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Vážení spoluobčané,

minulý měsíc se mi po dlou-

hé době stala věc, kterých nejen 

komunální politik nezažije příliš 

mnoho. A přitom je to v podsta-

tě koření jeho práce, skutečnost značně motivující, vybízející k ještě 

většímu zájmu o řešení problémů lidí. Ano, je to tak. Dostal jsem 

od několika z Vás pochvalu!

Chtěl bych i tímto sloupkem za ni poděkovat obyvatelům domu 

v Zenklově ulici 90. Nedivím se jim, že nechtěli žít pod jednou stře-

chou s agresivními, pořádek nemilujícími lidmi, kteří v přízemním bytě 

neměli co pohledávat. Je v této souvislosti škoda, že v České republice 

nejsou zákony dávající majitelům domů, tedy i obcím, výraznější mož-

nosti tyto problémy rychle řešit. Musejí se pak hledat složité právní 

kličky, což řešení situace zbytečně oddaluje.

Radnice vyklizením tohoto libeňského bytu odstartovala určitý pro-

ces, který jako pravicový politik musím podporovat. Skutečně není 

možné, aby řádný člověk trpěl tím, že se jeho nezodpovědný soused 

neumí chovat a je mu všechno jedno. Proto bych vzkázal všem, kteří 

buď neplatí nájem a ani se to nesnaží s radnicí řešit, nebo rovnou 

bydlí bez platného dekretu: Dejte si věci do pořádku! Pochvaly totiž 

začínám mít rád.

Příjemné prožití vánočních svátků Vám všem přeje

 Josef Nosek

 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Ve školkách mají přednost děti z Prahy 8 

 „Mateřské školy budou podle těchto krité-

rií přednostně přijímat děti s místem trvalé-

ho pobytu na území naší městské části, což 

ovšem nezahrnuje celý správní obvod Praha 8. 

Přesněji řečeno, jedná se pouze o ta území, 

kde samosprávu vykonává radnice Prahy 8,” 

vysvětlil  místostarosta Prahy 8 Martin Roubí-

ček. 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských 

škol zahrnují i další body, mezi nimi například 

upřednostnění dětí v posledním předškolním 

roce, dětí zapsaných k celodennímu pobytu, 

jejichž zákonný zástupce je samoživitel, sou-

rozenců již docházejících žáků, a také dětí 

zapsaných k celodennímu pobytu, jejichž oba 

zákonní zástupci jsou zaměstnáni, popřípadě 

podnikají.

„U mateřských škol je oproti základním ško-

lám situace složitější. Přednost tedy dostanou 

děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 

8, a to nejprve ty s odkladem, či předškoláci. 

Poté děti samoživitelů a samoživitelek. A také 

děti zaměstnaných rodičů,” shrnul místosta-

rosta. Podle něj do mateřských škol mohou být 

přijaty i děti s trvalým pobytem mimo Prahu 8, 

pokud ovšem budou volné kapacity.

Může se tedy stát, že pro některé děti, které 

by maminky chtěly umístit do školky na čty-

ři hodiny denně, respektive pět dnů v měsíci, 

nebude v daném termínu zápisu volno. S ohle-

dem na skutečnost, že mateřinky navštěvuje 

přes 2 500 dětí, lze říci, že každý měsíc dochází 

ke změnám ve školkách, například odstěhová-

ním. Takže i tyto děti se mohou v mateřských 

školách umístit. 

Podle kritérií pro přijímání dětí do základních 

škol budou upřednostňovány zejména děti 

s místem trvalého pobytu v MČ Praze 8 v pří-

slušném školském obvodu, případně z jiné-

ho školského obvodu, jejichž sourozenec již 

navštěvuje danou základní školu, eventuálně 

mateřskou školu, která je její součástí. Upřed-

nostněny  mohou být i děti z jiného školského 

obvodu s přihlédnutím k sociální potřebnosti 

(samoživitelé apod.).

„Skutečnost, že městská část preferuje míst-

ní děti, je logická a navíc vůči Praze 8 hospo-

dárná. Školství podporujeme velmi významně 

– v roce 2008 výdaje do této oblasti přesáhnou 

zcela jistě čtvrt miliardy korun, což předsta-

vuje skoro třetinu rozpočtu celé městské čás-

ti,” dodal místostarosta. Rodiče dětí sice hradí 

poplatky, u mateřských škol ve výši 600 až 

800 korun měsíčně, v případě základních škol 

pouze za školní družinu a klub. Ty však nákla-

dy městské části nikdy nepokryjí.  -hš-

Návštěva na policii.
Vedoucí karlínského policejního oddělení Zdeněk Fejfar představuje 

dětem ze Základní školy Lyčkovo náměstí fungování služebny ve Vít-

kově ulici. Děti si mohly prohlédnout její moderní vybavení, seznámit 

se s prací policistů a získat informace, jak postupovat při krizových 

a neočekávaných situacích. Velký zájem vzbudila i cela předběžného 

zadržení.  -tk-

Systém přijímání dětí do mateřských a základních škol se mění. Vedení radnice souhlasilo se zněním krité-
rií školských zařízeních zřízených MČ Praha 8 k přijímání dětí, podle nichž by měli ředitelky a ředitelé škol 
postupovat.

Síť zůstane zachována
Rada osmé městské části schválila zacho-

vání současné sítě základní a mateřských 

i pro rok 2009/2010. „Předložená informa-

ce totiž potvrzuje, že kapacita mateřských 

i základních škol je dostačující,” konstatoval 

zástupce starosty Martin Roubíček. 

K 1. září 2008 navštěvovalo čtyřiadvacet 

mateřských škol zřizovaných MČ Praha 8 cel-

kem 2502 dětí. Patnáct základních škol zřizo-

vaných MČ Praha 8 navštěvovalo ke stejné-

mu datu celkem 5734 žáků, což je nejméně 

od roku 1996/97, kdy do škol docházelo 7666 

žáků. Pokles je setrvalý a týká se i počtu tříd 

(336 v roce 1996/97, 265 v roce 2008/09).

-hš-
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„Souhlasili jsme pouze v jed-

nom případě, a to v Libni při ulici 

Sokolovská, kde jsou v součas-

nosti stavebniny. Za podmínky, že 

využití bude v souladu s územním 

plánem a zapojením stávajících 

dřevin. Důležitější však je, že 

nesouhlasíme s obchodní využitel-

ností tří lokalit v Bohnicích, dvou 

lokalit v Kobylisích a jedné loka-

lity v Libni. Jedná se o plochy 

se stávající zelení, s parkovišti, 

a o plochy, kam nechceme, aby 

se rozšiřovala výstavba,” prohlásil 

starosta Prahy 8 Josef Nosek. 

Příkladem mohou být pozemky 

v Bohnicích jižně od ulice Pod-

hajská pole a východně od ulice 

Bukolská, pozemky mezi ulicemi 

Střelničná a Davídkova (Taussi-

gova) v Kobylisích či vnitroblok 

panelových domů u ulice Taussi-

gova v Kobylisích. „Můžeme ujistit 

místní občany, že v souladu s naší 

koncepcí zachovávat zelené plo-

chy, zejména pak na sídlištích, 

budeme vždy vystupovat proti 

jakýmkoli záměrům na zástavbu,” 

řekl starosta. 

Podle něj to potvrzuje i jiné 

rozhodnutí rady z 12. listopadu, 

kdy nesouhlasila s projektovou 

dokumentací pro územní řízení 

pro příjezdovou komunikaci k plá-

nované stavbě bytového domu 

Troja Horizons, kterou investor 

plánuje v sousedství křižovat-

ky ulic K Pazderkám a Lodžská, 

poblíž polikliniky. „K této stavbě 

jsme v předchozích letech vydali 

již čtyři zamítavá stanoviska, nyní 

páté. Trváme na využití ploch 

jako izolační zeleň,” přiblížil sta-

rosta snahu radnice o zachování 

zeleně v Bohnicích.

Zároveň však varuje. „I když 

se zástupci samosprávy ke stavbě 

vyjádří negativně a mohou se tře-

ba stavět na hlavu, státní správa, 

to znamená stavební úřad, kte-

rý musí postupovat pouze podle 

zákonů a vyhlášek, toto v rámci 

řízení nemusí uznat. Nesouhlas-

né stanovisko městské části zde 

proto nehraje zásadní roli, což 

občané nevědí.” -hš- 

Radnice odmítá výstavbu na větších pozemcích

„Zpomalovací práh je umístěn v části Hovor-

čovické ulice, kde se nalézají tři školní zaříze-

ní. Kromě základní školy zřizované městskou 

částí je tam také Obchodní akademie a Střední 

podnikatelská škola. Zároveň v těsné blízkosti 

škol na podzim opět ožil sportovní areál, kde 

trénuje fotbalová mládež Admiry Kobylisy. Část 

rodičů vozí své děti do školy či na tréninky auty 

a bohužel někteří z nich si tuto silnici pletli se 

závodní dráhou. Proto jsme se rozhodli snížit 

riziko možné nehody a nechali tam umístit zpo-

malovací práh,” řekl Tomáš Mrázek, radní MČ 

Praha 8. 

S instalací různých bezpečnostních prvků 

na „osmičkových” komunikacích počítá radnice 

i v budoucnu. „Vždy však s naším návrhem musí 

souhlasit Policie a správce komunikace a přede-

vším musí mít své opodstatnění. Pokud se bude 

jednat o podobný případ jako je Hovorčovická 

ulice, tak nebudeme váhat,” dodal Mrázek. -hš-

Bezpečnost dětí před školami 
v Hovorčovické ulici se zvýšila 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 obča-

ny na pravidelná setkání, která se uskuteční 

17. 12. 2008 a 7. 1. 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 20. 1. 

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.

Setkání s politiky

Rada osmé městské části z velké míry nevyhověla žádosti Inženýringu dopravních staveb a. s. o posouzení 
obchodní využitelnosti pozemků nad pět tisíc m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Z celkem sedmi lokalit 
vedení radnice nedoporučilo k obchodním aktivitám šest celků.

Radnice Prahy 8 pokračuje ve zvyšování bezpečnosti na silnicích na úze-
mí městské části. Poslední novinkou je zpomalovací práh v Hovorčovické 
ulici, jehož instalaci zajistila Technická správa komunikací.
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Radnice nesouhlasí ani s možnou výstavbou poblíž Cafourkovy ulice.
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Krátce

Občané mohou ocenit 
významné činy roku

Do konce roku přijímá radnice Prahy 8 

návrhy na udělení ocenění Purpurová oktáva 

a Zlatá oktáva, která městská část uděluje 

za významné ovlivnění veřejného dění v Pra-

ze 8 v uplynulém roce. „V případě Purpuro-

vé oktávy se jedná o ocenění za vynikající 

reprezentaci Prahy 8, v případě Zlaté oktávy 

o významný, mimořádný čin. Oceněn může 

být jak jednotlivec, tak skupina,” řekla mís-

tostarostka Vladimíra Ludková. Návrhy na 

ocenění mohou posílat obyvatelé nebo insti-

tuce z celé republiky. Navržení však musí mít 

bydliště či místo působnosti na území MČ 

Praha 8, a to minimálně v kalendářním roce, 

za který se ocenění udělují – v tomto případě 

v celém roce 2008.  -hš-

Advokáti zdarma 
pomohou při privatizaci

Rada osmé městské části schválila, 

v návaznosti na letos zahájený prodej byto-

vého fondu, výběr advokátní kanceláře, kte-

rá bude bezplatně poskytovat právní služby 

všem zájemcům, jichž se prodej domů týká. 

„Vybrali jsme advokátní kancelář, která bude 

oprávněným zájemcům nabízet právní služ-

by. Podle smlouvy bude advokát poskyto-

vat právní poradenství na úřadě v úředních 

dnech, to znamená v pondělí a ve středu, 

vždy od 14 do 18 hodin,” uvedl starosta Josef 

Nosek. Kromě této nabídky zjednodušuje 

Městská část Praha 8 lidem z prodávaných 

domů situaci i tím, že zdarma nabízí proná-

jem sálů v „bílém domě” a v KD Krakov. „Lidé 

se tak nemusí scházet po sklepích,” dodává 

starosta. Právní poradna funguje v Grabově 

vile, Na Košince 1.  -hš-

Auta možná budou střežit kamery
Stěžejní část projektu Bezpečná Osmička - multifunkční dohledové cen-
trum – je již připraveno do plného provozu. Bylo vybudováno v suterén-
ních prostorách úřadu městské části, v takzvaném Bílém domě. Nejdříve 
bylo nutné provést několik drobných stavebních úprav k vytvoření tech-
nického zázemí pro datová úložiště a další zařízení nezbytná pro provoz 
centra. Do provozu byla připravena dvě pracoviště operátorů s jedním 
záložním pro případ mimořádné potřeby.

Podle slov Libora Pauluse, vedoucího odboru 

krizového řízení, v jehož gesci je multifunkč-

ní dohledové centrum budováno, proběhlo vše 

bez komplikací a k oživování centra by mělo do-

jít v průběhu prosince. V současné době se řeší 

otázky spojené s připojováním objektů městské 

části k centru. První elektronické a kamerové 

systémy, nad kterými bude mít  centrum dohled, 

budou budovy úřadu. Pak bude následovat 

budování optických tras mezi dohledovým cen-

trem a objekty, ve kterých byl v rámci projektu 

kamerový systém již vybudován. 

V roce 2009 pak bude projekt pokračovat 

výstavbou dalších kamerových systémů na 

školských zařízeních a protože občané vyjádřili 

formou ankety přání umístit kamerové systémy 

v blízkosti parkovacích míst na sídlištích, zaměří 

se tvůrci projektu i na tuto problematiku. -vk-  

Návštěvní hodiny správních fi rem

Navatyp Group 
- pondělí a středa, vždy od 8.00 do 
12.00 hodin a od 14.00 do 18.00 hodin

JUDr. Hana Slabá 
- pondělí a středa, vždy od 7.30 do 
12.00 hodin a od 14.00 do 18.00 
hodin. K tomu ještě v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 7.30 do 8.30 hodin

Austis 
- pondělí a středa od 8.00 do 18.00 
hodin vyjma polední přestávky 

Výsledky ankety na stránce www.praha8.cz:
Souhlasíte se střežením parkovišť na sídlištích
v Praze 8 kamerovým systémem?

Ano (383) 

Ne (43) 

Nemám názor (23) 

Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se 
stanoví místa a čas, na kterých lze 
provozovat výherní hrací přístro-
je, platí od 1. ledna letošního roku. 
Podle záměru vedení města by ten-
to právní předpis měl být pravidel-
ně aktualizován. Městská rada na 
přelomu listopadu a prosince pro-
jednala návrh na první změnu. 

„Návrh na změnu vyhlášky byl připraven na 

základě výsledků připomínkového řízení měst-

ských částí a opakovaných kontrol míst, kde 

jsou výherní hrací přístroje provozovány. V pří-

loze vyhlášky, obsahující seznam míst, kde je 

povoleno tyto přístroje provozovat, schvále-

né k 1. lednu 2008, bylo 1 422 lokalit, v nově 

navrženém seznamu je o 226 míst méně,” infor-

moval náměstek primátora Rudolf Blažek. 

Bylo navrženo vyřadit ta místa, kde dochá-

zí k porušení principů provozování výherních 

hracích přístrojů (VHP) odsouhlasených radou 

22. dubna 2008, dále místa navržená městský-

mi částmi k vyřazení, kde nejsou VHP provozo-

vány. Pokud jde o vyřazení míst z důvodu nedo-

držování provozního principu, jedná se o taková 

místa, kde bylo při kontrolách zjištěno opako-

vané nedodržování závažného charakteru nebo 

většího rozsahu.                                       -jf-

Multifunkční dohledové centrum - srdce projektu Bezpečná Osmička.

Město mění vyhlášku o automatech
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Zpravodajství

Krátce

Prahy 8 se týkají tři 
změny územního plánu

Rada osmé městské části schválila text 

vyjádření k návrhu zadání celoměstsky 

významných změn stávajícího Územního 

plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy; kon-

krétně souhlasila se změnou územního 

plánu týkající se stavby hasičské stanice 

v Čimicích. Zároveň však konstatovala, že 

se pro příliš obecný popis nemůže zásadně 

vyjádřit k změnám územního plánu, které 

se týkají revitalizace lokality Masarykovo 

nádraží – Florenc a výstavby nové budovy 

Muzea HMP.

„Prahy 8 se týkají tři změny, přičemž sou-

hlasit můžeme pouze se změnou týkající 

se hasičské zbrojnice v Čimicích, která by 

měla stát u budoucího přivaděče z Měst-

ského okruhu,” uvedl starosta Josef Nosek. 

V současné době jsou předmětné pozemky 

součástí zemědělského fondu. -tk-

Radnice nepovolí místa 
podnikání na adrese 
úřadu

Vedení radnice rozhodlo, že Úřad MČ 

Praha 8 nebude povolovat umisťování mís-

ta podnikání fyzických osob v sídle úřadu, 

na takzvané úřední adrese sídla ohlašovny. 

„Rozhodnutí rada přijala v návaznosti na 

novelu zákona o živnostenském podnikání, 

která nabyla účinnosti letošního 1. červen-

ce,” sdělila tajemnice úřadu Jana Vaněčková. 

Podle zákona je nyní k umístění místa podni-

kání fyzických osob nutný souhlas obce, do 

té doby mohli podnikatelé nahlašovat jako 

místo podnikání adresu úřadu i bez souhlasu 

obce.  -tk-

Druhý pohled na bezdomovectví
Může se to stát každému. Dalo by se vymyslet hned několik scénářů, jak 
může přijít o bydliště člověk, který se cítil bezpečně a zajištěně, který 
měl okolo sebe lidi, kterým na něm záleželo. Mezi bezdomovci je hod-
ně překvapených lidí, kteří nejprve prožili rozvod, následně se pokoušeli 
přespávat v práci a u známých a nakonec přišli i o toto zázemí. Pak zjistili, 
že nemají nikoho, na koho by se mohli obrátit.

V téhle chvíli musí nastat moment, ve kterém 

bude jasné, kam jít a komu sdělit: Je mi líto, 

ale už nevím, co dělat dál, zůstávám v situaci 

bez domova. Jsem bezdomovcem. V téhle chví-

li – říkejme jí zásadní preventivní moment – je 

nutná pomoc společnosti. Nenastane-li (a ona 

nenastává), roztočí se kolotoč postupného a pro-

gresivně se prohlubujícího sociálního vyloučení. 

Protahuje se návyk na situaci životního stylu na 

okraji společnosti. 

Každým dnem se prohlubuje úpadek lidství, 

hygiena je nedostupná, komunikace s ostatními 

nemožná. Zásadní preventivní moment musí být 

ošetřen. Každý člověk musí vědět, kam se obrá-

tit, když mu hrozí sociální vyloučení kvůli ztrátě 

bydliště. Tady není o čem přemýšlet, v té prv-

ní fázi, v momentu vzniku problému, skutečně 

nepotřebuje nic jiného, než mít kde bydlet. Tedy 

sociální bydlení na dobu, než se mu podaří se se 

svou sociálně nepříznivou situací vyrovnat vlast-

ními silami. Člověk, který žije na ulici delší dobu, 

už bude potřebovat více, navíc nebude jisté, zda 

se dokáže „vrátit zpět”. Čím déle je člověk bez-

domovcem, tím hůře se vrací, navíc s vědomím, 

že ostatní ho nechali ve štychu. Ztrácí sebevě-

domí, seberefl exe je problematická, důvěra ve 

společnost je ztracená.

Někdy se zapomíná, že takzvaní bezdomov-

ci jsou dospělí lidé. Stejní, jako každý z nás. 

S příslušnou dávkou hrdosti, která jim nedovolí 

nechat s sebou manipulovat. Je-li manipulace 

a péče příliš, hrdost jim nedovolí přijmout nabí-

zenou pomoc. Nejsou to děti.

Iluze, že lidé, kteří nic nevlastní a nemají ani 

střechu nad hlavou, nemůžou být rovnocenný-

mi partnery v řešení své situace, je nebezpečná 

a scestná. 

Řešíme-li situaci již prohlubujícího se bezdo-

movectví a vycházíme-li z potřeb člověka, pak 

nutně docházíme k významu terénní sociální 

práce. Terénní sociální pracovník lidi bez domo-

va sám oslovuje a nabízí účinnou pomoc. Nabí-

zí řešení způsobem, který pomůže situaci řešit 

– ovšem nevnucuje svou pomoc, nemanipuluje. 

Respektuje individuální osudy a vůli lidí.

V Praze žijí zhruba dvě tisícovky lidí bez 

domova. Přitom náš stát nemá ucelenou koncep-

ci prevence a řešení bezdomovectví. Koncepce 

vytvářené na úrovni obcí bývají direktivní, mani-

pulující a polovičaté. Podporu potřebují nezisko-

vé organizace, které k problému zajišťují odbor-

ně-lidskou podporu, sociální práci a především 

– poskytují přístřeší na dobu, než člověk obnoví 

svou víru k systému a sám k sobě.

Každá obec či kraj by měly vědět na základě 

mapování potřebnosti sociálních služeb, které 

služby potřebuje k tomu, aby se problém sociál-

ního vyloučení neprohluboval. Takové prohlubo-

vání problému je nejen nelidské, ale také neeko-

nomické a nebezpečné ve svých důsledcích.

Jak je to s represí – například v podobě 

„vyvážení” lidí bez domova za hranice města? 

Jde o neúctu k člověku, o povýšenectví, o nedo-

statek empatie a lidství. O častém názoru, že 

takzvaní bezdomovci jsou jiní, jsou nebezpeční 

a nepřijatelní. Jak známo, pýcha předchází pád. 

Zvýšená kriminalita je následkem dlouhodobě 

neřešené situace sociálního vyloučení lidí bez 

domova a absence celostátní účinné koncepce.

Mgr. Ivana Janišová, psycholožka

Nová cyklostezka.
Od Elsnicova náměstí přes Thomayerovy sady až po vyústění na 

Povltavskou ulici (zhruba v místě pod nemocnicí Bulovka) se nyní staví 

a značí cyklostezka. Práce by měly být hotovy do konce letošního roku. 

Součástí nové cyklostezky je i umístění takzvaného hmatného pásu - 

tedy pruhu ze speciálních dlaždic, který oddělí cyklostezku od chodců. 

„Buduje se zejména pro bezpečnost zrakově hendikepovaných,” sdělil 

radní Tomáš Mrázek. Tento úsek je součástí páteřní cyklotrasy A2, kte-

rá protíná Prahu od Zbraslavi po Drahaňské údolí a vede podél toku 

Vltavy. -tk-Fo
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Inzerce

(Placená inzerce)

Váš nový domov nad Vltavou – Větrušice u PrahyVáš nový domov nad Vltavou – Větrušice u Prahy
   Tel.: + 420 283 880 615, +420 777 660 220 info@rpsplus.cz, www.rpsplus.cz

Cena RD včetně DPH 4 414 500 Kč  
součástí ceny je i terasa, oplocení a terénní úpravy

  Vzorový dům

• Výjimečná lokalita pro milovníky klidu na hranici přírodní rezervace 
 s krásným výhledem
• 8 energeticky úsporných dvojdomů s dispozici 4-5+kk, včetně garáže, 
 s oplocenou  zahradou  od 378 - 735 m2

• Užitná plocha domu 164 m2, zastavěná plocha 99,16 m2

• Kvalitní cihlové materiály, energeticky úsporná plastová okna
• Pouhých 10 km od stanice metra Kobylisy, PID
• Financování formou úvěru zajištěno (Placená inzerce)

(Placená inzerce)

POJĎTE SE S NÁMI PROJÍT ...
KČT Kobylisy společně s KČT Praha 
a Oborovou zdravotní pojišťovnou 
pořádá 

v neděli 11. ledna 2009 - 11. ročník pochodu IVV

„ZIMNÍ PRAHOU 2009”

START: 9.00 –  10.30 hod. Letňany – metro „C”
Spojení: Metro „C” Letňany (výstup vpravo směr 
 BUS Letňany, Čakovice...), 
TRASA:   11 km (Letňany – Čakovice – Ďáblice - Kobylisy)
CÍL: 11.00 – 13.00 hod. Kobylisy, rest. „U Blekotů” 
Startovné: 5 Kč mládež do 15 let
 15 Kč členové KČT + pojištěnci OZP + senioři
 30,- Kč  ostatní
Upozornění: Každý se účastní na vlastní nebezpečí, 
Kontakty: Turistické infocentrum KČT – tel.: 224 49 83 55, 
 e-mail: info@kct.cz
 KČT Praha – tel.: 224 26 19 19, 
 e-mail: praha@kct.cz; 
 www.kct.cz 
 KČT Kobylisy – Ing. Ivan Press, Klecanská 19,
 182 00 Praha 8, e-mail: kct-kobylisy@cmail.cz;
 www.kct-kobylisy.info/pochody
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Téma

„Osmičlenná rodina tam měla podle svého tvr-

zení žít na základě dohody s původním nájem-

cem, ten však zemřel. Užívání bytu tak bylo 

neoprávněné, protože neměli nájemní smlouvu. 

Navíc městská část neměla z bytu žádný příjem 

a tito lidé obtěžovali řádné nájemce,” uvedl sta-

rosta Prahy 8 Josef Nosek.

Radnice našla právní formu, jak se do bytu 

dostat a vytěsnit osoby neoprávněně okupující 

tyto prostory. Na základě uplatněného zadržova-

cího práva byl jejich majetek zabaven a sepsán 

exekutorem. V následné dražbě bude vydražen 

tak, aby alespoň zčásti pokryl vzniklý dluh. „Nic-

méně hlavní je, že neoprávněné užívání bytu 

nikomu jen tak neprojde. Nelze přeci tolerovat, 

aby na nezodpovědnost druhých dopláceli řádní 

občané,” prohlásil starosta. 

Obyvatelé vystěhovávaného bytu přiroze-

ně s postupem radnice nesouhlasili. Podle nich 

poctivě platili například elektřinu a plyn. „Platby 

elektrárnám a plynárnám s placením nájemného 

nijak nesouvisí,” vysvětlil advokát Václav Slá-

dek. 

„Nájemníci” byli vystěhováni bez bytové 

náhrady, byt byl zabezpečen mřížemi, aby do 

něj případně nemohly nezákonně vniknout jiné 

osoby.  -hš, tk-

Radnice začala vystěhovávat neplatiče
Radnice osmé městské části vystěhovala rodinu, která neoprávněně užívala byt v činžovním domě v Zenklově 
ulici. V Praze 8 se jednalo o premiéru, kdy zástupci radnice za přítomnosti bezpečnostní agentury, exekutora 
a advokáta využili práv majitele nemovitosti a vstoupili do „vlastních prostor”. Stalo se tak i na základě podnětů 
sousedů, kteří si na hlučné a nepořádné chování stěžovali. 

Dá se ze strany radnice očeká-

vat tvrdší přístup vůči neplati-

čům i do budoucna?

Určitě. Nemůžeme totiž tolero-

vat, aby lidé, kteří řádně plní své 

povinnosti nájemce, dopláceli na 

ty nezodpovědné. Zvláště v pří-

padech, jako byl ten v Zenklo-

vě 90. Tam se totiž nejednalo 

jen o neplacení nájemného, ale 

i o neustálé porušování dobrých 

mravů v domě. Nepořádek, hluk 

a vyhrožování ostatním obyvate-

lům domu byly na denním pořád-

ku. Navíc tyto osoby neměly ani 

platnou nájemní smlouvu. V tako-

vých případech chceme být oprav-

du nekompromisní.

Radnice musela pro tento krok 

složitě hledat právně nenapad-

nutelnou cestu. Uvítal byste 

v této oblasti změnu zákonů 

tak, aby pronajímatelé měli 

snazší možnost řešit podobné 

případy?

Samozřejmě. Ale jedná se spí-

še o rychlost rozhodování našich 

soudů. Teď máme několik případů, 

kdy se Městská část Praha 8 soudí 

s neplatičem nájemného o vyklize-

ní bytu i několik let. Nechápu, proč 

soudům trvá takovou dobu vydat 

pravomocný rozsudek. Obecně je 

zákonná ochrana nájemců, kteří si 

neplní své povinnosti, přehnaná. 

A doplácejí na to ti slušní a samo-

zřejmě pronajímatelé, tedy i obce.

Co byste doporučil lidem, kteří 

se dostali do problémů s pla-

cením nájemného nebo nema-

jí platnou nájemní smlouvu 

k bytu?

To je velmi individuální. Nikdy 

se neodmítáme zabývat situací 

lidí, kteří se dostali do problémů 

a mají snahu věc řešit. Dále pak 

často řešíme problémy v přípa-

dech, kdy nebyly splněny podmín-

ky přechodu nájmu po zemřelém 

nájemci a obyvatel bytu se ocitne 

bez nájemní smlouvy. Tam větši-

nou vyhovíme žádostem o pone-

chání v bytě a vystavení nové 

smlouvy, stanovujeme však vyšší, 

smluvní nájemné. Samozřejmou 

podmínkou však je, že je za byt 

řádně placeno.

Avšak v případech, kdy se do 

bytu někdo takzvaně nabourá, 

neplatí a ještě obtěžuje všechny 

okolo, neexistuje jiná cesta než 

vyklizení bytu.  -vk-

Slušní nemohou doplácet na nezodpovědné
Jedním z hlavních koordinátorů akce v Zenklově ulici byl předseda bytové komise Ondřej Gros. Podle něj je právní 
ochrana nájemců, kteří neplní své povinnosti, přehnaná. 

Podle šéfa bytové komise Ondřeje Grose radnice proti neplatičům nájem-
ného přitvrdí.
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Před domem v Zenklově ulici poblíž stanice tramvaje U Kříže se dopoledne 
začali scházet zástupci radnice a lidé z bezpečnostní agentury.

Po vyklizení bytu se okna i vchod do bytu zabezpečil mřížemi, což má 
zabránit přístupu neoprávněných osob.

Téma

Při vyklízení bytu asistoval i exekutor. Následně vydražený majetek by 
měl alespoň zčásti pokrýt vzniklý dluh.

„Nájemníci” vyslechli argumenty radnice, bez problému byt opustili.
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Životní prostředí

Krátce

Nefunkční asfaltové plochy 
se mění v zeleň

Osmá městská část nechá do poloviny 

prosince zlikvidovat nefunkční asfalto-

vé plochy ve Famfulíkově ulici na sídlišti 

Ďáblice a na sídlišti Invalidovna. „Plochy 

budou zatravněny s předpokladem, že na 

jaře, podle fi nančních možností, budou 

dosazeny dřevinami,” uvedl zástupce sta-

rosty Josef Vokál. Náklady na základní 

revitalizaci jedné plochy na sídlišti Ďáb-

lice a tří ploch na Invalidovně přijdou 

osmou městskou část na celkem půl mili-

onu korun.  -hš-

Praha 8 přebírá pozemek 
v Kobylisích

Osmá městská část získala do své péče 

pozemek s plochou zeleně a parkový-

mi úpravami, který leží pod Kobyliským 

náměstím, při ulici Uzavřená. „O svě-

ření pozemku jsme v polovině loňského 

roku požádali Hlavní město Prahu. Hlav-

ním důvodem byl fakt, že se o pozemek 

a zeleň nikdo dostatečně nestaral. To 

chceme změnit a vytvořit místo, kam 

budou lidé rádi chodit odpočívat,” infor-

moval zástupce starosty Martin Roubíček. 

Na pozemku byla po vybudování metra 

Kobylisy osazena zeleň a byl doplněn par-

kovými prvky. Byly tam vysázeny stromy, 

zbudovány parkové cesty, nainstalovány 

koše a lavičky. O plochu se však nikdo 

nezačal řádně starat.  -hš-

Psí louka prošla úpravami
Radnice Prahy 8 vyčlenila tři sta pade-

sát tisíc korun na částečnou rekultivaci 

a rozšíření plochy a také na opravu oplo-

cení takzvané psí louky v Libni. „Zatímco 

psí louka má sloužit psům, jejich vstup 

je zcela nevhodný na dětská hřiště. Na 

dětském hřišti Libišská jsme proto umís-

tili oplocení, které má fungovat právě 

jako mechanická zábrana proti vstupu 

psů. Hřiště je na malém sídlišti, tak jsme 

doufali, že v rámci menší komunity místní 

pejskaři budou lépe vnímat, že na dětské 

hřiště by psy pouštět neměli. Bohužel, 

oplotit musíme nakonec i toto,” uvádí 

zástupce starosty Josef Vokál. -hš-

„Přesněji řečeno, nechali jsme obnovit nevy-

užívanou plochu kdysi fungujícího hřiště,” pro-

hlásil zástupce starosty Josef Vokál. Hřiště 

bylo zrekonstruováno nákladem více než čtyři 

miliony korun. 

 „Víme, že místní občané na obnovu hřiště 

již netrpělivě čekali. V tomto nefunkčním sta-

vu jsme jej však získali na podzim roku 2006 

od Magistrátu Hlavního města Prahy a samo-

zřejmě jsme nejprve museli náklady na rekon-

strukci zařadit  do rozpočtu. Rekonstrukci jsme 

tak provedli nejdřív, co to šlo,” uvedl místosta-

rosta. 

Rekonstrukcí prošel přibližně půlhektarový 

pozemek, na němž bylo před zahájením prací 

v původním stavu pískoviště, asfaltobetonové 

plochy, cestičky, betonové lavičky a zahradní 

domek. Nevyhovující části hřiště byly vybourá-

ny a odstraněny, na plochách byly vybudovány 

nové pochozí mlatové plochy a dopadové plo-

chy z pryže, vrstvy písku či oblázků. Nyní je 

tam k dispozici dvanáct herních prvků, napří-

klad věžová multifunkční a vodní herní sestava, 

kolotoč, domeček, skluzavka, houpačky, písko-

viště či tabule na kreslení. Samozřejmostí je 

i čtrnáct laviček, odpadkové koše a zatravnění. 

Předpokládaný termín dokončení byl do kon-

ce listopadu. Od vybrané fi rmy, která nejprve 

musela zpracovat projektovou dokumentaci 

a zajistit stavební povolení, zástupci radnice 

staronové hřiště převzali 20. listopadu. -hš-

Radnice obnovila dětské 
hřiště ve Větrušické ulici
Osmá městská část nechala zrekonstruovat nevyužívanou plochu původní-
ho dětského hřiště v ulici Větrušická v Kobylisích. Nově tam vzniklo dětské 
hřiště s dvanácti herními prvky, mimo jiné s věžovou multifunkční a vodní 
herní sestavou.

Děti na hřišti najdou dvanáct herních prvků.

Celková rekonstrukce hřiště ve Větrušické přišla na čtyři miliony korun.

Fo
to

: 
M

. 
M

ař
at

ka

Foto: M. Mařatka
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Životní prostředí

Jirsíkova – Malého
30. 12.
 
Pobřežní – Thámova
16. 12.

Petra Slezáka – Urxova
30. 12.

Nekvasilova (parkoviště za TJ.)
16. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
16. 12.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
30. 12.

Ke Stírce – Na Stírce
16. 12.

Kubišova – U Vlachovky
30. 12. 

U Slovanky – Dolejškova
10. 12.

Štěpničná (parkoviště)
17. 12.

Kubíkova – u DD
10. 12.

Havránkova – Šimůnkova
17. 12.

Kurkova
10. 12.

Šiškova
17. 12.

V Mezihoří
10. 12.

Na Pěšinách – Pod Statky
17. 12. 

Na Přesypu – Pod Přesypem
11. 12. 

Třeboradická
18. 12. 

Gdaňská
11. 12.

Hnězdenská (parkoviště)
18. 12. 

Mazurská (u trafostanice)
11. 12. 

Řešovská 
(u Zelenohorské)
18. 12. 

Korycanská – K Ládví
11. 12. 

Petra Bezruče - U Pískovny
18. 12.

Pod Vodárenskou věží – Společná
30. 12.

Velká Skála – K Haltýři
16. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
10. 12.

Braunerova – Konšelská
17. 12.

Nad Popelářkou
10. 12.

Křivenická 
(u konečné BUS 152 a 181)
17. 12.

U Pekařky 
(sloup VO č. 8)
11. 12. 

Chaberská – Líbeznická
18. 12.

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad PROSINEC 2008

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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Zloději cigaret došel při 
útěku dech

Vzorně se zachovali dva policis-

té z MOP Libeň. Začátkem listopa-

du v době mimo službu šli po ulici 

Zenklova, přičemž zahlédli, jak na 

protější straně ulice utíká mladík. 

Za ním běžela žena, kterou podle 

místní znalosti znali jako prodavač-

ku nedaleké trafi ky, a která křičela 

„zloděj, chyťte ho”. Policisté nepro-

dleně začali mladíka pronásledovat. 

Mladíkovy síly však na policisty 

nestačily. Proto když viděl, že poli-

cisté jej dohání, se slovy „támhle 

to je, vemte si to” odhodil dva kar-

tóny cigaret, což mu nepomohlo, 

neboť byl po pár metrech zadržen. 

Následně bylo zjištěno, že se jed-

ná o 22letého mladíka, který využil 

chvilkové nepozornosti prodavačky 

v trafi ce a odcizil dva kartóny ciga-

ret. 

U nádraží Florenc řádili 
zloději

Hlídky karlínského policejního 

oddělení zaznamenaly úspěch na 

autobusovém nádraží Florenc, kde 

při vlastní akci zadržely tři pacha-

tele. Dne 2. listopadu 2008 kolem 

půl čtvrté odpoledne si hlídka 

v civilním oblečení povšimla dvou 

nápadně se chovajících mladíků. Po 

krátkém sledování viděli, jak jeden 

z této dvojice pomocí manipulace 

s novinami znemožnil výhled pro-

davačky u stánku s občerstvením 

a druhý si z ledničky, která byla 

u stánku, do připraveného batohu 

vložil několik nápojů. Po činu šli od 

stánku každý jiným směrem, ale po 

pár krocích byli hlídkou zadrženi. 

V mladících byli zjištěni občané Slo-

venské republiky ve věku 21 a 26 

let,  z nichž jeden již měl co do 

činění s českými soudy. Proti tomu-

to mladíkovi bylo vedeno zkrácené 

přípravné řízení a následně byl pře-

dán i s případem státnímu zástupci. 

Druhý mladík byl projednán v rámci 

přestupku. 

Další hlídka policie si téhož dne 

o hodinu později u autobusového 

stání č. 17 povšimla muže zane-

dbaného vzhledu, který se v řadě 

nastupujících cestujících choval 

tak nenuceně, až v hlídce vzbu-

dil podezření. Po chvilce sledování 

hlídka viděla, jak tento muž přišel 

k zavazadlovému prostoru autobu-

su, odkud vytáhl jedno zavazadlo 

a odnesl od autobusu na zhruba tři 

metry. Jelikož se blížil čas odjezdu 

autobusu, hlídka zasáhla a na mís-

tě zjistila, že se jedná o 45letého 

muže z Ústí nad Labem, který 

odcizil zavazadlo starší paní, která 

již seděla v autobusu. Vzhledem 

k tomu, že hodnota zavazadla spolu 

s věcmi v něm uloženými přesaho-

vala částku pět tisíc korun a dále, že 

zavazadlo obsahovalo platební kar-

tu, bylo proti podezřelému zahájeno 

zkrácené přípravné řízení. 

Řidič přišel o navigaci 
i rádio

Začátkem listopadu neznámý 

pachatel v Braunerově ulici po roz-

bití okna levých předních dveří vozi-

dla VW Passat vnikl do vozidla, ze 

kterého odcizil střední panel palub-

ní desky s navigací a rádiem. Svým 

jednáním tak poškozenému způso-

bil škodu přesahující 51 tisíc korun.

Opilců za volantem přibývá
Poslední dobou se opět zvýšil 

počet osob přistižených při říze-

ní osobního motorového vozidla 

pod vlivem alkoholu. Jestli stude-

né počasí řidiči zahánějí popíjením 

alkoholu na zahřátí, nám není zřej-

mé, nicméně naměřené hodnoty 

ukazují, v jakém stavu jsou někteří 

nezodpovědní jedinci schopni used-

nout za volant motorového vozidla 

a ohrožovat životy nás všech. Jako 

například 35letý muž v Sokolovské 

ulici řídící osobní motorové vozi-

dlo Mercedes. Orientační dechovou 

zkouškou mu byla zjištěna hodnota 

2,29 promile alkoholu v krvi. Nejen 

tato hladina alkoholu, ale i skuteč-

nost, že muž měl vysloven zákaz 

řízení všech motorových vozidel 

a též že byl za tento čin v posled-

ních dvou letech odsouzen, byly 

důvodem k vedení zkráceného pří-

pravného řízení. 

Toto řízení bylo vedeno 

i u 50letého muže, který v Prosec-

ké ulici řídil osobní motorové vozi-

dlo Škoda 120, přičemž orientační 

dechovou zkouškou byla zjištěna 

hodnota 2,32 promile.  -tk-

Bezpečnost

ZÁPISNÍK POLICISTY

Blíží se čas Vánoc, ke kterým neodmys-

litelně patří nakupování dárků, potravin 

a surovin k výrobě různých vánočních slad-

kostí. S tím je spojen zvýšený pohyb osob 

jak v dopravních prostředcích Pražské inte-

grované dopravy, tak i v obchodech. Stej-

ně jako loňský rok bych chtěl i letos spo-

luobčany požádat o zvýšenou opatrnost. 

Spolu s Vámi se v dopravních prostředcích 

a obchodech vyskytují osoby, kterým jde 

jen o to, jak se na cizích osobách přiživit. 

Jedná se o známé kapsáře. Z tohoto důvo-

du připomenu pár zásad, aby Vám svátky 

vánoční nezkazila krádež peněženky. 

 pozor na uměle vyvolané tlačenice při nastu-

pování a vystupování z dopravních prostředků, 

tlačenice vyvolávají zloději tím, že na krátkou 

chvíli jakoby zablokují nástup či výstup a spolu-

pachatelé těchto osob se na Vás natlačí a z kap-

sy, kabelky, či batohu Vám odcizí peněženku, 

či mobil, neváhají přitom batoh či kabelku 

rozříznout, raději vyčkejte na další spoj, nebo 

nastupte dveřmi, kde není tolik osob,  

 totéž platí i v tlačenici v dopravním prostřed-

ku, 

 v dopravním prostředku mějte batoh či kabel-

ku pokud možno před sebou a chráněnou obě-

ma rukama, batoh na zádech je velmi vítaným 

objektem zlodějů,

 mějte přehled, kde se Vaše zavazadlo nachá-

zí, 

 PIN kód nenoste u platební karty, ani 

v peněžence, kde máte platební kartu uloženou, 

v mobilním telefonu jej mějte pod zaheslovanými 

soubory, pokud si PIN kód nepamatujete, mějte 

jej na úplně jiném místě než platební kartu, 

 odcizenou platební kartu ihned zablokujte,    

 v obchodě nenechávejte svoji tašku na vozí-

ku bez dozoru, 

 u pokladen či u regálu se zbožím se vyhněte 

tomu, aby se přes Vás někdo nakláněl pro jiné 

zboží, i přitom můžete o peněženku přijít.  

Zároveň pokud pojedete do nákupního cen-

tra autem, nenechávejte ve vozidle nic, co by 

pachatele mohlo zlákat k vloupání do vozi-

dla. Jedná se o různé navigace, čelní panely 

k autorádiím, kabely s nákupem, kabelky apod. 

Chraňte svůj majetek. 

Vážení přátelé, za celý kolektiv MOP Libeň 

Vám přeji krásné prožití svátků vánočních 

a úspěšný Nový rok.

npor. Zdeněk Pohunek

Policie ČR, místní oddělení Libeň 

 Policejní rádce
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Bezpečnost

Pozor by měli lidé před Vánoci a Novým rokem 

dávat na nákup a používání zábavní pyrotechni-

ky. Nenakupovat ji u stánků, ale v kamenných 

obchodech a vždy s návodem k použití a ozna-

čené třídou nebezpečnosti. První třída je prodej-

ná bez omezení věku, ale i v tomto případě by 

dítě mělo umět přečíst návod k obsluze a také 

mu porozumět. Pyrotechnika II. třídy je prodej-

ná až od osmnácti let, ale ani rodiče by mlad-

ším potomkům neměli takové výrobky kupovat. 

Pyrotechnika III. a IV. třídy již patří pouze do 

rukou profesionálů a je neprodejná bez pří-

slušného povolení. Pokud  pyrotechnika nevy-

buchne, neměli by se ji lidé rozhodně pokusit 

opět zapálit nebo rozebrat.  Špatné skladování 

a vlhkost může zpomalit dobu výbuchu. Pokud 

není v návodu napsáno jinak, doporučuje se půl 

hodiny vyčkat a následně pyrotechniku vložit do 

nádoby s vodou.

„Stejně tak by se měli občané vyvarovat  pří-

lišného požívání alkoholu, zejména v místech, 

kde je to zakázáno vyhláškou. Ani o svátcích 

toto naši strážníci  tolerovat nebudou. Nutné je 

dodržovat také noční klid,” upozornil Skalka.

Hlídky by sice podle něj měly být v tomto pří-

padě tolerantnější, ale rozhodně ne tam, kde 

by k rušení nočního klidu docházelo opakova-

ně a bylo to v rozporu se zásadami slušného 

chování.

V pohotovosti budou před svátky a o svátcích 

strážníci na celém území metropole. 

„Hlídkovou činnost  zintensivníme i ve vybra-

ných tramvajových linkách a na místech, kde se 

shromažďuje větší počet lidí. Týká se to napří-

klad Václavského a Staroměstského náměstí, 

Královské cesty, stanic metra, stanovišť měst-

ské hromadné dopravy a velkých nákupních 

center,” upozornil první náměstek primátora 

Rudolf Blažek, který má bezpečnost v metropoli 

na starosti.

Napomoci zvládnout období svátků by podle 

Blažka měla i mobilní stanoviště Městské poli-

cie hlavního města Prahy a v pohotovosti  bude 

například  i hlídkový útvar městské policie. 

„V podzemní dráze by měl přispět k větší bez-

pečnosti cestujících, ochraně majetku a zame-

zení rostoucí agresivity některých občanů, kteří 

obtěžují žebráním. Pozornost bude soustředě-

na na nejkritičtější stanice v centru metropole  

a v nočních hodinách budou strážníci prochá-

zet celými vlakovými soupravami,” konstatoval 

náměstek primátora. Strážníci si posvítí také na 

přestupky proti veřejnému pořádku, sprejery, 

bezdomovce či nepovolený stánkový prodej.

 -jf-

Strážníci dají v prosinci pozor hlavně 
na pyrotechniku a udržování čistoty
Zvýšenou pozornost kapsářům a používání pyrotechniky budou věnovat 
před svátky strážníci v osmé městské části. Podle vrchního komisaře Měst-
ské policie v Praze 8 Josefa Skalky se také zaměří na dodržování nových 
městských vyhlášek, zakazujících požívání alkoholických nápojů na stano-
vených místech a nařizující udržování čistoty a veřejného pořádku na veřej-
ném prostranství. „Požívání alkoholu mladistvými nebo kontroly restaurací 
budou probíhat zcela běžně tak, jako po celý rok,” uvedl Skalka.

Období Vánoc láká 
kapesní zloděje

Obchody praskají ve švech a všude je 

cítit vůně Vánoc. Tyto svátky klidu a rodinné 

pohody však přinášejí i mnohá úskalí. Jed-

ním z nich jsou zajisté krádeže v obchodech 

a kapesní pouliční krádeže. I přes každoroční 

medializaci tohoto nešvaru vánočních svátků 

a přes zjevnou snahu policistů předcházet 

nešťastné roli poškozených občanů, dochází 

ke krádežím v hojném počtu. Co je tedy třeba 

vědět, abychom omezili možnost, že se právě 

my staneme nešťastným okradeným.

Je třeba si uvědomit, že tato trestná činnost 

je páchána v jakékoliv roční době, avšak pro 

období Vánoc je více než příznačná. K souvi-

sející charakteristice patří také vysoká míra 

latence způsobená především nízkou mírou 

viditelnosti kapesních krádeží. Další deter-

minantou je místo páchání, kterým zpravidla 

jsou místa s větší kumulací osob. Centrál-

ní místa větších měst, zastávky hromadné 

dopravy nebo obchodní střediska. K vysoké 

míře skrytosti přispívá také nezájem ostatních 

spoluobčanů. „Vždyť z cizího krev neteče”. 

Do problematiky ochoty poskytnout spo-

lupráci při odhalování této trestné činnosti 

či dopadení pachatele náleží také přítomnost 

kompetentní osoby. Tedy blízká přítomnost 

strážce zákona, na kterého je možno se obrá-

tit. V případě pachatele odpudivého vzhledu 

a agresivního jednání vzrůstá u případných 

oznamovatelů obava z možného ohrožení 

vlastní osoby, a proto klesá ochota pomoci. 

Pachatelem může být zpravidla kdokoliv, vět-

šinou se však jedná o skupinu osob s jasným 

rozdělením rolí, kdy jeden odláká pozornost 

následné oběti, druhý provede samotnou krá-

dež a takto získané věci ihned předává další 

osobě, která lup odnáší. Posledním článkem 

jsou osoby, které situaci monitorují, aby moh-

ly včas reagovat na případnou přítomnost 

policistů nebo jiných zasahujících osob.

Z výše uvedeného je patrné, že nejlepším 

řešením kapesních krádeží je takové situaci 

předcházet. Primární doporučení proto zní 

„buďte ostražití na své věci”. Nepodceňujte 

naše varování a noste vždy věci takovým způ-

sobem, aby byly stále pod Vaší kontrolou.

nprap. Bibiana Fuchsová, PIS OŘ Praha III
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Fórum

Jak dále využívat KD Ládví a KD Krakov? 

Zkušenosti s možným 

využitím KD jsou dlouho-

dobé a přesahují několik 

volebních období. Během 

této dlouhé doby se jas-

ně ukázalo, o jaký druh 

kulturních akcí je zájem 

a o jaký nikoliv. Samotná 

pozitivní defi nice takových akcí by byla složitá 

a tak jen příkladem můžeme uvést, že koncert-

ní, divadelní a estrádní akce se známým uměl-

cem jsou nejenom ztrátové, což by samo o sobě 

u kulturní akce nebylo nutně směrodatné, ale 

především o akce tohoto typu není mezi oby-

vateli nejen Prahy 8 zájem, respektive nejsou 

ochotni tyto akce v KD navštěvovat. Pokud se 

totiž někdo rozhodne k návštěvě například diva-

delního představení, tak na něj chce jít do sku-

tečného kamenného divadla se vším všudy. Jen 

naivní vedení se bude snažit prolomit mizivou 

návštěvnost „ještě zvučnějšími jmény”, to je 

pouze způsob, jak z kultury vyrobit „černou díru 

na peníze”. 

Až toto volební období jasně ukázalo, kudy 

může vést cesta kultury nabízené na půdě KD. Je 

to nabídka šitá na míru skupinám, které nemo-

hou za kulturou cestovat daleko – například 

pro svůj věk nebo prostě jen pro příliš složitou 

logistiku s miminkem, kočárkem a vší potřebnou 

výzbrojí pro přežití v terénu velkoměsta. Nedáv-

nou rekonstrukcí suterénu jednoho z kulturních 

domů se podařilo zvrátit negativní trend náv-

štěvnosti a do KD proudí opět davy – nejen rodi-

čů s dětmi na dopolední cvičení a do dětského 

koutku fi nancovaného městskou částí, ale dále 

do keramiky, hudebky a na další aktivity. 

Krakovské Centrum volného času Osmička je 

komunitní cestou setkávání, poznávání se, cestou 

zábavy a prevence před „uvězněním” uprostřed 

anonymního sídliště. A touto cestou chceme jít 

a dále ji zkrášlovat.              Vladimíra Ludková, 

místostarostka MČ Praha 8 za ODS

Do kulturních domů už zase proudí davy
Otázku využití dvou kulturních domů městské části je nutno vložit do kontextu doby a místa. Jinak si na otáz-
ku odpovíme v malé obci o sto obyvatelích, kde je i dnes  kulturní dům jediným místem pro zábavu. Jinak si 
na ni odpovíme v hlavním městě, které nabízí velké množství kvalitních kulturních stánků, že litujeme nedo-
statku času na všechnu tu kulturu.  

Kulturní dům Ládví potkávám každý den 

a vnímám jeho funkci dobře fungujícího kultur-

ního centra s uspokojením, ale jako každý zcela 

samozřejmě. Vlastně jsem o tom nikdy nepře-

mýšlela. Když jsem byla vyzvána, abych zhod-

notila, zda KD Prahy 8 plní funkce, ke kterým 

jsou určeny, bylo mi jasné, že Ládví určitě, ale 

u KD Krakov musím aktualizovat své poznat-

ky a osobní zkušenosti, protože poslední moje 

zkušenost je stará dva roky, kdy mě právě zlá-

kala vývěska KD Krakov na koncert mé oblíbe-

né hudební skupiny. 

Jen když jsem stála ve vstupní hale KD 

Krakov, bylo jasné, že došlo ke změně proti 

poslední mé návštěvě. Celkový dojem posklá-

daný z drobných detailů byl skvělý. Bylo mi 

jasné, že tady odvedl někdo slušný kus práce, 

a tak pro ty, kteří věnují svému okolí tak málo 

pozornosti jako já a posléze zjišťují, jaké 

skvělé záležitosti probíhají v bezprostředním 

okolí a o co přicházejí, několik kvízových otá-

zek: Víte, co je to „Osmík”? Je to dětský klub, 

který vznikl při KD Krakov, jediný mateřský 

klub, který je provozován Městskou částí Pra-

ha 8. Matky s dětmi se zde setkávají každý 

den v klubových prostorách. Děti mají k dis-

pozici hernu, maminky mají možnost použití 

internetu, občerstvení,odpočinku, věnovat se 

například cvičení. V klubu se pořádají různé 

akce pro děti – jako bazárek nebo vánoční 

nadílka. 

Víte, že v KD Krakov je centrum volného 

času, jehož součástí je v suterénu nově zre-

konstruovaný baletní sál a například Mod-

rý sál určený ke cvičení? Součástí centra je 

výtvarná dílna. Je určena jak pro rodiče s dět-

mi, tak i pro další věkové kategorie, včetně 

dospělých, kde pod vedením odborníků pro-

bíhají různé výtvarné kurzy - keramika apod. 

Letošním hitem je celodenní seminář na téma 

„Vánoční vazba”, kdy úspěšní absolventi 

dokonce mají možnost získat certifi kát. Z dal-

ší nabídky vybírám namátkou Taneční pro 

seniory. Jsou pořádány jednou za dva měsíce 

a vstup je zdarma. Vánoční ples seniorů se 

letos koná 16. prosince v 19,00 hodin, vstup-

né je symbolické. Jistě k zajímavým aktivitám 

patří tzv. „Diashow” – cestopisné přednášky 

jedenkrát za měsíc. Za netradičně průlomové 

považuji „Travestishow”. Pro fandy pana Vác-

lava Postráneckého připomínám, že 28. listo-

padu proběhlo jeho vystoupení v KD Krakov, 

kde nám pověděl „…jak se učí herectví…”. Za 

povšimnutí jistě stojí i přednáška zaměře-

ná na prevenci drog s názvem „Pěkně v tom 

lítám”.

Nevejdou se mi sem všechny akce, které 

KD Krakov i KD Ládví nabízí, ostatně můj člá-

nek není určen k výčtu akcí, to si každý z nás 

může najít na webových stránkách kulturních 

domů, na vývěskách, i v této Osmičce. Nic-

méně, mým cílem bylo zhodnotit, zda kulturní 

domy na Praze 8 slouží svému účelu, ke kte-

rému byly postaveny, tedy zda jsou centrem 

kulturního života obyvatel našeho regionu. 

Jsem moc ráda, že můžu říct, že tomu tak 

opravdu je. Na závěr snad jen poděkování 

paní Paulusové, vedoucí servisního střediska 

KD Krakov, o které mi jedna z déle sloužících 

kolegyň řekla: „ …odvádí opravdu hodně prá-

ce…”. Jsem o tom přesvědčená a myslím, že 

se všemi návštěvníky KD Krakov z toho mám 

opravdu radost. A k té otázce v titulku, jak 

v budoucnu…? Odpověď je velice prostá. Kul-

turní domy v Praze 8 do budoucna využívat 

nejméně tak dobře, jak je tomu dosud a jak 

stručně popisuji, a programy pro veřejnost 

jen rozšiřovat a zkvalitňovat, v zájmu všech 

věkových a zájmových skupin obyvatel.

Hana Pazderová, členka majetkové komise 

RMČ Praha 8 za KSČM

KD fungují, jejich programy ještě rozšiřme
Kulturní domy uprostřed dvou velkých sídlišť Prahy 8 jsou pro většinu spoluobyvatel, stejně jako pro mě, 
samozřejmou kulisou míst, kterými každý den procházím a věnuji jim pozornost pouze tehdy, když si v každo-
denním úprku všimnu nějakého zajímavého titulu, na který lákají vývěsky.
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 V KD Krakov se dlou-

há léta mohli scházet lidé 

milující country a folk či 

písničkáře. Na některých 

starších nosičích hud-

by také můžeme nalézt 

záznam o tom, že zde byly 

nahrány. To se netýká jen 

hudby, ale i humoristických dialogů Miloslava 

Šimka. V KD Ládví zase byla tak dobrá akustika, 

že zde cvičily tehdejší i dnešní hvězdy a natáčely 

se zde písničkové recitály nebo dětské pořady. 

Je tedy zřejmé, že oba tyto kulturní stánky byly 

maximálně využívány.  

V 90. letech však dochází k prudkému obratu, 

a to především v KD Ládví. Nejprve se větší část 

tohoto domu pronajímá jako vhodné místo pro 

butiky a podobné obchůdky, které zde můžeme 

vidět až dodnes. Dále dochází k neuvěřitelně 

hloupému pronájmu společnosti zabývající se 

diskotékou. Z těchto dvou změn se KD Ládví již 

nevzpamatoval. 

KD Krakov se dlouhá léta drží. Zlom přichází 

s povodněmi, kdy se z KD Krakov stává huma-

nitární středisko a na více jak rok se v něm kul-

tura prakticky ztrácí. Po odchodu bývalé ředitel-

ky tohoto domu se pak kultura dále vytrácí. Až 

v poslední době pak můžeme sledovat postupné 

obnovování činnosti v KD Krakov. Tato činnost je 

sice zaměřena jiným směrem, ale pro tento kul-

turní dům se zdá být směrem vyhovujícím. 

Hlavním zásahem do provozu obou kulturních 

domů je pak rozhodnutí o zrušení jednotného 

vedení obou kulturních domů z kraje 90. let. 

V posledních letech se totiž o provoz a proná-

jmy v těchto domech starají jak kulturní odbor 

městské části, tak především Servisní středisko 

městské části. To znamená, že zisky z proná-

jmů získává Servisní středisko, které se podílí 

i na případných opravách a servisu, ale kulturní 

program dělají úplně jiní lidé z odboru kultury. 

Výsledkem pak je, že především KD Krakov, kte-

rý je na jednom z nejlepších míst mimo střed 

Prahy, se stal tržnicí s jen nárazovými akcemi.      

Současný stav již není z pohledu ČSSD 

udržitelný a je potřeba přejít k razantním kro-

kům. Především ke zřízení příspěvkové společ-

nosti, která bude mít na starosti jak kulturu, 

tak i starost o budovy a případné pronájmy. 

Zároveň je potřeba personálně posílit vede-

ní obou kulturních domů tak, jak byla snaha 

učinit to v roce 2003, kdy ale nakonec bylo 

výběrové řízení zrušeno bez vysvětlení. Dále 

je potřeba, aby toto nové vedení připravilo 

dlouhodobé projekty rozvoje a zaměření obou 

kulturních domů. Radnice a vedení Prahy 8 se 

pak musí připravit na to, že v prvních letech 

je potřeba do kultury investovat a teprve pak 

je možné očekávat jejich vlastní fi nanční sobě-

stačnost. 

To vše je otázkou rozhodnutí. V tuto chvíli 

začínáme naprosto od nuly a je možné oba kul-

turní domy velmi rozvinout. Tedy pokud bude 

vůle.

Roman Petrus, 

zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Na naší městské části máme dva velké kulturní domy. Jedná se o kulturní domy v Ládví a na sídlišti v Bohnicích 
u Krakova. Oba tyto kulturní domy byly postaveny při výstavbě sídlišť kolem nich a mají tedy mnohé nedostatky 
z této doby, především ve stavební oblasti. Přesto byly tyto kulturní domy bohatě využívány.

Je potřeba přejít k razantním krokům

Tolik programové pro-

hlášení Rady Městské 

části Praha 8 na volební 

období 2006 až 2010. 

Nakolik se Radě podaří 

splnit záměr, nechme 

na analýze po uply-

nutí celého funkčního 

období. Faktem je, že kulturní zařízení patří 

mezi důležitou součást občanského vybavení 

a velkou měrou se podílejí na celkové image 

městské části. O to smutnější je, jak skrom-

ný rozpočet je přidělován právě takovým 

zařízením, jakou jsou KD Krakov a Ládví. 

Oba jsou ve správě Servisního střediska MČ 

Praha 8, které se je snaží udržovat v chodu 

a snad i vylepšovat. KD Ládví je více vytížen 

pronájmy pro nejrůznější kulturní akce, lépe 

tak reaguje na aktuální poptávku a celko-

vou změnu kulturních hodnot. Oproti tomu 

KD Krakov si spíše udržuje svoji zaběhnutou 

programovou nabídku, zároveň má největší 

ambice i předpoklady do budoucna vytvářet 

dramaturgii pro školní i mimoškolní činnosti 

dětí předškolního věku a žáků prvního stupně 

základních škol.

Jak tedy využívat co nejlépe KD do budouc-

na, aby dokázaly občany lépe navnadit a při-

táhly jejich pozornost? Jistě by měly být pro-

storem sloužícím nejen ke kulturním aktivitám 

městské části, ale zároveň i reprezentativním. 

Programová linie by měla pružněji reagovat na 

poptávku společnosti, jistě by si měla zacho-

vat zaměření na kulturně vyspělé publikum. 

K daným cílovým skupinám by měly být přá-

telské nejen svým repertoárem, ale například 

i otevírací dobou a estetickým ozdravěním, 

které v současné době značně pokulhává. 

V neposlední řadě by neméně důležitým fak-

torem měla být i silnější, viditelnější propaga-

ce, ať už samotných kulturních domů či jejich 

nabídky. Rozhodně by však měly zůstat „pod 

dohledem” městské části, která by se neměla 

jejich případným prodejem zbavovat kultur-

ní zodpovědnosti vůči svým občanům. Pevně 

věřím, že nic podobného MČ Praha 8 v úmyslu 

nemá a mít ani nebude.

Terezie Kubíčková Krejbychová, 

členka bytové, zdravotní a sociální komise 

a komise pro národnostní menšiny 

za Stranu zelených

Quo vadis, kulturo?
„V oblasti kulturního života budeme i nadále klást důraz na upevňování vztahu občanů k městské části a obý-
vané lokalitě. Prostřednictvím setkávání občanů při kulturních aktivitách bychom rádi maximálně podpoři-
li vlastní zapojení občanů do života v městské části. Cílem není občany zahltit řadou uměle připravených 
akcí. Chceme přinášet osvědčené a veřejností oblíbené aktivity a dále aktivity, které vzniknou ve spolupráci 
a z vyjádření samotných občanů. Programy se budou i nadále zaměřovat na všechny skupiny obyvatel. Důraz 
budeme klást na: výchovu, vzdělávání, prevenci, osvětu a  zábavu. Budeme podporovat další rozvoj kulturních 
domů (KD) v Městské části Praha 8. Podpoříme vznik dalšího mateřského centra (jako je nově vzniklý bohnický 
Klub Osmík v KD Krakov).”
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Děti se seznamovaly s přírodou
Úřadem Městské části Praha 8 zorganizovaná akce „Kdo si hraje, nezlobí” 
přinesla na jedné straně rodičům nejen z bohnického sídliště, kde se v září 
konala, náměty pro náplň volného času jejich dětí, na druhé straně řadě 
kulturních, sportovních a dalších organizací příliv nových tváří. Mezi těmi 
organizacemi byli i myslivci z Obvodního mysliveckého spolku v Praze 8.

Děti se učily poznávat druhy zvěře, které žijí v českých lesích.

Krátce

ZŠ Burešova ve všech pádech

1. pád – kdo, co
Jsme velká škola umístěná uprostřed sídliště. 
Pavilony pro 1. a 2. stupeň jsou propojeny 
halou, ve vyšších patrech odbornými učeb-
nami. Součástí školy je školní družina, areál 
tělocvičen a školní jídelna, která se nachází 
vedle vlastní budovy školy.

2. pád – koho, čeho
První tři roky u nás učíme bez známek, prefe-
rujeme výstižnější a přirozenější slovní hod-
nocení. Od 4. ročníku postupně přecházíme 
na číselnou klasifi kaci, nejprve u naučných 
předmětů, později i výchovných, ale i nadále 
se slovním přihodnocením.

3. pád – komu, čemu 
Žákům a pedagogům je určen školní vzdělá-
vací program Dobrý start. Mezi naše priority      
patří osobnostní a sociální výchova, jazyková 
komunikace a počítačová gramotnost.

4. pád – koho, co
Pro naše nejmenší pravidelně chystáme pří-
pravku pro prvňáčky. Výuku na 1. stupni 
obohacují školy v přírodě, návštěvy divadel, 
knihovny, hvězdárny, plavecké kurzy, pro-
jektové dny, školní akademie. Nechybí ani 
pěvecké, hudební, či matematické soutěže 
jako např. Zpívá celá škola, SUDOKU, atd. 
Na 2. stupni nabízíme zážitkové a lyžařské 
kurzy, exkurzní a projektové dny, preventivní 
programy, výjezdy do zahraničí. 

5. pád – oslovujeme, voláme
Děti a rodiče, přijďte se k nám podívat v rám-
ci Týdne otevřených dveří ve dnech 26. – 29. 
ledna 2009.

6. pád – (o) kom, (o) čem
Více se o naší škole dozvíte prostřednic-
tvím webových stránek www.zsburesova.cz 
nebo na informační schůzce s vedením školy 
pro rodiče budoucích prvňáčků 28. 1. 2009 
v 18.00 hodin.

7. pád – (s) kým, (s) čím
S budoucími prvňáčky a jejich rodiči se 
setkáme u již tradičně pohádkového zápisu 
ve dnech 4. – 5. 2. 2009 v době od 14 do 
18 hodin.

ZŠ Burešova vychází na každý pád ☺.

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ
Základní škola a Mateřská škola Praha 8, Za Invalidovnou 3/579, Praha 8 - Karlín, 

tel.: 284 82 67 99

zapisují ve dnech 20. a 21. ledna 2009 v době od 12.00 do 16.00 hod.

Děti do 0. – přípravné třídy k předškolní přípravě a to žáky pětileté, případně starší 

s odloženou školní docházkou. Příprava na nástup do školy – ŠKOLA HROU.

A žáky do 1. ročníku, děti šestileté, případně starší po odkladu školní docházky do základní 

školy. Přijímá především žáky, kteří potřebují zvýšený individuální přístup, respektovat pomalejší 

tempo, individuální logopedickou péči a další zohlednění v období počáteční školní docházky.

V 1. – 3. ročníku vzdělávání podle vzdělávacího programu základní škola 

– Škola individuálních možností v málopočetném kolektivu dětí.

Ti sice nevedou, alespoň zatím, v našem obvo-

du žádný stálý kroužek, kde by se děti mohly 

scházet a poznávat blíže přírodu, ale na základě 

své účasti na uvedené akci získali řadu pozvá-

ní k besedám na školky a školy. První dvě se 

uskutečnily v listopadu, a to v mateřské škole 

v Krynické ulici v Troji, kde se povídání a ukázek 

zúčastnilo současně hned několik tříd, a v základ-

ní škole v ulici U Školské zahrady v Kobylisích.

Členové Hubertova cechu si pro děti připravili 

řadu obrázkových materiálů, které jim v průběhu 

besedy rozdali, představili alespoň slovně a na 

fotografi ích hlavní druhy zvěře, které mohou děti 

potkat v české a moravské přírodě, a seznámili 

je s různými činnostmi v ochraně přírody a mys-

livosti. Chybět nemohly ani lovecké zbraně – a že 

hlavně klukům zasvítily oči, když si je mohli zblíz-

ka prohlédnout a „potěžkat” – a věrní pomocní-

ci myslivců, lovečtí psi. Ti měli asi při ukázkách 

svých dovedností, do kterých se zapojily i děti, 

největší úspěch.

Myslivci se také mohli přesvědčit, že takové 

besedy nejsou zbytečné a v dětech něco zane-

chají: na Obvodní myslivecké radě už je totiž 

několik krabic kaštanů, které nasbíraly děti ze 

tříd, kde už setkání proběhla. A kaštany samo-

zřejmě skončí v krmelcích, kde pomohou srnčí 

i další zvěři přečkat nedostatek přirozené potravy 

v zimních měsících, za což si zaslouží děti i jejich 

učitelky poděkování. -jf-
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Školství

Děti z MŠ Bojasova mají novou zahradu, 
do úprav se ochotně zapojili i rodiče
V MŠ Bojasova se letos uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady. Nevyhovující průlezky byly nahra-
zeny novými herními prvky, které splňují všechny bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Do 
zahrady tak přibyly skluzavky, dřevěný vláček, kreslicí tabule a mnoho dalších. Pískoviště byla zastíněna dře-
věnými pergolami a vstupní vrata zdobí nový plot v podobě velkých barevných dřevěných pastelek.

Úprava zeleně byla svěřena do 

rukou zahradního architekta. Bylo 

nezbytné náletové dřeviny prořezat 

a některé z bezpečnostních důvodů 

i vykácet. 

Do podzimního úklidu rozsáh-

lé zahrady a přilehlého lesíka se 

ochotně zapojili i rodiče našich 

žáků, kteří pomáhali s hrabáním 

listí a s nakládáním ořezaných vět-

ví do kontejneru.

Součástí areálu školní zahrady 

je také les, který hodláme využívat 

ke hrám, proto i zde bylo nezbytné 

provést „generální úklid”. Vyčistit 

les od polámaných větví a divoce 

rostoucích křovisek. Před úpravou 

les připomínal spíše džungli.

V úpravách zahrady budeme 

i nadále pokračovat, abychom 

ji plně mohli využívat ke hrám 

a k aktivnímu odpočinku dětí.

Věra Klímová, 

ředitelka školy
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Pohled na severní část budovy před úpravou.

Zahrada nyní působí pohodovým dojmem. Stejný pohled o pár dní později… po úpravě.
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Centrum aktivizačních
programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem 
seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a 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 metra Kobylisy 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 – 12 hodin
Arteterapie – dílna seniorů
9 – 16 hodin
Přístup na internet
10 – 11 hodin
Cvičení na židlích
13 – 15 hodin
Kroužek šikovných rukou

ÚTERÝ

8 – 10 hodin
Psychologická poradna
10 – 11 hodin
Posilování paměti
11 – 12 hodin
Psychologická poradna
12 – 15 hodin
Přístup na internet
13 – 14 hodin
Kreativita v seniorském věku
14 – 16 hodin
Taneční terapie

STŘEDA

9 – 12 hodin
Školička internetu
9 – 10 hodin
Trénink paměti
10 – 11 hodin
Anglický jazyk
11 – 12 hodin
Německý jazyk
12 – 16 hodin
Přístup na internet
13 – 15 hodin
Klub společenských her
15 – 16 hodin
Poradna pro zdravotní a kom-
penzační pomůcky

ČTVRTEK

8 – 12 hodin
Sociální poradenství
12 – 14 hodin
Školička internetu

PÁTEK
9 – 12 hodin
Arteterapie – dílna seniorů
9 – 12 hodin
Přístup na internet

MIMOŘÁDNÉ AKCE

9. 12. v   9.00 hod. 
– Naučme se vyrobit košík    
skvělý vánoční dárek, s pí. Vávrovou
11. 12. v 10.00 hod. 
– České Betlémy, přednáška 
pana RNDr. Štulce doplněná video-
projekcí
19. 12. v  9. 30 hod. 
– Předvánoční naladění – přijďte 
s námi prožít předvánoční čas při 

poslechu příjemné hudby, povídání 
a malém vánočním pohoštění. Pro 
radost si můžete vyrobit drobný 
vánoční dárek.

Pokud neprobíhá poradenská čin-
nost v místnosti, kde jsou PC, jsou 
pro seniory k dispozici, včetně 
přístupu na internet. Čas přístu-
pu je nutno domluvit u okr. sest-
ry Zvolánkové, tel.: 286 58 29 63, 
kterou můžete navštívit i osobně 
v přízemí DPS Burešova.
Vstup na všechny programy 
zdarma!
Programy jsou určeny všem 
zájemcům bez ohledu, zda jsou 
klienty DPS.

Senioři, neváhejte 
a příště i Vy vstupte 
a ochutnejte! 

Hmm…, lahodné, chutné 

a lákavé. Tak tato slova zně-

la v říjnový čtvrtek v Centru 

aktivizačních programů pro 

seniory v Burešově ulici. Na 

akci s názvem „Rychle, levně 

a zdravě” své umění předved-

la a také naučila paní Čížková 

(vedoucí osmičkových jesli-

ček v Mirovické ulici) společně 

s paní Markovou (hospodářkou 

jeslí).

Oku i chuťovým buňkám 

lahodily nejen různé pomazán-

ky, ale také svatební koláčky 

a výborný pudink se zašleha-

ným tvarohem. V následující 

přednášce se přítomní senio-

ři dověděli něco víc o zdravé 

výživě, důležité přítomnosti 

vitamínů a o pitném režimu. 

I Vy se příště můžete účast-

nit, protože centrum pro Vás 

připravuje mnoho zajímavých 

akcí zdarma a na míru. Stačí 

přijít na místo v době konání 

akce a v centru se Vás ujme 

vedoucí centra.

  Vladimíra Ludková

   zástupkyně starosty MČ 

Praha 8

,
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Sociální odbor, a  zejména jeho oddělení 

sociální prevence pořádá již celou řadu let 

pro své klienty jedenkrát v měsíci o víken-

du zájmové akce. V letošním roce se na jaře 

děti  například zúčastnily 2. ročníku pochodu 

Ďáblickým hájem, kde na trase plnily různé 

úkoly a za odměnu je v cíli čekalo milé pře-

kvapení. S dětmi je navštěvováno divadlo, 

kino a jsou pořádány výlety do okolí Prahy. 

Například na začátku prázdnin byly děti 

v Máslovicích, kde navštívily muzeum másla, 

prošly stezku z Máslovic k přívozu v Libčicích 

a na trase plnily zajímavé úkoly kvízu. Nav-

štívili jsme s nimi výstavy, ZOO, botanickou 

zahradu, DDM v Přemyšlenské ulici a Sale-

siánské středisko mládeže v Praze 8. Kromě 

připraveného programu bylo cílem dětem 

ukázat, kde mají možnost trávit volný čas 

v průběhu školního roku. Děti samotné pro-

pagují pořádané akce a berou s sebou i své 

kamarády. Podařilo se vzbudit i zájem něk-

terých rodičů, kteří jsou ochotni v případě 

většího zájmu dětí posílit doprovod. 

Již dávno tomu není tak jako zpočát-

ku,  kdy bylo nutno přesvědčovat děti, aby 

se našich akcí zúčastnily. Zvláště je zájem 

o pořádaný letní dětský tábor. I o letošních 

letních prázdninách byla pro děti připrave-

na celotáborová hra, sportovní turnaje mezi 

oddíly i jednotlivci, beseda s policisty s ukáz-

kou výcviku služebních psů a dva výlety do 

okolí tábora. 

Podzimní prázdniny trávily děti starší 

14 let v okrese Chomutov. V průběhu třech 

dnů stačily navštívit Červený Hrádek a zámek 

Jizeří. Na zámek se vydaly ze své „základ-

ny” v Jirkově pěšky tam i zpět a dokázaly 

ujít více než 20 kilometrů. Do konce roku 

se ještě uskuteční  plánovaný program na 

víkendy a na závěr roku bude uspořádána 

vánoční nadílka. Poděkování patří zastu-

pitelům a Radě MČ Praha 8 za to, že bylo 

uvolněno dostatek finančních prostředků na 

preventivní činnost.

Jana Janků, 

vedoucí sociálního odboru

Děti samy propagují akce 
sociálního odboru
Rada Městské části Praha 8, po vyhodnocení volnočasových aktivit 
preventivního programu sociálního odboru ÚMČ v roce 2007, rozhod-
la o navýšení fi nančních prostředků pro tyto účely z 200 tisíc korun na 
300 tisíc na rok 2008. 

Radnice informuje

Vážení občané,

v souvislosti s novelou zákona o státní 

sociální podpoře si Vás dovolujeme upozor-

nit, že ve výkonu této agendy dochází ode 

dne 1. ledna 2009 ke změně.

Agendu již nebude vykonávat Úřad Měst-

ské části Praha 8, ale Úřad práce hl. m. 

Prahy. Své nároky o dávky státní sociální 

podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspě-

vek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, 

porodné, dávky pěstounské péče a pohřeb-

né) budete nadále uplatňovat na stejném 

místě, neboť pracoviště státní sociální pod-

pory bude sídlit v dosavadních prostorách 

na adrese U Meteoru 8, Praha 8 – Libeň, 

úřední hodiny rovněž zůstávají nezměně-

ny (pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 

13.00 do 18.00 hod.).

Podatelna tohoto pracoviště bude umís-

těna v sídle Úřadu práce hl. m. Prahy, 

pobočky pro Prahu 8 na adrese Stejska-

lova 7, Praha 8 - Libeň, na této adrese rov-

něž najdete úřední desku pracoviště státní 

sociální podpory.

Ing. Nataša Ťopková

vedoucí Odboru státní sociální podpory

Krátce

Občanská sdružení dostala dar
Osmá městská část daruje občanskému 

sdružení Ruka pro život a občanskému sdružení 

Amelie fi nanční dary, které podpoří činnost obou 

sdružení – konkrétně se jedná o 16 tisíc korun 

pro Ruku pro život a 49 tisíc korun pro Amelii. 

„Občanské sdružení Ruka pro život použije 

peníze na vybavení nedávno otevřeného Den-

ního stacionáře pro dospělé občany s mentál-

ním postižením, který začal působit v Praze 8 

a jehož služby využívají zejména naši občané. 

Konkrétně se jedná o zakoupení sporáku, lednice 

a dvou mikrovlnných trub. Sdružení Amelie pení-

ze použije na realizaci projektu Zlepšování kom-

petencí dobrovolníků pro onkologické kliniky, což 

je velmi náročná a obdivuhodná práce,” uvedla 

zástupkyně starosty Vladimíra Ludková. 

Cílem tohoto projektu je zajištění proškolení 

a pravidelných supervizí dobrovolníkům, kteří 

především docházejí na lůžková oddělení onkolo-

gických klinik pro dospělé, kde pomáhají zmírnit 

osamělost pacientům; tím doplňují komunikační 

stránku léčby, na kterou mnohdy nemá ošetřu-

jící personál čas a prostor. Díky projektu by se 

působnost sdružení měla v roce 2009 rozšířit 

také do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze 8.

-red-

Veřejná sbírka pro Kolpingův dům
Kolpingova rodina Praha 8 oznamuje, že 

v prosinci proběhnou na území Prahy 8 tři veřej-

né sbírky ve prospěch Kolpingova domu – azylo-

vého domu pro matky s dětmi v Bohnicích.  Dob-

rovolníci s pokladničkami s logem Kolpingova díla 

v oranžových zástěrkách (viz obrázek) budou 

oslovovat občany ve středu 17. prosince v pro-

storu vestibulu metra Kobylisy a před katastrál-

ním úřadem, ve čtvrtek 18. prosince u stanice 

metra Ládví a v neděli 21. prosince na náměstí 

ve starých Bohnicích, kde bude probíhat vánoč-

ní trh. Prostředky získané z veřejné sbírky jsou 

určeny na zařízení a provoz našich tréninkových 

bytů. Více informací o nás najdete na  www.

kolpingpraha.cz v sekci azylový dům. -jf-
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Soukromá střední odborná škola s tradicí
zařazená do rejstříku škol s akreditací pro udělení mezinárodně platného 

certifi kátu ECDL nabízí pro školní rok 2009/2010 tyto studijní obory:
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
- čtyřleté denní studium (pro absolventy ZŠ) zaměření: výpočetní technika nebo podnikání.

PODNIKATELSKÁ ADMINISTRATIVA
- dvouleté denní nástavbové studium (pro absolventy SOU).
- tříleté dálkové nástavbové studium (pro absolventy SOU).

JAZYKOVÉ KURZY pro začátečníky a mírně pokročilé (anglický jazyk a německý jazyk).
Zahájení výuky: 6. 1. 2009.

Škola žádá o schválení nových studijních oborů pro školní rok 2009/2010:
Ekonomika a podnikání (pětileté dálkové studium).
Informační technologie (čtyřleté denní studium, pětileté dálkové studium).
Management cestovního ruchu (čtyřleté denní studium, pětileté dálkové studium).

Den otevřených dveří 14. ledna 2009 od 13.00 do 17.00 hodin.
Adresa školy:

Praha 8 – Karlín, Pernerova 383/29, tel.: 281 86 30 44, e-mail: praha@1kspa.cz, 
www.1kspa.cz, www.1kspa.cz/praha.
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Sport

V začínající 5. minutě měli domácí výho-

du přímého kopu ze zhruba třiceti metrů, když 

domácí obránce Houzar přízemní střelou k pravé 

tyči poslal Meteor za přispění „spícího” gólmana 

Admiry do vedení. Neuběhla snad ani minuta, 

když se po přihrávce Trnky opřel Houzar pra-

vačkou do míče a vymetl levý růžek Kudrnovy 

brány. 

„Zápas se rozhodl v prvních dvaceti minutách 

a pak už nebylo o co hrát. K utkání jsme přistou-

pili lhostejně, nehráli jsme to, co jsme si řekli. 

Určitě to nezůstane bez odezvy, protože takový 

přístup hráčů nemůže být. V prestižním derby 

přišli diváci a udělali jsme si obrovskou ostudu,” 

postěžoval si trenér Admiry Karel Jeřábek.

Rychlé vedení domácí neuspalo a přetížená 

obrana hostí nevěděla, kam dřív skočit. V 15. 

minutě rozehrál Houzar z pravé strany rohový 

kop, před brankou jeden z jeho spoluhráčů míč 

patičkou přizvedl a nabíhající Daňhel ho hlavou 

propasíroval potřetí za Kudrnova záda. A když 

pak o sedm minut později Fíček vypíchl míč 

váhajícímu Štachovi, kličkou se zbavil vybíhají-

cího gólmana a střelou do prázdné brány zvýšil 

na hrozivých 4:0, bylo to pro trenéra Jeřábka na 

vhození ručníku. Domácí byli dál při chuti a jen 

se štěstím hráči Admiry, která byla v první půli 

neviditelná, neinkasovali další branky. 

I po změně stran začali domácí velmi aktivně. 

V 50. minutě po přihrávce Červenky nedokázal 

Čmejla usměrnit míč téměř do odkryté brá-

ny. Vzápětí nabíhající Birhanzl z malého vápna 

Kudrnu neprostřelil. V 67. minutě se snad popr-

vé v zápase osmělili hosté, když po Majerově 

přihrávce pálil pohotově Stoszek, ale míč těsně 

minul pravou tyč domácí brány. Za další dvě 

minuty pak Fíček na půlce vysunul střídajícího 

Jánoše, ten se dostal až k vápnu a levačkou ke 

vzdálenější tyči přidal pátý gól domácích. Kos-

metickou úpravu výsledku udělal devět minut 

před koncem hostující Kubice, proměněnou 

penaltou po faulu Birhanzla. 

„Tušili jsme, kde mají slabinu a myslím, že se 

to v tom utkání potvrdilo. Soustředili jsme se na 

jejich pravou stranu. Věděli jsme i o slabinách 

brankáře, takže jsme se na to určitým způsobem 

v týdnu připravovali,” řekl šťastný kouč Meteoru 

Jaroslav Peřina.

Admira tak přezimuje třetí od konce, Meteor 

je osmý. -red-

Derby: Výprask Admiry  
Kdo přišel na divizní fotbalové derby mezi Meteorem a Admirou až po 
patnácté minutě, mohl si rovnou zajít do tamní hospody na pivo a párek. 
Bylo totiž hotovo. 

Meteor - Admira 5:1 (4:0)

Branky: 5. a 6. Houzar, 
 15. Daňhel, 
 22. Fíček, 
 69. Jánoš - 
 81. z penalty Kubice 
ŽK: Červenka, Birhanzl,
 Kučera - Mamurov, 
 Lhota, Kejha 
Rozhodčí: Brejník - Zeman, 
 Orálek 
Diváků: 410

Formu jsme snad nechali 
v tramvaji

S nadějí na nějaký ten bodík a tudíž klid-
nější zimní přestávku jsem vyrážel v neděl-
ním dopoledni do Libně na osmičkové derby 
„mojí” Admiry s tamním Meteorem. Opti-
mismus mi nechyběl, zvlášť poté, co borci 
z Kobylis smetli v minulém kole holešovickou 
Lokotku jasným poměrem čtyři k nule. 

Realita byla ale tvrdá. V šesté minutě pro-
hrávat o dva góly, které nám navíc vsítil na 
jaře ještě náš hráč Houzar, byl šok. Ale stále 
se s tím dalo ještě něco dělat, vždyť zápas byl 
stále na samém začátku. V dalších patnácti 
minutách však kobyliský gólman lovil míč ze 
sítě ještě dvakrát. Bylo po zápase a přišel čas 
vyrazit na grog… Byla to prostě admirácká 
ostuda, hráči si snad formu a chuť zahrát si 
fotbal zapomenuli někde cestou v tramvaji!

Celý podzim bylo jedno velké trápení, 
zvláště když v domácím prostředí jsme se 
chovali jako Jánošíci – chudým jsme nadělo-
vali. Příkladem je prohra 2:3 v té době s bez-
nadějně posledními Vejprnicemi. A tak mojí 
jednou z mála podzimních radostí při sledo-
vání zápasů na Admiře byly skvělé klobásy 
– obsluhujícím dámám bych chtěl touto ces-
tou poděkovat – a dobré pivo. Věřím však, že 
naše jarní zápasy budou minimálně tak dob-
ré jako klobásky a v divizi se v klidu udrží-
me. Přeci jen je lepší u nás vidět sparťanské 
legendy v dresu Votic než nějaké „nekopy” 
z pražského přeboru.             Tomáš Mrázek

fanoušek Admiry, radní MČ Praha 8

Koncert v Libni
V 15. kole divize A se odehrálo po dlou-

hých letech „osmičkové” derby Meteor ver-
sus Admira. Téměř každý čekal vyrovnanou 
partii a boj o každý metr hřiště. Jenže opak 
byl pravdou. Domácí na svého soupeře vletěli 
a po 23 minutách už nebylo o co hrát. Již 
v úvodu se do míče z trestného kopu opřel 
Houzar, hostující gólman na fotbal zřejmě 
v danou chvíli nemyslel a domácí vedli. Za 
minutku se k odraženému míči dostal opět 
Houzar a nemilosrdně jej napálil do šibenice. 
A když v 15. minutě po rohovém kopu vstře-
lili domácí gól na 3:0, začali domácí diváci 
oslavovat. Tragický výkon Admiry podtrhl její 
stoper, který „namazal” ve 23. minutě domá-
címu kanonýru Fíčkovi a ten s bravurou sobě 
vlastní obešel brankáře a skóroval. 

Ve druhé půli se zápas už jen dohrával, 
domácím se podařilo uštědřit zdecimované 
Admiře populárního „bůra”, a zakončili tak 
vydařený podzim opravdovým galapředsta-
vením. Hosté se mají nad čím zamyslet, pře-
borová propast je blízko.
Ondřej Gros, odchovanec a fanoušek Meteoru, 

předseda bytové komise RMČ Praha 8

Brankář Admiry lovil míč ze sítě pětkrát, tento 
centr ale lapil.

Příznivci Meteoru o sobě dali v poločase vědět 
dýmovnicí. Bylo to tak derby se vším všudy.
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Sport

Nejmenší v akci, aneb malá házená láká 
Tělocvičná jednota Sokol Koby-

lisy II pořádala v listopadu tur-

naj pro nejmenší naděje házen-

kářského nebe. V pronajatých 

prostorách sokolovny U Školské 

zahrady bojovalo celkem dvanáct 

družstev z celé Prahy při turnaji 

v takzvané malé házené. Dopo-

ledne soutěžili děvčata a chlapci 

zkušenější a odpoledne nastoupili 

skuteční začátečníci. Pořádající 

Sokol Kobylisy II měl mezi zúčast-

něnými celkem čtyři družstva dí-

vek ve věku šest až deset let. 

Některé z nich trénují teprve od 

září a již se zúčastnily svého dru-

hého turnaje.

Malá házená je určena zejmé-

na pro začínající házenkáře. Hra-

je se na menším hřišti, s men-

ším a měkčím míčem, na menší 

branku a s menším počtem hráčů. 

Díky těmto úpravám pravidel se 

k míči dostanou opravdu všichni 

hráči na hřišti, každý má možnost 

skórovat a téměř každému se to 

také podaří. Nejinak tomu bylo 

i na tomto turnaji, kde zejména 

v kategorii těch nejmenších nešlo 

o výsledek, ale o radost ze hry.

Družstvo přípravky a minižákyň 

TJ Sokol Kobylisy II stále hledá 

nové posily mezi dívkami naroze-

nými v letech 1998 - 2002. Těmto 

dětem se na dvou až třech tré-

nincích týdně věnují zkušení tre-

néři. Během zimy trénujeme v ZŠ 

Glowackého a v ZŠ Burešova a na 

jaře a na podzim na hřišti ZŠ Glo-

wackého. V našem oddíle můžeme 

dívkám zaručit návaznost i v dal-

ších věkových kategoriích, a to 

nejen žákovských, ale i doroste-

neckých a ženských. Děvčata se 

zúčastňují turnajů v celé republi-

ce a letního i zimního soustředění. 

Dorostenecká družstva hrají ligu 

dorostu a dvě ženská družstva 

hrají 1. a 2. ligu ČR. -jj-

Překvapivě dobře si zatím v Čes-

ké lize vede starší dorost A. Jejich 

podzimní 4. místo je překvapením, 

ale i závazkem pro jarní část. Špat-

ně si v divizi nevede ani starší dorost 

B, který je po podzimu na 6. místě 

tabulky, a velmi dobře si zatím počí-

nají i obě divizní žákovská mužstva. 

Pokud starší žáci na jaře nepoleví 

mohou opět bojovat i o případný 

postup do žákovské ligy. 

Naopak přidat ve svém snažení 

musí v Pražském přeboru starší žáci 

B. Jejich postavení v tabulce je pro-

zatím velkým zklamáním. Mnohem 

lépe jsou na tom mladší žáci B, kteří 

přezimují na třetím místě své sku-

piny. Věkem ještě starší přípravka 

(roční 98) si docela úspěšně zvy-

ká na velké hřiště a ve druhé třídě 

mladších žáků si zatím drží solidní 

5. místo. Ostatní mužstva přípravek 

se v rámci svých možností snaží ve 

svých skupinách posbírat co nejví-

ce zkušeností, aby je pak následně 

mohla zužitkovat v žákovských sou-

těžích.

Vedle nesoutěžního ročníku 2002 

se už pro příští turnajovou sezo-

nu pilně připravují i děti narozené 

v roce 2003. Těchto, zatím dílčích, 

úspěchů bychom nedosáhli bez sou-

stavné a trpělivé práce všech našich 

dobrovolných trenérů, jejich asis-

tentů, vedoucích mužstev ale i pořa-

datelů, kteří neúnavně pomáhají při 

soutěžních, ale i nesoutěžních zápa-

sech všech našich mužstev. 

Stalo se dobrou tradicí, že u pří-

ležitosti státních svátků, význam-

ných výročí či volných dnů, pořá-

dá FK Meteor Praha VIII ve svých 

sportovních areálech v Libni a na 

Štěpničné fotbalové turnaje pro 

nejmenší fotbalové adepty. Celkem 

letos pořadatelé připravili pro děti 

21 venkovních turnajů, osm halo-

vých a dva dlouhodobé venkovní pro 

mladší žáky a starší přípravku. Na 

úterý 28. října připravili pořadatelé 

hned dva mezinárodní turnaje a tře-

tí se uskutečnil o tři týdny později 

u příležitosti výročí 17. listopadu. 

Mladé fotbalisty a jejich rodiče neod-

radilo ani chladné a deštivé počasí, 

které všechny tyto akce provázelo. 

Pořadatelé pro ně připravili dosta-

tek teplého čaje a mohlo se hrát. 

V pondělí 17. listopadu se v Libni 

uskutečnil třetí z turnajů, který byl 

určený pro hráče narozené v roce 

1999 a mladší. 

Na základě ohlasů účastníků, ale 

i pozorovatelů z řad rodičů můžeme 

konstatovat, že i v tomto pozdním 

podzimním období se pořadatelům 

podařilo připravit pro mladé fotba-

lové naděje zajímavé a kvalitní tur-

naje. 

Už nyní se připravují další akce 

pro děti, mládež i dospělé, jež by 

se měly uskutečnit v zimním pří-

pravném období. Mimo halové tur-

naje pro nejmenší, jsou každoročně 

pořádány na libeňském hřišti s umě-

lým povrchem dlouhodobé venkovní 

zimní turnaje starších přípravek na 

velké hřiště a také mladších žáků. 

Více najdete na www.fkmeteorpra-

ha.cz. 

Pavel Stehlík, sekretář klubu

Zatímco „A” mužstvo mužů po výhře nad Admirou přezimuje v klidném středu 
tabulky, „B” muži zůstávají i nadále v kontaktu s týmy, které by chtěly na jaře 
postoupit do 1.A třídy.

Každý měsíc 
s Kometou

Výsledkový servis 
sportovních akcí 
SK Kometa Praha!

Pořadí EXTRALIGY JU-
NIOREK po I. polovině 
soutěže:

1. PVK Olymp Praha
2. VK TU Liberec
3. SG Slavia Plzeň
4. VK Madeta
5. Sokol Španielka Žižkov
6. SK Kometa Praha
7. SCM VS Kadetky
8. VSK Spartak Děčín

Další utkání, které můžete 
navštívit, odehrajeme až  
7. února, kdy hostíme Madetu. 
Z našich dalších klubových akti-
vit si vás dovolujeme pozvat na 
jednu z největších sportovních 
akcí, která je spojena s dnem 
otevřených dveří na ZŠ Na Šut-
ce v sobotu 10. ledna 2009. 
„NOVOROČNÍ KOMETA” nese 
název turnaj, na kterém se se-
jde na stovku dětí, které nav-
štěvují naše sportovní přípravky 
na základních školách Na Šutce, 
Mazurská, Balabenka, Chabry 
a Husinec Řež. Hlavním progra-
mem bude turnaj v přehazované 
doplněný dalším doprovodným 
programem pro naše partnery 
a diváky, kterých se vždy sejde, 
jako dětí. 

Více informací na www.skko-
metapraha.cz nebo www.cvf.cz .

Podzimní fotbalové rozjímání Meteoru
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Kultura

Pomník primátora Jana Podlipného v Libni 

prošel v předchozích týdnech celkovou renovací. 

Kulturní památku stojící na rohu Zenklovy ulice 

v blízkosti Libeňského zámku opravoval restau-

rátor David Janouch: „Pomník doktora Podlipné-

ho prošel poslední opravou někdy na začátku 90. 

let minulého století a oprava to nebyla zrovna 

šťastná. Patina bronzu byla na některých mís-

tech přetřena běžnou hnědou barvou, vzhled 

pomníku tak nebyl vůbec ideální.” Restauráto-

ři provedli kromě očištění nevhodných nátěrů, 

odbornou patinaci bronzu a následně zaleštili 

celou sochu voskopryskyřičnou směsí. „Žulový 

podstavec jsme na poškozených místech vyspra-

vili umělým kamenem a pomyslnou tečkou za 

renovací bylo přezlacení nápisu 24karátovým 

plátkovým zlatem,” uzavřel akademický sochař 

David Janouch. -pb-

Jan Podlipný září novotou

Jan Podlipný (1848 – 1914)
Právník a politik, vystudoval gymnázium 

v Hradci Králové, Akademické gymnázium 

v Praze a práva na pražské univerzitě. Od 

roku 1874 působil jako právník, od roku 1885 

zasedal ve sboru pražských obecních starších 

a v letech 1897 – 1900 jako primátor (v té době 

bylo připraveno připojení Libně ku Praze). 

Jan Podlipný dal ve své funkci odstranit 

dvojjazyčná pojmenování ulic a nahradit je 

tabulkami s českými názvy. Od roku 1889 byl 

prvním starostou České obce sokolské a od 

1897 prvním starostou Svazu českoslovanské-

ho sokolstva.

Knihovna nebude zavírat pobočky
Vedení hl .m. Prahy na návrh radního Mila-

na Richtera posílilo rozpočet Městské knihov-

ny na rok 2009 a 5,6 miliónu korun získalo 

Muzeum hl. m. Prahy. Městské knihovně to 

umožní zachovat stávající síť poboček v Praze 

a Muzeum hl. m. Prahy pokryje vyšší nájemné 

restituentovi jedné z budov a další náklady.

„Pro Pražany je podstatné, že všechny 

pobočky Městské knihovny zůstávají a žádná 

se neruší. Provedený audit sice zrušení někte-

rých z nich navrhoval, ale až po dalším posou-

zení a výhledově do roku 2011. Administra-

tivní chybou ale byly organizaci při přípravě  

rozpočtu výdaje sníženy o jedenáct miliónů 

korun, tedy o částku, která odpovídala zruše-

ní řady poboček, již na příští rok. Peníze by 

proto knihovně na provoz nestačily a muse-

la by pobočky začít zavírat. To nechceme ani 

nepřipravujeme, dnes jsme proto tuto chybu 

napravili a navýšili rozpočet Městské knihov-

ny na příští rok u 14,2 miliónu korun. Věc je 

vyřešena a knihovna zajistí služby čtenářům 

v nezměněném rozsahu”, řekl Richter. -tk-

Krátce

Staročeské vánoce 
v Dolních Chabrech

Výstava Betlémů proběhne od 

12. do 14. prosince v kostele Stě-

tí svatého Jana Křtitele v Dolních 

Chabrech. Výstava pořádaná ČSOP 

Sůva a Sdružením na ochranu 

památek v Dolních Chabrech bude 

otevřená vždy mezi 10. a 17. hodi-

nou. -js-

Bohnicemi prošel 
lampiónový průvod

Začátkem listopadu uspořádala 

MŠ Řešovská ve spolupráci s odbo-

rem kultury ÚMČ Praha 8 druhý 

ročník akce nazvané Putování za 

pohádkovým světlem. Lampiónový 

průvod po stopách pohádkových 

postaviček byl letos ve znamení 

Broučků a na závěr nechyběla na 

zahradě školky magická ohňová 

show skupiny Infi nitos. „Na rozdíl 

od loňského roku nám letos přálo 

počasí a tak se dvouhodinové akce 

zúčastnilo přes 800 děti a rodičů,” 

řekla ředitelka MŠ Řešovská Cti-

rada Foučková a dodala: „Už teď 

začínáme plánovat třetí ročník 

oblíbeného putování a připravuje-

me i nejedno překvapení.” -pb-

Divadlo Kámen 
oslavilo rok 
působení v Praze 8

Právě před rokem vzniklo poblíž 

karlínské Invalidovny Studio Diva-

dla Kámen, komorní scéna pro 

pouhých 51 diváků zaměřená 

na novou a netradiční činohru. 

„Během prvního roku své existen-

ce jsme nabídli 48 představení jak 

domácího Divadla Kámen, tak pra-

videlných hostů - například Divadla 

(bez záruky) Praha, Divadla Banda 

nebo Divadla VAD, která navštívily 

přes dvě tisícovky návštěvníků,” 

řekl Osmičce ředitel divadla Petr 

Macháček.

V předvánočním programu Stu-

dia DK se kromě repríz domácí 

skupiny objeví například malý 

intelektuální muzikál „Ivan, Kamil 

a Dušan”, který je společným dílem 

skupin Krvik Totr a Antonín DS, 

nebo neméně intelektuální příběh 

o neobvyklém setkání televizního 

moderátora a majitele stavební 

fi rmy „Nežerte Clinta Eastwoo-

da” Divadla Neškvor. Informace 

a vstupenky získáte na adrese 

www.divadlokamen.cz. -pb-

Salesiánské divadlo 
ožije tancem

Salesiánské divadlo na Koby-

liském náměstí v polovině ledna 

ožijí tancem a pohybem. Bude 

tam totiž probíhat již XIV. roč-

ník alternativní taneční přehlídky 

s názvem Taneční setkání, jehož 

výtěžek pomůže dětem v nouzi 

ve Východním Timoru. Netradič-

ní soutěžní přehlídka dětských 

a juniorských amatérských taneč-

ních souborů bude totiž poprvé 

spojena s benefi cí na podporu 

dětí ze sirotčince v Lospalos ve 

Východním Timoru, spravovaného 

Salesiány Dona Bosca.

V organizaci soutěže spojilo své 

síly Salesiánské hnutí mládeže, 

Klub Praha – Kobylisy s odborem 

kultury Úřadu Městské části Pra-

ha 8 a Základní uměleckou školou 

Králíky. „Taneční soubory před-

vedou své pohybové kompozice 

v kategorii klasického, historické-

ho, moderního a scénického tance 

i volného stylu,” prozradila organi-

zátorka soutěže Vanda Malinovská 

a dodala: „Soutěž je určena dětem 

a mládeži od 6 do 15 let.” Podrob-

nosti najdete na www.shm.cz. -pb-
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Pozvánky

DIVADLO POD PALMOVKOU
Zenklova 34, 180 36 Praha 8 - Libeň

tel./fax.: 283 01 11 19, pokladna: 283 01 11 27.

www.divadlopodpalmovkou.cz

PROSINEC 2008 - VELKÁ SCÉNA
12. 12. PÁ 19.00 hod.
 Přelet nad kukaččím
 hnízdem.
     D. Wasserman.        
13. 12. SO 19.00 hod.
 Ať žije královna!
     R. Bolt.        
15. 12. PO 19.00 hod.
 O myších a lidech.
 J. Steinbeck.
17. 12. ST 19.00 hod.
 Ať žije královna!
     R. Bolt.        
18. 12. ČT 11.00 hod.
 Pozor, jaguár!
     Nathalien Richard
 Nash.
 I. VEŘEJNÁ 
 GENERÁLKA.   
18. 12. ČT 16.00 hod.
 Pozor, jaguár!
     Nathalien Richard
 Nash.
 II. VEŘEJNÁ 
 GENERÁLKA.    
19. 12. PÁ 19.00 hod.
 Pozor, jaguár!

     Nathalien Richard
 Nash.
 I. PREMIÉRA.   
21. 12. NE 17.00 hod.
 Koncert ČECHOMOR.
 Kooperativa Tour 2008
     Vstupenky již jen v síti  
 Ticketstream.    
21. 12. NE 20.30 hod.
 Koncert ČECHOMOR.
 Kooperativa Tour 2008.
      Vstupenky již jen v síti  
 Ticketstream.    
22. 12. PO 17.00 hod.
 Koncert ČECHOMOR.
 Kooperativa Tour 2008.
      Vstupenky již jen v síti
 Ticketstream.     
22. 12. PO 20.30 hod.
 Koncert ČECHOMOR.
 Kooperativa Tour 2008.
    Vstupenky již jen v síti
 Ticketstream.     
31. 12. ST 16.00 hod.
 Sliby chyby.
 Simon, Bacharach,
 David.  



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

26 PROSINEC 2008

Gerontologické centrum, Praha 8
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
www. gerontocentrum.cz

Pozvánky

PROSINEC 2008 
11. 12. ČTVRTEK
VYCHÁZKA
MUZEUM KÁVY
Prohlídka muzea a ochutnávka kávy. Vstupné zdarma.
15% sleva na konzumaci. Sraz ve 13.00 hod. před stanicí 
metra C – Ládví – u fontány. Pod vedením paní Hubené.

17. 12. STŘEDA
BABINEC
VÁNOČNÍ POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE
ve 13.00 hod., Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, 
Praha 8.

19. 12. PÁTEK
DIVADLO NA JEZERCE
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
Veřejná generálka. Začátek představení v 11.00 hodin.
Cena vstupenky 165 Kč. Prodej v pondělí a středu od 9.00 
do 14.00 hod., paní Hubená. 

21. 12. NEDĚLE
VYCHÁZKA
STAROBOHNICKÉ VÁNOČNÍ TĚŠENÍ
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány. 
Pod vedením paní Machové.

BOWLING
Pondělí 15. 12. 2008 ve 14.00 hod. herna Ládví.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – LEDEN 2009
Lektor: Lucie Forštová.
Uskuteční se 3 lekce trénování paměti – 12. 1., 19. 1. a 26. 
1. 2009. Kapacita kurzu omezena. Nutno se předem přihlásit 
na tel.: 286 88 36 76.

Pracovní kolektiv Burzy seniorů přeje příjemné prožití 
vánočních svátků.

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   

Gerontologické centrum, Praha 8
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 Jiráskové, tel.: 607 52 93 09
www. gerontocentrum.cz
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Nově narozené děti

Jubilea

VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ
PROSINEC 2008
Nováková Anna
Kanovová Věnceslava
Jindra Ludvík
Kovařík Jaroslav
Pokorná Hana
Voštinám Viliam
Drbohlav Alois
Häuslerová Květuše
Hůla Oldřich
Šindelářová Marie
Šnitrová Ludmila
Šroubková Jiřina
Březinová Světla
Červinková Emilie
Dinděrová Olga
Hrubá Gita

Tomková Brunhilda 

Morény Josef
Peršalová Jiřina
Pokorná Hana
Trdlová Evženie
Ziková Božena
Vokounová Marie 

Jírovcová Vlasta
Ke krásnému jubileu přejeme pev-
né zdraví a radost ze života.

Brožovi a Najmanovi.

Stanislava a Oldřich Kubištovi
slaví 20. prosince Zlatou svatbu.

Miloš a Miluše Novotných
slaví 30. prosince
60 let společného života. 

Hana a Josef Dvořákovi
slaví 14. prosince Diamantovou 
svatbu.
Pevné zdraví a spokojenost přejí 
dcera a syn s rodinami.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI

LISTOPAD 2008

Hana a Eugen Machovi

oslavili 60 let společného života. 

ČERVENEC 2008

Zástěra Jiří 
Čtvrtečková Lucie

SRPEN 2008
Běhounková Andrea
Hajný Robert
Davidová Vendula
Novotná Denisa
Máj Lukáš

Tengl Tomáš 
Tenglová 
Nicole 

ZÁŘÍ 2008
Růžičková Eliška
Fafílková Anna
Pollert Jonáš

Lacina
Jindřich

Steinbauerová Barbora
Gondová Kristýna
Běhal Jindřich
Krejzová Veronika
Zavadil Josef

ŘÍJEN 2008
Hašková Amelie Michaela

Hykel Adam 

Vokatý
Martin 

Jurová Žofi e 

Nosek Adam 
Soukalová Kristýna
Koblížková Barbora
Luňáková Anna – Marie
Kočí Jan
Vondráček David
Nováková Sofi e
Šilhanová Daniela
Trmalová Dominika
Novotný Pavel
Padrtová Michaela
Hurková Viktorie Agata
Zbránek Tomáš
Vašáková Barbora
Korint Jan
Maxová Adéla

LISTOPAD 2008
Havlíková Anna

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.

Tyto noviny distribuuje 

Česká pošta, s.p. 

V případě, že vám nedošly do schránky, 

stěžujte si u svého pošťáka.

(P
la

ce
n
á 
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ze
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e)
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e)
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Pozvánky

LEDEN 2009 

Otevírací doba: 

PO 18.00 – 21.00, ČT 18.30 - 20.30/PÁ 30. 1. 18.30 – 20.30/

NE 14.00 – 16.00 hodin. 1. 1. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY  

astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.

12. 1. Ing. Hynek Bulíř: SIBIŘ – ČTYŘI KONTAKTY (úplné zatmění 

Slunce 1. 8. 2008).

26. 1. RNDr. Jan Tomsa: GALILEO GALILEI – osobnost, doba, objevy 

(u příležitosti Mezinárodního roku astronomie 2009 – 400. výročí 

používání dalekohledu).

FILMOVÝ VEČER s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hod.

19. 1. APOLLO 15, APOLLO 16.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy ČT 18.30 – 20.30/PÁ 30. 1. 

18.30 – 20.30/NE 14.00 – 16.00 a v PO 5. a 19. 1. 20.00 – 21.00 

hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.  

 Venuše - za dobrých podmínek.

Noční obloha: Měsíc – od 2. 1. do 12. 1. a od 29. 1. do 31. 1.

 Venuše – po celý leden

Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý leden.

Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů.

Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené 

s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY

Vždy ve čtvrtek 17.30 – 18.30 hod. mohou hvězdárnu navštívit pře-

dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodi-

ny s dětmi, školy). 

Program: pozorování oblohy nebo promítání fi lmů.

ŠKOLNÍ  POŘADY

vždy v PO, ÚT, ST, ČT a PÁ v 8.30 a 10.30 hod. pro předem objed-

nané 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 134, 136 TRAM 10, 

17 a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou do kop-

ce. Stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra C Ládví) 

103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou do kopce. Stanice 

U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky obcí.

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
14. prosince 2008
Šlechtické paláce na Novém Městě.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy B - 
Náměstí Republiky.  

20. prosince 2008
Chrám sv. Víta a objekty na III. nádvoří Pražského Hradu.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A - 
Malostranská. 

27. prosince 2008
Historie I. a II. nádvoří Pražského Hradu.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A - 
Malostranská. 

30. prosince 2008
Kostel sv. Matěje a vilová kolonie Na Babě.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A - 
Hradčanská. 

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

PROSINEC 2008

zal. 1956
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www.ddmpraha8.cz
e-mail: info@ddmpraha8.cz

tel.: Přemyšlenská - 284 68 10 50, Krynická - 233 55 37 90

BUDOVA V UL. PŘEMYŠLENSKÉ 1 102, Praha 8 15. 12. 

Vánoční koncert členů hudebních kroužků.

Od 17.00 hod., vstupné: 20 Kč.

15. 12. Vánoční světýlka – Český rok zima.

Výroba svíček a luceren, od 16.00 hod., vstup zdarma.

17. 12. Bílé Vánoce Na Desce.

Předvánoční čajový dýchánek v klubu Na Desce spojený s výrobou 

speciálních čajových přání, 17.00 – 20.00 hod., vstupné 20 Kč + bílé 

oblečení.

19. 12. Parybovka.

Vtipné zpracování Rybovy Mše vánoční divadelní skupinou Hlad, 

od 19.30 hod., vstupné dobrovolné.

21. 12. Parybovka.

Vtipné zpracování Rybovy Mše vánoční divadelní skupinou Hlad, 

od 16.00 hod., vstupné dobrovolné.

Klub Na Desce v době vánočních prázdnin
22. 12., 29. – 30. 12. 2008, 2. 1. 2009

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

BUDOVA V UL. KRYNICKÉ 490, Praha 8

10. 1. Tři králové přicházejí.

Dílnička pro předškolní děti s písničkami, hrami a výrobou koruny 

pro krále, od 14.00 hod., vstupné: 50 Kč.

Klub Pohoda v době vánočních prázdnin uzavřen. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

VÝLETY
22. 12. Vánoce v Kouřimi.

Návštěva skanzenu lidových staveb, cena: 140 Kč.

Připravujeme tábory na jarní prázdniny
28. 2. – 7. 3. Bílá vrána 2009.

Zábava na sněhu a lyžování pro děti školního věku, cena: 3 000 Kč.

28. 2. – 7. 3. I malí jezdí na tábor.

Zimní pobyt pro rodiče a děti, cena: 3.000 Kč a 2 500 Kč.

1. – 8. 3. – Lyžování v Rakousku.

Pro děti od 8 let, cena: 4 850 Kč.

Příměstský tábor

2. - 6. 3. – Japonská škola v Praze.

Výtvarně, pohybově, dramatické zážitky pro děti, které zůstávají 

doma. Cena: 750 Kč/týden (s obědem), 500 Kč/týden (bez oběda).

Pracovníci Domu dětí a mládeže v Praze 8
přejí všem klidné Vánoce a hodně štěstí v roce 2009!

Pozvánky

Pevnost – České centrum 
znakového jazyka, o. s.

nabízí

Týdenní intenzivní kurzy

českého znakového jazyka.
5x týdně 3 vyučovací hodiny v termínech:

2. 2. – 6. 2. 2009

  9. 2. – 13. 2. 2009

Kurzy českého znakového jazyka.

Jarní semestr 2009.
Vždy 2x týdně dvě vyučovací hodiny v termínu:

16. 2. – 17. 6. 2009

Bližší informace a přihlášky najdete

na www.pevnost.com.

Můžete telefonovat nebo faxovat 

na tel.: 283 89 27 00, 728 58 68 57.

Libeňský evangelický sbor
srdečně zve

k bohoslužbám
na konci adventu i o Vánocích

Neděle 21. prosince 2008 od 9.30 hod.

Adventní bohoslužby 

s vánočním divadlem dětí a mládeže.

Středa 24. prosince 2008 od 16.00 hod.

Štědrovečerní odpolední bohoslužby.

Středa 24. prosince 2008 od 22.00 hod.

Štědrovečerní „půlnoční” bohoslužby.

Čtvrtek 25. prosince 2008 od 9.30 hod.

Sváteční bohoslužby o svátku Narození Páně 

(s večeří Páně).

Všechna shromáždění 
se konají v kapli na adrese:

U Pošty 1098/6
Praha 8 – Libeň.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Znění tajenky z minulého čísla: Kuchyňka, Hercovka, Kozlovka.
Knihu Bohnice slaví 850 let získávají: Jan Havel (Praha 8), Eliška Třečko-
vá (Praha 8), František Šmíd (Praha 8),  Jiří Vavřička (Praha 8) a Karel 
Novotný (Praha 1). 
Správné znění tajenky z prosincového čísla nám zašlete nejpozději do 
31. prosince 2008 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeň-
te napsat svoji adresu. Pětice výherců dostane knihu „Praha 8 křížem 
krážem”.

Sudoku (lehká)
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Inzerce

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

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.

NABÍZÍM K PRONÁJMU GARÁŽ 
v ulici K Sadu. Tel.: 732 63 25 44, 
e-mail: edvorako@yahoo.co.uk.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, PRODEJ POTAHOVÝCH 
LÁTEK, KOŽENEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalounění. 
Čalounické potřeby, Kotlaska 16, 
Praha 8 – Libeň, Tel.: 284 82 21 81.

DROGERIE – DEDRA, aviváže, 
čistící prostředky aj. Křivenická 32, 
Praha 8.

HYPOTÉKY, ÚVĚRY, PŮJČKY, PO-
JIŠTĚNÍ. Nabízíme velkou úsporu 
času, nemusíte běhat po bankách. 
Najdeme pro Vás nejlepší řešení. 
Konzultace zdarma. Tel.. 602 36 77 
22.

MASÁŽE KLASICKÉ, baňkové, 
medové, lávovými kameny. Levně 
– Ďáblice! Tel.: 777 76 36 05.

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.

ASTROPORADNA. Horoskopy 
osobní a partnerské. Výklad karet - 
Tarot. Kontakt: Jana Malečková, tel.: 
603 91 01 03, e-mail: astrojana@
seznam.cz.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýr-
nické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777 
31 66 80.

KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – nabí-
zím kosmetické služby za dobré 
ceny. Ráda Vás uvítám v provozov-
ně v Praze 8, Vosmíkových 20. Tel.: 
607 27 99 22.

HLEDÁM BYT 2 + 1 (kk) KE 
KOUPI, OV i DR vlastnictví v Praze 
a okolí. Tel.: 733 67 32 10.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ 
VÝROBA, masiv – dýha – lamino. 
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, 
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608 
25 35 49.

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.

HLEDÁM BYT 3 + 1 (kk) KE KOU-
PI, OV i DR vlastnictví na Praze 10. 
Tel.: 608 92 69 41.

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.

MODELÁŽ NEHTŮ I NA NOHOU. 
Novinky světových veletrhů. Dlou-
holetá praxe. Nízké ceny! Praha 8 
- Palmovka (u metra). Tel.: 733 50 
23 12.

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

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

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.

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

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘ-
SKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45, 
286 58 50 47, e-mail: kedar.n@cen-
trum.cz.

MASÁŽE - klasická, čínská meridiá-
nová, hlavy - relax, moxování, baň-
ky - fyzioterapeutka. TRAM Okrouh-
lická. Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 
05.

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

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 V PRAZE. 2 + kk 
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607 
11 04 77.

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.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR PRO 
VAŠI STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

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, bate-
rií, klozetů kuchyňských desek, 
instalace sprchových koutů, poklád-
ka dlažby, PVC, plovoucích podlah, 
koberců, lepení podhledů, malování, 
drobné zednické a jiné práce na zve-
lebení Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 
66 – kdykoliv!

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

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

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

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

ZDĚNOU GARÁŽ U VLACHOVKY 
dlouhodobě k pronájmu. Tel.: 739 
04 62 76.

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

PŘENECHÁM UPRAVENÉ NEBY-
TOVÉ PROSTORY, 34,22 m2 s radiá-
torem, teplá voda, WC, elektřina, 
bezpečnostní dveře. Vhodné k pod-
nikání od 1. 1. 2009, Křivenická 444, 
tel.: 777 18 25 04.

VYMĚNÍM SVĚTLÝ PROSTORNÝ 
BYT (117 m2, 4 + 1, možné jako 2 
+ 1 a 1 + 1 se společným sociálním 
zařízením) v Karlíně s majitelem za 
1 + 1 kdekoliv v Praze. Tel.: 724 91 
86 24.

PRONAJMU DVOUGARÁŽ v ulici 
Nad Rokoskou, možno obsadit jed-
notlivě, vjezd z ulice, samostatně 
uzamykatelné, elektřina, světlo. 
Cena dohodou za jeden vůz! Tel.: 
607 83 50 18.

PŘIJMEME PANÍ/PÁNA NA 
ÚKLID + pomocné práce. Pracov-
ní doba cca 4 hod. denně 15.00 
– 19.00 hod., možno dohodnout 
nepravidelnou pracovní dobu dle 
potřeb. Požadujeme spolehlivost, 
zájem, nabízíme malý a příjemný 
kolektiv. Plat 10 000 Kč hrubého za 
měsíc. Místo výkonu práce Praha 8, 
ulice Na Stráži. Kontakt: Alice Dadá-
ková, tel.: 775 05 58 81.

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.

NEMOC JAKO VÝZVA A POMOC! 
Ing. M. Hrabica, autor knih o zdraví. 
Jak přispívat k vyléčení. KD Krakov, 
Těšínská 600, Bohnice. SO 24. 1. 
2009 (10.00 - 12.30 hod). Info tel.: 
776 11 69 36, vstup: 90 Kč.

PARFÉMY PRO VÁS A VAŠE PŘÁ-
TELE. Vánoční dárek za příjemnou 
cenu. Tel.: 603 83 24 80, e-mail: 
reichovah@seznam.cz.

DOPŘEJTE SI NA VÁNOCE NĚCO 
JINÉHO NEŽ KAPRA! Mražené 
ryby (fi lety) a mořské plody s mini-
mem glazury za skvělé ceny! Ceník 
pro maloodběratele naleznete na 
www.agseafood.cz. Objednávky či 
dotazy směřujte na e-mail: barbora.
cinova@agseafood.cz či volejte PO - 
PÁ 9.00 – 17.30 hod. na tel.: 245 00 
12 58. AG SEAFOOD s. r. o., Za Avií 
2, Praha 9 - Čakovice.

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

KOUPÍM JEDNODUCHÝ ROTO-
PED. Tel.: 737 91 69 20.

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.

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

PRODÁM LEVNĚ NEPOUŽITÝ 
STAVEBNÍ MATERIÁL. Cihly/příč-
kovky Porotherm 17,5 cm – 35 ks - 
cena 30 Kč/ks. Miako vložky 15/62,5 
cm – 25 ks – cena 40 Kč/ks. Odběr 
možný ihned. Tel.: 603 42 35 62.
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