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Vážení spoluobčané,

každá nová výstavba, ať už jde 

o silnice, továrny či bytové domy, 

sebou téměř vždy přináší projevy 

nevole ze strany občanů či občan-

ských iniciativ. A jak už to bývá, někdy jsou zcela oprávněné, někdy 

zase jde o jiné zájmy, než je ochrana životního prostředí. Aktuální 

případ projektu Troja Horizons i dalších z oblasti bohnického sídliště 

patří jednoznačně do první kategorie. 

Již před komunálními volbami v roce 2006 jsem jasně dával najevo, 

že proti likvidaci zeleně na sídlištích budu bojovat. Jsem v této souvis-

losti velmi rád, že můj postoj nyní veřejně podporují všechny politické 

strany mající v Praze 8 zastoupení.

Bohužel se v některých případech stává, že i když komunální politici 

a občané mají na danou věc stejný názor, nemusí to nic znamenat. 

Tady zkrátka platí zákon a pokud státní správa stavbu povolí, my s tím 

nic nenaděláme. Budeme se ale u magistrátních úředníků snažit změ-

nit územní plán tak, aby se na podobných plochách stavět nedalo. 

Zahušťování sídlišť totiž přináší nejen zhoršení životního prostředí, ale 

i zvýšenou kriminalitu nebo dopravní komplikace. Proto musíme učinit 

vše, aby k tomu nedošlo. 

Příjemný únor Vám všem přeje

 Josef Nosek
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Zpravodajství

Radnice a občané bojují proti 
zástavbě bohnického sídliště

Vedení radnice osmé městské části přija-

lo koncem ledna usnesení, v němž zásadně 

nesouhlasí s plánovanou výstavbou bytového 

domu Troja Horizons. Jedná se o oblast vyme-

zenou ulicemi K Pazderkám, Lodžská, Mazur-

ská a Pomořanská v katastrálním území Tro-

ja. Rada zároveň vyslovila nesouhlas i s další 

uvažovanou výstavbou v oblasti vymezené 

ulicemi Čimická, K Pazderkám, Hnězdenská, 

Glowackého a Lehnická také v Troji.

„K plánované výstavbě objektu Troja Hori-

zons Rada MČ Praha 8 vydala za samosprávu 

již pět negativních stanovisek, pokud nepočí-

táme to poslední. Dvakrát jsme v letech 2005 

a 2006 nesouhlasili s architektonickou studií 

a dvakrát v letech 2006 a 2007 s projekto-

vou dokumentací k územnímu řízení. Napo-

sledy jsme v loňském listopadu nesouhlasili 

s projektovou dokumentací k územnímu řízení 

pro příjezdovou cestu. Důvod je stále stejný 

– podle územního plánu se jedná o plochu 

se souvislou ochranou zeleně, kterou tam 

chceme zachovat. Navíc lokalita má již daný 

urbanistický ráz a my jsme jednoznačně pro-

ti tomu, aby se zahušťovala další výstavbou,” 

prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek.

Stejné nesouhlasné usnesení by mělo při-

jmout na svém únorovém zasedání i Zastu-

pitelstvo MČ Praha 8. „Vzhledem k tomu, že 

tento problém vnímám jako citlivý napříč 

politickým spektrem, obrátil jsem na předse-

dy politických stran se žádostí o sdělení jejich 

stanoviska k  výstavbě. Rovněž pro ně je dal-

ší výstavba nepřijatelná. Jsem rád, že v této 

problematice existuje konsensus,” uvedl sta-

rosta.

Proti výstavbě se ozvali i místní obyvatelé, 

kteří sepsali petici. Nosek ale zároveň upozor-

ňuje, že nesouhlasné stanovisko samosprávy 

a občanů nemusí ještě nic znamenat. „I když 

se zástupci samosprávy ke stavbě vyjádří 

negativně a mohou se třeba stavět na hla-

vu, státní správa, to znamená stavební úřad, 

který musí postupovat zcela a pouze podle 

zákonů a vyhlášek, toto v rámci řízení nemusí 

uznat. Nesouhlasné stanovisko městské části 

zde proto nehraje zásadní roli.” Poslední slovo 

tak bude mít stavební úřad za státní správu, 

pro který budou rozhodující stanoviska vzta-

hující se například k územnímu plánu.

Skutečnost, že osmá městská část na boh-

nickém sídlišti požaduje zachování současné-

ho stavu, potvrzuje i požadavek přednesený 

vůči hl. m. Praze k právě zpracovávanému 

konceptu územního plánu metropole. „Před-

ložili jsme pro nás zcela zásadní požadavek na 

možnost zachování stávajícího stavu zeleně 

v Bohnicích. Chceme, aby byl řešen ofi ciální 

změnou funkčních ploch na zeleň městskou 

a krajinnou, případně na plochy parků. Což 

znamená, že by v územním plánu bylo jed-

noznačně zakreslené „zelené” území, které 

zamezí pokračující intenzivní urbanizaci této 

lokality,” informoval starosta.  -hš-

Dotazy občanů

Jak se dále bude řešit 
situace ohledně rozbi-

té lávky přes Trou-
silovu ulici poblíž 

obchodního centra, 
takzvaných Sokolníků?

Podle právního názoru Magistrátu hlav-

ního města Prahy, nadřízeného orgánu, 

by dotčená lávka měla být ve vlastnictví 

majitelů obchodního centra, což je napří-

klad společnost Manhattan Development 

a. s. Pouze oprávněný majitel objektu 

je oprávněn a povinen stavbu opravovat 

a udržovat. Městská část Praha 8 nemůže 

použít prostředky daňových poplatníků 

na rekonstrukci cizího majetku.

Odbor výstavby MČ Praha 8, který je 

vázán magistrátním rozhodnutím, se 25. 

listopadu 2008 na místním šetření sešel 

se zástupci majitelů obchodního centra. 

Po zevrubném projednání výše uvede-

né problematiky společnost Manhattan 

Development přislíbila, že vyvolá jednání 

i s ostatními spoluvlastníky obchodního 

centra o zajištění údržby lávky. 

Podle posledního vyjádření fi rmy 

někteří spoluvlastníci obchodního centra 

na výzvu nereagovali a plánované schůz-

ky se nezúčastnili. Městská část Praha 

8, odbor výstavby bude iniciovat další 

schůzku s vlastníky obchodního centra, 

aby došlo k posunu řešení této kauzy.

O situaci týkající se dotčené lávky přes 

místní komunikaci Trousilova budeme 

spoluobčany nadále informovat.

Josef Vokál, místostarosta Prahy 8

Starosta Josef Nosek navrhuje městu pomocí 
územního plánu zachovat stávající zelené plochy

Vedení radnice nechce, aby se na ploše poblíž polikliniky stavělo.
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 Developerská společnost Real Estate Karlin 

Group (REKG) zaměřuje svou činnost přede-

vším na Karlín. „Dokončení prodeje pokládá-

me za velký úspěch a také za potvrzení sku-

tečnosti, že zájem investorů o kvalitní projekty 

v oblasti developmentu kancelářských prostor 

trvá. Svoji roli určitě sehrál i potenciál loka-

lity Karlína, jehož rozvoj dlouhodobě podpo-

rujeme,” uvedl Serge Borenstein, zakladatel 

a prezident skupiny REKG.

Budova Corso IIA v Křižíkově ulici, od světo-

vě úspěšného katalánského architekta Ricar-

da Bofi lla, nabízí rozlohu třináct tisíc metrů 

čtverečních se 140 podzemními parkovacími 

místy.

 Mezi nájemníky objektu patří například fi r-

my Vitra, Veolia Transport nebo JC Decaux. 

Výstavba další fáze projektu, objekt Corso 

IIB, bude zahájena ještě letos na jaře a její 

dokončení je plánováno do 18 měsíců. -pb- 

Kancelářská budova Corso 
v Karlíně změnila majitele Chcete se setkat se senátorkou 

a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou 
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí od 
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod., 
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo 
dveří 4, tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou 
občany na setkání, které se uskuteční 
18. února 2009, v době od 16,00 do 18,00 
hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8, Libeň, 
tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@kscm.
cz, net: www.praha8.kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 
zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 24. 2.  
a 17. 3. 2009, od 17.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům Pra-
hy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o pro-
blémech naší městské části. Pro dohodu 
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilgu-
se, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail: 
petr.vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype 
kontakt „vilgus”.

Setkání s politiky

Nejmenovaná mezinárodní investiční společnost koupila v lednu karlín-

ský administrativní komplex Corso IIA. Prodej budovy slavnostně otevře-

né v říjnu 2008 byl rozjednán ještě v průběhu stavby, v roce 2007.

Zloději loni ukradli více uličních mříží
Zájem o mříže, které se nachá-

zejí na uličních kanálech, neutu-

chá. Nenechavci jich v loňském 

roce z pražských komunikací 

ukradli za 1,15 milionu korun, což 

je oproti roku 2007 mírný nárůst. 

„Celoroční statistiku však nabou-

rala obrovská krádež 133 mříží, 

které zmizely v červenci ze Stra-

konické ulice,” uvedl mluvčí Tech-

nické správy komunikací Tomáš 

Mrázek. V Praze 8 se mříží mezi-

ročně ztratilo méně, celkem jich 

zloději ukradli dvacet.

Nejvíce mříží bylo ukradeno 

v Praze 5 v okolí stavby Pražské-

ho okruhu. „Právě u krádeže 133 

mříží ze Strakonické se domnívá-

me, že musela být organizována 

větší skupinou a při jejich odvozu 

byly použity nákladní automobily,” 

informoval Mrázek. Nejčastěji se 

kradlo v letních měsících, kdy se 

výkupní cena železa vyšplhala až 

na šest korun za kilogram.

TSK se dlouhodobě snaží zame-

zovat krádežím mříží. „Do riziko-

vých lokalit, kde byly v minulosti 

krádeže již neúnosné, osazujeme 

plastové mříže. Zároveň každou 

nahlášenou krádež detailně doku-

mentujeme a oznamujeme ji Poli-

cii České republiky jako trestný 

čin krádeže, či trestný čin úmy-

slné vydání lidí v nebezpečí smrti 

nebo těžké újmy na zdraví, nebo 

poškozování a ohrožování provozu 

obecně prospěšného zařízení,” řekl 

Mrázek.

Průměrné náklady na nahrazení 

jedné ukradené mříže v roce 2008 

dosáhly 2737 korun. -tk-

Kolik mříží zmizelo 

v Praze 8  

2003 - 34  

2004 - 71  

2005 - 77  

2006 - 83  

2007 - 27  

2008 - 20  

Rozpočet počítá s téměř 
miliardovými výdaji

Přibližně 950 milionů korun by podle návr-

hu rozpočtu MČ Praha 8 měly činit letošní 

výdaje. Příjmy budou o deset milionů nižší. 

Procentuálně nejvíce by si meziročně měly 

polepšit oblasti bezpečnosti, městské infra-

struktury, kultury, sportu a školství. Zvýšit 

investice bylo možné především díky pro-

deji bytových domů do rukou oprávněných 

nájemníků. -tk- 
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Téma

Život seniorů je naší vizitkou
Současné vedení radnice myslí sociálně a proto připravuje projekty, které zdaleka přesáhnou její volební 
období. Jedním z plánů, jehož výsledky si v budoucnu může připsat opozice, je nové zařízení sociálních služeb 
pro seniory. Vedení radnice bere svou roli velmi zodpovědně a snaží se maximálně o zajištění budoucnosti 
nás všech.

Nové zařízení pro seniory, jehož studie byla 

schválena na přelomu roku, doplní dnešní sys-

tém sociálně zdravotnické péče Prahy 8. Poby-

tové zařízení by mělo vzniknout při ulici S. K. 

Neumanna a poskytne pomoc 50 seniorům Pra-

hy 8. 

Hlavním záměrem současného vedení radni-

ce je, aby žádný z občanů nebyl mimo dosah 

své rodiny. Současná situace totiž nutí pečující 

rodiny hledat v mimopražských zařízeních, což 

je v péči o nejbližší naprosto nepřípustné.

Vladimíra Ludková, 

místostarostka Prahy 8

Jeden z návrhů, jak může zařízení vypadat. Ten je i na titulní straně časopisu.
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Takové zařízení potřebujeme

Praha 8 chce postavit další 

sociální zařízení pro seniory. 

Je to vůbec nutné?

Paní místostarostka Ludková 

upozorňuje na důležitý fenomén 

– pražští občané jsou nuceni na 

sklonku života bydlet v zaříze-

ních mimo Prahu, protože kapa-

cita takovýchto zařízení v Praze je 

nedostatečná. Důležitý je také fakt 

stárnutí populace a předpokláda-

ný výskyt demence v populaci. 

Další zařízení, které bude posky-

tovat kvalitní služby například pro 

lidi trpící demencí, jistě nalezne na 

Praze 8 své uplatnění.

Které služby pro seniory 

považujete za nejpotřebnější?

Obecně souhlasím s trendem 

podpory péče v rodinách. Ta je 

umožněna díky takzvaným terén-

ním a ambulantním službám. 

V případě lidí s demencí se jed-

ná o odlehčovací péči v domác-

nosti, kterou mimochodem Čes-

ká alzheimerovská společnost 

poskytuje, anebo denní stacioná-

ře pro lidi postižené syndromem 

demence. Obě tyto služby umož-

ňují, aby rodinný pečující dokázal 

o nemocného co nejdéle a nej-

kvalitněji pečovat v domácích 

podmínkách. Co se týče zdravé 

seniorské populace, myslím, že 

by se co nejvíce měly podporovat 

svépomocné aktivity seniorů – 

protože pouze sami senioři vědí, 

co potřebují, jak nejlépe by chtěli 

trávit svůj čas.

Bude se vytížení těchto služeb 

postupem času měnit?

Využívání služeb se odvíjí také 

od „kultury” té které společnos-

ti, podle toho, co je v kraji zvy-

kem. Doufám, že časem nebude 

překvapivé a svým způsobem 

sebevražedné pečovat o starší 

příbuzné doma. Stárnutí popu-

lace by také nahrávalo tomu, že 

služby pro seniory budou čím dál 

vytíženější. Doufám ale, že seni-

oři vezmou situaci do svých rukou 

a nadále se nebudou poskytovat 

služby „pro” seniory, ale také 

„spolu” s nimi. -jf-

Výkonná místopředsedkyně 
České alzheimerovské společnosti 
Martina Rokosová se domnívá, 
že důležitým trendem 
je podpora péče 
o seniory v rodinách.
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Životní prostředí

Praha vytvoří systém péče 
o „divoká” zvířata

Podle radního Petra Štěpánka by letos měl 

být rozsah péče o handicapovaná zvířata zhru-

ba stejný jako loni a péče by měla probíhat 

v rámci ročního zkušebního provozu, kdy bude 

vznikat nová struktura. Zhruba 1,5 milionu 

korun bude letos Praha investovat do činnosti 

zastřešujících organizací a o další milion korun 

se mají podělit specializované útulky pro trvalé 

„handicapy” a malé stanice a malé útulky. 

„Odhadované množství volně žijících zvířat 

dodaných do lidské péče na území hlavního 

města Prahy je zhruba tři tisíce kusů ročně, 

z toho deset až čtrnáct procent je živočichů 

trvale handicapovaných. Tento počet trvale 

roste,” prohlásil Štěpánek.

V současnosti má Praha dva útulky, zejména 

pro psy a kočky, které provozuje městská poli-

cie, ostatní útulky, stanice pro handicapované 

živočichy, pohotovostní záchranná zařízení, 

specializovaná zařízení a odchovny vzácných 

druhů živočichů jsou provozovány pod záštitou 

Českého svazu ochránců zvířat. Ten provozu-

je i specializovanou stanici pro handicapova-

ná zvířata, která je ve spoluvlastnictví hl. m. 

Prahy. „Za tím vším je obrovská spousta práce 

a péče, ale již o něco méně efektivity a koor-

dinace, proto jsme v odborné skupině navrhli 

vytvořit ucelený systém péče v hlavním městě, 

který bude zahrnovat tři pilíře – dva centrální 

dispečinky, sběrné místo, které zajistí dočasné 

umístění všech přijatých zvířat a místa péče, 

která budou o zvířata pečovat,” uvedl pražský 

radní. 

Základem systému budou centrální dispečin-

ky, z nichž jeden budou zajišťovat organizace 

ochrany přírody a druhý městská policie, která 

velmi úspěšně provozuje útulky v Troji a Dol-

ních Měcholupech. Oba dispečinky budou mít 

stejné úkoly, poskytovat nepřetržitě informace 

o možném umístění zvířat, zajišťovat odchyt 

a odvoz a předávat zvířata na sběrné místo 

nebo přímo do zařízení, která se o ně postarají. 

Dispečink provozovaný městskou policií bude 

poskytovat přímo i primární ošetření.  -jf-

Městská rada schválila strukturu péče o handicapovaná, případně bez-
prizorná zvířata druhů žijících volně v přírodě. Zahrnuje i péči o zvířata 
trvale handicapovaná, opuštěná, ztracená, nebo zabavená. Jde o pro-
pojení dosavadních složek a zařízení městských i soukromých, která se 
o tato zvířata starají a vytvoření komplexního systému, který by město 
dotovalo, a který bude schopen se o zvířata dobře postarat.

Stavební řízení 
na trojskou čistírnu 
by mohlo začít v červnu

Územní rozhodnutí o umístění stavby Cel-

ková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny 

odpadních vod na Císařském ostrově vstoupi-

lo v platnost. Potvrdil to stavební odbor měst-

ské části Praha 7. Městská část Praha Troja 

dodržela dohodu podepsanou s hl. m. Praha, 

stáhla své námitky, které platnost územního 

rozhodnutí blokovaly a Praha může pokračo-

vat v přípravě investice.

„Územní rozhodnutí je platné a odbor 

městského investora proto dal pokyn k zahá-

jení přípravy podkladů potřebných pro sta-

vební povolení. Projektová organizace už byla 

vybrána v předstihu, je jí Hydroprojekt a pří-

prava na stavební řízení proto začala okamži-

tě a maximálně ji urychlíme,” řekl radní Petr 

Štěpánek. Příprava projektové dokumentace 

pro stavební řízení bude zhruba tři až čtyř-

měsíční proces, v červnu by tedy mohlo začít 

vlastní stavební řízení. 

„V rámci zpracování konečného projektu 

jsme připraveni dořešit všechny věci, kte-

ré jsme přislíbili v dohodě s Městskou částí 

Praha Troja. V projektovém týmu bude také 

zástupce, kterého určí městská část. Konečný 

projekt rekonstrukce a dostavby čistírny bude 

maximálně šetrný k oblasti Trojské kotliny. 

Tak je v této fázi projekt navržen a v průběhu 

jeho dokončení pro stavební řízení bude tento 

aspekt prioritou,” uvedl Štěpánek. 

Konstatoval, že Praha vyšla a bude vychá-

zet městské části maximálně vstříc. „V rám-

ci projektu čistírna nebude takzvaná berma, 

takže se nebudou odtěžovat břehy Císařského 

ostrova a kácet břehové porosty. Kalové hos-

podářství čistírny bude v požadovaném ter-

mínu z ostrova vymístěno a nová vodní linka 

bude umístěna částečně pod zemí a povrch 

nad ní bude mít parkovou úpravu.   -vk-

Foto: verpa
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- baterie, akumulátory
- nádoby od sprejů
- zahradní chemie
- mazací oleje a tuky
- ředidla a barvy
- léky a teploměry
- kyseliny a hydroxidy
- lepidla a pryskyřice
- detergenty (odmašťovací přípravky)
- fotochemikálie
- pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 
  odstraňování plísní)
- zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek 
komunálního odpadu v roce 2009:

PONDĚLÍ 16. 3., 27. 4., 6. 7., 14. 9., 26. 10. 

křiž. ul. Prosecká - Pod Labuťkou 15.00 – 15.20

křiž. ul. Stejskalova - U Rokytky 15.40 – 16.00

křiž. ul. Chocholouškova - Elsnicovo nám. 16.10 – 16.30

křiž. ul. Ronkova - Na Žertvách 16.40 – 17.00

ul. Molákova (u prodejny) 17.30 – 17.50

křiž. ul. Křižíkova - Peckova (u kostela) 18.00 – 18.20

křiž. ul. Křižíkova – Lyčkovo nám. 18.30 – 18.50

ÚTERÝ 17. 3., 28. 4., 7. 7., 15. 9., 27. 10. 

nám. Na Stráži (parkoviště) 15.00 – 15.20

křiž. ul. Rozšířená - Na Stírce 15.30 – 15.50

křiž. ul. Pakoměřická – Březiněveská 16.10 – 16.30

ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40 – 17.00

křiž. ul. Střelničná - Davídkova (parkoviště směr Libeň) 17.10 – 17.30

křiž. ul. Třebenická - Frýdlantská (parkoviště) 17.40 – 18.00

křiž. ul. Březová – Kaštanová 18.10 – 18.30

křiž. ul. Jelínkova – Formánkova  18.40 - 19:00

PONDĚLÍ 6. 4., 15. 6., 27. 7., 5. 10. 

křiž. ul. Chotovická – Libišská 15.00 – 15.20

křiž. ul. Hovorčovická – Mirovická 15.40 – 16.00

ul. Písečná (čp. 442 za prodejnou) 16.10 – 16.30

křiž. ul. Služská – Přemyšlenská (naproti prodejně) 16.40 – 17.00

křiž. ul. Větrušická – Mašínova 17.10 – 17.30

křiž. ul. Ke Stírce - Pod Statky 17.40 – 18.00

křiž. ul. Na Dlážděnce - Nad Hercovkou 18.10 – 18.30

křiž. ul. Nad Rokoskou – Kubišova 18.40 – 19.00

ÚTERÝ 7. 4., 16. 6., 28. 7., 6. 10.

křiž. ul. Bohnická - Ústavní (točna autobusů) 15.00 – 15.20

ul. Eledrova (u čp. 730) 15.30 – 15.50

ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny) 16.00 – 16.20

ul. Kostřínská (parkoviště u ul. Lodžská) 16.30 – 16.50

křiž. ul. Vratislavská – Štětínská 17.00 – 17.20

křiž. ul. Mazurská – Svídnická 17.30 – 17.50

ul. Olštýnská (parkoviště) 18.00 – 18.20

ul. Podhajská pole (parkoviště) 18.30 – 18.50

STŘEDA 8. 4., 8. 7., 7. 10.

křiž. ul. Křižíkova – Lyčkovo nám. 08.00 – 08.20

křiž. ul. Ronkova - Na Žertvách 08.40 – 09.00

nám. Na Stráži (parkoviště) 09.20 – 09.40

křiž. ul. Davídkova - Střelničná (parkoviště směr Libeň) 10.00 – 10.20

křiž. ul. Služská - Přemyšlenská (naproti prodejně) 10.40 – 11.00

ul. Podhajská pole (parkoviště) 11.20 – 11.50

ul. Ouholická (u čp. 453) 15.00 – 15.20

křiž. ul. Drahaňská – Chlumínská 15.30 – 15.50

ul. Na Zámkách (parkoviště centrum Draháň) 16.00 – 16.20

křiž. ul. Na Průhonu – Korycanská 16.30 – 16.50

křiž. ul. Kočova - Na Hranicích 17.00 – 17.20

ul. K Ládví (parkoviště u rest.) 17.30 – 17.50

ul. V Podhoří (u točny autobusu) 18.10 – 18.30

křiž. ul. Trojská - Pod Havránkou 18.40 – 19.00

ÚTERÝ 28. 4., 28. 7., 27. 10.

křiž. ul. Ulčova – Ústecká 15.00 – 15.20

Hrušovanské náměstí 15.30 – 15.50

Bílenecké náměstí 16.00 – 16.20

křiž. ul. Hřenská - Květnová (u MÚ) 16.30 – 16.50

křiž. ul. Šenovská - U Spojů 17.00 – 17.20

ul. U Prefy 17.30 – 17.50

křiž. ul. Kostelecká - Legionářů (parkoviště) 18.00 – 18.20

ul. U Parku (před MÚ) 18.40 – 19.00

V případě jakýchkoliv dotazů k systému sběru nebezpečných odpadů či 

zjištění nesrovnalostí v samotném harmonogramu mobilního sběru kon-

taktujte Ing. Radima Poláka, tel.: 236 00 43 76, e-mail: radim.polak@

cityofprague.cz.   OŽP ÚMČ Praha 8

Využijte svozu nebezpečných odpadů
Na konci února roku 2009 bude opět zahájen mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů na úze-
mí hl. m. Prahy (http://envis.praha-mesto.cz). Tento mobilní sběr bude v roce 2009 zajišťován spol. Pražské 
služby, a. s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou. V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou 
občané prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů:
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ÚNOR – ČERVEN 2009

Jirsíkova – Malého
10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6. 

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Pobřežní – U Nádražní lávky
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Pernerova – Šaldova
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Pobřežní – Thámova
3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Petra Slezáka – Urxova
10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.

Pernerova – Sovova
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Na Vartě
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Kašparovo náměstí
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.

Nad Rokoskou
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Ke Stírce - Na Stírce
3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6. 

Kubišova - U Vlachovky
10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6. 

U Slovanky – Dolejškova
4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6.

Štěpničná (parkoviště)
11. 3., 22. 4., 27. 5.

Davídkova (u ul. Tanvaldská - parkoviště)
11. 2., 18. 3., 29. 4., 3. 6. 

Třebenická
18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6. 

Roudnická (za Bešťákovou)
25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Modřínová
25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Kubíkova - u DD
4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6. 

Havránkova – Šimůnkova
11. 3., 22. 4., 27. 5.

Šimůnkova
18. 3., 29. 4., 3. 6. 

Janečkova
18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6. 

Hlaváčova
18. 3., 29. 4., 3. 6.  

Burešova
18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6.

Kurkova
25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Šiškova
4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
11. 3., 22. 4., 27. 5.

Na Pecích – Chaberská
18. 3., 29. 4., 3. 6.  

Služská – Přemyšlenská
18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6.

V Mezihoří
25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6.

Uzavřená
11. 3., 22. 4., 27. 5.

Trojská - Nad Trojou
19. 3., 23. 4., 11. 6.  

Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6. 

Písečná - K Sadu
26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6. 

Na Přesypu - Pod Přesypem
5. 3., 9. 4., 28. 5. 

Třeboradická
12. 3., 16. 4., 4. 6. 

Havlínova – Pohnertova
19. 3., 23. 4., 11. 6.  

Libišská (parkoviště)
19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.

Gdaňská
5. 3., 9. 4., 28. 5.

Hnězdenská (parkoviště)
12. 3., 16. 4., 4. 6. 

Mazurská (u trafostanice) 
5. 3., 9. 4., 28. 5.  

Řešovská (u Zelenohorské)
12. 3., 16. 4., 4. 6. 

Zhořelecká (parkoviště)
19. 3., 23. 4., 11. 6.

V Nových Bohnicích
19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6.

Dolákova – Hackerova
26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.

K Mlýnu - Drahaňská
19. 3., 23. 4., 11. 6.  

Mlazická
19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6. 

Fořtova – Do Údolí
26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.

Korycanská – K Ládví
5. 3., 9. 4., 28. 5. 

Petra Bezruče - U Pískovny
12. 3., 16. 4., 4. 6.

Pod Vodárenskou věží – Společná
10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Pekařova - Jestřebická
17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6. 

Valčíkova - Na Truhlářce
24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6. 

Velká Skála - K Haltýři
3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky 
ul. Žernosecká - Ďáblická)
25. 2., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6.
 
Davídkova (parkoviště severně 
od garáží Stavegu)
4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.  

V Zahradách - Na Sypkém
11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.

Braunerova – Konšelská
18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6.

V Zámcích
25. 3. 

Nad Rokoskou (u školy)
4. 3., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

Nad Popelářkou
11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
18. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.

Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)
25. 2., 25. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6.

Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou
19. 3., 23. 4., 11. 6. 

Drahorádova
19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6.

Lindavská
26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
5. 3., 9. 4., 28. 5.  

Chaberská – Líbeznická
12. 3., 16. 4., 4. 6.

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.

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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Jezdí se na benzín, 
ne na řidičák

Tímto heslem se 13. ledna řídil 

muž, který byl kontrolován hlídkou 

Místního oddělení Ďáblice. Krátce 

po poledni byl muž v ulici Ďáb-

lická na Praze 8 kontrolován při 

řízení osobního motorového vozi-

dla, neboť neměl rozsvícena světla 

u vozidla. Hlídka při kontrole zjis-

tila, že není držitelem příslušného 

řidičského oprávnění. Zároveň bylo 

zjištěno, že tentýž „řidič” se stej-

ného jednání dopustil o měsíc dří-

ve, přičemž tento skutek také řeši-

lo Místní oddělení Ďáblice. V obou 

případech bylo vedeno zkrácené 

přípravné řízení a muž svoje cho-

vání bude muset vysvětlovat před 

příslušným soudem.

Bohužel tento trend potvrzuje 

i fakt, že v lednu policisté MOP 

Libeň řešili pět případů trestných 

činů řízení vozidla bez řidičské-

ho oprávnění, kdy osoby usedly 

za volant a řídily osobní motoro-

vé vozidlo, ačkoliv nebyli držitelé 

příslušných řidičských oprávnění 

podle zvláštního zákona. Všech-

ny případy byly vyřešeny v rám-

ci zkráceného přípravného řízení. 

Nutno upozornit, že za tento trest-

ný čin hrozí trest odnětí svobody 

až na jeden rok nebo peněžitý 

trest nebo zákaz činnosti. Vzhle-

dem k přetrvávajícímu trendu 

se zdá, že těmto osobám takový 

možný postih nevadí.    

Vykrádal auta a pak 
ještě útočil na policistu 

Hlídka Místního oddělení Karlín 

začátkem ledna v Sokolovské uli-

ci zadržela 27letého muže, který 

je důvodně podezřelý ze spáchání 

trestného činu krádeže, kterého 

se dopustil tím, že se  vloupal do 

zaparkovaného osobního moto-

rového vozidla VW Passat. Po 

zadržení byl podezřelý umístěn do 

cely. Po necelé půlhodině požádal 

střežícího policistu o možnost za-

jít si  na WC, což mu bylo samo-

zřejmě umožněno. Při návratu 

se snažil dostat ke svým věcem 

s tím, že si chce zapálit. Střeží-

cím policistou mu bylo v tomto 

zabráněno, ale podezřelý opět 

uvedl, že potřebuje na WC, což 

mu bylo opět umožněno. Avšak 

místo na toaletu přiskočil k oknu 

s úmyslem z policejní služebny 

utéct. Když však zjistil, že okno je 

zamřížované, otočil se k policisto-

vi, který mu v jeho úmyslu utéct 

zabránil a se slovy, že mu „dá přes 

hubu” na něj zaútočil. Policista 

se jeho útoku uhnul, avšak byl 

podezřelým odstrčen. Ten se pak 

snažil vběhnout na chodbu, ale ve 

dveřích byl zadržen druhým poli-

cistou. Svým marným pokusem 

o útěk a zbytečným útokem na 

policistu si ve svém případě určitě 

nepřilepšil. 

Honička jako 
z amerického fi lmu

Další útok na policisty, tento-

kráte s pomocí vozidla, se odehrál 

23. ledna dvě hodiny po půlnoci. 

Hlídka Místního oddělení Bohnice 

projížděla Čimickou ulicí v Praze 

8. Na křižovatce s ulicí Lodžská 

spatřila vozidlo Audi A4, jehož 

řidič poté prudce zrychlil a snažil 

se ujet. Hlídka začala vozidlo pro-

následovat. Pronásledovaný řidič 

vlivem velké rychlosti dostal v uli-

ci K Ládví smyk, který vyrovnal 

a vjel do ulice Okořská. Na kon-

ci ulice zastavil, vypnul světla, 

otevřel dveře řidiče a snažil se 

vystoupit. Když spatřil, že vozi-

dlo policie zastavilo blízko jeho 

vozidla, opětovně nasednul, zařa-

dil zpátečku a prudce couval ke 

služebnímu vozidlu policie. 

V té době za vozidlem již stál 

policista, který příslušným zname-

ním dával pokyny řidiči k zasta-

vení. Ten na znamení nereagoval 

a stále velkou rychlostí couval 

směrem na policistu. Policista 

musel rychle uskočit, jinak by byl 

couvajícím vozidlem sražen. Pro-

následovaný pak vycouval až k uli-

ci K Ládví, kde vyjel na chodník. 

Mezitím se hlídka služebním vozi-

dlem snažila zablokovat ujíždějící 

auto, jehož řidič se prudce rozjel 

dopředu a snažil se služební vozi-

dlo nabourat. Poté ujížděl směrem 

do Čimic, kdy místy dosahoval 

rychlosti 140 km/h, jel v proti-

směru a několikrát ohrozil další 

účastníky silničního provozu. Kři-

žovatku ulic Spořická s ulicí Koby-

liská, kde je umístěna značka stůj, 

dej přednost v jízdě, projel stoki-

lometrovou rychlostí. Nechce se 

ani domýšlet následky, kdyby tam 

po hlavní silnici jelo jiné vozidlo. 

Vůz Audi A4 pronásledován 

hlídkami policie jel následně uli-

cemi Šenovská, Na Štamberku, 

U Parkánu a najel na ulici Cíno-

vecká, kde jel rychlostí 180 km/h. 

V Liberecké ulici byl řidič donu-

cen k přibrždění vozidla, přičemž 

dostal smyk, při kterém se otočil 

do protisměru. Policisté se jej 

snažili zastavit, ale dotyčný se 

prudce rozjel a začal na zakro-

čující policisty najíždět. Policisté 

museli rychle uskočit, aby je řidič 

s vozidlem nepřejel. Po průjez-

du několika ulic se prchající řidič 

dostal na ulici K Žižkovu, přičemž 

v té době již měl proraženou pra-

vou přední pneumatiku a jel jen po 

ráfku. V této ulici se hlídkám vozi-

dlo podařilo zablokovat a donutit 

řidiče k zastavení. 

Následně bylo zjištěno, že vozi-

dlo řídil 50letý muž, na kterého 

byl vydán příkaz k zatčení a záro-

veň měl vysloven zákaz pobytu 

na území hlavního města Prahy. 

Dále bylo zjištěno, že na sedadle 

spolujezdce se nachází celou dobu 

přikrčený 34letý muž, na kterého 

byl také vydán příkaz k zatčení. 

Celý případ si převzala Služba 

kriminální policie a vyšetřování. 

Podezřelému za útok na veřejné-

ho činitele hrozí až pět let odnětí 

svobody. 

Poctivost ještě existuje
Skutečnost, že mezi námi je 

stále dost slušných lidí, potvrzuje 

i případ ze 14. ledna, kdy se na 

Místní oddělení Libeň dostavila 

32letá paní, která sdělila, že si 

šla k bankomatu České spořitelny 

vybrat peníze. U bankomatu zjis-

tila, že z výdejního okénka banko-

matu vyčnívá několik bankovek. 

Spočítala je a zjistila, že roztržitý 

zákazník při výběru peněz zapo-

mněl odebrat částku 1600 korun. 

Obnos vzala a odevzdala na uve-

denou služebnu policie. Peníze 

byly Policií ČR předány České 

spořitelně, která je následně vrá-

tí osobě, která je v bankomatu 

zapomněla.

npor. Zdeněk Pohunek

Policie ČR, MOP Libeň 

Bezpečnost

ZÁPISNÍK POLICISTY
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„V loňském roce zkontrolovali strážníci více 

než čtyři tisíce osob. Vzhledem k tomu, že se 

hlídky zaměřují převážně na osoby bez domo-

va, sociálně nepřizpůsobivé, zanedbané, většina 

musela městskou hromadnou dopravu opustit,” 

konstatoval první náměstek primátora Rudolf 

Blažek, který má bezpečnost v metropoli na sta-

rosti. Hlídky během svých kontrol odhalily 345 

přestupků, 18 osob předvedly k ověření totož-

nosti na policejní stanice, čtyři z nich patřily 

mezi celostátně hledané. 

Strážníci ale pouze nevykazují z městské hro-

madné dopravy ty, kteří obtěžují ostatní cestu-

jící. Pokud je potřeba, jsou schopni podat prv-

ní pomoc či zajistit neprodlený odvoz opilců na 

záchytnou stanici. 

„Lidi bez domova také informují o možnostech 

přespání a volných lůžcích na lodi Hermes, kde je 

jim poskytnuto i hygienické zázemí,” pozname-

nala Častová. Speciální hlídkový útvar  v měst-

ské dopravě si podle Častové vyžádala poptávka 

veřejnosti po čistotě a pořádku v autobusech, 

tramvajích, metru a přilehlých prostorách. Útvar 

se cíleně dopravními prostředky zabývá již dva 

roky.

Během loňského roku museli strážníci hlídko-

vého útvaru zavolat rychlou záchrannou službu 

třiasedmdesátkrát a v pětačtyřiceti případech 

městská policie zprostředkovala odvoz do pro-

tialkoholní záchytné stanice Fakultní nemoc-

nice  Bulovka. Již více než rok navíc strážníci 

kontrolují každou noc autobusové a tramvajové 

smyčky. -teg-

Strážníci v MHD hlídají každý den
Bezpečnost a pohodlnější cestování městskou hromadnou dopravou mají v nočních hodinách ohlídat strážníci, 
kteří jsou součástí kontrolní akce Noční linky. Do tramvají číslo 51 až 59, na stanice Lazarská v Praze 1 a Anděl 
v Praze 5 vyráží každý den podle tiskové mluvčí Městské policie hlavního města Prahy Vilmy Častové 36 strážníků 
rozdělených do 18 hlídek. Se strážníky se tak mohou potkat v noční tramvaji číslo 52 i obyvatelé Prahy 8.

Počet napadení příslušníků 

záchranných sborů, Policie ČR či 

obecních policií se podle loňských 

statistik stále zvyšuje. Podobný 

trend zaznamenala i Městská poli-

cie hlavního města Prahy. Mnoho 

lidí zřejmě stále nemá dostatečné 

povědomí o zákonných oprávněních 

městských strážníků, jako je napří-

klad oprávnění požadovat prokázání 

totožnosti či předvést podezřelé-

ho na služebnu Policie ČR. Nejvíce 

napadení mají přitom na svědomí 

lidé pod vlivem alkoholu a přibývá 

i agresivních řidičů. 

V loňském roce fyzicky napadli 

agresivní jedinci strážníky při výko-

nu služby na území metropole v 78 

případech, což je téměř o čtvrtinu 

více než v roce 2007. Největší podíl 

na útocích mají na svědomí opil-

ci rušící noční klid a pořádek. „Na 

vysokém počtu napadení je vidět, 

že si mnoho lidí zřejmě neuvědo-

muje fakt, že také strážník městské 

policie je veřejný činitel, a že tedy 

jeho napadení při výkonu služby, 

a to i slovní, je podle zákona trest-

ným činem. Strážníci jsou, stejně 

jako policisté, příslušníci myslivecké 

či rybářské stráže nebo třeba odpo-

vědní pracovníci soudu, ochrán-

ci zákona a pořádku, a proto mají 

řadu důležitých pravomocí,” vysvět-

lil první náměstek primátora Rudolf 

Blažek. Podle něj ve společnosti 

přetrvává určitá nervozita. Často 

se lidé rozzlobí už ve chvíli, kdy je 

strážník požádá o pouhé prokázá-

ní totožnosti. Neuvědomují si, že 

ochotou průkaz ukázat chrání i sami 

sebe, vždyť při takových kontrolách 

strážníci loni odhalili skoro šest sto-

vek celostátně hledaných osob. 

V uplynulém roce také hned něko-

lik řidičů nejdříve spáchalo přestu-

pek, poté se odmítli hlídce městské 

policie legitimovat a snažili se ujet 

i za cenu toho, že strážníky přejedou. 

„V tomto případě je útok posuzován 

jako napadení se zbraní, za kterou je 

automobil považován, a útočníkovi 

hrozí podle závažnosti způsobených 

poranění i nepodmíněný trest odnětí 

svobody,” uvedl Blažek. 

Jedním z příkladů takového agre-

sivního chování je případ z května 

minulého roku, kdy hlídka městské 

policie požádala řidiče taxíku parku-

jícího v zákazu zastavení o proká-

zání totožnosti. Ten najel se svým 

vozem do strážníka, táhl ho dalších 

40 metrů po ulici a způsobil mu zra-

nění nohou. Při následné kontrole 

byl u muže nalezen nabitý revol-

ver. „V těchto závažných případech 

předává městská policie pachatele 

Policii České republiky, která jim 

sdělí obvinění z trestného činu ub-

lížení na zdraví,” podotkl Vladimír 

Kotrouš, ředitel Městské policie 

hlavního města Prahy. -jf-

Agresivita vůči strážcům zákona stoupá BEZPLATNÁ BYTOVÁ 
PRÁVNÍ PORADNA 

Kdy? 24. 2., 17. 3. a 28. 4. 

od 17.00 hod.

Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice

Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, 

objednejte 

na tel.:  246 035 966 nebo 

721 02 98 92

Tyto noviny 

distribuuje 

Česká pošta, s.p. 

V příp
adě, ž

e vám 

nedošly do schránky, 

stěžujte si 

u svého pošťáka.
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Jak řešit složitou dopravní situaci 
v libeňské ulici V Holešovičkách? 

I když se nám tato 

komunikace může tisíc-

krát nelíbit (a mně se 

opravdu nelíbí), musíme 

ji bohužel přijmout jako 

fakt. A jako jednu z hlav-

ních pražských silničních 

tepen, bez níž by doprava ve městě zkolabova-

la.

Ulicí V Holešovickách denně projedou tisíce 

automobilů. Ze severu se prostě do Prahy jinudy 

nedostanou. A zde narážíme na základní pro-

blém, a tím je letitá absence pražského okruhu 

na severu města. Jsem přesvědčen, že pokud 

bude okruh dokončen v jeho jižní variantě, tedy 

od Ruzyně přes Suchdol po Březiněvěs s napoje-

ním na dálnici D8, tak se Holešovičkám výrazně 

uleví. Nebudou totiž sloužit jako tranzitní komu-

nikace, ale jako místní. Vedení radnice Prahy 8 

dlouhodobě podporuje výstavbu jižní varianty 

okruhu, která je zanesena v územním plánu 

hlavního města. Je bohužel smutné, že parciál-

ní zájmy některých lidí a občanských sdružení, 

která jsou činná i na naší městské části, brání 

výstavbě tak životně důležité stavby nejen pro 

osmičku, ale i pro celou Prahu. Zodpovědně pro-

hlašuji, že v tlaku na dokončení okruhu nepo-

levíme. Ale zároveň můžeme jen tiše doufat, 

že stát, investor okruhu, nepodlehne různým 

zájmům či šíleným nápadům socialistického 

středočeského hejtmana Ratha, který si chce 

postavit vlastní okruh,  což by jeho dokončení 

ještě výrazně odsunulo.

Vedení radnice však jen nepřihlíží činnosti 

jiných subjektů. V loňském roce jsme podpořili 

změnu územního plánu na zahloubení podstat-

né části dopravy do samostatného tunelu pod 

Holešovičkami. To je sice běh na dlouhou trať 

a miliardové náklady k tomu, ale určitě cesta tím 

správným směrem, který u současného vedení 

radnice vždy najde podporu. 

A aby nebylo jen u dlouhodobých plánů, tak 

ulice V Holešovičkách získala zcela nový povrch. 

Na žádost občanů byla snížena rychlost směrem 

do centra ze 70 na 50 km/h. Zároveň se připra-

vuje instalace radaru úsekového měření rychlos-

ti. A nakonec zajímavost a důkaz, že Holešovičky 

i přes všechny problémy nejsou mrtvou oblastí. 

Radnice loni prodala dům přímo u silnice za část-

ku, která výrazně přesáhla jeho odhadní cenu.

Tomáš Mrázek, Radní MČ Praha 8 za ODS

Bolševická šílenost, které pomůže okruh
Severojižní magistrála, která protíná i naši městskou část, je dopravní paskvil. Zrůdnost, jež se zrodila v hla-
vách komunistických plánovačů v dobách hluboké totality. Současnou podobu Holešoviček narýsovali, aniž  
by se ptali na názor obyvatel této lokality. Zároveň si dovoluji pochybovat o tom, že se někdo z nich, dnes 
halasných ochránců životního prostředí, proti jejich záměrům vůbec ozval.

Z mapy jednoznačně 

plyne, že ulice V Holešo-

vičkách je jedinou cestou 

pro řidiče, kteří míří ze 

severu do Prahy, jedou 

ze severu na západ nebo 

chtějí ze severu do Dej-

vic a Motola. Mapa také ukazuje, že řešit pro-

blém ulice V Holešovičkách omezením dopravy 

nic nevyřeší. Řidiči si najdou další trasy a cel-

kový počet aut jedoucích přes obvod Prahy 8 

bohužel neklesne. 

Řešení celého problému je možno rozdělit 

na několik částí: Nabídnout řidičům alterna-

tivní cestu ze severu na západ – jinak řečeno 

co nejrychleji realizovat silniční okruh Ruzyně 

a Dolní Chabry, aby nikdo nemusel mířit do 

Holešoviček. Urychleně začít budovat dálnič-

ní okruh na území Středočeského kraje, aby 

kamiony na dálkových trasách Prahu ani nevi-

děly. 

Pro okamžité zklidnění dopravy v ulici 

V Holešovičkách nainstalovat pásmové měře-

ní rychlosti radary i při ponechání rychlosti 70 

km/hod.

Může tedy naše zastupitelstvo něco udělat 

pro obyvatele Prahy 8, zejména pro inkrimino-

vanou oblast? Dle našeho názoru ano!

1) Bezprostředně můžeme požádat o insta-

laci pásmového měření od Bulovky po most 

Barikádníků a tím dosáhnout zklidnění (větši-

na řidičů dá nohu z plynu).

2) Prosazovat urychlené pokračování 

dopravních staveb na Praze 8. Pokračová-

ní městského okruhu směrem na Balabenku, 

Libeňská spojka, navázaní silničního okruhu na 

silniční síť Prahy 8.

3) Iniciovat jednání Prahy se zástupci Stře-

dočeského kraje s cílem dohodnout společný 

postup při projektování, schvalování a výstav-

bě dálničního okruhu na území kraje.

Takže, vrátíme-li se k titulku, pak řešení cel-

kové situace je záležitostí zejména dopravních 

staveb, které Městská část s naší podporou 

dlouhodobě prosazuje, ale na úrovni jiných 

odpovědných orgánů vše vázne a léta stag-

nuje.

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Problém aut „V Holešovičkách” není 
problémem aut „V Holešovičkách”
Ulice V Holešovičkách je tepnou, která přivádí do Prahy automobilovou dopravu od severu, a to je hlavní důvod 
velkého množství aut v ulici V Holešovičkách. Když chce člověk navrhnout nějaké řešení, musí se nejprve podí-
vat na mapu silniční sítě v Praze a jejím okolí. 
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Tuto skutečnost připo-

mínám zejména proto, 

že bych chtěl, abychom 

si všichni uvědomili, že 

podobných dopravních 

oříšků na rozřešení je zde 

v Praze mnohem víc a je 

nutné je chápat v celé 

široké dopravní provázanosti.

Chceme-li se zbavit neúměrné dopravy 

v samotném centru města, musíme prostě začít 

budovat dopravní alternativy a samozřejmě 

i chápat nutnou návaznost a priority v postup-

né výstavbě těchto dopravních staveb v rámci 

ekonomických možností hlavního města, ale 

i státu. Vždyť ve své podstatě jsou všechny tyto 

stavby budovány převážně z peněz nás všech, 

daňových poplatníků.

Pro skutečné odlehčení dopravní zátěže je 

nutné urychleně dobudovat Pražský okruh 

(obchvat Prahy) a samotný Městský okruh 

s vzájemnou síti komunikací, které tyto stav-

by dopravně propojí, a to zejména v radiálním 

směru. V důsledku realizace těchto staveb pak 

přestane i ulice v Holešovičkách plnit funkci 

hlavní dopravní tepny v severní části města 

a převezme fakticky pouze lokální roli radiál-

ního propojení těchto dvou okruhů, čímž do-

jde k podstatnému dopravnímu odlehčení této 

komunikace.

O bezodkladné řešení tohoto základu doprav-

ního řešení bychom se měli zasazovat všichni 

jako občané a obyvatelé města a rovněž tak oby-

vatelé  příměstských obcí. Ano, jistě, nenechme 

se dopravou nijak obtěžovat a omezovat, každý 

máme potřebu se někam dopravovat. Požaduj-

me však, aby stavby byly řešeny tak, že ve 

vztahu k vynaloženým fi nančním prostředkům 

nedojde ke zhoršení našeho životního prostředí. 

V současnosti není problémem postavit stavbu 

plně v souladu s našimi životními potřebami.

Pro vyřešení dopravy v Holešovičkách se 

zvažuje několik možností. Převedení dopravy do 

tunelu s následným provázáním na Pražský okruh 

(městský okruh). S ohledem na cenu a složitost 

stavby však budeme muset nepochybně počítat 

se skutečností, že toto řešení nebude okamžitě, 

je to prostě dlouhodobý a nákladný proces.

Jako okamžité řešení v poměrně krátké době, 

je možno počítat pouze s určitým provizorním 

opatřením ve formě protihlukových clon výšky 

cca čtyři metry, po obou stranách komunika-

ce. Současně však bude nutné dořešit prove-

dení zastávek autobusů, a zejména parkování 

vozidel. Hlavním problémem takovéhoto řešení 

však bude celková změna vzhledu této komuni-

kace (urbanistický vzhled) s následným stínícím 

účinkem. Každé pro má i své proti.

V návaznosti na výše uvedené se proto musí-

me na dopravu a její důsledky, ale i na celkové 

možnosti řešení vždy dívat ve všech souvislos-

tech. Musíme mít vždy na paměti i to, co si může 

město dovolit, a to jak z pohledu ceny za pláno-

vanou stavbu, tak i doby potřebné pro územní 

a projektovou přípravu včetně vlastní realizace.

Musíme víc tlačit na to, aby zodpovědné orgá-

ny přijaly takové řešení, které nás všechny bude 

stát jako daňové poplatníky co nejméně, volit 

takové varianty vedení trasy, které jsou pro nás 

skutečným dopravním přínosem, ale nesmí dojít 

k omezení našich životních podmínek a potřeb.

Petr Kilián, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Dopravní situace na ulici v Holešovičkách je krajně dlouhodobě nepříznivá. Díky velké intenzitě dopravy je 
zejména velká hladina hluku. Je bohužel skutečností, že v minulosti byla tato komunikace upravena z důvodu 
návazného propojení severu na Severojižní magistrálu, která vede přímo centrem města. 

Rychlým řešením jsou protihlukové stěny

Holešovičky patří 

k místům, která nejvý-

razněji trpí silniční dopra-

vou. Vnitroměstská ulice 

mezi prvorepublikovými 

vilkami byla za minulého 

režimu přebudovaná na 

dálniční přivaděč, kterým 

každý den projedou desetitisíce automobilů. 

Bohužel, ani současné vedení města problém 

této libeňské ulice neřeší. Za několik desítek 

miliard korun byl do této oblasti přiveden tunel 

s poetickým názvem Blanka. Tato stavba není 

lékem na dopravní problémy Prahy. Naopak, 

iluze rychlého průjezdu centra přitáhne do 

města další řidiče, kteří by v případě rozum-

ných cen jízdného ve veřejné dopravě raději 

jeli vlakem, autobusem nebo tramvají. 

Časté je směšování problému Holešoviček 

se sporem o trasu vnějšího silničního obchva-

tu. Slýcháme argument, že pokud by se vni-

troměstské jízdy autem uskutečňovaly po 

plánované jižní variantě vnějšího okruhu přes 

Dolní Chabry, Holešovičky by si vydechly. Není 

to pravda. Vnější (tzv. pražský) okruh má 

sloužit tranzitu, pro vnitroměstské cestování 

je určený vnitřní (tzv. městský) okruh. Holešo-

vičky a Liberecká ulice plní funkci spojky mezi 

vnitřním a vnějším okruhem a tak to bude 

i v budoucnu. Chce to však jediné – několik 

set metrů současného průtahu mezi vilkami 

nahradit tunelem. 

Holešovičky potřebují okamžité i dlouhodobé 

řešení. Okamžitým řešením je skutečné snížení 

rychlosti projíždějících automobilů pomocí pás-

mových radarů a stavba protihlukové stěny. 

Dlouhodobým řešením je převedení dopravy 

z povrchu pod zem. 

Nyní je ideální chvíle, abychom zahájili pro-

ces záchrany Holešoviček. Dodnes nevyjasněná 

trasa vnitřního silničního okruhu mezi mostem 

Barikádníků, křižovatkou U Kříže a Balaben-

kou společně s právě připravovaným novým 

územním plánem jsou nadějí, že stále je pro-

stor pro hledání uspokojivého řešení. Většina 

současných magistrátních koncepcí plánuje 

stavbu silničního tunelu pod Bulovkou, který 

má propojit most Barikádníků a křižovatku 

U Kříže (nahradí současnou Povltavskou ulici). 

Je na místě reálně uvažovat o možnosti tento 

tunel pod zemí rozbočit do dvou směrů – jeden 

by vedl ke Kříži a druhý na Libereckou. Stavba 

vnitřního okruhu by tak posloužila i ke zklidně-

ní dopravy v Holešovičkách.

Protože na obou stranách sporu jsou dnes 

vyhloubeny hluboké zákopy, zelení rádi pomo-

hou při hledání tolik potřebné dohody mezi 

magistrátem a obyvateli Holešoviček. 

Petr Vilgus, 

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Přivaděč v Holešovičkách patří pod zem
Zastupitelé za Stranu zelených jsou dlouhodobými kritiky budování dopravních staveb, jejichž cílem je 
upřednostňovat automobily před veřejnou dopravou. Tunel Blanka, značná část vnitřního silničního okru-
hu a některé úseky vnějšího obchvatu jsou opožděnou realizací nápadů z poloviny minulého století, které 
vycházely z úplně jiné situace. Srovnejme intenzitu kamionové dopravy v letech 1960 a 2009, stejně by 
vyznělo porovnání množství osobních aut pohybujících se po městě za socialismu a dnes.
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Školství, pozvánky

Slavnostní otevření 
žákovského centra 
ZŠ Dolákova

Doba, kdy ve školách byly pou-
ze strohé učebny a nejzáklad-
nější vybavení, je dávno pryč, 
o čemž svědčí snaha o moderni-
zaci a zútulnění ZŠ Dolákova. Od 
začátku školního roku tam probí-
hala výstavba knihovny a studov-
ny. Slavnostní otevření se konalo 
před Vánocemi loňského roku. 

Toto žákovské centrum je kompletně vyba-

veno novým nábytkem a nachází se v něm 

počítače s připojením na internet. Najdete 

tam přes tisíc knih pro všechny věkové kate-

gorie žáků, jsou tu zastoupeny knihy z růz-

ných oborů, encyklopedie a beletrie. V cent-

ru se mohou žáci připravovat na vyučování, 

vyhledávat podklady pro referáty, projekty či 

skupinovou práci, nebo jen vyplnit čas mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním. Budou 

tam probíhat vyučovací hodiny, přednášky, 

besedy a prezentace nových knih. -vk-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, 
PRAHA 8, KLAPKOVA 25

Vás srdečně zve
18. 3. 2009 V 18.30 HODIN DO SÁLU 
MARTINŮ HUDEBNÍ FAKULTY AMU 

NA KONCERT SÓLISTŮ ŠKOLY.
Podrobné informace můžete získat na 

WWW.ZUSKLAPKOVA.CZ 
NEBO TEL.: 284 68 11 43.

Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2009/2010 
do 24 mateřských škol Městské části Praha 8
Ředitelé mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem, MČ Praha 8, 
v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), místo, 
termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
následující školní rok.
Vyzvednutí žádostí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve středu 11. úno-
ra 2009 v ředitelnách mateřských škol od 13.00 do 17.00 hodin. Vyplněné 
žádosti zákonní zástupci odevzdají nejpozději do středy 18. února 2009 do 
17.00 hodin. 
Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit mateřskou školu ve dnech otevře-
ných dveří. Kontakty a informace o mateřských školách městské části Praha 8 
najdete na internetových stránkách městské části Praha 8: www.praha8.cz 
- odkaz Školství.
Zákonní zástupci při podání žádostí předloží svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají 
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trva-
lým pobytem na území městské části Praha 8.

Odbor školství ÚMČ Praha 8
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Rada Městské části Praha 8

vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele
Základní školy Petra Strozziho, Praha 8, 
Za Invalidovnou 3

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifi kace včetně příslušné praxe 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky

K přihlášce přiložte:

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst.
 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
 sů, potvrzený posledním zaměstnavatelem 
• strukturovaný životopis 
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní
 školy Petra Strozziho, Praha  8, Za Invalidovnou 3 
 (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu) 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona 
 č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
 předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
 orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní
 Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
 pozdějších předpisů
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 
 2 měsíců)

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastno-
ručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými 
požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD 
Krakov, Úřad MČ Praha 8, odbor školství, Těšínská 4, 
181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do 
uzávěrky v pondělí 16. 3. 2009 v 18.00 hodin. Obálku 
označte slovy: „Konkurz ZŠ Petra Strozziho”.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 
027/2009 ze dne 21. 1. 2009

Rada Městské části Praha 8

vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele
Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifi kace včetně příslušné praxe 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky

K přihlášce přiložte:

• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání 
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst.
 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
 sů, potvrzený posledním zaměstnavatelem 
• strukturovaný životopis 
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Mateřské
 školy, Praha 8, Na Přesypu 4 (v rozsahu maximálně 
 5 stran strojopisu) 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona 
 č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další před-
 poklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech 
 a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
 České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
 předpisů
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 
 2 měsíců)

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastno-
ručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými 
požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD 
Krakov, Úřad MČ Praha 8, odbor školství, Těšínská 4, 
181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do 
uzávěrky v pondělí 16. 3. 2009 v 18.00 hodin. Obálku 
označte slovy: „Konkurz MŠ Na Přesypu”.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 
027/2009 ze dne 21. 1. 2009
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem senio-
rům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a jsou pro Vás zdarma. 
Není třeba žádných přihlášek a rezervací – stačí přijít na místo v daný čas a v CAP se Vás 
ujme jeho pracovnice (paní Tatoušková nebo lektor). Do DPS Burešova vede cesta od met-
ra Ládví a dále za KD Ládví – nejvyšší panelák. A do CAP se dostanete výtahem, z něhož 
vyjdete do pravé části chodby a dále na její konec.

PO a ST 9.00 – 16.00 hodin
ÚT 8.00 – 16.00 hodin
ČT 8.00 – 14.00 hodin
PÁ 9.00 – 12.00 hodin

PRAVIDELNÉ AKCE

PONDĚLÍ
9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE 
Dílna seniorů. Vede dobrovolnice 
R. Svobodová. Tvořivá práce při rozho-
voru, relaxace.

9.00 – 16.00 hodin
PŘÍSTUP NA INTERNET

10.00 – 11.00 hodin
Cvičení na židlích 
Vede D. Vorlíčková. Probíhá v klubovně 
v přízemí zařízení.

ÚTERÝ
10.00 – 11.00 hodin
POSILOVÁNÍ PAMĚTI

10.00 – 12.00 hodin 
ŠKOLIČKA PC A INTERNETU s p. Mrk-
vičkou - mírně pokročilí a pokročilí    

8.00 – 10.00 a 11.00 – 12.00 hodin
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO 
SENIORY
Vede PhDr. M. Holá. Pomoc při řešení 
těžké životní situace, problémů, samo-
ty. Objednávky na tel.: 775 26 90 36.

12.00 – 15.00 hodin
MOŽNOST PRÁCE NA PC A INTER-
NETU zdarma pro seniory
Nutná základní znalost. Nenahrazuje 
výuku.

14.00 – 16.00 hodin
TANEČNÍ ZÁKLADY PRO SENIORY 
V KLUBOVNĚ DPS
Vede paní Šamšová.

STŘEDA
9.00 – 10.00 hodin
TRÉNINK PAMĚTI

9.00 – 12.00 hodin
ŠKOLIČKA INTERNETU
Trpělivý přístup k výuce, možnost neu-

stálého opakování, práce s podporou. 
Vhodné nejen pro začátečníky, ale pro 
všechny, kteří si netroufnou na samo-
statnou práci. 

10.00 - 11.00 hodin
ANGLICKÝ JAZYK

11.00 - 12.00 hodin
NĚMECKÝ JAZYK

13.00 – 15.00 hodin
KLUB SPOLEČENSKÝCH HER.
Šachy, dáma, člověče nezlob se, žolíky, 
scrabble, domino a další dle přání.

15.00 – 16.00 hodin
PORADNA PRO ZDRAVOTNÍ A KOM-
PENZAČNÍ POMŮCKY

12.00 – 16.00 hodin
MOŽNOST PRÁCE NA PC A INTER-
NETU ZDARMA PRO SENIORY
Nutná základní znalost. Nenahrazuje 
výuku. Ve středu vede programy A. Slo-
bodzianová – ergoterapeutka zařízení.

ČTVRTEK
8.00 – 12.00 hodin
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Vede sociální pracovnice zařízení. Infor-
mace a konkrétní pomoc v nepříznivé 
sociální situaci, pomoc při vyřizová-
ní dávek sociální péče, hmotné nouze 
a tak dále.

12.00 – 14.00 hodin
ŠKOLIČKA INTERNETU
Trpělivý přístup k výuce, možnost neu-
stálého opakování, práce s podporou. 
Vhodné nejen pro začátečníky, ale pro 
všechny, kteří si netroufnou na samo-
statnou práci. 

PÁTEK
9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE
Tvořivá dílna seniorů. Vede R. Svobodo-
vá.

9.00 – 12.00 hodin
MOŽNOST PRÁCE NA PC A INTER-
NETU zdarma pro seniory.

Speciální nabídka CAP
12. 2. v 10.00 hod
- Německá podzemní továrna
 Richard v Litoměřicích; historie,
 pověsti, současnost (první část ze
 šestidílného cyklu Tajemné podzemí)
- na pátou přednášku bude navazovat
 terénní exkurze do Nové Halířské 
 Štoly v Jílovém u Prahy (štola je poho-
 dlně průchozí, bez zúžených míst)
- přednáška je zaměřena na přiblížení 
 historie vzniku, trvání a zániku jedné 
 z největších nacistických podzemních
 továren na území původní Českoslo-
 venské republiky Přednáška je dopl-
 něna promítáním diapozitivů a vysta-
 vením mapových doplňků a exponátů
 vynesených z podzemní továrny
- přednášku zajistí o. s. Montanika,
 sdružení zaměřené na provádění 
 Průzkumu, dokumentace a ochrany
 podzemních prostor

19. 2.  v 10.00 hod 

– Národní park České Švýcarsko 

– přednáška pana RNDr. Štulce s video-

 projekcí

23. 2. ve 10.00 hod 

– Co se skrývá v potravinách, aneb

 jsou „éčka” zdraví nebezpečná?

– povídání paní RNDr. Vykusové

 (z inspekce potravin) na téma složení

 potravin, škodlivých přísad a zdravé

 výživy

– dotazy ohledně zdravé výživy vítány

26. 2. v 13.30 hod. 

– Veřejné setkání s místostarost-

 kou Prahy 8, paní Mgr. Ludkovou,

 v prostorách klubu seniorů, v přízemí, 

 ulice Burešova 1151/12, přijďte

 a ptejte se na cokoliv, co Vás zajímá
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Zdravotní a sociální péče

Na jaro je plánována dispoziční změna Cent-

ra aktivizačních programů, v Domě s pečovatel-

skou službou Burešova vznikne nová místnost 

pro potřeby pečovatelské služby. A pak jsou zde 

nápady na drobná vylepšení, jako je plánovaná 

úprava schodiště v přízemí – i těch šest schodů je 

pro mnoho obyvatel nepříjemnou překážkou. 

MČ Praha 8 provozuje tři domy s pečovatel-

skou službou a další sociálně zdravotnická zaří-

zení. Více o nich na www.praha8.cz v kategorii 

„Zdravotnictví a soc. služby” (naleznete pod „Pří-

spěvkové organizace”).

Vladimíra Ludková, 

místostarostka Prahy 8

Radnice investuje 
do pečovatelských objektů
Dům s pečovatelskou službou Burešova se dočkal na přelomu roku vel-
ké investice. V nejvyšším domě Prahy 8 proběhla výměna oken za zhru-
ba deset milionů korun. Dům s nájemními byty pro seniory však zažívá 
i mnoho drobnějších oprav. V lednu se v klubu seniorů pokládala nová 
podlaha, aby vyhovovala hygienickým požadavkům při rehabilitačním 
cvičení, právě probíhá oprava vstupních stropních podhledů, aby se zlep-
šila viditelnost v tmavé hale. 

Dobrovolníci CAP, hlaste se!
Centrum pro volný čas seniorů vzniklo v minulém roce a za dobu své 

existence si našlo mnoho pravidelných i občasných návštěvníků. Jeho 

fungování by nebylo možné, nebýt dobrovolníků, kteří svůj volný čas 

věnují právě našim seniorům. Mnoho z nás považuje dobrovolníka při-

nejmenším za „zvláštního člověka”, který neví co s časem. Omyl. Mezi 

našimi dobrovolníky najdete studenty, zaměstnanou vysokoškolačku 

a pak několik čerstvých důchodců. A pro všechny je naopak typická 

velká časová vytíženost a množství vlastních koníčků. Jestli se i Vy 

chcete zapojit, prosím volejte sociální pracovnici paní Tatouškové na 

telefon: 283 88 18 48. 

Dům s pečovatelskou službou v Burešově ulici má zcela nová okna.

Krátce

Setkání třetího věku 
obnoveno

Po dvouleté přestávce připravila osmá 

městská část pro seniory oblíbená Setkání 

třetího věku. Cyklus setkávání seniorů se 

zajímavými osobnostmi probíhá pod záštitou 

zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíry Lud-

kové a navazuje na desetidílný cyklus, který 

proběhl za velkého zájmu veřejnosti v roce 

2006. Poslední lednové úterý se několik 

desítek seniorů sešlo v zasedací místnosti 

Církve československé husitské ve Vítkově 

ulici v Karlíně, kde se bude letošní Setkání 

třetího věku pravidelně konat.

„Před dvěma lety měli starší lidé z Pra-

hy 8 šanci setkat se například s hercem 

Tomášem Töpferem, známým botanikem 

Václavem Větvičkou nebo ředitelkou Obvod-

ního ústavu sociálně zdravotnických služeb 

v Praze 8 Miroslavou Holou,” zavzpomínala 

Vladimíra Ludková. Letošní první Setkání 

třetího věku zahájila ředitelka Gerontologic-

kého centra Iva Holmerová. Hlavním hostem 

příštího setkání bude spisovatel Miroslav 

Matouš, který proslul mimo jiné přednáška-

mi o zakladateli Milíčova domu na Žižkově, 

Přemyslu Pitterovi. Do Vítkovy ulice 13 jste 

srdečně zváni v úterý 24. února v 15 hodin. 

-pb-

Senioři z Prahy 8 
cvičí Tai chi

Nezisková dobrovolnická organizace Cent-

rum Sdružení taoistického tai chi přišla v roce 

2009 do Prahy 8 s novinkou. Tou je cviče-

ní pro klienty Domova seniorů v Kobylisích. 

„Učíme tai chi se zaměřením na zdravotní 

aspekt cvičení. Všichni naši instruktoři jsou 

akreditovaní dobrovolníci a učí bez nároku na 

odměnu,” řekla zástupkyně centra Jana Fin-

keova. „Naše organizace byla založena v roce 

1993 a v současnosti nabízíme cvičení v asi 

20 městech v celé České republice.” Centrum 

Sdružení taoistického tai chi je součástí mezi-

národní organizace, která působí v 25 zemích 

na světě a v únoru otevírá v Praze 8 nové 

cvičení pro začátečníky. Zváni jste každou 

středu od 19 hodin na Základní školu Hovor-

čovická, kde se zájemcům věnuje akredito-

vaný instruktor. Další informace najdete na 

www.taoist.cz .                                -jf, pb-
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Zvýhodněná přeprava 
pro seniory a zdravotně 

postižené
Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Praha zřídilo v naší oblasti nové stano-
viště zvýhodněné přepravy pro seniory 
a osoby se ZP (Poliklinika Prosek). 

- Sazba je 10 Kč/km, není nástupní poplatek
- čekací doba je 80 Kč/hodinu. 

Přepravu lze objednat telefonicky (724 654 089), 
je však třeba s časovým předstihem. 
Protože se ujeté kilometry počítají při výjezdu ze stano-
viště, je pro občany z našeho regionu nejvýhodnější právě 
stanoviště v Praze 9. Ostatní stanoviště jsou v Praze 6 
(724 654 090) a v Praze 10 (724 654 007).

Magdaléna Musilová
Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Praha, o.s. detašované 
pracoviště pro Prahu 8 a 9

hledá

Pro výuku práce na PC a internetu

Zájemci prosím ozvěte se.

Sociální pracovnice, Daniela Stoklasová
Tel.: 283 842 214

Jsme příspěvková organizace 
zřízená městskou částí Prahy 8. 

Našim účelem je poskytování služeb seniorům 
a zdravotně postiženým na Praze 8.

Nápad pořádat přednášky vzešel z četných 

žádostí nezdravotnických zaměstnanců PL Boh-

nice, kteří se chtějí zorientovat v problemati-

ce oboru. Prostřednictvím různých médií jsme 

nabídli tyto přednášky i široké veřejnosti a byli 

jsme překvapeni. Zájem o přednášky o psychi-

atrii předčil očekávání.

Hlavní sál Divadla Za Plotem byl téměř při 

každé přednášce plně obsazen. O jednotlivá 

témata projevili zájem lidé různých profesí, 

různých věkových kategorií - studenti, lidé 

v produktivním i v důchodovém věku. Mnoho 

dotazů a aktivní účast v diskusi nás přesvědči-

la o tom, že veřejnost má nedostatek informa-

cí o psychiatrii a o duševních nemocech a že 

jí tyto informace dlužíme. Na druhou stranu 

je pro nás užitečné poznání, že si veřejnost 

tyto informace objektivně žádá, že sama má 

o ně zájem. Dílem je to také proto, že mnozí 

účastníci přednášek se s duševní nemocí více 

či méně v okruhu své rodiny nebo známých 

potkali. Další potřebují znalosti o psychiat-

rii a duševních nemocech pro svou práci, a ti 

zejména uvítali, že jsme připravili přednášky 

s tématy pro odborníky.

Je zřejmé, že postoj veřejnosti k psychiatrii, 

k duševně nemocným, lze dostat do pozitivní-

ho ladění také tím, že se budeme trvale snažit 

o osvětu, o seznamování lidí s touto problema-

tikou. Možná si pak uvědomí, že péče o některé 

duševně nemocné v psychiatrických nemocni-

cích má své opodstatnění a v určitých případech 

je nezastupitelná.  -dž-

Bohnická léčebna zahajuje cyklus přednášek
Psychiatrická léčebna (PL) v Bohnicích pořádá již 2. cyklus přednášek o psychiatrii a o duševních poruchách 
pro laickou veřejnost. Přednášky budou probíhat každé úterý až do 24. března 2009 v divadle psychiatrické 
léčebny. Vybraná témata přednášejí odborníci PL Bohnice.

17. 2. 2009
MUDr. Karel Nešpor, CSc.:
Patologické hráčství a další „nelátkové” závis-
losti.

24. 2. 2009
MUDr. Ivan David, CSc.:
Disociativní a konverzní poruchy (hysterie).

3. 3. 2009
MUDr. Martin Hollý:
Pedofi le, sadismus a co s nimi?

10. 3. 2009
MUDr. Ivan David, CSc.:
Od duševních poruch 
k sociálním problémům.

17. 3. 2009
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.:
Nedobrovolné hospitalizace a práva.

24. 3. 2009
MUDr. Michal Maršálek, CSc.:
Stress a jeho vliv 
na duševní poruchy.

Cyklus přednášek o psychiatrii a o duševních poruchách pro laickou veřejnost
Psychiatrická léčebna Bohnice Divadlo Za Plotem

Až do 24. března 2009, vždy v úterý od 16.00 do 17.30 hodin.

Obvodní ústav 
sociálně zdravotnických 

služeb
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Nejkrásnější
vzpomínka

Vzpomínáte rádi na nějakou vzpomínku ze svého dětství,
mládí nebo třeba z doby nedávné?

Podělte se s námi o Vaše zážitky a posílejte nebo přineste
své příspěvky do 15. března do CAPu, Burešova 1151/12.

Tři nejlepší příspěvky odměníme zajímavými cenami.

1. cena – potravinový košík v hodnotě 400 Kč
2. cena – lístky do divadla

3. cena – láhev červeného vína

Ceny budou vyhlášeny v „Osmičce” a předány 
na velikonočním setkání v CAPu (termín bude vyhlášen 

v příštím vydání „Osmičky”). Prosím, nezapomínejte uvádět 
své jméno a adresu, ať víme, komu můžeme předat ceny.

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy

Trojská 8/46, Praha 8
731 056 692, 731 056 716, 731 063 416

Poskytujeme poradenství a terapii v oblasti mezilidských 
vztahů, rodinných a osobnostních problémů.

Konzultace jsou individuální, párové i rodinné.
Pracujeme s dětmi i dospělými.

Zprostředkujeme kontakty na další odborníky 
týkající se této problematiky (např. právníka, 

psychiatra, sexuologa).
K návštěvě nepotřebujete doporučení a chcete-li, 

můžete vystupovat anonymně.

Nabízíme bezplatnou pomoc 
v těchto životních situacích 

• Komunikační problémy, nedorozumění a hádky
• Odcizení ve vztahu
• Vyrovnávání se ztrátou, opuštěním 
• Volba životního partnera
• Sociálně právní problémy rodiny
• Provázení při řešení rozvodové situace
• Odhalení nevěry a žárlivost
• Strach a nejistota
• Psychosomatika 
• Nerozhodnost, pochybnosti
• Násilí v rodině
• Bezradnost při výchově dětí
• Problémy se závislostí v rodině
• Výchovné a vývojové problémy dětí

přijme do svého kolektivu

ZDRAVOTNÍ SESTRY
na lůžkové oddělení i do terénu
a

OŠETŘOVATELE – SANITÁŘE/KY
Výhodou: malý kolektiv a rodinné prostředí.
Bližší informace u paní Susové, tel.: 602 38 00 72, 
nebo u paní Jiráskové, tel.: 607 52 93 09
www. gerontocentrum.cz

Centrum aktivizačních 
programů pro seniory

hledá dobrovolníky na výuku

anglického nebo německého jazyka

Zájemci prosím kontaktujte 
paní Tatouškovou 

na tel.: 283 88 18 48

Děkujeme

Gerontologické centrum, Praha 8
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Velký turnaj 
malých dětí 
v přehazované

V sobotu 10. ledna se uskutečnila v hale 

Základní školy Na Šutce jedna z největších 

sportovních akcí, turnaj dětí v přehazované, 

pořádaných SK Kometa Praha. Současně pro-

bíhal i den otevřených dveří na ZŠ Na Šut-

ce.  Tento turnaj nesoucí název NOVOROČNÍ 

KOMETA v letošním roce  oslavil již desáté 

výročí, a tradičně se ho zúčastnil nemalý 

počet dětí a tedy i družstev. 

 Do turnaje zasáhly děti, které navštěvují 

naše sportovní mini přípravky na základních 

školách Na Šutce, Balabenka, Mazurská, Dolní 

Chabry a Husinec-Řež. Turnaj byl rozdělen na 

tři věkové kategorie mini děti (1. a 2. třída), 

mladší děti(2. a 3. třída) a starší děti (3. a 4. 

třída). V kategorii mini děti se sešlo v turna-

ji nejvíce družstev, a to v počtu sedmi, dvě 

družstva ze ZŠ Balabenka a ZŠ Na Šutce a po 

jednom ze zbylých škol. V mladších dětech 

byla účast nejmenší, a to jen čtyři týmy. Dva 

ze ZŠ Mazurská, jedno zastoupení měla ZŠ Na 

Šutce a ZŠ Balabenka. Poslední věková skupi-

na starších dětí byla složena ze šesti družstev. 

Mini přípravka ze Šutky měla dvě družstva 

a zbylé školy po jednom týmu.  

Celé dopoledne zápolily všechny děti o co 

nejlepší výsledky ve svých skupinách. Byly 

k vidění velmi krásné sportovní okamžiky, a to 

zvláště u těch nejmenších. Chviličku po poled-

ni byl turnaj nakrátko přerušen, aby si všichni 

hráči a hráčky mohli odpočinout. Pauzu vyplnil 

doprovodný program, ve kterém nechyběla 

ukázka závodního volejbalu, prezentace našich 

sponzorů, partnerů a rozhovory s nimi. 

Po přestávce se opět rozběhla další řada 

utkání, ve kterých se už pomalu rýsovali aspi-

ranti na medailová umístění. Ve dvě hodiny 

odpoledne byla všechna utkání ukončena 

a čekalo se jen na sečtení a vyhodnocení 

všech výsledků pro vyhlášení vítězů. Čas, při 

kterém všichni čekali, než se vše sečte, byl 

zpestřen promítáním fotek z právě proběhlé-

ho turnaje. Následovaly gratulace a předávání 

cen, kterých se ujala místostarostka MČ Prahy 

8 Vladimíra Ludková a zástupkyně ředitele ZŠ 

Na Šutce Dana Čihařová. 

Tečkou za turnajem bylo focení družstev 

a následně všech účastníků turnaje včetně 

jejich trenérů. Celý turnaj se nesl v příjemné 

sportovní atmosféře, ke které přispěli četní 

diváci a skvělé sportovní výkony. -tk-

Sport

Mládežnické týmy Basketu Slovanka pat-

ří dlouhodobě k nejlepším v České republice, 

důkazem čehož jsou nejen mistrovské titu-

ly ve čtyřech věkových kategoriích z poslední 

sezóny, ale také celá řada dalších národních 

i mezinárodních úspěchů. „Hlavním cílem naší 

práce je dlouhodobá příprava talentovaných 

hráček všech věkových kategorií pro výkon-

nostní a vrcholový basketbal,” řekl Jiří Toušek, 

šéftrenér a prezident klubu v jedné osobě. 

„Díky propracovanému systému výchovy jsme 

schopni hráčkám zajistit nejen kvalitní podmín-

ky pro přípravu, ale také perspektivu dlouho-

dobého růstu. Ty nejlepší pak mají příležitost 

již v mladém věku trénovat a hrát s „A týmem” 

žen, účastníkem nejvyšší ženské basketbalové 

soutěže.”

Že se jedná o úspěšnou strategii, o tom 

svědčí nejen týmové úspěchy v podobě mis-

trovských titulů a pohárových vítězství, ale 

také individuální úspěchy jednotlivých hráček 

a odchovankyň klubu. „Asi nejdále to zatím 

dotáhly Kateřina Elhotová a Petra Kulichová, 

které pravidelně nastupují v prestižní Euroli-

ze a jako reprezentantky se zúčastnily Olym-

pijských her v Pekingu. V jejich stopách jdou 

další hráčky Slovanky, členky mládežnických 

reprezentačních týmů České republiky,” chválí 

své hráčky Toušek.

Dobré jméno Slovanky znají také již ve svě-

tě. Vedle reprezentantek a hráček, které díky 

basketbalu získaly stipendium na zahranič-

ních univerzitách, k tomu pomáhají především 

úspěchy na mezinárodních turnajích. Jeden 

z největších v historii klubu a zároveň v historii 

českého klubového mládežnického basketbalu, 

dosáhly hráčky Slovanky v prosinci loňského 

roku. „Byli jsme ofi ciálně pozváni Ruskou bas-

ketbalovou federací a mezinárodní basketbalo-

vou federací FIBA do Moskvy na Pohár mistrů 

evropských zemí, jeden z nejprestižnějších 

světových turnajů mládeže pro kategorii roční-

ku 1994. V nabité konkurenci nejlepších klubů 

z Ruska, Ukrajiny, Pobaltských republik a jiho-

východní Evropy jsme nakonec obsadili celko-

vé třetí místo, poté co jsme jen těsně prohráli 

v semifi nále s pozdějšími vítězkami z Moskvy.” 

prohlásil šéftrenér.

Protože klub nechce usnout na vavřínech, 

hledá proto nové talentované hráčky všech 

věkových kategorií. Proto, máte-li doma pohy-

bově nadanou dceru s potenciálem vyššího 

vzrůstu a chcete-li, aby pravidelně sportovala 

a něčeho dosáhla, přiveďte ji do klubu. Naučí 

se vyhrávat a navíc si najde nové kamarádky 

a zábavu na celý život. Všechny potřebné infor-

mace rodiče najdou na www.basketslovanka.

cz, popřípadě mohou zavolat na číslo 604 23 

92 96. Nábor probíhá vždy v pondělí od 16.30 

hodin v ZŠ Na Slovance.. -vk-

Basket Slovanka: Možná
cesta k reprezentaci
Chcete, aby vaše dcera hrála basketbal za jeden z nejlepších evropských 
mládežnických klubů a někdy v budoucnosti třeba i na Olympijských 
hrách? Tak máte příležitost. Dívčí basketbalový klub Basket Slovanka 
organizuje ve svém tréninkovém centru při ZŠ Na Slovance nábor talen-
tované mládeže.



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

23ÚNOR 2009

Sport

Lidé si v Karlíně mohou zahrát stolní tenis jen 

tak pro radost, nebo se účastnit sobotních tur-

najů. Hodina hry vyjde na 65 korun, v nabídce 

jsou samozřejmě i permanentky a slevy. Herna 

je otevřena každý všední den od dvou odpoled-

ne do desíti do večera. 

Herna se sedmi stoly a jedním robotem na 

stolní tenis vznikla z iniciativy rekreačních hrá-

čů. „Prvopočátek byl o prázdninách, kdy jsem 

byl na kempu stolního tenisu v Sadské. Po 

návratu jsme hráli v Michli, kde jsem zjistil, že 

mi to nejde, protože je tam špatné osvětlení. 

To nás inspirovalo k tomu, abychom si uděla-

li vlastní hernu,” řekl Miloslav Fuček, který se 

s partou nadšenců věnuje rekreačně stolnímu 

tenisu už 20 let. 

Herny stolního tenisu s více stoly, kte-

ré jsou denně otevřeny pro veřejnost, podle 

Fučeka v Praze chybí. „Velké herny jsou třeba 

otevřeny jen dva dny v týdnu navečer,” řekl. 

Komerční herny zaměřené jen na stolní tenis 

prý v minulosti krachovaly. „Byl jsem v tomto 

směru varován, ale my to nechceme dělat na 

komerční bázi. Nám nejde o zisk, protože jsme 

občanské sdružení. Chceme jen, aby se nám 

v horizontu tří let vrátilo to, co jsme do toho 

dali,” uvedl.

Centrum zábavy je neziskový projekt, kte-

rý je založen na cenové dostupnosti sportu 

pro děti, mládež, dospělé i seniory. Souběžně 

s hernou stolního tenisu bude v provozu i malá 

posilovna, stolní fotbal, šipky a mini kulečník. 

Součástí centra je i internetová kavárna se 

dvěma počítači. Areál se nachází zhruba sto 

metrů od stanice metra Křižíkova.

Dopoledne hala slouží pro kondiční cvičení 

seniorů, případně matky s předškolními dět-

mi. Možný je též pronájem haly fi rmy na růz-

né schůze. Na neděle se plánují další sportovní 

nebo kulturní akce, či případně pronájem haly. 

Více na www.centrumzabavy.info.              -jf-

Karlín má novou hernu stolního tenisu
Příznivci stolního tenisu nejen z Prahy 8 se dočkali. V Karlíně v Sokolovské ulici totiž byla v polovině ledna 
v rámci Centra zábavy otevřena nová herna ping-pongu. Ta má v metropoli zřejmě největší kapacitu. V součas-
nosti je v Praze pouze jedna větší herna s pravidelným provozem, a to v Michli, která nabízí provoz od pondělí 
do pátku sedm hodin a poptávku tak velkého města nepokrývá. 

Herna ping-pongu je otevřena každý všední den od 14 do 22 hodin.

Foto: verpa
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Divadlo Karla Hackera bude ve 

dnech 27. - 29. března 2009 hostit 

34. ročník Festivalu pražských ama-

térských loutkářů. Odborná porota 

má na tradiční přehlídce možnost 

vybrat nejúspěšnější představení 

z Prahy a středních Čech na pres-

tižní 58. Loutkářskou Chrudim, 

vrcholnou akci amatérských loutká-

řů z naší vlasti.

„Letošní ročník přehlídky slibuje 

rekordní účast a také řadu zajíma-

vých inscenací, které ukážou nej-

různější přístupy k práci s loutkou 

a také nejrůznější jejich druhy, ved-

le marionety také maňasy, javajky 

i formy černého divadla,” přiblížil fes-

tival hlavní organizátor Petr Slunéč-

ko. „Zhruba polovina souborů bude 

z Prahy a polovina ze Středočeského 

kraje. A vzhledem k tomu, že větši-

na představení je určena nejmenším 

dětským divákům, mají se právě tito 

rozhodně nač těšit,” dodal.

Pořadateli festivalu pod patronací 

Ministerstva kultury ČR jsou odbor 

kultury ÚMČ Praha 8, Magistrát 

hlavního města Prahy, Středočeský 

kraj, Skupina amatérských loutkářů 

Svazu českých divadelních ochotní-

ků a Společnost přátel loutkového 

divadla Jiskra.  -psl, pb-

Loutkáři z Prahy a okolí míří do Kobylis

Divadlo Karla Hackera bude koncem března hostit nejlepší pražské
amatérské loutkáře.

V polovině ledna ožily prostory Salesiánské-

ho divadla v Kobylisích tancem a pohybem dětí 

i dospělých. Salesiánské hnutí mládeže tam za 

podpory Odboru kultury ÚMČ Praha 8 a ZUŠ 

Králíky pořádaly XIV. ročník alternativní taneč-

ní přehlídky Taneční setkání. V rámci soutěže 

letos poprvé proběhla i benefi ce na podporu dětí 

z Východního Timoru.

„Na přehlídku se sjelo celkem 17 tanečních 

souborů a uskupení z celé republiky i ze Sloven-

ska, aby předvedly baletní a scénické choreogra-

fi e, historický tanec nebo třeba i pódiové formace 

mažoretek,” přiblížila víkend hlavní organizátor-

ka Vanda Malinovská. „Celou přehlídku bedlivě 

sledovala komise, jejímiž členy letos byly napří-

klad Zuzana Láznová z odboru kultury za radnici 

Prahy 8, zpěvačka a tanečnice Kateřina Mátlová, 

redaktorka časopisu scénického tance Pam pam 

Zuzana Smugalová nebo choreografka Pavla 

Tomšíková,” uvedla.

Porota se po dlouhé poradě rozhodla ocenit 

mimo jiné tyto soubory: ZUŠ Praha 5 – Sto-

důlky s choreografi í Klauni za hravost v tanci, 

ZUŠ Pardubice a její tanec Na perském trhu za 

taneční projev, SZUŠ Nitra a tanec Oriešky za 

harmonii pohybu, hudby a radosti, ZUŠ Nové 

Strašecí s tancem V jiném století za koncepci 

choreografi e, soubor Rytmus I. Úvaly a jejich 

Pastelky za odvahu nebo taneční soubor Rybky 

z SHM Kobylisy s tancem Naše pračka Zanussi 

za nápad. -vm, pb-

Roztančená sobota v Salesiánském divadle

Foto: Jiří Cirkovský
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ÚNOR 2009 

12. 2. ČTVRTEK
Divadlo Pod Palmovkou
Cyrano z Bergeracu
Veřejná generálka.
Začátek představení v 11.00 hod.
Cena vstupenky je 85 Kč.
Prodej: pondělí a středa od 9.00 do 14.00 hod., paní Hubená.
Omezený počet vstupenek!

17. 2. ÚTERÝ
Výtvarná dílna
Drátování Kraslic, 12.30 – 16.00 hod.
Potřeby: vajíčka.
Pod vedením Alexandry Boušové.
Vstup: 20 Kč.

19. 2. ČTVRTEK
Přednáška - Být dámou v každém věku
Ukázky senior – líčení, ve 13.00 hod., kosmetička Jana 
Čepová.

24. 2. ÚTERÝ
Babinec
Posezení u kávy a čaje – karetní hry ve 13.00 hod.

BOWLING
Pondělky: 16. 2., 23. 2. vždy ve 14.00 hod. herna 
Ládví.

ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé
Lektor: Jarmila Tichá.
Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hod.
1. pololetí (20 lekcí) – 600 Kč.
1 lekce (2 vyučovací hodiny) – 50 Kč.
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.

Kontakt: 
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286 
88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40, paní Hubená, 
tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st. Šimůnkova.

Burza seniorů   
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Nově narozené děti

Jubilea

VÝZNAMNÉ JUBILEUM 

SLAVÍ

Miloš Novotný

2. března 2009 slaví 

krásných 80 let!

ÚNOR 2009

Jiřincová Jana

Mazancová Libuše

Pitrová Jaroslava

Berka Zdeněk

Belas Eduard

Juklová Helena
Šternová Ema
Brindová Růžena
Schneiderová Marie
Kotulič Tibor
Netíková Věra
Randáková Anežka
Šavrdová Jaroslava
Šornerová Danuše
Populová Milada
Utěšil Svatopluk
Štropová Věra
Peterová Jiřina

VÝZNAMNÉ JUBILEUM 
OSLAVILI

ŘÍJEN 2008
Miloš a Blanka Plešákovi
oslavili 50 let
společného života

PROSINEC 2008
Plešil Miloš
Plešilová Blanka

LEDEN 2009
Zuranová Jarmila

ZÁŘÍ 2008
Dluhoš Alexandr
Bogli Zdeněk Sebastien
Plzenská Lia
Válek Petr

ŘÍJEN 2008

Sasáková 
Anna a Emma
Tašková Eliška
Tašková Klára
Vašíček Daniel
Matějčková Helena 
-Victoria

Gajdová Barbora
Chrystová Karolína
Neničková Petra
Pejšman Vojtěch
Rošická Alena
Preclík Matěj
Krásovi Jiří a Valerij
Kriaa Sofi e
Pospíšilová Bára

LISTOPAD 2008
Kubátová Nataly

Šeda Daniel

Růžička Matyáš

Holubec Jakub

Odvárková Mariana
Matyásková Natálie
Pjenčáková Martina
Šindelář Šimon
Janouchová Julie
Janouch Adam
Kralertová Kristina
Kysučan Jáchym
Kneysová Natálie
Mráčková Nikola

PROSINEC 2008
Benda Michal
Brdková Šárka
Kratina Matěj

Majvald Jáchym

Mičienka Tadeáš
Šritrová Kristýna
Vinický Vítek
Vágner Marek

Gallová Sofi e
Korábečný Jiří
Dvořák Matyáš
Houdková Karolína
Blažková Zuzana
Kučírek Alex
Štěrba Adam
Palowski Jan

LEDEN 2009
Drbohlavová Stela

Manoiová Michaela
Rejtharová Adéla
Morávková Klára

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.

Pozvánky, výročí 

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.

(Placená inzerce)
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Pozvánky

BŘEZEN 2009
Otevírací doba: 

PO 13.30 – 15.30, 18.00 – 21.00/ČT 13.30 – 15.30, 19.30 – 

21.30/PÁ 6. 3. 19.30 – 21.30/NE 14.00 – 16.00 hodin.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 

18.30 hodin.

9. 3. Ing. Václav Přibáň: JARNÍ OBLOHA – souhvězdí, zajímavé úka-

zy a objekty.

23. 3. Ing. Jiří Burdych: IRÁN – stát, kam se nejezdí.

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin.

2. 3. Hledání harmonie světa, APOLLO 9 – 40. výročí letu.

16. 3. Sluneční soustava, Počasí a atmosféra.

30. 3. Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy PO 13.30 – 15.30/ČT 13.30 

– 15.30, 19.30 – 21.30/PÁ 6. 3. 19.30 – 21.30/NE 14.00 – 16.00/PO 

3., 16. a 30. 3. 20.00 – 21.00 hodin.

Přístupné bez objednání!

Denní obloha: 

Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – za dobrých podmínek.

Noční obloha: 

Měsíc – od 1. 3. do 12. 3. nejlépe okolo 4. 3., od 28. 3. do 31. 3. 

Venuše – v první polovině března, Saturn – po celý březen. Dvojhvěz-

dy, vícenásobné soustavy – po celý březen. Hvězdokupy, galaxie – za 

bezměsíčných večerů.

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při 

nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené s pro-

hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY vždy ve čtvrtek 18.30 – 19.30 hodin mohou 

hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 

osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy 

nebo promítání fi lmů (záleží na počasí a přání návštěvníků).

ŠKOLNÍ POŘADY v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ v 8.30 a 10.30 hodin pro 

předem objednané školní výpravy. Bližší informace a objednávky 

na tel.: 283 91 06 44.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ promítání astronomických pohádek je 

možné si objednat i individuálně na tel.: 283 91 06 44 v pracovní dny 

v časovém termínu dle dohody.

 Pozor. oblohy, fi lm. večery přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 20 Kč 30 Kč

 mládež, důchodci  10 Kč 15 Kč

Doprava:  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

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 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
15. února 2009
Chodovská tvrz a historie Chodova.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy 
C – Chodov.

22. února 2009
Pražským Semmeringem do Hostivic, zámek 
a kostel sv. Jakuba.
Sraz ve 14.20 hod. u pokladny č. 2 – Praha Hlavní 
Nádraží. Návrat v 17.27 hod.

Vedoucí a průvodce zájezdu: 
Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67

ÚNOR 2009

zal. 1956

pořádá

REKREACI PRO DŮCHODCE Z PRAHY 8

Místo: Penzion KUKLA v Kuklíku 
 u Nového Města na Moravě.
Termín: 22. 8. – 29. 8. 2009.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 700 Kč včetně dopravy.

Místo: Relax areál Hnačov, Hnačov u Klatov.
Termín: 27. 9. – 4. 10. 2009.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 900 Kč včetně dopravy.

Místo: Penzion Espero, Skokovy 
 u Mnichova Hradiště.
Termín: 21. 6. – 28. 6. 2009.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 400 Kč včetně dopravy.

Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice paní Temi-
aková v Domě s pečovatelskou službou, Bulovka 10. Kaž-
dé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. Informace v uvede-
né době v úředních dnech na tel.: 283 84 22 14.

OBVODNÍ ÚSTAV SOCIÁLNĚ – ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 
v Praze 8, Bulovka 10
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Bazar dětského značkového oblečeníBazar dětského značkového oblečení

Já & mámaJá & máma
- vel 50 - 164- vel 50 - 164
- dětská herna- dětská herna
- ceny od 5,-- ceny od 5,-

ul. Na kopečku 9, Praha 8ul. Na kopečku 9, Praha 8
po - pá: 9.00 - 17.00po - pá: 9.00 - 17.00
tel.: 774 816 846tel.: 774 816 846
marta.hanusova@centrum.cz www.jaamama.czmarta.hanusova@centrum.cz www.jaamama.cz
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NOVĚ OTEVŘENO!NOVĚ OTEVŘENO!

Čalounické Čalounické 
opravy nábytkuopravy nábytku

Radomská 7Radomská 7
Praha 8 – BohnicePraha 8 – Bohnice

(vchod z ulice Košalinská)(vchod z ulice Košalinská)
Tel./fax.: 266 31 64 16Tel./fax.: 266 31 64 16

Tel.: 731 10 28 28Tel.: 731 10 28 28
E-mail: E-mail: 

calounictvibohnice@calounictvibohnice@seznam.cz.seznam.cz.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Znění tajenky z minulého čísla: 
Čimické a Drahaňské údolí
Knihu vzpomínek obyvatele Prahy 8 
Vasila Dulova „Na frontu přes gulag” 
získávají: Hanuš Stabenow (Praha 
8), Helena Přibylová (Praha 8), Milan 
Kučera (Praha 8), Jan Týr (Praha 8), 
Jana Danešová ml. (Praha 8).
Správné znění tajenky z únorového 
čísla (názvy rostlin vyskytujících se 
v Praze 8) nám zašlete nejpozději do 
28. února 2009 na adresu: Měsíčník 
Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 
00. Můžete použít také e-mail: osmic-
ka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat 
svoji adresu. Pětice výherců dostane 
knihu o životním příběhu brigádního 
generála ve výslužbě MUDr. Josefa 
Hercze „Legionář a lékař”.

Sudoku (lehká)
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PRODÁM NOVOU BUŇKU, super 
stav, zateplená, k vidění v Praze 8, 
dopravu mohu zajistit. Tel.: 603 84 
49 90.

BYT 80 m2 ve 3. patře klasické-
ho kachlového domu s neměnným 
výhledem do parku na Karlínském 
náměstí a slušným majitelem vymě-
ním za byt kolem 40 m2 v okolí Stír-
ky i jinde. Tel.: 606 61 31 59.

ÚČETNÍ SLUŽBY a daňové pora-
denství pro malé a střední organi-
zace včetně mezd. Vše dle potřeb 
klienta. Tel.: 604 40 18 04, e-mail: 
3810@kdpcr.org, www.daneok.cz.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - I. 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25. 
Modelové návrhy dámské, pánské 
i pro skupiny, viz. Pražské mažoret-
ky, Osmička 11/08, opravy. Objed-
návky na tel.: 739 09 15 03.

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, 
pokrývačské práce, nátěry prvků 
a střech. Kontakt: Novotný, tel.: 605 
35 06 65.

KÁCENÍ A ŘEZ vzrostlých stromů, 
rizikové kácení stromolezeckou tech-
nikou. Tel.: 606 52 70 91, e-mail: 
arborista@centrum.cz.

AUTOŠKOLA JAN POLTER nabízí 
výcvik na skup. B, A, kondiční jízdy. 
20 let praxe v oboru. Praha 8, Boh-
nice, Ratibořská 30. Tel.: 736 45 00 
10, www.autoskola.servis.cz.

DOUČOVÁNÍ účetnictví, matemati-
ky a informatiky SŠ. Tel.: 603 14 21 
09, www.vachtova.cz.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA anglického 
a německého jazyka, dospělí. Praha 
8. Kvalifi kovaná a trpělivá lektorka, 
pokrok jistý. Tel.: 777 02 46 88, 
www.fi remnianglictina.cz.

HÁJEK, ZEDNÍK, ŽIVNOSTNÍK, 
provádím veškeré zednické, obkla-
dačské, bourací a malířské práce, 
rekonstrukce bytů a domků v Praze 
a okolí. Tel.: 777 67 03 26.

STAVEBNÍ DOZOR – stavební 
úpravy, rekonstrukce, novostavby. 
Tel.: 603 41 04 00, e-mail: s.dozor@
seznam.cz.

MÁTE STRACH Z HROMADY REA-
LITNÍCH KANCELÁŘÍ? Přesto 
chcete prodat svůj byt, RD, chatu? 
Obraťte se na nás. S námi se budete 
cítit jako doma. K + K Consulting, 
spol. s r. o., e-mail: andrlova@bez-
hledani.cz, tel.: 777 14 29 26.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýr-
nické 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 
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 1 
do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 1 do 
14 000 Kč, včetně poplatků. Zařízení 
na dohodě. Tel.: 220 80 62 45, 605 
84 50 88.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET-
NICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.: 
606 57 10 92.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE, 
ROLETY, sprchové zástěny, shrno-
vací 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 vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte 
cokoli, možno i dekret - nájemní 
smlouvu, i v domě s majitelem, 
podnikový a pod. I zdevastovaný, 
v soudní žalobě, neoprávněně obsa-
zený, s nežádoucím nájemníkem, či 
s jakoukoli právní vadou. Veškeré 
formality zajistím, zaplatím stěho-
vání i případné dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na 
vystěhování. Seriozní jednání, plat-
ba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

SOLARIUM – FITNESS, masáže, 
nově kosmetika. Posilovny rozděleny 
ženy – muži. Otevřeno denně. Adre-
sa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284 
82 12 25, www.solarium-fi tness.cz.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! 
Živnostenské i domácí zde jsou čísla 
volací: 603 27 47 04, záznamník + 
fax.: 283 92 05 73.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ 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 infor-
mace na tel.: 603 80 63 70, www.
autoskolatrio.cz. Další střediska na 
Praze 7 a 9.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ 
VÝROBA, masiv – dýha – lamino. 

Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, 
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608 
25 35 49.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, 
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESL-
NÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTO-
NOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI 
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

KERAMICKÉ STUDIO Malvína pro-
vádí nábor nových kurzistů z řad dětí 
i dospělých. HLASTE SE NA TEL.: 720 
47 98 99, Čimická 780, Praha 8 - 
Čimice, v obchodním centru Draháň.

PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK 
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721 58 
69 36.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo 
se snadno vytáhne ke stropu - rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

5 500 Kč ZAPLATÍM ZA STARÝ 
RUSKÝ ZLATÝ 10 RUBL. 3 500 Kč 
za zlatý svatováclavský dukát. Kon-
takt: Interantik, Pod Pekárnami 3, 
Praha 9, tel.: 605 82 94 40.

FA J. MACHÁČ – rekonstrukce 
umakartových koupelen obkladový-
mi panely – bez bourání, nepořádku 
v bytě - rychle (3 – 5 dní) a levně 
(od 25 000 Kč). Výměny van, baterií, 
klozetů kuchyňských desek, instala-
ce sprchových koutů, pokládka dlaž-
by, PVC, koberců, lepení podhledů, 
malování, drobné zednické a jiné 
práce na zvelebení Vašeho bytu. 
Tel.: 777 32 54 66.

MASÁŽE přímo u metra Kobylisy. 
Slevy důchodcům, těhotným, dětem, 
od PO do PÁ. Ceny od 250 Kč. Tel.: 
776 14 51 63, 773 20 33 25.

ROZHODLI JSTE SE PRO REKON-
STRUKCI nebo přeměnu Vašeho 
bydlení? Zavolejte nám, rádi Vám 
poradíme a vypracujeme cenovou 
nabídku. Vše kvalitně, rychle a podle 
Vašich představ. Tel.: 725 83 66 77.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTA-
HOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalounění. 
Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlas-
ka 16, Praha 8 - Libeň, PO – PÁ 8.00 
– 13.00, 14.00 – 18.00 hod., tel.: 
284 82 21 81.

DOPLŇOVÁNÍ KAZET DO TISKÁ-
REN na počkání. Kontakt: Norma, 
MHD Štěpničná, tel.: 737 07 12 97, 
www.inkservis.cz.

LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře 
a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

PRONAJMU HLÍDANÉ GARÁŽO-

VÉ STÁNÍ v objektu Velká Skála, 
Praha 8, Vřesová ulice. Tel.: 728 26 
44 31.

HLEDÁM PRÁCI na pozici vrátná 
nebo tel. spojovatelka. Tel.: 212 23 
69 54.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňová 
evidence, daňové poradenství. Tel.: 
605 48 87 14, e-mail: martinabin@
seznam.cz.

OBCHODNÍ importně – exportní fi r-
ma s působištěm na Praze 8 – Ládví 
hledá spolehlivou zaměstnankyni na 
zkrácený pracovní úvazek pro kan-
celářskou činnost a práci ve skladu. 
Požadavky: němčina komunikativní, 
PC uživatelsky, řiď. průkaz sk. B. 
Pracovní doba: PO – PÁ 9.00 – 15.00 
hod. Odpovědi zasílejte prosím na e-
mail: etc-trade@volny.cz. Tel.: 283 
88 09 37.

PRODEJ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 
v ul. Hnězdenská, u pol. Mazurská 
za 175 000 Kč. Tel.: 777 28 37 75.

ANGLIČTINA VE VAŠÍ FIRMĚ 
– zkušená lektorka k vám dochází. 
Skupinová i individuální výuka. 500 
Kč/90 min. Tel.: 605 40 57 43.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73 
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG., 
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE, 
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ 
A PERMANENTNÍ MAKEUP. Nízké 
ceny, Palmovka. Tel.: 736 64 40 55.

KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.: 
603 83 31 07.

STROPNÍ PODHLEDY, komfortní 
s vyrovnáním stropu, možnost mon-
táže i zateplení. Tel.: 606 37 34 23, 
www.stropnipodhledy.cz. 

MASÁŽE - klasická, čínská meridiá-
nová, hlavy - relax, moxování, baňky 
- fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická. 
Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05.

MODELÁŽ NEHTŮ na Praze 8 
u metra „Palmovka”. Tel.: 733 50 
23 12.

OBCHODNÍ ASISTENTKU přijme-
me na částečný úvazek pro jedná-
ní s klienty na přepážce pojišťovací 
kanceláře v Praze 8 – Bohnicích. 
Požadujeme: SŠ s maturitou, bezú-
honnost, kultivovaný vzhled a komu-
nikativnost. Tel.: 777 70 22 07, e-
mail: petr.bernas@iallianz.cz.

HLEDÁM PANÍ na občasné hlídání 
batolete i na pomoc v domácnosti. 
Bydlím blízko metra Ládví. Tel.: 773 
21 88 51.

www.chalupa-dolni-morava.cz
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