejen oni získají další místo k odpočinku
a rozhovorům se sousedy,” uvedl radní Tomáš
Mrázek. Radnice dlouhodobě naslouchá přáním a tipům svých obyvatel, v loňském roce
na přání seniorů například zajistila nové lavičFoto: verpa

ky ve Hnězdenské ulici.

-tk-
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Vila Milada je po letech prázdná
V kauze vily Milada přepsal 29. červen dvanáctiletou historii – byla znovu zapsána do katastru nemovitostí. Vlastník najal bezpečnostní agenturu a požádal o součinnost při vyklízení vily Policii ČR. O den později
obsadila najatá bezpečnostní agentura vilu, ilegální obyvatele vykázala
ven a zahájila vyklízení.
Strategie squaterů opět zafungovala a sedm
z nich uniklo na střechu. Padací dveře zaklaply
a začala dlouhá do večera se táhnoucí část akce
s vyjednáváním a vymýšlením strategie. Každý
tah bezpečnostní agentury k vyklizení objektu
byl kontrován násilnými pokusy stále se zvětšujícího davu příznivců squaterů proniknout
k vile. Přes policejní těžkooděnce však nikdo
neprošel a prostor kolem Milady policie neprodyšně uzavřela.
Po několika hodinách vyjednávání opustily
střechu tři osoby. Na střeše zůstali poslední
tři squateři a odmítali ji opustit. Bezpečnostní
agentuře se podařilo jednoho z nich ze střechy
stáhnout a byl ihned zadržen policií. Poté vyjednávání pokračovalo. Ujal se ho ministr Michael
Kocáb, který se na místo dostavil z vlastní iniciativy.
Po jeho příslibu, že zajistí squaterům z Milady jiný objekt k bydlení, opustili i poslední dva
squateři střechu. I oni byli předvedeni na poli-

životní styl squaterů. Výsledek jistě potěší drti-

cejní služebnu. Následující dny se pak nesly ve

vou většinu občanů městské části. Pochybnosti

znamení protestů příznivců squatingu na Palac-

se však vznášejí nad způsobem jeho dosažení,

kém nám., před Ústavem pro informace ve

zvláště pak nad rolí ministra Michaela Kocába.

vzdělávání a u radnice Prahy 8.

„K vyklizení vily by došlo i bez jeho účasti a bez

Vila Milada tedy byla po letech vyklizena

plnění podivných příslibů, které řádný občan

a nyní je prázdná. Občané žijící v jejím okolí už

asi nikdy nedostane,” prohlásil starosta Prahy 8

nemusejí snášet pro většinu z nich nepřijatelný

Josef Nosek.

-lp-

Historie:
Stavba vysokoškolských kolejí a menzy
poblíž ulice Na Kindlovce byla v roce 1978
plánována jako víceetapový projekt. Objekt
vila Milada měl být odstraněn na náklady
vlastníka objektu podle ust. § 89 odst.1 zák.
č.50/76 Sb. po ukončení I. etapy stavby.
Ovšem k demolici nakonec nedošlo, protože
vlastník požádal odbor výstavby ONV v Praze
8 o využití objektu i v následujících etapách
výstavby v lokalitě jako zařízení staveniště.
Odbor výstavby vyjádřil souhlas. Tímto souhlasem zůstal objekt nezdemolován.
Protože Ústav pro informace ve vzdělávání
(ÚIV) již počítal s tím, že po ukončení všech
etap bude objekt zbourán, nechal ho vyjmout
z katastru nemovitostí. Ovšem k dalším etapám výstavby už v následujícím období
nedošlo, a tak i když objekt zůstal fyzicky
stát, podle katastru nemovitostí neexistoval.
Postupem času začal být objekt osídlován
(a to dokonce i s tichým souhlasem bývalého
ředitele ÚIV) takzvanými squatery, kteří tam
organizovali jakousi alternativní kulturní činnost, které se účastnili i studenti z blízkých
kolejí.
Původní squatery ovšem postupně vytlačila jiná komunita, která již začala svému
okolí problémy spíše působit. Lehké drogy,
podezření i na tvrdé, znečisťování okolí, volně pobíhající agresivní psi a tak dále. V roce
1998 tam policie provedla první zásah, v roce
2003 další, ale oba byly neúspěšné. Squateři
totiž přišli se zajímavou strategií. V podkroví vybudovali opevněnou místnost s padacími dveřmi, ze které se dostanou na střechu.
Pokud policie vstoupí, byť nečekaně v noci,
do objektu, někteří z nich uniknou na střechu a následně vydírají policii, že z ní skočí
a spáchají demonstrativní sebevraždu, pokud
objekt neopustí.
V letošním roce se ÚIV opět pokusil oslovit policii, aby objekt vyklidila. Podle sdělení
ředitelky divize ekonomiky a vnitřní správy
ÚIV Penky Machové byl postoj policie odmítavý z důvodu, že objekt vlastně neexistuje,
nejde tedy o trestný čin, respektive nedošlo
k naplnění jeho skutkové podstaty (podle sdělení státního zastupitelství). Nakonec
tedy policie odmítla zákrok provést a doporučila obrátit se na soukromou bezpečnostní
agenturu a přislíbila monitoring v čase provádění akce na hranici pozemku. Pokud by
došlo k násilnostem, pak i zásah. ÚIV tedy
jednal s několika bezpečnostními agenturami, z nichž většina zakázku odmítla. Nakonec
byla jedna ochotna zákrok provést, ovšem
požadovala tak vysokou částku, že to z nedostatku financí musel ústav odmítnout. Na
podzim minulého roku tam naposledy zasahoval vlastník pozemků s ÚMČ Praha 8 v souvislosti se znečisťováním životního prostředí,
volně pobíhajícími psy a nelegálními odběry
elektřiny a vody.
-lp-
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V Karlíně vyrostou další výrazné budovy
Den ode dne Karlín stále víc ztrácí svou socialistickou tvář zanedbaných továren, rozpadávajících se skladů
a oprýskaných činžáků. Den od dne se Karlín stává stále významnějším administrativním a rezidenčním centrem Prahy. K proměně přispívají developerské projekty, které ctí genia loci starých továren, i projekty zcela
nové, vznikající na zelené louce.
rů čtverečních kancelářské plochy, uzavírá areál Futuramy. Ta
je součástí rozvoje městské části
Prahy 8

– Karlín, která se stala

vyhledávanou destinací mezinárodních společností i dynamických
českých firem.
Naprosto novým projektem je
desetipodlažní

administrativní

budova Main Point Karlin, která se
ještě letos začne stavět na Rohanském nábřeží naproti budově Nile
House. Bude působit jako osvěžení,
protože svým pojetím se naprosto
vymyká šedým budovám s ostrými hranami, které tam dosud stojí.
Objekt nemá pravé úhly, naopak
se vlní kolem vnitřního atria v tak
ideální linii, že všem kancelářím
zaručuje

dostatek

přirozeného

osvětlení. Budovu pro developera
PSJ Invest navrhl architektonický
ateliér DaM.
„Uvnitř objektu je atrium, proto mohou být všechny kanceláře
spojené s vnějším pláštěm budovy a nejsou hlubší než pět a půl
metru. Zároveň jsou oproti jiným
podobným prostorům o čtvrt metru vyšší. Výsledkem je dojem

Budova s názvem Main Point Karlin by měla být komfortní, úsporná a ekologická

vzdušnosti,” vysvětlil Martin Jaroš,

Do první kategorie patří stavby

komplex doplněn o dvě další admi-

jako Corso či Kotelna, uskutečňova-

nistrativní budovy a hotel, který je

né developerskou společností Real

plánován na rohu ulic Rohanské

rama

vznikající

Budova umožňuje jak horizon-

Estate Karlin Group (REKG) Serge

nábřeží a U Rustonky. Celková užit-

v místech bývalého Českého sta-

tální, tak i vertikální členění dle

Borensteina, jejichž citlivou moder-

ná plocha areálu dosáhne až 70

tistického úřadu. Autor projektu,

jednotlivých komunikačních jader.

nizaci a dostavbu navrhl katalánský

tisíc metrů čtverečních. Hloubková

architekt Vladimír Krátký, vytvořil

Pro velké nájemce mohou v budo-

architekt Ricardo Boffil.

studie pro rozvoj celého rozsáhlého

pro rakouského developera Immo-

vě vznikat velké individuální celky

území někdejších Pražských stro-

rent

areál

s vlastním komunikačním jádrem,

J&T.

jíren včetně přilehlých pozemků

s pěti objekty o celkové ploše oko-

zcela nezávislé na zbytku budovy.

U stanice metra Invalidovna má

zahrnuje mimo jiné i dořešení veš-

lo 41 300 metrů čtverečních plo-

Jednotlivá patra lze snadno dělit

vzniknout nový komplex, zahrnující

kerých dopravních vazeb spojených

chy. Vnitřní náměstí Futuramy má

– až šest nájemních jednotek na

nákupní galerii a dvě multifunkč-

především s realizací nové komuni-

být po stranách lemováno čtyřmi

jedno patro s možností vlastní-

ní budovy při ulici Sokolovská.

kace Rohanské nábřeží.

budovami tvaru podkovy. Každá

ho přístupu a zázemí pro každou nájemní jednotku . Pro malé

Patří sem i Rustonka, projekt
developerské

společnosti

loperskou

společností

Europolis.

Nezanedbatelný není ani FutuBusiness

moderní

Park,

kancelářský

předseda představenstva společnosti PSJ Invest.

Ty nabídnou zhruba 8 600 metrů

Do druhé kategorie patří archi-

z těchto budov nabídne asi osm

čtverečních ploch pro kanceláře

tektonicky výrazné objekty Danube

tisíc metrů čtverečních kancelář-

nájemce mohou v budově vznikat

a na šesti tisících metrech vznik-

House, Nile House či Amazon Court

ské plochy. Poslední, pátá budova

plnohodnotné

nou byty. V příštích etapách bude

na břehu Vltavy, realizované deve-

s celkovou výměrou 9 100 met-

již od 350 metrů čtverečních. Na

nájemní

jednotky

Osmička
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Téma

střeše je vytvořena celoročně přístupná zahrada s pěstěnou zelení,

Módní tvář bývalých továren

místo určené k odpočinku i nefor-

Opuštěné tovární haly přinášejí

la. Architektonické soutěže na jeho

a všem nájemcům chceme nabíd-

málním jednáním s krásným výhle-

netušené možnosti a developerské

přestavbu

nout atmosféru živé městské čtvrti.

dem na historické centrum Prahy.

firmy, které nejdřív objekt postaví

z celého světa.

Každé druhé okno v budově je ote-

nebo opraví a pak jej prodají nebo

víratelné, a to jak z vnější strany
tak směrem do atria.

Stavební

se

zúčastnili

zájemci

Lidé potřebují víc než jen střechu

boom

ještě

pořádně

nad hlavou, potřebují i příjemné

pronajmou, to vědí. Fabriky kdysi

nezačal a už jej roku 2002 zasta-

prostředí bez stresů. A doufám, že

vyrůstaly blízko center a dnes jsou

vila stoletá voda. Projekt musel být

se nám tahle proměna během tří,

Náklady výstavby, kterou chce

lákadlem pro investory. Ti chtě-

odložen o čtyři roky a zelenou dostal

čtyř let podaří, že renovujeme vět-

firma zahájit ještě letos, dosahu-

jí proniknout do srdcí velkoměst,

až poté, co město nechalo vybudo-

ší část této oblasti. Očekáváme, že

jí jedné miliardy korun. „Nejdéle

ovlivňovat jejich podobu, atmosfé-

vat ochranné stěny, které by měly

na ulicích najdou nové restaurace,

trval převod pozemků na Rohan-

ru, zasahovat do dění.

příště zabránit obrovským škodám.

galerie, že tady vznikne množství

ském nábřeží, které jsme před lety

O bývalé pivovary, vodárenské

Vlastníci REKG se chtěli vyhnout

uměleckých ateliérů, že tato čtvrť

sice v soutěži vyhráli, vlastnické

věže, plynárny, kasárny nebo trž-

tomu, co developeři provedli s Bru-

ožije tvůrčí atmosférou. Proměna

vztahy ale byly velmi spletité. Nyní

nice mají developeři zájem. Jako

selem. Ten se změnil v mrtvé úřed-

pokračuje pomalu, ale pokračuje,”

máme všechna potřebná povolení,

jeden z příkladů zdařilé revitalizace

ní město, odkud po pracovní době

konstatoval Borenstein.

bývá nejčastěji zmiňována karlín-

všichni lidé odjíždějí a prakticky

budova by mohla být dokončena

Mezi nejnovější projekty firmy

na přelomu let 2010 a 2011,” uvedl Jaroš. Celková pronajímatelná
plocha objektu činí 22 tisíc čtverečních metrů, v podzemí je prostor
pro parkování 350 vozů. Výhodou
budoucí budovy bude pozice: přímo
v centru hlavního města v sousedství luxusního hotelu Hilton, stanice
metra a tramvaje na Florenci vzdálená tři minuty chůze, přímé silniční
napojení na severojižní magistrálu.
„Chceme použít nejmodernější
technologie pro to, aby atmosféra
v budově byla komfortní a provoz
úsporný a ekologický,” řekl šéf PSJ
Invest. Proto nebudou pro chlazení
používány obvyklé chemikálie, ale
budovu bude ochlazovat vltavská
voda, která proudí v potrubí o průměru půldruhého metru přímo pod
objektem. Moderní indukční jednot-

Budovy Corso I a Corso II výrazně oživily atmosféru Karlína
ská Kotelna, pod kterou je pode-

nikdo v něm nežije. Budovy obsa-

patří administrativní komplex Corso

psána společnost Real Estate Kar-

dily kanceláře a firmy.

II. Loni na podzim firma otevřela

lin Group. Parní elektrárnu Fischel

„Když jsme s partnery viděli Kar-

objekt Corso IIa s nezaměnitel-

– Engelmannovy továrny z konce

lín, řekli jsme si, že se to nesmí stát.

ným rukopisem světově úspěšného

19. století firma zrekonstruovala

Chceme stavět zčásti obytné domy,

katalánského

na administrativní objekt a výstavní

zčásti komerční prostory a kancelá-

Bofilla. V budově sídlí firmy jako

prostory.

ře. Věřím, že to lze spojit tak, aby

Vitra, Proximity Prague, TeliaCall,

čtvrť zůstala živá. Naše budoucí

Veolia Transport, JCDecaux, Alfa

REKG, přišel do Prahy začátkem 90.

administrativní

Management

let z Belgie a město mu učarova-

kanceláře a bydlení na jednom mís-

školství, mládeže a tělovýchovy

lo. A začal se rozhlížet po domech

tě,” říká Borenstein.

České republiky.

Serge

Borenstein,

zakladatel

budovy

nabídnou

architekta

nebo

Ricarda

Ministerstvo

ky používané k chlazení a hygienic-

a místech, které by se daly deve-

ké výměně vzduchu jsou umístěny

lopersky využít. Příležitosti objevil

firma

karlínské

ních se nachází centrální komuni-

v

uskočených

podhledech.

Koncem loňského roku se jeho
přestěhovala

do

Na ploše 13 tisíc metrů čtvereč-

Celý

v zanedbaném Karlíně, ale musel

Kotelny. „Rozhodli jsme se žít a pra-

kační jádro se čtyřmi výtahy a dvě-

systém je navržen tak, aby respek-

zajistit investory. Zkoušel jich pár

covat v atmosféře, která reflektuje

ma schodišti, variabilním prostorem

toval přirozené proudění vzduchu.

oslovit v Bruselu a po pár neú-

naši filosofii.Tato stará renovovaná

pro open space, showroomy na

Studený vzduch padá samovolně

spěších se mu podařilo přesvědčit

kotelna dokonale vyjadřuje ducha

úrovni ulice, restaurací, hlídaným

dolů; tím se snižuje jeho rychlost

Richarda Butlera a Marca Riche.

původního i nového Karlína. Takhle

třípatrovým podzemním parkingem

proudění, a přináší tak opravdu

Při jedné z návštěv New Yorku

bych chtěl vidět Karlín v budouc-

s kapacitou více než 140 vozů, sate-

výjimečně příjemný pocit z vnitřní-

viděl místa podobná Karlínu. Dlou-

nu. Nové budovy citlivě doplňující

litem a vlastní televizní anténou.

ho prostředí, kde na vás nic nefou-

hé ulice, zbytky továrních hal. Sta-

kompletně

původní

Výhodná poloha budovy k centru

ká a kde je úplné ticho.

ré průmyslové objekty tam ovšem

zástavbu. To je důvod, proč tady

města zaručí budoucím nájemní-

PSJ Invest již postavila ekologic-

byly přestavěny na loftové bydle-

jsem,” vysvětlil. Podle něj se Kar-

kům snadný přístup ke všem služ-

kou budovu v Malmö a loni otevřela

ní. „Řekl jsem si, že bychom něco

lín stane čtvrtí, kde budou lidé

bám, silničním tahům i MHD.

plně pronajaté nákupní centrum

podobného mohli udělat v Praze,”

nejen bydlet, ale také pracovat,

City Park Jihlava s plochou 28 tisíc

vzpomíná Serge Borenstein. Prv-

nakupovat,

čtverečních metrů.

ním projektem byl areál ČKD Duk-

cí i galerií. „Všem našim klientům

-vk-

renovovanou

chodit

do

restaura-

Nyní firma pokračuje ve výstavbě
druhou částí karlínského Corsa, a to
budovou Corso Iib.

-vk-
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Doprava

Řidiči i chodci mají nové světelné křižovatky
Výrazně bezpečnějších se stalo několik lokalit
v městské části Praha 8 pro motoristy i chodce
poté, co došlo na silniční síti k výstavbě nových
či rekonstrukci stávajících světelných křižovatek. „V minulých týdnech probíhal na mnoha
místech osmičky čilý stavební ruch, za který
se obyvatelům dodatečně omlouváme. Byl ale
nutný k tomu, aby se na komunikacích zvýšila bezpečnost pro všechny účastníky silničních
provozu,” uvedl radní Tomáš Mrázek.
Zcela nová světelná signalizace vznikla na
křižovatce ulic Ďáblická a Bešťákova. „Jednalo se o úsek, kde automobily v minulosti přejížděly přes tramvajovou trať s velkým rizikem.
Věříme, že díky nové signalizaci značně ubude

Foto: verpa

kolizních situací,” zdůraznil Mrázek.
Rekonstrukcí prošly tři světelné signalizace

Nové semafory nyní zdobí křižovatku ulic Ústavní a Čimická v Bohnicích

– na křižovatkách ulic Žernosecká a Šimůnkova, Čimická a Ústavní a také na přechodu pro
chodce v Ďáblické ulici u konečné tramvají.
V prvním případě byla rovněž opravena zastávka autobusů MHD včetně nových přístřešků.
Nejrazantnější zásah však doznala křižovatka
v Bohnicích, která prošla změnou celkového
uspořádání. „Toto místo bylo velmi nepřehledné
a docházelo tam poměrně často k dopravním
nehodám. Nové uspořádání snad počet nehod
sníží,” podotkl Mrázek.

-vk-

Foto: verpa
Přejíždění tramvajové trati v Bešťákově ulici bylo dřív velmi nebezpečné

Foto: verpa
Foto: verpa

Čerstvě zrekonstruovaný je i přechod pro chodce
v Ďáblické ulici u konečné tramvají

Přechod v Žernosecké ulici často používají děti
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Doprava – anketa

vytrhněte a přeložte
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Životní prostředí

Mobilní sběrné dvory budou i na podzim
Právě skončená novinka
radnice Prahy 8 nazvaná mobilní sběrné dvory
se bude opakovat. Důvodem je značný zájem ze
strany občanů, kteří se
o čtyřech víkendech na
přelomu května a června
mohli pohodlně a ekologicky zbavit nepotřebných věcí.
„Tak velký zájem nás mile překvapil.

Lidé

nám

také

posílají

dopisy, ve kterých tento projekt
vychvalují. Počítáme s tím, že na
podzim tuto akci zopakujeme,”
prohlásil místostarosta Prahy 8
Josef Vokál.
Ze statistik vyplývá, že se s největším zájmem setkaly kontejnery
v Bohnicích a Čimicích. Celkově
je navštívilo přibližně 700 osob,
někteří z nich přišli několikrát.
Náklady celé akce činily zhruba 175 tisíc korun. „Domnívám
se, že se tato cena velmi vyplatí
v porovnání s tím, že by někteří
odpad vyhodili na ulici nebo do
parku. Náklady na jeho odstranění
by pak byly rozhodně vyšší, a to
nemluvím o ekologické a estetické
stránce věci,” řekl Vokál.
Mobilního
mohou

sběrného

využívat

jen

dvora

obyvatelé

osmé městské části, kteří se při
vstupu musí prokázat občanským
průkazem. Služba je k dispozici
zdarma.

-tk-

Využili jsme možnosti uložení drobného odpadu v mobilním dvoře organizovaném v Čimicích. Celá
léta skladovaný odpad v našich domácnostech a sklepích, někdy i ve společných prostorách domů,
jsme shromáždili a odklidili do připravených kontejnerů a třídicích nádob. Při následujících cestách
jsme se vzájemně potkávali se sousedy a hodnotili tento způsob uložení odpadu a pochvalně se
vyjadřovali k organizaci i vhodnosti stanoveného dne (víkendových dní) i k otevírací době, která byla
v podstatě od rána do večera.
Pokud je v ohlášeném termínu přistavován jeden kontejner, je po přistavení ihned zaplněn, je
kolem něj spousta nepořádku, a proto se odpovědný občan raději se svým odpadem zase vrátí domů
a příště už tuto možnost nevyhledá. Při tomto vámi velmi vhodně vybraném způsobu toto vlastně
nebylo, vše bylo pod dohledem a možnost odložit nepotřebný odpad měl skutečně každý.
Chceme proto reagovat a poděkovat za výbornou akci. Věříme, že nebude poslední, a jsme velmi
rádi, že na vašich stránkách je hodnocena kladně.
Dagmar Lisáková,
(Placená inzerce)

za obyvatele 24 bytových jednotek v Čimicích

ČERVENEC 2009
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

ČERVENEC - SRPEN 2009

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.
Kollárova
(mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
21. 7., 25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 12.
Pobřežní – U Nádražní lávky
28. 7., 1. 9., 13. 10., 1. 12.
Pernerova – Šaldova
4. 8., 8. 9., 20. 10., 8. 12.
Pobřežní – Thámova
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.
Petra Slezáka – Urxova
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.
Pernerova – Sovova
21. 7., 25. 8., 6. 10., 24. 11., 29.
10.
U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
28. 7., 1. 9., 13. 10., 1. 12.
Kotlaska (u mateřské školy)
4. 8., 8. 9., 20. 10., 8. 12.
Nekvasilova
(parkoviště za TJ)
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.
Pivovarnická
(proti domu č. 15)
21. 7., 25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 10.
Na Vartě
28. 7., 1. 9., 13. 10., 1. 12.
Kašparovo náměstí
4. 8., 8. 9., 20. 10., 8. 12.
Pod Labuťkou – Prosecká
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.
Kandertova - Lindnerova
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.
Nad Rokoskou - Kubišova
21. 7., 25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 10.
Na Truhlářce (parkoviště)
28. 7., 1. 9., 13. 10., 1. 12.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.
U Slovanky – Dolejškova
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.
Štěpničná (parkoviště)
5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11.
Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.
Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.
Roudnická (za Bešťákovou)
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.
Modřínová - Javorová
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.
Kubíkova – (u DD)
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.
Havránkova – Šimůnkova
5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11.
Šimůnkova (slepý konec)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.
Janečkova
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Uzavřená
5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11.
Trojská - Nad Trojou
16. 7., 20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
23. 7., 27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
28. 7., 1. 9., 13. 10., 1. 12.
Stejskalova - U Rokytky
4. 8., 8. 9., 20. 10., 8. 12.
Pekařova - Jestřebická
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.

Písečná – Na Šutce
30. 7., 3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

Valčíkova - Na Truhlářce
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.

Na Přesypu - Pod Přesypem
6. 8., 10. 9., 15. 10., 26. 11.

Velká Skála - K Haltýři
21. 7., 25. 8., 6. 10., 24. 11., 29.
12.

Třeboradická - Košťálkova
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.
Havlínova – Pohnertova
16. 7., 20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.
Libišská (parkoviště)
23. 7., 27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.
Podhajská pole (parkoviště)
30. 7., 3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.
Gdaňská - Toruňská
6. 8., 10. 9., 15. 10., 26. 11.
Hnězdenská - Olštýnská
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.

Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.
Batličkova
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.
V Zahradách - Na Sypkém
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.
Braunerova – Konšelská
5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11.
V Zámcích (u domu 51/64)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Mazurská (u trafostanice)
6. 8., 10. 9., 15. 10., 26. 11.

Nad Rokoskou - U Hercovky
29. 7., 26. 8., 23. 9., 21. 10., 25. 11.,
30. 12.

Hlaváčova
(parkoviště)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Řešovská - Zelenohorská
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.

Nad Popelářkou
5. 8., 2. 9. 30. 9., 4. 11., 2. 12.

Burešova
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
16. 7., 20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

Křivenická - Čimická
15. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 11. 11.,
9. 12.

Kurkova
(parkoviště)
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

V Nových Bohnicích - Bohnická
23. 7., 27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.

Dolákova – Hackerova - Kusého
30. 7., 3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
22. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 18. 11.,
16. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
5. 8., 9. 9., 14. 10., 25. 11.

K Mlýnu – Drahaňská
16. 7., 20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
16. 7., 20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

Na Pecích – Chaberská
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Mlazická
23. 7., 27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Drahorádova
23. 7., 27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
4. 8., 8. 9., 20. 10., 8. 12.

Služská – Přemyšlenská
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Fořtova – Do Údolí
30. 7., 3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

Lindavská
30. 7., 3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

V Mezihoří (u plynojemu)
22. 7., 26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Korycanská – K Ládví
6. 8., 10. 9., 15. 10., 26. 11.

U Pekařky
6. 8., 10. 9., 15. 10., 26. 11.

Ke Stírce - Na Stírce
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12

Na Pěšinách - Pod Statky
29. 7., 2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.

Petra Bezruče - U Pískovny
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.

Chaberská – Líbeznická
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete také na www.praha8.cz.
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ZÁPISNÍK POLICISTY
Alkohol se
nevyplatil

mladíkovi

činem řízení motorového vozidla

liv

bez řidičského oprávnění.

úřadu v Písku byla uložena sankce

mu

rozhodnutím

Městského

S dalším mařením výkonu úřed-

zákazu řízení motorových vozidel

ního rozhodnutí přišel 26letý muž,

všeho druhu na dobu dvanácti

který řídil motocykl Yamaha, ačko-

měsíců.

-jf-

příslušným soudem vydán příkaz
k zatčení a v posledním případě

Policejní rádce

Hlídka policejního oddělení Boh-

bylo justičními orgány Slovenské

nice 7. června kolem třetí hodiny

republiky vyhlášeno pátrání do

S nastupujícím létem a pří-

ranní kontrolovala osobní moto-

takzvaného Schengenského infor-

livem návštěvníků do našeho

proto:

rové vozidlo Škoda Felicie, které

mačního systému. Zajištěné osoby

hlavního města policie zazna-

- pozor na uměle vyvolané tlače-

řídil 21letý mladík. Provedenou

byly předány příslušným vyhlašu-

menává

činnost

nice, jeden člen z bandy těchto

orientační

jícím útvarům, popřípadě vyhlašu-

nevítaných osob

– kapsářů. Ti

zlodějíčků se natlačí do dveří, kde

jícímu soudu.

vystupují se stejnými prakti-

se zastaví a vyptává se, zda pří-

kami, kdy využívají vyvolaných

slušný spoj jede do nějaké stanice,

zmatků či tlačenic a sprostě

přičemž komplicové (muži i ženy)

své oběti okradou. Opět proto

využívají nastalé situace a okradou

apeluji na

občany, aby si na

nic netušící oběti, které se snaží
dostat do dopravního prostředku.

dechovou

zkouškou

byla zjištěna hodnota 1,15 promile alkoholu v dechu řidiče. Ve věci

i

zvýšenou

svojí obětí ve voze. Doporučuji

né řízení. Mladíkovi bylo sděleno

Řídit bez oprávnění ho
zřejmě bavilo

podezření ze spáchání trestného

V období od března do konce

činu ohrožení pod vlivem návyko-

června 2009 si z porušování záko-

své věci dávali pozor. Nenech-

vé látky a zároveň mu bylo ode-

na nic nedělal 40letý muž, který

te se mýlit, že bandu kapsářů

Kradou jak klasickým strčením

bráno řidičské oprávnění, které

soustavně řídil osobní motorové

poznáte na první pohled. Bed-

ruky do kabelky, tašky či bun-

bylo zasláno na příslušný odbor

vozidlo, aniž byl držitelem přísluš-

livým

tyto

dy, tak rozříznutím boční strany

Magistrátu hl. m. Prahy za účelem

ného řidičského oprávnění. Jen na

osoby zjistit. Na zastávce či

zavazadla. Osoba, která tlačenici

zahájení řízení o jeho odebrání.

policejním oddělení Libeň byl řešen

na perónu stojí odděleně. Mají

vyvolala a vyptávala se na ces-

v devíti případech zkráceného pří-

smluvené pohyby. Když přije-

tu, následně kvapem ze soupravy

pravného řízení. Výjimkou neby-

de dopravní prostředek, tak se

vystupuje

ly ani případy, kdy byl podezřelý

všichni stáhnou k jedněm dve-

- kabelku, tašku či batoh mějte

16. června v 21.30 hodin boh-

muž propuštěn a za několik hodin

řím, kde provedou svoji akci,

před sebou, na boku či na zádech

ničtí policisté kontrolovali osobní

byl zadržen opět, jak řídí vozidlo.

a následně se opět ode dveří

je snadným cílem

motorové vozidlo, které řídil 39letý

Jednou pohár přeteče, ale to již

oddalují. Výjimečně jedou i se

- zásadně nenoste PIN kód k pla-

muž. Hlídka zjistila, že muž vozidlo

bylo pro nezodpovědného muže

tební kartě u platební karty. Když

řídí, ačkoliv má Obvodním soudem

pozdě. Při posledním zadržení byl

už

pro Prahu 2 vysloven zákaz činnosti

muž

zástupci

nedejte šanci těmto příživníkům,

spočívající v zákazu řízení motoro-

s návrhem na vzetí podezřelého

aby vám ještě vykradli účet, kar-

vých vozidel všeho druhu na dobu

do vazby. Marné byly jeho prosby

tu neprodleně zablokujte. Chraňte

2,5 roku. Muži bylo sděleno pode-

a žádosti, ve kterých se dušoval,

svůj majetek!

zření ze spáchání trestného činu

že za volant vozidla již nesedne.

Kolektiv MOP Libeň Vám přeje

maření výkonu úředního rozhodnu-

Zda trest odnětí svobody bude

krásně prožitou a ničím nerušenou

tí v souběhu s trestným činem říze-

dostatečným, ukáže čas.

dovolenou.

bylo

vedeno

zkrácené

příprav-

Nesměl za volant,
teď míří za katr

předán

státnímu

ní motorového vozidla bez řidičské-

Kromě něho bylo v Libni zadrženo

ho oprávnění. Po provedení všech

několik řidičů, kteří řídili motoro-

úkonů, byl spisový materiál předán

vá vozidla, ačkoliv nejsou držiteli

státnímu zástupci s návrhem na

příslušného řidičského oprávnění,

podání návrhu na potrestání.

nebo měli vysloven zákaz řízení či
byli pod vlivem alkoholu a jiných

Policisté dopadli
hledané osoby
Konec

června

byl

návykových látek. Při řízení osobního
obzvláště

motorového

například

vozidla

zkontrolována

byla
41letá

plodný na zajištěné osoby, kte-

žena, u které bylo zjištěno, že má

ré byly vyhlášeny v celostátním

Magistrátem hl. m. Prahy vysloven

pátrání. Například 27. června byli

zákaz řízení motorových vozidel

zajištěni celkem čtyři hledaní. Ve

všeho druhu na dobu osmi měsí-

dvou případech byly na osoby

ců. Žena se tak dopustila trestné-

vydány souhlasy se zadržením,

ho činu maření výkonu úředního

v jednom případě byl na osobu

rozhodnutí v souběhu s trestným

pozorováním

Foto: Jan Prokop

lze

se

stanete

obětí

krádeže,

Npor. Zdeněk Pohunek, zástupce
vedoucího MOP Libeň
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Strážníci radí, jak se vyhnout zlodějům
Život v metropoli má kromě mnohých výhod i stinné stránky. Vysokou kriminalitu, anonymitu a často i lhostejnost obyvatel. Jednou z nástrah hlavního města jsou i nevítaní návštěvníci v bytech a rodinných domech. Ideální
dobou pro zloděje jsou v podstatě jakékoliv prázdniny a doba dovolených.
Zabezpečení svého domova by

volat policejní pomoc,” upozorňuje

měli občané podle Pavla Kocábka

Kocábek.

z útvaru situační prevence Městské

Mezi

hlavní

zásady

prevence

policie hlavního města Prahy věno-

před zloději patří nechlubit se, kam

vat určitě pozornost. Stačí pár tri-

a na jak dlouho se na dovolenou

ků a zlodějům se násilný vstup do

odjíždí nebo co máme doma cen-

obydlí pěkně zkomplikuje. „Dobré

ného. Nejdražší věci by měly být

je využít různá elektronická spínací

uloženy v sejfu v bance nebo doma

zařízení, která nepravidelně podle

v trezoru, který je instalovaný do

nastavení rozsvěcují v bytě nebo

zdi nebo do podlahy. Samozřejmos-

rodinném domku světla, zapínají

tí by mělo být zamykání vstupních

rádio, televizi, a tím navozují zdá-

dveří u panelových nebo činžovních

ní, že objekt je obývaný,” uvedl

domů. Je-li byt v přízemí, nesmí-

Kocábek.

me zapomenout zabezpečit okna,

U rodinných domků je nutné

lodžii a vstupní dveře. Možností je

dbát, aby keře a stromy nezakrý-

mnoho, od mříží až po bezpečnost-

valy velkou část objektu, což by

Foto: Jan Prokop

ní folie, uzamykatelné kliky nebo

umožnilo zlodějům pracovat skry-

bezpečnostní dveře a

tě. Lidé by podle něj neměli zapo-

vyšších patrech je třeba se soustře-

kování. Ve

mínat ani na dobré osvětlení před

Firmy s certifikovanou zabezpečovací technikou

objektem nebo zabezpečení sklep-

občané naleznou na internetových stránkách:

například oplechováním nebo cer-

ních a koupelnových okének.

(www.mvcr.cz/prevence/obcanum/rady/odbor-

tifikovaným uzavíracím systémem.

„Optimálním řešením je zabezpečení rodinného domu elektric-

ne/certifik/index.html)

dit na zabezpečení vstupních dveří,

Nemělo by se zapomínat ani na
pojištění domova.

systémem

Tuto techniku vyžadují i pojišťovny. Občan si zde

s vyvedením poplachového signá-

zjistí typ výrobku, jeho bezpečnostní třídu (napří-

lu na pult centralizované ochrany

klad u bezpečnostních dveří pojišťovny vyžadují

náměstka primátora pro bezpečnost

bezpečnostní služby nebo v přípa-

bezpečnostní kategorie 3 až 4).

Rudolfa Blažka nutné zachovat klid.

kým

zabezpečovacím

„Nevstupovat bezhlavě do objektu.

dě jednodušší signalizace například
k sousedům,” podotýká Kocábek.
Vyplatí se udržovat dobré vztahy se sousedy a vzájemně si všímat podezřelých osob v blízkosti

Pokud přece jen zloděj byt nebo
dům navštíví, je podle prvního

Program Bezpečná lokalita

Možná je tam ještě zloděj, který by

Více se mohou občané dozvědět v rámci programu Bezpečná lokalita, kam se mohou přihlásit na

mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned
vloupání ohlásit na policii. Důležité
je nikdy neuklízet po zlodějích, tím

obydlí. „Důvěryhodná a všímavá

stránkách ministerstva vnitra. Do programu se hlá-

se poničí stopy, které mohou být

osoba vám může v době dovolené

sí jednotliví občané se svými byty, rodinnými dom-

vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do

dohlížet na byt či rodinný domek,

ky a rekreačními objekty, bytová družstva a obce.

protokolu uveďte každou maličkost,

vybírat poštovní schránku, zalévat

(www.mvcr.cz/prevence/lokalita/index.html)

může být důležitá pro vypátrání zlo-

květiny a v případě problémů při-

děje a věcí,” upozornil Blažek.

-jf-

Město dostalo dotaci na prevenci kriminality
V rámci „Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2009” byla Praze Ministerstvem vnitra ČR
přidělena dotace ve výši 4,2 milionu korun na projekty prevence kriminality. Jde o celkem 18 projektů,
deset z nich připravily městské části, po čtyřech uskutečňuje pražský magistrát a městská policie. Celkem
je pro Prahu v rámci tohoto programu ve státním rozpočtu vyčleněna suma 9,2 milionu korun.
„Podle pravidel jsou projekty Magis-

náměstek primátora Rudolf Blažek, který

Poplachový monitorovací systém, finanč-

trátu a Městské policie spolufinancovány

má oblast bezpečnosti v metropoli na sta-

ní příspěvek získaly i projekty zaměřené

hlavním městem Prahou, projekty měst-

rosti. Podle něj se díky státní dotaci může

na pomoc seniorům a na prevenci domá-

ských částí z jejich zdrojů,” připomněl

například napojit dalších padesát škol na

cího násilí.

-jf-
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Přehled policejních služeben v Praze 8
Kontakty Policie ČR pro MČ Praha 8
Spojovatelka: 974 858 111
Policie ČR Obvodní ředitelství
policie Praha III
Ředitel: plk. Mgr. Ladislav Hrdlička
Trousilova 1121/3
180 00 Praha 8
Tel.: 974 858 220
Fax: 974 858 828
e-mail: redp13@mvcr.cz
Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha III -Služba
kriminální policie a vyšetřování
Zenklova 17
190 00 Praha 8
Tel. : 974 859 319
Fax : 974 859 318
e-mail: skpvp09@mvcr.cz
Policie ČR Obvodní ředitelství policie Praha III - Odbor
služby dopravní policie
Vedoucí: ppor. Přemysl Arnold
Lupáčova 11
130 00 Praha 3
Tel.: 974 853 250
Fax: 974 853 258
e-mail: p3-di@mvcr.cz
Místní oddělení Policie ČR Libeň
Vedoucí: npor. Ing. Vladimír Fober
Zenklova 17
Praha 8
Tel.: 974 858 700
Fax: 974 858 708
e-mail: p3moplib@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.30 – 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Územní působnost: Libeň
Místní oddělení Policie ČR Karlín
Vedoucí: npor. Bc. Zdeněk Fejfar
Vítkova 16
Praha 8
Tel.: 974 858 710
Fax: 974 858 883
e-mail: p3mopkar@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.30 – 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Územní působnost: Karlín

Místní oddělení Policie ČR Kobylisy
Vedoucí: npor. Mgr. Jiří Hašek
Zenklova 91/225
Praha 8
Tel.: 974 858 720
Fax: 974 858 728
e-mail: p3mopkob@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.30 – 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Územní působnost: Kobylisy, Dolní Chabry
Místní oddělení Policie ČR Bohnice
Vedoucí: npor. Mgr. Jaroslav Pecánek
Lodžská 750
Praha 8
Tel.: 974 858 730
Fax: 974 858 738
e-mail: p3mopboh@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.30 – 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Územní působnosti: Bohnice, Čimice, Troja
Místní oddělení Policie ČR Ďáblice
Vedoucí: npor. Bc. Jiří Vospěl
Bojasova 1242/1
Praha 8
Tel.: 974 858 740
Fax: 974 858 748
e-mail: p3mopdab@mvcr.cz
Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.30 – 15.30 hod.
Stálá služba: nepřetržitě
Územní působnost: Březiněves, Ďáblice, Střížkov
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Pracoviště OŘ Policie ČR Praha III
Bohušovická 485/10
190 00 Praha 9
Tel.: 974 859 300
Lupáčova 13
130 00 Praha 3
Tel.: 974 853 300-4
Přístavní 41
170 00 Praha 7
Tel.: 974 857 300
Více informací o pražské Policii ČR najdete na internetových stránkách:
www.policie.cz/krajske-reditelstvi-hl-m-prahy-aspx
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Měla by městská část více investovat
do výstavby a oprav dětských hřišť?
Každý bude mít možnost příjemně trávit volný čas
Ano! ODS, která v současné době vede radnici, na tuto otázku odpověděla již na začátku volebního období tím,
že se důsledně přihlásila ke svým volebním slibům a začala je bezodkladně a všechny uskutečňovat.
Jedním z těchto slibů

Příkladem, jak si současné vedení radnice

Stejně, jako v této lokalitě se i v dalších

byl i závazek týkající se

představuje využití veřejného prostranství,

místech provádějí dílčí kroky směrem ke stej-

počtu nových a rekon-

může být například sídliště Bohnice v okolí ulic

nému cíli. Nová multifunkční hřiště se tak

struovaných hřišť. Nejde

Katovická a Ústavní. Ke stávajícímu dětské-

objeví na sídlišti Ďáblice, již dnes se připra-

samozřejmě jen o jejich

mu hřišti přibyly plochy, které mohou využí-

vují další sportoviště po celém území Prahy 8.

bezhlavou výstavbu, ale

vat i ti, kteří se vydají ven se svým psem.

Společně se sázením nových stromů, s inten-

o celkovou koncepci roz-

O lavičky a prostor tak „nebojují” matky

zivnějším úklidem nebo mobilními sběrnými

voje obce. Přibývají tak nejen dětská hřiště,

s dětmi a pejskaři. Objevily se nové stromy,

dvory. Dětská hřiště totiž nelze vytrhnout

ale i stromy či psí louky. Nová hřiště se objevují

keře. Plocha je najednou čistější a upraveněj-

z celého živého organismu, kterým obec je.

postupně po celém obvodě. Důležité je i sledo-

ší. A protože je potřeba dát prostor nejenom

Chceme, aby každý občan měl možnost pří-

vat demografickou křivku a postupně pozor-

těm nejmenším, vzniká v těchto dnech v uve-

jemně trávit svůj čas, a to nelze v džungli

nost z dětských hřišť pro nejmenší přesouvat

dené lokalitě nová multifunkční sportovní

plné asfalto-betonových ploch. Již dnes tak

na sportoviště tak, aby se před postupným pří-

aréna, která tak nahradí starý asfaltový čtve-

mohu prohlásit, že slib výsadby tisíce nových

valem stárnoucích dětí, kterým v současnosti

rec. Toto místo je ukázkou toho, jak si ODS

stromů a opravy 50 dětských hřišť a sporto-

nestačí školky, vynořovala multifunkční spor-

v Praze 8 představuje rozvoj veřejných ploch,

višť splníme.

toviště, jež využijí děti a mládež k provozování

které mají obyvatelům posloužit k oddychu,

Josef Nosek,
starosta MČ Praha 8 za ODS

sportu a setkávání.

fotbálku a jiných kolektivních sportů.

Radnice musí počítat se stárnutím dětí
Odpověď na takto položenou otázku není zdaleka tak jednoznačná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ano,
většina dětských hřišť na území Prahy 8 je ve stavu, kdy si investici opravdu zaslouží. A současné vedení radnice do dětských hřišť samozřejmě investuje.
těmto

ce jen velice omezený počet míst, kde mohou

ze strany městských úředníků, kteří za realizaci

investicím opravdu chybí,

Jenže

to,

co

trávit svůj volný čas. V zájmu toho, aby tito

takovéto investice zodpovídají. Z tohoto důvodu

je ucelený systém.

„teenageři” trávili svůj volný čas společensky

musí radnice klást velký důraz na transparent-

přijatelným způsobem, by na ně měla radnice

nost a důslednou kontrolu všech úkonů s ní spo-

pamatovat v neposlední řadě.

jených. Veškeré investice městské části musí

Současný „baby boom”
nebude trvat navždy. Již
dnes některé demografic-

Z tohoto důvodu by si radnice měla v první

být uskutečňovány s maximální možnou mírou

ké ukazatele mohou hovo-

řadě nechat vypracovat studii, která by počet,

efektivity, účelnosti a hospodárnosti. Na to by

řit o tom, že tento trend je nyní spíše na ústupu.

rozmístění takovýchto dětských hřišť včetně

měly dohlížet dostatečně silné kontrolní mecha-

Proto je více než důležité hlouběji se zajímat

jejich zaměření na určitou cílovou skupinu jasně

nismy.

o to, na jakých místech dětská hřiště zbudovat.

doporučila. V návaznosti na výsledky této studie

Je totiž nesmysl, který se v konečném důsledku

by pak měl samozřejmě reagovat územní plán.

Je zřejmé, že investice do dětských hřišť je
investicí, která může sbírat politické body. Tím

jen prodraží, budovat tato hřiště zbytečně blízko

Radnice musí mít na zřeteli, že hřiště, kde děti

spíš v čase blížících se voleb. Proto radnice, kte-

u sebe. Zdá se mnohem lepší zbudovat menší

tráví volný čas, by měla splňovat přísné hygie-

rá dlouhou dobu v této problematice dělala jen

počet opravdu kvalitně vybavených dětských

nické a bezpečnostní předpisy. Je možná prav-

nutné minimum, se

touto aktivitou snaží nyní

hřišť než větší počet standardních malých hřišť.

dou, že to si vyžádá další finanční prostředky,

zviditelnit. Stejně jako otvíráním a provozem

A v tomto smyslu se nejedná pouze o malé děti.

nicméně každý rodič jistě ocení, že jeho ratolest

takzvaných „psích luk”. Je snad život psů pro

Radnice musí přemýšlet v předstihu několika let,

tráví svůj volný čas na bezpečném místě.

radnici Prahy 8 přednější než život našich dětí?

až dnešní malé děti vyrostou a stanou se dětmi

Na druhé straně jakákoliv investice veřejných

Roman Petrus,

velkými. Dnešní „teenageři” totiž mají na osmič-

prostředků otevírá prostor korupčnímu jednání

zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD
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Kam zmizela dětská hřiště?!
Vážení, problematika týkající se dětských hřišť a vůbec zájmových aktivit pro naše děti je v posledních letech
dosti opomíjena. Jsou upřednostňovány všemožné aktivity a zájmy, ovšem skupina, která by pro nás měla být
prioritní – naše děti, je mnohdy odkláněna na druhou kolej.
Důkazem pro mé tvrze-

Prahy). Jeden či druhý vymlouvající se na výše

si, kolik radnice Prahy 8 za poslední dva roky

ní jsou již zmíněná dětská

zmíněné

dostatek

vydělala prodejem obecního majetku (jsou to

hřiště. Kde jsou ty doby,

financí do dětských hřišť – tedy do našich dětí.

stovky miliónů Kč), tak to v ulicích naší Prahy 8

kdy na každém sídlišti, ba

Když náhodou nějaké to dětské hřiště vybudo-

není moc znát. Řešení je prosté, neinvestujme

dokonce i u většiny staré

val či zrekonstruoval (v porovnání s tím, kolik

peníze Prahy 8 do zbytečných projektů a raději

zástavby vznikala dětská

jich na území Prahy 8 bylo, je to dost málo), tak

je investujme do aktivit, které jsou prospěšné

hřiště se svými, pro nás

to často provázelo mnoho komplikací.

všem občanům Prahy 8. Jednou z takových by

argumenty

neinvestoval

měla být i dětská hřiště.

nezapomenutelnými herními prvky. Bohužel

Krásným příkladem toho, jak radnice částečně

postupem času začala dětská hřiště mizet z oko-

zapomíná na naše děti, je i rozsáhlá rekonstruk-

Co říci závěrem; je pravdou, že stará hřiště

lí našich domů. Jedním důvodem bylo samotné

ce vnitrobloků sídliště Ďáblice v Kobylisích, viz

nesplňovala normy EU, ale přiznejme si, bylo

stáří a nevyhovující technický stav hřišť, dále

Osmička 5/2009. Radnici za její snahu chválím,

lepší vidět děti hrát si na těchto herních prv-

svou měrou k tomu přispěly i normy Evropské

ovšem z toho, co jsem se dočetl a vypozoroval,

cích než je sledovat, jak dnes bezradně bloudí

unie, které nebyly shodné s těmi, podle nichž

dětských hřišť a sportovišť tam nebude mnoho

po sídlištích a marně se snaží najít nějaký kou-

byly staré „klouzačky, prolejzačky a pískoviště”

(alespoň porovnám-li to se stavem, který byl

tek, kde by si mohly hrát s něčím jiným než

stavěny. Ovšem hlavním viníkem likvidace dět-

na sídlišti ještě před několika lety). Na druhou

s veřejnou zelení či lavičkami, které jsou určeny

ských hřišť byl jejich majitel, popřípadě správce

stranu může někdo namítat, buďme šťastni za

k jiným než dětským radovánkám.

(tedy většinou Praha 8 či Magistrát hl. města

to málo, co se postaví, ovšem uvědomíme-li

Jaromír Petelík, člen komise Rady ZMČ za KSČM

Ne více, ale lépe – rozpočet není nafukovací
O potřebě hřišť, jako nezbytné součásti sídel, není třeba diskutovat. Množství napumpovaných peněz do hřišť však
není dobrým měřítkem. Peníze se dají velmi snadno promrhat. Měli bychom se spíš zaměřit na to, jak zajistit funkčnější a dlouhodobě využitelné hrací plochy pro naše děti. A to nejen pro ty nejmenší, ale i odrostlejší.
Nová hřiště jsou drahá.

by se mohly některé plochy upravit tak, aby

Pár herních prvků vyjde

byly vstřícné k dětem a jejich hrám, ale přitom

3. Z hřišť se prakticky vytratila místa pro

na milióny korun. Přitom

neměly statut dětského hřiště. Taková místa by

pohybové a míčové hry, tak důležitá pro dorůs-

jsou často využívány pou-

byla jasně označena, že se používají na vlastní

tající mládež. Častěji by mohly být instalovány

ze základní prvky z široké

nebezpečí.

třeba basketbalové koše. Hřiště pro různé věko-

nabídky výrobců. Pokud
uvažujeme

o

2. Při plánování nových hřišť by se měla brát

me mít co nabídnout starším dětem a mládeži.

vé skupiny je potřeba od sebe oddělit, aby se
malé děti nemotaly pod nohama starším.

životnos-

v úvahu jejich současná nabídka v té které loka-

ti hřiště 20 let a jeho využitelnosti od jara do

litě (někde je hřišť dostatek, jinde úplně chy-

4. Plně osluněná hřiště mají poloviční využitel-

podzimu, pak náklady na průměrné hřiště bez

bí), počet bytů v dostupné vzdálenosti, sklad-

nost – v horkých dnech na nich nelze vydržet.

zahrnutí provozních nákladů činí až 1000 korun

ba místních obyvatel. Tomu musí odpovídat

Proto je vhodné výstavbu hřišť plánovat a zajistit

denně (!). Nechceme, aby se plýtvalo veřejnými

i vybavení hřišť – s čím si vyhrají nejmenší, to

dopředu výsadbu stromů s tím, že v době ote-

financemi, tzn. vašimi financemi. Proto zde uvá-

už nevyužijí školáci nebo pubertální mládež. Až

vření hřiště už dřeviny budou plochu zastiňovat.

dím pár námětů, jak by bylo možné investice do

za pár let odroste současná vlna malých dětí,

To platí hlavně v lokalitách, odkud je daleko do

hřišť zefektivnit:

budeme se topit v množství hopsadel a nebude-

stinného lesa.

1. Stará hřiště se často kompletně ruší

5. I relativně nová hřiště bývají rychle poško-

a nahrazují novými, drahými, unifikovanými.

zená. Asi chybí peníze na průběžnou kontrolu

V některých případech (např. hřiště Mazovská)

všech prvků. Proto navrhuji instalovat u všech

to považuji za zbytečnou ztrátu peněz i oblíbe-

hřišť informační cedule s kontaktem na odbor

ných míst se specifickým charakterem. Přitom

životního prostředí, který má hřiště na starosti.

by stačila mnohem levnější rekonstrukce – třeba

Občané by pak mohli jednoduše hlásit závady

jen doplnění oplocení, nový nátěr a pogumo-

a ty by tak mohly být snadněji evidovány a rych-

vání betonových hran. Možná by i přesto hřiště

leji opravovány.

nesplnila přísné bezpečnostní předpisy. Potom

Eliška Vejchodská,
členka Strany zelených v Praze 8
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Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně nebo telefonicky
u paní Tatouškové, vedoucí CAPu (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP – červen 2009
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9–12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní Svobodová)
10–11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10–16 Přístup na internet
ÚTERÝ
8–10
9–10
10–11
10–11
11–12
10–16

Psychologická poradna
(vede paní ředitelka PhDr. Holá)
Angličtina konverzační metodou
pro začátečníky (s panem Ing. Vondráčkem)
Angličtina konverzační metodou
pro pokročilé (s panem Ing. Vondráčkem)
Posilování paměti (vede paní ředitelka PhDr. Holá)
Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
Přístup na internet

STŘEDA
9–10 Trénink paměti I.
(s ergoterapeutkou, paní Novotná)
9–15 Školička PC a internetu (se slečnou Mrázkovou)
10–11 Trénink paměti II. (s ergoterapeutkou,
paní Novotná)
10–11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11–12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
13–15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
paní Novotná)
15–16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (paní Novotná)
ČTVRTEK
8–12 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
12–14.30 Přístup na internet
14.30–17 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
a pokročilí (s paní Vávrovou)
PÁTEK
9–12
9–12

paměť

poradny

kluby

Prázdninový provoz
Úterní výuka anglického jazyka bude pouze v měsíci
červenci, dále od září.
Od září bude také pravidelně probíhat moderní tanec
pro moderního seniora, procházky s nordic walkingovými holemi a plánujeme další výuku německého
jazyka i jiné, nové aktivity.
Ostatní dle pravidelného programu. Pro upřesnění
programu volejte na výše uvedené tel. číslo.

Speciální nabídka
16. 7. od 14.00
– Beseda s páterem p. Brtníkem
– přijďte si popovídat o tom, co Vás zajímá
20. 7. od 13.00
– Přednáška na téma Inkontinence a jak na ni
– přijďte a zeptejte se na vše, co byste chtěli vědět
– přednášku vede paní Pavlíčková ze společnosti Hartmann-Rico
29. 7. od 9.30
– Taneční workshop
– naučte se tančit na jihoamerické rytmy, budeme tančit
v páru (i žena se ženou) i sami, protáhneme se zacvičíme
cviky ze starých medicín + povídání o zdravé výživě
- přibližně dvě hodiny

Připravujeme na SRPEN
6. 8. od 13.00

Arteterapie – dílna seniorů
(vede paní Svobodová)
Přístup na internet

Na školičku internetu, jazyky a posilování paměti
s paní Novotnou je nutné se předem objednat.
Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

– Beseda nad knihami s nakladatelstvím Fabula
19. 8. od 9.30
– Přijďte relaxovat – čeká na Vás ukázka a cvičení Pilates, cvičení ze starých medicín a meditační rozjímání
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Výlet do Halířské
štoly byl zážitek
Výletní autobus si pro nás přijel

panem Malým vyrazili za poznáním.

přímo před budovu DPS v Burešo-

Než jsme vstoupili do „podzemí”,

vě ulici a vypadalo to, že i počasí

dorazili i místní hasiči, kteří přijeli

nám bude přát. Nebylo ani ved-

monitorovat situaci ve štole.

ro ani zima, chvíli sluníčko svítilo

Absolvovali jsme exkurzi štolou.

a pak se skrylo za světlé mráčky.

V ní jsme pak ještě „dobrou” půl-

Sešli jsme se v počtu 29 výletníků,

hodinku čekali, než se přehnal silný

s jasnou převahou žen, ale našli se

déšť a bouřka. Mezitím jsme nasbí-

i tři odvážliví muži, kteří vyrazili za

rali nové síly na cestu k autobusu,

dobrodružstvím a krásnou krajinou

posilnili jsme se domácími svačina-

naší země.

mi a vyrazili nazpátek. Déšť ustal

Po necelé hodince jízdy, kdy jsme

a přišlo i vytoužené sluníčko.

se vymanili z ucpané Prahy, jsme

Plni dojmů a nových zážitků jsme

dojeli do Jílového u Prahy. Pan řidič

usedli do autobusu a dojeli zpět do

nás „vysadil” na zastávce autobu-

Jílového u Prahy, kde jsme se na

Burza seniorů - ČERVENEC 2009
14. 7. ÚTERÝ
Vycházka
Letecké muzeum Kbely
Sraz ve 13.00 hodin před stanicí metra „C” Ládví, u fontány.
Pod vedením paní Hubené.
PETANQUE
Pondělky:
13. 7., 20. 7., 27. 7. vždy ve 13.00 hod. na zahradě
Gerontologického centra, Šimůnkova 1 600.

Přejeme Vám příjemné prožití letních dnů
Kontakt:
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286
88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 725 00 84 07, paní Hubená,
tel.: 737 35 39 42, spojení: BUS 136, st. Šimůnkova.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Obvodní výbor v Praze 8
Pro Vás připravil na letošní rok tento program:
Každé první úterý v měsíci od 15.00 hodin se koná výborová schůze v Domově důchodců v Praze 8, Na Hranicích 674/18. Můžete
zde projednat členství, zaplatit členské známky (roční příspěvek
je 40 Kč), dojednat a zaplatit ozdravné pobyty a výlety. Rovněž
tak můžete uplatnit své návrhy a připomínky k práci organizace
či konání besed a přednášek.

su a odtud jsme se vydali na cestu

hodinku rozešli, a každý dle svého

dlouhou 1,5 kilometru vedoucí ke

vybral tamní lokál – někdo zvolil

štole. Nejprve nás cesta kolem pěk-

restauraci na pozdní oběd, jiní si šli

ných domečků. Domečky a vilky

dát kafíčko a zákusek do cukrárny

pak vystřídaly stromy a louky. Mír-

na náměstí.

né stoupání do kopečka a již velmi

Ručičky na hodinkách pomalu ale

hřející sluníčko nás nutilo postupně

jistě pokročily a vzhledem k dešti,

svlékat si vesty a svetříky. Kolem

který nás u štoly zdržel, jsme se

byla spousta krásných rozkvetlých

již nedostali k plánované návštěvě

květin a viděli jsme i idylický ryb-

muzea v Jílovém.

níček s rybáři. Zanedlouho jsme

Z výletu nám však zůstaly krásné

dorazili ke štole, kde jsme si před

vzpomínky a pamětní list na náv-

prohlídkou štoly odpočinuli, nasadili

štěvu Halířské štoly.

si ochranné přilby a s průvodcem

Účastníci výletu

Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10
pořádá

REKREACI
pro seniory z Prahy 8
Místo: Relax areál Hnačov, Hnačov u Klatov.
Termín: 27. 9.–4. 10. 2009.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 900 Kč včetně dopravy.
Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice paní Temiaková v Domě
s pečovatelskou službou, Bulovka 10. Každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin.
Informace v uvedené době v úředních dnech na tel.: 283 84 22 14.

První velkou akcí bude 9denní ozdravný pobyt v Itálii
– Misami (15 km od Rimini)
Termín: 4.–12. 9. 2009, cena: 5 990 Kč.
V ceně je doprava autobusem, ubytování, plná penze, soukromá
pláž s lehátky a slunečníky. Občerstvení i za českou měnu. Výlety možno zakoupit na místě (např. do San Marina, aquaparků
a delfinárií). Přihlášky odevzdejte co nejdříve spolu se zálohou
1 000 Kč.
Toulky okolím Prahy v roce 2009 za krásami přírody a historickým poznáním pořádá i pro naše členy O. V. SPCCH Prahy 9.
ÚT 29. 9. 2009
Přírodní park Říčanka
Sraz v 9.30 hod. – BUS 264 u metra „A” Depo Hostivař, odjezd v 9.45 hod.
ÚT 20. 10. 2009
Přes Bílou horu za Babinským
Sraz v 10.00 hod. – v horní hale metra „A” Hradčanská.
SO 21. 11. 2009
Přes Vidouli ke Šmukýřce
Sraz v 10.00 hod. na nástupišti metra „B” Jinonice.
ÚT 15. 12. 2009
Zimní Vyšehrad
Sraz v 10.00 hod. na nástupišti metra „C” Vyšehrad.
Doba srazů se nemění ani v případě změny jízdních řádů. Toulky
připravila paní Zdena Černá a srdečně Vás na ně zve! Předvánoční přátelské posezení uspořádáme jako každoročně ve velkém
sále DD v Bohnicích v sobotu 12. prosince 2009 od 15.00 hodin
– hudba, tombola a občerstvení. Doufáme, že se nám v průběhu
roku podaří zajistit ještě další akce, o těch Vás budeme průběžně
informovat.
Na všechny akce Vás srdečně zve a na setkání za celý výbor se těší

předsedkyně Vlasta Mikulandová, tel.: 728 80 10 12
místopředsedkyně Milada Strouhalová, tel.: 286 58 45 28
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Gerontocentrum nabízí
další aktivitu pro seniory
Už na podzim loňského roku Gerontocentrum slavnostně otevřelo za účasti představitelů MČ Praha 8 – místostarostky Vladimíry Ludkové, zástupců
zdravotnického a ekonomického odboru a zaměstnanců Gerontologicého centra – chodecké trasy v okolí Šimůnkovy ulice, které jsou nazvány
„Stezky pro zdraví”. Jedná se o tři trasy (jsou barevně vyznačeny v terénu), které jsou dlouhé 400, 600 a 1 200 metrů. Ano, řeknete si, že jsou na
vzdálenost opravdu nenáročné a člověk v dobré fyzické kondici je zvládne
za chvilku. To je sice pravda, ale cílem je umožnit seniorům (opět podotýkáme, že nejen jim) pravidelný a nenáročný pohyb a tím je právě chůze.
Blahodárné účinky pravidelné chůze byly

naci Gerontocentra. K účasti jsou zváni všichni,

popsány už v mnoha zdrojích, všeobecně se

aby si vyzkoušeli svoji kondici. Aby byly vidět

však ví, jak prospěšný a důležitý pohyb pro lid-

výsledky a mohly se porovnat hodnoty krevního

ský organismus je. Bohužel na to mnohdy zapo-

tlaku a pulsu, bylo by vhodné docházet pravidel-

mínáme a hlavně ve velkých městech, která jsou

ně po dva měsíce.

„prošpikována” městskou dopravou, je nedosta-

Přemýšleli jsme, jak motivaci zájemců ještě

tek pohybu pro všechny věkové kategorie přímo

zvýšit, proto jsme zakoupili trekové hole pro

daný.

takzvaný Nordic Walking. Jedná se o speciální

A jak na to? Stačí mít chuť udělat něco pro

hůlky, které se používají při běžné chůzi jako

své zdraví, neboť přiměřené množství pohybu

opora. Název Nordic Walking pochází z Finska,

má pozitivní vliv nejen na tělo, ale i na psychi-

kde se z tohoto způsobu chůze stalo nové spor-

ku. Aby každý chodec měl možnost sledovat

tovní odvětví, a v překladu znamená doslova

své výkony, bude jeho tlak a puls zaznamenán

severská chůze. Kdo zatím nevyzkoušel

pracovníky Gerontocentra – fyzioterapeutkou

„vylepšený” způsob pohybu, má u nás snadnou

Jaromírou Lískovcovou nebo Janou Fejfarovou

možnost.

tento

– vždy před začátkem a na konci trasy. Záznam

Na závěr je třeba ještě dodat, že obrovskou

se provádí do „legitimace”, kterou dostane každý

výhodou Nordic Walkingu je to, že tento druh

účastník na požádání při své první návštěvě na

pohybu může vykonávat opravdu každý a tento

recepci Gerontocentra v Šimůnkově ulici . Měře-

pohyb je maximálně efektivní, protože za pomo-

ní tlaku a pulsu je pro každého účastníka zdarma

cí holí jsou namáhány svaly celého těla a klouby

a je možné ho provést vždy ve středu od 9 do

dolních končetin přitom zůstávají odlehčeny. Tak

11 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin v ordi-

neváhejte a přijďte se projít.

-mk-

Půjčení holí na Nordic Walking
Možnost

zapůjčení

holí

mají

Botanická zahrada hl. m.Prahy,
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja,
www.botanicka.cz
SCULPTURA NATURA
denně do 31. 9. / ve Zdarma
přístupných expozicích
Instalace mladých sochařů z ateliéru
SOCHA II Vysoké školy uměleckoprůmyslové
Výstava motýlů ČR
denně do 31. 7. / 9 – 19 h
venkovní expozice Areál SEVER
Na výstavě motýlů najdete nejen
dospělé motýly, ale při troše
pozornosti i všechna další vývojový
stadia – vajíčka, housenky a kukly. Na
jednom místě se důkladně seznámíte
s životem motýlů i s jejich živnými
rostlinami
Inspirace zahradou
4. 7. - 31. 8. / denně 9 – 19 h
venkovní expozice Areál JIH
V proutěných, dřevěných,
keramických i kamenných nádobách,
korytech a neckách najde svůj domov
přes 300 druhů a kultivarů rostlin,
které zkušení zahradníci a aranžéři
seskládali do podivuhodných
a inspirativních kreací. O víkendech
prodej, předvádění i poradenství
Výstava rostlin rodu Achimenes
1. 8. - 31. 8. / úterý – neděle,
9 – 19 h
skleník Fata Morgana
Více než 80 taxonů známých
„honzíků”, a to včetně plnokvětých
a velkokvětých hybridů, s květy
dosahujícími velikosti až 6 cm a v celé
barevné škále

všichni

senioři Prahy 8 i v Centru aktivizačních
programů pro seniory v Burešově ulici. K
dispozici je 20 párů holí, které CAP získalo
darem díky snaze místostarostky Vladimíry Ludkové, a které si oproti záloze můžete
vypůjčit a sami si vyzkoušet speciální chůzi. Cílem je maximální podpora zdravého
pohybu, který je zejména ve vyšším věku
často bezdůvodně opomíjen.
Před vchodem do CAP si můžete vyzvednou i písemný materiál, který správnou
chůzi popisuje. Informace získáte na tel.:

předchozích stranách Osmičky). Během

283 881 848 (paní Tatoušková) nebo pří-

srpna budou vypsány termíny společných

mo v CAP (otevírací doba v programu na

výletů s Nordic Walkingem.

-red-

Trojské posvícení
16. 8. 2009 / 11 – 22 h
Vinice sv. Kláry
5. ročník Obnoveného Trojského
posvícení se ponese v duchu 30. let
minulého století
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Školství

Do MŠ Řešovská zavítal středověk
ško-

historie, nechyběli proto šermíři

ly v Řešovské ulici proběhlo 10.

Na

zahradě

Mateřské

umělecké agentury Lars, vystou-

června předprázdninové setkání

pení Milana Straky ze sdružení

rodičů, dětí a zaměstnanců škol-

Sokolníci ze Sychrova ani písnič-

ky. Celé odpoledne nazvané Stře-

ky navozující atmosféru středo-

dověké slavnosti bylo laděno do

věku. Děti měly šanci se vyfotit

s orlem nebo si pohladit výra

je: „Podobné neformální setkání

velkého a nechyběla ani oprav-

pedagogů, rodičů a dětí chceme

dová středověká šermířská bitva

na konci školního roku připravo-

o hrad. Ředitelka MŠ Řešovská

vat i v příštích letech jako jakési

Ctirada Foučková událost přibližu-

rozloučení a poděkování.”

-pb-

Nová zahrada Na Pěšinách.
Děti, rodiče a zaměstnanci mateřské
školy Na Pěšinách děkují za finanční podporu Městské části

Praha 8, díky které

mají opět lépe vybavenou zahradu. Věž
se skluzavkou a okénkem, velká tabule
na kreslení křídami

a krásný altánek,

vhodný pro hry i posezení ve stínu, slouží
dětem od května tohoto roku. Všechny
prvky jsou z kvalitního akátového dřeva
a splňují přísné bezpečnostní normy.
(Placená inzerce)

MŠ Na Pěšinách

(Placená inzerce)
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Školství

ZŠ Libčická uspěla v Antifetfestu 2009
Praha 8 byla spolu s dalšími dvanácti městskými částmi spoluvyhlašovatelem soutěže amatérských filmů „Jde
to i jinak” aneb Antifetfest 2009. Soutěž byla určená pro školy a organizace pracující s dětmi a mládeží a probíhala ve dvou věkových kategoriích – žáci II. stupně základních škol a studenti středních škol a odborných
učilišť. Autoři filmů mohli zasílat obrazové snímky s námětem rizikového chování, jako jsou například drogové
závislosti, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling či domácí násilí.
Jak jsme již informovali v květ-

věnované městskou částí Praha 8

nové Osmičce, za Prahu 8 do

a také jim ukázala zákoutí Libeň-

pražského finále postoupily sním-

ského zámku.

ky Kdo má rád Vánoce filmového

Pražské finále se uskutečnilo

kroužku ZŠ Libčická a Povídky

17. června 2009 v kině Světozor.

školostranské

Gymnázia

V letošním roce bylo do soutěže při-

Thomase Manna. Ještě před koná-

kvarty

hlášeno úctyhodných 52 filmových

ním samotného finále přijala na

snímků. O to větší radost máme,

radnici tvůrce vítězných „osmič-

že film ZŠ Libčická se v takovéto

kových” filmů zástupkyně starosty

konkurenci umístil na třetím mís-

Vladimíra Ludková, která má na

tě ve své věkové kategorii. Velmi

starosti mimo jiné právě i proti-

dojemný snímek s naprosto doko-

drogovou politiku. Tvůrci vzájem-

nale sladěnou hudbou se věnoval

ně zhlédli své filmy a komentova-

kamarádským vztahům mezi spo-

li zrod nápadů k jejich natočení.

lužáky a vnímavosti k potřebám

Místostarostka dětem a studen-

druhého. Ještě jednou gratuluje-

tům poděkovala za jejich iniciati-

me a již teď se těšíme na příští rok

vu, předala jim drobné věcné dary

a nápady dětských filmařů.

red-

Filmoví tvůrci představili svá díla i v sále Libeňského zámku
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Kultura

Historické automobily směřují do Bohnic
V rámci jubilejního 10. ročníku
Retro Prague 2009 zavítají účastníci se svými historickými automobily v sobotu 18. července do areálu
Psychiatrické léčebny Bohnice, která v letošním roce slaví 100. výročí
svého založení. Závod veteránů tak
přispívá k otevření areálu pro veřejnost a napomáhá celkové změně
pohledu na léčebnu a psychiatrii
jako medicínský obor.
Vjezd do areálu se plánuje z Ústavní ulice, přímo v prostorách léčebny proběhne ostrý start
do etapy, průjezd areálem s měřeným úsekem
v délce 1 550 metrů a veteráni bohnickou léčebnu
opustí výjezdem do Čimické ulice.
Akce Retro Prague 2009 je mezinárodní soutěží historických vozidel, která je jako jediná
v tuzemsku zařazena mezi 23 nejexkluzivnějších
světových veterán-rallye.

-pb-

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V MĚSTSKÝCH KNIHOVNÁCH
Bohnice
ÚT 9.00–19.00, ST a ČT 12.00–19.00,
PÁ 9.00–15.00 hodin.
Ďáblice
ÚT 9.00–19.00, ST a ČT 12.00–19.00,
PÁ 9.00–15.00 hodin.
Kobylisy
- oddělení pro dospělé je otevřeno ve středu od 12.00 do 19.00 hodin,
v pátek od 9.00 do 15.00 hodin. Pro děti je otevřeno ve středu od 12.00 do
18.00 hodin.
Velká prázdninová výtvarná soutěž pro děti a rodiče ve všech pobočkách
městských knihoven. Bližší informace v každé knihovně. Uzavírka z provozních důvodů ve všech pobočkách je od 27. 7. do 2. 8. 2009.
-jh-
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Sport

Admira v derby rozstřílela Meteor
Kdykoli hraje Admira fotbalové derby s Meteorem, jde přinejmenším o prestiž a o to, který
z obou rivalů je jedničkou v osmé městské části
Prahy. Letos je to Admira. Nejenže vrátila Meteoru podzimní debakl 1:5 i s úroky drtivým vítězstvím 6:1, ale v tabulce divize A obsadila konečné
4. místo, kdežto zelenobílí z Libně skončili až na
12. pozici.
A to po podzimní polovině soutěže Meteor přezimoval v klidném středu tabulky s osmibodovým
náskokem před Admirou, která se na 14., sestupovém místě klepala o divizní příslušnost.
Nakonec fotbalisté z Kobylis uhráli na jaře
o výborných 15 bodů víc než jejich libeňský rival.
Proč? Admiru v zimě posílili brankář Michal, hráči
do pole Vosický, Sailer a Šimáček, formu chytil
stoper Martinic, utužila se parta kolem trenéra

Fotbalisté Admiry rozdrtili rivaly z Meteoru 6:1

Jeřábka a výsledky byly vidět.
Meteor nebyl v derby Admiře důstojným sou-

V 68. minutě brankář Meteoru Židlický kapi-

Admira: Michal – Mamurov, Martinic, Vosický,

peřem a odjel z Kobylis do Libně s „půltuctovým

tuloval potřetí. Majer si u autové čáry všiml, že

Sailer – Kurek, Kubice (9. Kocinger, 63. Vnou-

nákladem”.

stojí pár metrů před brankovou čárou, a tak ho

ček), Šimáček (68. Kocinger), Jehlička (71. Kej-

na dálku vtipně přehodil – 3:0.

ha)

V hledišti, kam přišlo 245 diváků, zaujal hlasiv-

– Müller, Majer.

kový souboj vlajkonošů Admiry a Meteoru. Ten se

I Meteor přece jen dočkal branky. Zkušený

Meteor: Židlický – Pasker, Bareš, Birhanzl,

ovšem s přibývajícími míči v síti libeňského týmu

Birhanzl prošel v 76. minutě obranou Admiry

Kuchta – Luňák (71. Diviš), Kasman, Čmejla,

změnil v triumfální admirácké sólo. Škoda že si

jako nůž máslem a Müller ho v pokutovém úze-

Kopa – Poláček, Jiřík.

fandové hostí neodpustili „vrh dýmovnicí”, ač byli

mí zastavil viditelným faulem. Penalta a Čmejla

před zápasem hlasatelem žádáni, ať si takové

– 3:1.

„představení” odpustí a nekazí atmosféru derby.
Branky:
Ve 21. minutě domácí Majer nahrál Martinicovi,
ten předvedl sólo přes půl hřiště, které ukončil až

Jak to viděli trenéři:

Naděje Meteoru zhasly v 83. minutě, kdy si

Karel Jeřábek (Admira): „My výsledek 6:1

brankář Meteoru Židlický vybral slabou chvilku.

nepřeceňujeme, ale ani nepodceňujeme. I takové

Chyboval a střídající Kejha snadno zvýšil z dálky

zápasy jsou někdy těžké. Troufnu si tvrdit, že by-

do prázdné branky – 4:1.

chom Meteor porazili, i kdyby hrál v kompletním

ve „vápně” faulem hostující Bareš, vzápětí napo-

Uplynulo přesně šedesát vteřin a Kurek našel

menutý žlutou kartou. Jehlička se z penalty stře-

v nadějné střelecké pozici Majera. Ten vypálil

lou k tyči nemýlil – 1:0.

a trefil přesně k tyči – 5:1! Tímto gólem srovnal

Josef Jarolím (Meteor): „Admira vyhrála

účty s kolegou Millerem, oba nastříleli za Admiru

zaslouženě, byť my jsme hráli v hodně kombino-

v tomto divizním ročníku devět branek.

vané sestavě. Všechno špatné je pro něco dob-

Z rychlého protiútoku ve 37. minutě opět
zahrozila Admira. Kurek pronikl do rohu pokuto-

složení. Chci poděkovat našim hráčům nejen za
dnešní výkon, ale za celé jaro.”

vého území, kde ho skosil opět nestíhající Bareš.

V 87. minutě kopal Sailer zprava „trestňák”.

ré. Ukázalo se aspoň, že někteří naši hráči, kteří

Z penalty si Müller přesnou střelou řekl o primát

Cizelérsky posadil balon na hlavu nabíhajícímu

dostali příležitost, nepatří podle toho, co předved-

nejlepšího kobyliského kanonýra – 2:0.

Šimáčkovi – 6:1.

li, ani do B-týmu.”

-ap-

(Placená inzerce)
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice
182 00 Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

zal. 1956

SRPEN

2009

Otevírací doba:
Po - Čt 10-12, 13:30 – 15:30 mimo 3.8. – 6.8. a 31.8. Čt 13.8.,
20.8. a 27.8. 21-23. Ne 16.8., 23.8. a 30.8. 14-16.

POŘADY pro veřejnost začátek v 10:15.
Po (10., 17., 24.) O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici ( pohádka).
Út ( 11., 18., 25.) Měsíc u krejčího (pohádka).
St (12., 19., 26.) Pohyby Země a čas.
Čt ( 13., 20., 27.) Sluneční soustava II.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po - Čt 11-12, 13:30-15:30 mimo 3.8. – 6.8. Čt 13.8., 20.8. a 27.8. 21
- 23/ Ne 16.,23. a 30.8. 14-16.
Denní obloha:
Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – v odpoledních hodinách za dobrých podmínek
Noční obloha:
Měsíc – od 25.8. do 31.8.
Jupiter – po celý srpen, Neptun – za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý srpen
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha,při
nepříznivém počasí ( zataženo ) je možné si prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech.
Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od
blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše).
V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro
pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.
Pozor. oblohy, film. večery

VSTUPNÉ:

Doprava:

dospělí

20 Kč

mládež, důchodci

10 Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

ČERVENEC 2009
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Výročí, inzerce
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ

Kubínová Zdeňka
Klingerová Hana
Kulovaná Jitka
Musilová Marie
Nohová Božena
Novotný František
Nováková Božena
Provazníková Alžběta
Rýgrová Jindřiška
Rybáková Jitka
Šimonovský Zdeněk
Zelinková Jiřina
Žídková Zdena

Kramaričová Antonie
K významnému životnímu jubileu,
do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přejí
všichni, kteří ji mají moc rádi, a váží
si jí.

Jiřinka Šimková a Zbyněk Bulant
Vám oznamují, že byli oddáni
v sobotu dne 2. července 1949
v 10. hod. ve sboru církve československé v Praze VII. Farského ulice.

Bursová Dagmar
Hodně sluníčka, pohody a dobré
nálady přeje k narozeninám Jana
s rodinou.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
OSLAVILA

LEDEN 2009

Květinová Andrea

Sýkorová Michaela

Weigel Vít

Holý Matěj

Němcová Josefýna

Tvrdá Anežka

Zurynek Václav

ČERVENEC 2009
Březinová Libuše
Čunátová Anna
Frajtová Růžena
Hajnová Marie
Holzknecht Karel
Holzknechtová Ludmila
Hokůvová Věra
Kadlecová Růžena
Kovandová Františka
Kovářová Marie

ČERVEN 2009
Kopicová Rozálie

Nově narozené děti

Rybníčková Eva

Procházková Sofie

Voráčková Anna
ČERVEN 2009

Smirnova Sofie
ÚNOR 2009
Dobřanská Zuzana

KVĚTEN 2009

Baloun Štěpán

Betková Anna

Benáčková Veronika

Šmídová Kristýna

Králová Natálie

Brettl Tobiáš

Mlnaříková Lucie

DUBEN 2009

Carban Lukáš

Potočková Tereza

Belošovičová Barbora

Kristof Aron Attila

Podjukl Tony

Hodanko Leigh Kristina

Lucas Vágner

Kovařík Jan

Redlich Egon
Uličníková Adéla
BŘEZEN 2009
Kásová Denisa

Jarmarová Eliška

Blažek Tomáš

Straka Jakub

Macková Alžběta

Kalinová Johana

Mokrycki Patrik

Petr Jan

Mrázek František

Pomajba Sebastien

Slavík Ondřej

Schwalbová Kristýna

Špinka Adam

Vyšín Dominik

Vyskočilová Adéla

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25. Upozorňujeme, že od příštího čísla
neuveřejňujeme děti starší než půl roku.

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (lehká)

Znění tajenky z minulého čísla:
Bezpečná a čistá Osmička
Cennou knihu Heydrich od Jaroslava Čvančary získávají: Eva Ficková (Praha 8), Hana Pravencová (Praha 9), Tomáš Bek (Praha 8), Libuše Žbánková (Praha 8), Antonín Božek (Praha 8), Jan Slavíček (Praha 8), Jaroslav
Wolf (Praha 8), Kristýna Tichá (Praha 3), Milan Portež (Praha 8) a Petra Voldánová (Klecany). Prosíme výherce, aby si cenu vyzvedli v Libeňském zámku, Zenklova 1/35, a to po dohodě s paní Pavlou Zachařovou,
tel.: 222 805 136 nebo e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.
Správné
znění
tajenky
z červencového čísla nám
zašlete do 31. července
2009 na adresu: Měsíčník
Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete použít
také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu.
Pět výherců obdrží VIP
vstupenku pro dvě osoby
na Karlínské filmové léto.

ČERVENEC 2009
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Inzerce
PRODÁM BYT 2 + 1, 50 m2 po
moderní rekonstrukci v Praze 8.
Byt je v klidné a žádané lokalitě
přímo u Ďáblického háje. Metro „C”
Ládví v docházkové vzdálenosti do
10 min. Bezproblémové parkování
u domu. Cena 2 280 000 Kč. Kontakt: 776 75 25 27.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní
doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30
– 19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80
63 70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.
PRONÁJEM
KANCELÁŘSKÝCH
PROSTOR NA PALMOVCE, Sokolovská ul., 140 m2, celkem 6 kanceláří, 2x WC, sprcha, recepce,
kuchyňka, sítě PC + tel. top. ÚT
etáž. plyn. Cena 25 000 Kč vč. DPH.
Dlouhodobě! Tel.: 737 28 87 14.
www.rajkostek.cz
–
prodej
nového i použitého LEGA DUPLA.
Možnost osobního odběru na Praze
8 – Bohnice.
NABÍZÍME DVA BYTY K PRONÁJMU na Praze 8, 1 + kk za 8 500
Kč vč. a 2 + kk za 10 500 Kč vč.
pop., zařízení na dohodě. Volejte na
tel.: 777 02 01 80, 220 87 68 74.
AUTODOPRAVA DODÁVKOU DO
1,5 TUNY. Tel.: 728 67 47 47.
PRONAJMEME HLÍDANÉ KRYTÉ
GARÁŽOVÉ STÁNÍ v ulici Křižíkova 56. Tel.: 602 28 84 44.
MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
čalouněného nábytku a úklid. Tel.:
604 71 17 50.
APROB. UČITELKA 1. st. ZŠ
nabízí doučování Ma, Čj, Aj 1. - 5.
tř., možnost přípravy na osmileté
gymn. od září do prosince 2009.
Tel.: 604 80 68 93.
PRONAJMU GARÁŽ, osobní vůz,
ne plynový pohon, v Mirovické ulici, cena: 1 300 Kč/měsíc. Víkendový řidič vítán. Tel.: 602 63 36 19.
VÝKLAD KARET, každý den mezi
10.00 a 20.00 hod. Objednávky na
tel.: 775 02 80 18. Více na www.
laloba.cz.
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA, agentura Marty Nedvědové se k 1. 6. 2009 stěhuje v Karlíně
o 1 stanici metra: Nová adresa: ul.
U Sluncové 71/14, budova hotelu
Olympik Tristar, možnost parkování, bezbariérový vstup. Telefony
zůstávají stejné: 283 87 09 49,
605 17 32 61, e-mail: MNedvedova@obchod.rsts.cz.
PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR jako kancelář, místnost 18
m2, Praha 9, ul. Prosecká. V přízemí rodinného domku. Kuchyňka,

sprchový kout, wc. Tel.: 728 26
44 31.
KORSIKA – busem od 12. do 25.
9. 2009, lze s kolem, apartmán
u moře, PP, už od 12 000 Kč. Informace na www.tjsokol-cimice.cz.
Dále nabízíme k pronájmu hřiště,
tělocvičnu a saunu. Tel.: 723 28
47 64.
ELEKTROINSTALACE,
plynové
kotle, topení, rychle a levně, Praha 8 – Karlín, tel.: 721 83 19 88,
e-mail: dsmont@quick.cz.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, VÝŠKOVÉ
PRÁCE, řez, ošetřování stromů.
Realizace a údržba zahrad. Tel.:
606 66 22 23, 723 89 95 61.
SHM KOBYLISY Vás zve k zápisům do kroužků. Kdy? 7. - 9. září
2009. Kde? Salesiánské divadlo.
Nabízíme cenově dostupné sportovní, hudební, výtvarné a jazykové kroužky. Kompletní nabídka na
www.kobylisy.shm.cz.
VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY NA PRAZE 8. Individuální
a výuka po 2 (manželé, kolegyně),
dospělí. Pokrok jistý! Kvalifikovaná
a trpělivá lektorka. Firemní výuka,
výuka managementu. Tel.: 777 02
46 88, www.firemnianglictina.cz.
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.:
606 87 89 08.
www.udrzba-pian.cz, ladění,
opravy – 20 let praxe. Tel.: 777
18 88 34.
ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
A ROLETY. Kontakt: V. Krejza,
tel.: 603 70 02 37.
MASÁŽE záda + šíje za 200 Kč,
baňkové, medové, horkými lávovými kameny. Kontakt: Ďáblice, BUS
Liběchovská, nápoj v ceně. Tel.:
777 76 36 05.
BAZAR ORIENT - PŮJČKA 5%,
specializovaný bazar na kola a dětská kola. Vykupujeme a prodáváme za nejlepší ceny militarie Německo 1939 – 45. Výkup zlata
a starožitností. Klapkova 40, Praha
8, 100 m od metra Kobylisy. Tel.:
731 31 27 31.
MASÁŽE KOBYLISY! Účinné relaxační a léčebné masáže od zkušené terapeutky, vyučené v USA.
Kontakt: Kobyliské nám. 6, hned
u stanice metra. Objednávky na
tel.: 773 20 33 25, www.studiozahrada.wbs.cz.
KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na
vaši kuchyň, šuplíky pod linku,
skříňky na míru, výměna pracovní desky. Kontakt: pan Vrba, tel.:
603 43 87 07.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU mokrou metodou profi strojem Karcher, domácnosti i firmy, levně, bez paušálu
– od 10Kč/m2, po Praze 8 doprava
zdarma, pracujeme po večerech
i o víkendech. Tel.: 777 71 78 18.
HLEDÁM PRONÁJEM V PRAZE,
Praha 8 nebo 9 výhodou, cena
odpovídající stavu, RK nechci, balkon vítán, jen seriózně, piště SMS,
ozvu se! Tel.: 773 26 67 91.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - I.
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25.
Modelové návrhy dámské, pánské
i pro skupiny, viz. Pražské mažoretky, Osmička 11/08, opravy. Objednávky na tel.: 739 09 15 03.
STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE,
pokrývačské práce, nátěry prvků
a střech. Kontakt: Novotný, tel.:
605 35 06 65.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9
nebo na Praze 4, 6, 7, lodžie výhodou, OV/DV, jen seriózní nabídky,
RK nevolejte! Tel.: 773 45 74 86,
stačí zaslat SMS.
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTAHOVÝCH
LÁTEK,
MOLITANŮ
a ostatních materiálů na čalounění. Kontakt: Čalounické potřeby,
Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, PO
– PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod., tel.: 284
82 21 81.
HÁJEK - ZEDNÍK, provádím veškeré zednické, obkladačské, bourací
a malířské práce, rekonstrukce bytů
a domků, omítky rodinných domů
v Praze a okolí. Tel.: 777 67 03 26.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777
31 66 80.
KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – ráda
Vás uvítám v provozovně v Praze 8,
Vosmíkových 20. Tel.: 607 27 99 22.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda +
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU PRO
2 OSOBY V PRAZE a okolí, nekuřáci bez zvířat, zařízení na dohodě,
možno ihned. Volejte prosím na tel.:
220 80 62 45, 605 84 50 88.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu
- rychle schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27
35 84.
PRODÁM VELMI LEVNĚ NOVINOVÝ STÁNEK Z DŮVODU NEMOCI.
Tel.: 721 58 69 36.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ A PERMANENTNÍ MAKEUP.

Nízké ceny, Palmovka. Tel.: 736 64
40 55.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt: Zdeněk Petříček, tel.: 606 35
02 70, 286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M Á
J A. Zajistí levně úklidy domů, bytů
a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem,
podnikový a pod. I zdevastovaný,
v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či
s jakoukoli právní vadou. Veškeré
formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na
vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32
nebo 603 42 00 13.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73 09.
SOLARIUM – FITNESS, masáže,
nově kosmetika. Posilovny rozděleny ženy – muži. Otevřeno denně.
Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.:
284 82 12 25, www.solarium-fitness.cz.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04,
záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE
STAVEBNÍ
DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, kuchyně, montáž, doprava. Tel.:
608 25 35 49.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
Tel.: 224 214 617; 604 207 771.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

