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Vážení spoluobčané,

přichází doba, kdy předvánoční 

přípravy vrcholí. Je vše připraveno, 

nakoupeno, upečeno a uklizeno, ptá 

se většina z nás těsně před Štědrým 

dnem. Radnice Prahy 8 vám jako o každém předchozím adventu na-

bídne celou řadu možností, jak všudypřítomný shon alespoň na chvíli 

hodit za hlavu.  

Týden před Vánocemi pořádáme velmi oblíbené Starobohnické vá-

noční těšení, akci plnou zábavy a nejrůznějších dobrot. Velmi si přeji, 

abyste dorazili v tak hojném počtu, jako tomu bylo loni. Pro milovníky 

hudby jsme odstartovali cyklus tradičních adventních koncertů, a to 

v krásných prostorách Libeňského zámku. Bohatá je i nabídka Divadla 

Karla Hackera. Neváhejte, určitě si vyberete.

Musím přiznat, že malý dárek jsem jako starosta dostal před něko-

lika dny, kdy do Prahy 8 zavítal pražský primátor Bohuslav Svoboda. 

Ani nevím, kolik let předtím nás nejvyšší pražský představitel nena-

vštívil. Možná i to dokládá, že se věci ve vedení hlavního města koneč-

ně začaly hýbat správným směrem, za což jsem neskonale rád. A ne-

jen proto určitě nebudu sám, kdo drží současnému primátorovi palce.

Chtěl bych popřát nejen obyvatelům Prahy 8 nádherné prožití po-

sledních dní tohoto roku, hodně radosti a krásné okamžiky v kruhu 

nejbližších. Věřím, že rok 2012 připravuje pro všechny mnoho úspě-

chů, štěstí a pohody po stránce osobní i pracovní.
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Zpravodajství

Vedení Prahy 8 naslouchá odborníkům

Radnice Prahy 8 zahájila pravidelná setkání 

s odborníky z nejrůznějších sfér týkající se roz-

voje osmého městského obvodu. Projekt, jehož 

cílem je vytvoření jasné urbanistické koncepce, 

seznámení se s projekty developerů a v nepo-

slední řadě představení vizí architektů a rad-

nice, nese název Proměny Prahy 8. První dis-

kuze, která se konala 9. listopadu, se účastnili 

zástupci vedení radnice, architektů, developerů 

a novinářů. 

„Vedení osmé městské části hodlá naslouchat 

argumentům a námětům ze strany odborné ve-

řejnosti. Proto jsem poprosil pozvané odborníky, 

aby se stali členy mého poradního sboru, který 

bude spoluvytvářet budoucí rozvoj celého obvo-

du,” prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků. Podle 

něj se setkání budou konat zhruba dvakrát ročně.

Mezi členy poradního sboru patří například 

světoznámý architekt Josef Pleskot nebo archi-

tekt Jindřich Smetana, rektor VŠUP. Nechybí 

zástupci největších tuzemských developerských 

společností a médií. „V Praze 8 je hodně míst, 

která čeká rozvoj. Každý projekt musí být příno-

sem pro okolní území a musí jej posunout dopře-

du,” uvedl Janků.

Zástupci některých developerských fi rem 

na prvním setkání představili své aktuální pro-

jekty. Například Metrostav chce začít na počát-

ku příštího roku vedle svého současného sídla 

v blízkosti Palmovky stavět nové. Tím by měl 

přispět ke zkulturnění dolní části Libně, což je 

také záměrem vedení osmého pražského obvo-

du. Radnice Prahy již dříve představila v této ob-

lasti své projekty, a to především centrum Nová 

Palmovka a kompletní revitalizaci Elsnicova ná-

městí.   -jf-

Zástupci radnice Prahy 8 se mohli detailněji seznámit i s projekty developerů

Důležité změny týkající se sociálních dávek 
Od 1. ledna 2012 dochází k přechodu agend nepojistných dávkových systémů z městských částí na Úřad práce 

České republiky. Tento krok je učiněn na základě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení 
místa a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Agendy dávek hmotné nouze, 
příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP 
a ZTP/P tedy bude od 1. ledna 2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu práce 
České republiky, a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. 

Tato kontaktní pracoviště naleznete nejčastěji v místě stávajících pracovišť vyřizujících dávky státní sociální 
podpory. Úplný seznam s adresami je uveden níže. 

Po 1. lednu 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově podané žádosti po tomto datu, ale převezme i řízení 
o žádostech již zahájených v roce 2011 na jednotlivých městských částech a tato řízení dokončí.

Úřední hodiny budou shodné s příslušným pracovištěm Úřadu práce - státní sociální podpory: Pondělí a středa 
8 – 12 hodin, 13 – 18 hodin 

Podatelny budou přístupné po celou pracovní dobu. Další informace o sociální reformě je možno nalézt na no-
vém webu Ministerstva práce a sociálních věcí http://socialnireforma.mpsv.cz. 

Kontaktní informace pro územní obvod Praha 8:  
Praha 8 - Libeň, U Meteoru 676/8
Začátek ledna bude na nových pracovištích Úřadu práce jistě složitý, ale po ustálení provozu mohou občané 

nadále počítat s tím, že kvalita práce a vstřícnost pracovnic se nezmění. 

Foto: verpa
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Pražský primátor Bohuslav Svoboda 14. lis-

topadu ofi ciálně navštívil osmou městskou část. 

Za účasti členů vedení radnice Prahy 8 zavítal 

na Kobyliskou střelnici, rozestavěný plavecký 

areál Šutka a do Domu s pečovatelskou službou 

v Burešově ulici. 

Přislíbil, že i přes ekonomicky těžké období, 

bude prosazovat uvolnění prostředků v rozpoč-

tu hlavního města na dostavbu bazénu Šutka 

v příštím roce. „Je to obrovský dluh nejen vůči 

místním obyvatelům, ale i celé Praze. Takovou 

věc si Pražané zaslouží,” prohlásil primátor.

V Domě s pečovatelskou službou pak slavnost-

ně otevřel novou konferenční místnost, která má 

seniorům sloužit například při přednáškách či 

kulturních akcích. Zástupkyně starosty Prahy 8 

Vladimíra Ludková primátorovi také představila 

projektovou dokumentaci Domu sociálních slu-

žeb, který má sloužit padesáti klientům přede-

vším s diagnózou demence.  -vk-

Zpravodajství

Primátor Bohuslav Svoboda
navštívil osmý obvod

Primátor se setkal i s obyvateli Domu s pečova-
telskou službou v Burešově ulici

Pokud chcete komunikovat se čle-

ny vedení radnice za ODS, můžete je vy-

hledat na Facebooku a zeptat se na vše, 

co vás zajímá.    Nebo využijte e-mailů: 

jiri.janku@praha8.cz (bezpečnost, životní 

prostředí, informatika), vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní pro-

blematika) ondrej.gros@praha8.cz (majetek)

a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

KSČM v Praze 8 a její zastupitelé nabíze-

jí občanům setkání k otázkám a problémům, 

které je trápí. Máte-li zájem, volejte OV KSČM 

Praha 8, Světova 8, Libeň tel.: 284 825 820, 

e-mail: ov.praha8@kscm.cz, internet: http://

www:praha8.kscm.cz/. V případě zájmu 

o právní i lidskou pomoc volejte „Poradnu pro 

bezradné”, tel.: 283 840 612, 723 914 602, 

e-mail: info@nakorabe.cz, pondělí‒pátek od 

8 do 16 hodin.

Pokud chcete oslovit zastupitele 

za ČSSD, můžete je kontaktovat na telefon-

ním čísle 721 029 892 nebo použít e-mail: 

ovv.praha8@cssd.cz.

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 Vilguse, 

tel.: 602 807 082 nebo pište na e-mail: petr.

vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype kontakt 

„vilgus”.

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se 

zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte 

se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem 

naší městské části. Kontaktovat nás můžete 

na telefonu 222 805 138 (Michal Šustr) nebo 

e-mailu: Michal.Sustr@praha8.cz.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 zve 

občany na setkání s jejími zastupiteli a členy 

komisí, které se koná 7. prosince 2011 v pří-

zemí sídla Úřadu MČ Praha 8 (bílého domu), 

ulice U Meteoru 6, bezprostředně po jednání 

Zastupitelstva MČ Praha 8. Předpokládaný za-

čátek setkání je v 16 hodin. Tématem bude 

privatizace bytů a další otázky života v Praze 

8. Srdečně zve JUDr. Václav Musílek.

Setkání s politiky

Zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková 
představila projekt Domu sociálních služeb

Foto: verpa

Bohuslav Svoboda začal svou návštěvu Prahy 8 na Kobyliské střelnici, kde ho přivítal starosta Jiří Janků

Foto: verpa

Foto: verpa



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

4 PROSINEC 2011

Zpravodajství

Farmářské trhy v Karlíně letos skončily
Sobota 12. listopadu byla po-

sledním dnem, kdy lidé mohli 

navštívit oblíbené Karlínské far-

mářské trhy. Ty budou s vysokou 

pravděpodobností pokračovat opět 

na jaře příštího roku.

Jejich letošní závěrečný den se 

nesl v duchu slavnostní atmosféry, 

přálo i počasí. „Pohodu a dobrou 

náladu podpořila i kapela Gol-

den Bigband Praha a skupina Vlčí 

dáma a tančírna. Program osvěžila 

i bohatá tombola, do které přispě-

la řada prodejců hodnotnými ce-

nami,” sdělila zástupkyně starosty 

Městské části Prahy 8 Vladimíra 

Ludková.

Nechyběly zábavné hry pro děti, 

objevily se i kostýmované posta-

vy na chůdách. Doprovodný pro-

gram pořádalo občanské sdružení 

ART Prometheus v rámci projek-

tu OPEN ART v Praze 8, na který 

přispěla grantem i radnice Pra-

hy 8. Karlínské spektrum tradič-

ně připravilo i další program pro 

děti - tentokrát pohádku Cirkus 

Krokodýla Krokodilíniho (společný 

projekt divadla Krab a divadla Cir-

kus Řebřík).

Lidé si ale atmosféru trhů mo-

hou užít i v zimě. Radnice Pra-

hy 8 na 18. prosince připravuje 

tradiční Starobohnické vánoční 

těšení a v únoru pak Karlínský 

masopust. -red-

Poslední letošní farmářské trhy nabídly bohatý program. Vystoupila 
například kapela Golden Bigband Praha, nechyběly ani atrakce pro děti. 
Některé z nich si třeba pochutnaly na vynikající dršťkové polévce
z hlívy ústřičné

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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Zpravodajství

Nový fi lm představuje historii Libně
Pábitelé z Libně, tak se jmenuje nový fi lm při-

pomínající 110 let od okamžiku, kdy byla tato 

čtvrť připojena k Praze. Snímek, který k tomu-

to výročí nechala natočit Městská část Praha 8, 

především vypráví příběhy památek i slavných 

osobností lokality.  

„Libeň si zaslouží zdokumentování nejvý-

znamnějších míst formou fi lmu a prostřednic-

tvím vzpomínek libeňských rodáků či lidí, kteří 

mají svůj život s Libní jakkoliv spojený,” prohlásil 

po slavnostní premiéře radní Prahy 8 a scénáris-

ta snímku Martin Roubíček. Film se začal natáčet 

letos v únoru, jeho stopáž je skoro 80 minut. 

Nápad přišel poté, co se s úspěchem setkal jiný 

dokument nazvaný Zatemněná demokracie, kte-

rý se zaměřoval na neonacismus a islámský ex-

tremismus.

Lávka u Sokolníků znovu slouží občanům
Mostek spojující obchodní cent-

rum Sokolníky v Kobylisích se sou-

sedícím sídlištěm opět slouží obča-

nům. Dlouhá léta byl uzavřen kvůli 

svému dezolátnímu stavu a ne-

končícím soudním sporům o ur-

čení jeho vlastníka. Tím je podle 

rozhodnutí soudu společnost Man-

hattan Development, které patří 

přiléhající část centra.

Lávka je pro obyvatele okolních 

domů velmi důležitá. „Stát ani 

soukromý majitel řadu let nemoh-

li přijít na to, komu mostek patří. 

Radnice Prahy 8 neustále vyzývala 

k rychlému určení vlastníka, na-

štěstí už lávka opět slouží svému 

účelu,” prohlásila mluvčí MČ Praha 

8 Radka Wallace-Prokopová. 

Ocelová konstrukce lávky byla 

po odstranění chodníku a zkoro-

dovaných součástí prohlédnuta 

statikem. Podle něj jsou hlavní 

podélné nosníky a sloupy zacho-

valé a v dobrém stavu. Nejvíce 

zničeny byly příčné nosníky, které 

se doplnily v roztečích pro ulože-

ní pororoštů. Chodník se skládá 

z ocelových roštů s mnohočetným 

prosekáním otvorů pro odvodně-

ní. Lávka by měla být v provozu 

celoročně bez omezení přístupu 

chodců. Její správu a údržbu bude 

zajišťovat vlastník. -jf-  

DVD s novým fi lmem v kině Ládví pokřtili (zprava) starosta Prahy 8 Jiří Jan-
ků, radní Martin Roubíček a šéf servisního střediska Michal Švarc. Žáci od-
borného učiliště v Chabařovické ulici k této příležitosti připravili krásný dort. 

„DVD se snímkem o historii Libně si zájemci mohou zdarma vyzvednout 

buď v infocentru sídla ÚMČ Praha 8 - takzvaném bílém domě, nebo na vrátnici 

Libeňského zámku,” informoval Roubíček. -red- 

Foto: verpa

Foto: Oliver Malina Morgenstern

Foto: verpa
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Pozvánky
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Doprava, pozvánka

Parkoviště na Karlínském náměstí je opravené 
Občané opět mohou využívat 

k parkování plochu na Karlín-

ském náměstí. Parkoviště prošlo 

od září kompletní rekonstrukcí 

a je ve své nové podobě odděle-

no od uličního provozu obrubami 

a provozováno v jednosměrném 

režimu. Parkoviště tak má jeden 

vjezd a jeden výjezd.

Původní zdevastovaný asfal-

tový povrch byl zcela odstraněn 

a nahrazen novým. Motoristé 

na ploše najdou nová vyznačená 

parkovací místa, jejichž prove-

dení odpovídá požadavkům plat-

ných norem. Oprava parkoviště 

byla nutná vzhledem k dřívějšímu 

dezolátnímu stavu jeho povrchu.

 -red-

Osmý obvod má nové ulice

Osmá městská část je od lis-

topadu „bohatší” o dvě komuni-

kace. Jedná se o Kelsenovu ulici 

v Karlíně a Spádnou ulici na po-

mezí Čimic a Kobylis. V listopadu 

o tom rozhodli pražští radní. K in-

stalaci označení těchto veřejných 

prostranství má dojít do 20. ledna 

2012.

Kelsenova ulice vychází seve-

rovýchodním směrem z Pobřežní 

mezi ulicemi Vítkovou a První-

ho pluku a vstupuje do Rohan-

ského nábřeží. Je pojmenována 

po Hansi Kelsenovi, rakouském 

právním vědci, teoretiku práva 

a spolutvůrci dosud platné ústavy 

Rakouské republiky. Žil v letech 

1881 až 1973, narodil se v Praze. 

Jedná se o ulici, která vznikla 

výstavbou nového sídla centrá-

ly největší pojišťovací skupiny 

v tuzemsku – Vienna Insurance 

Group ČR, jejíž součástí je napří-

klad Kooperativa.

Nová část Spádné ulice vychá-

zí jižním směrem z ulice K Ládví. 

Jedná se v podstatě o prodlouže-

ní stávající komunikace stejného 

názvu. -jf-

Kelsenova ulice sousedí s novou budovou pojišťovací skupiny VIG

Foto: verpa
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Tentokrát byla zaměřena na levý břeh Boh-

nického potoka v Bohnickém údolí. Akce se zú-

častnili geocacheři všech generací, jejichž počet 

vysoce překonal účast na dubnovém úklidu. Do-

hromady se sešlo přibližně 150 lidí ochotných 

udělat něco pro čisté životní prostředí. 

Bohužel i tentokrát bylo práce více než dost. 

Je až s podivem, kolik odpadu se může povalo-

vat v přírodní rezervaci, počínaje prostými oba-

ly od sušenek, přes plné igelitové tašky a ojeté 

pneumatiky. To vše v odlehlých místech, která 

jsou mnohem obtížněji přístupná než velkoob-

jemové kontejnery nebo sběrný dvůr. V tomto 

kontextu je těžké pochopit, že někomu vůbec 

stojí za námahu zbavit se svého odpadu tím, že 

ho dovleče do chráněného území místo toho, aby 

zvolil výše zmíněná a pohodlnější řešení. 

Během sobotního dopoledne účastníci vyklidili 

vymezené území od veškerého nebiologického 

odpadu v obtížně přístupných svazích Bohnic-

kého údolí. Dohromady byl sesbírán a odvezen 

odpad ve dvou velkoobjemových kontejnerech, 

což představuje zhruba pět tun odpadu. Tím 

bylo lokalitě Bohnického údolí navráceno, co mu 

patří - tedy prostředí chráněného území.

Praha 8 tímto vyslovuje velký dík zúčastně-

ným, kteří byli ochotni věnovat svůj čas dobré 

věci pro životní prostředí nás všech a napravit 

hříchy vůči přírodě spáchané těmi lhostejnými.

Zvláště děkujeme panu Ottovi Šlegerovi 

za velký podíl na organizaci akce a vzbuzení 

zápalu pro dobrou věc u tak neobvykle velkého 

počtu lidí.

V neposlední řadě patří poděkování společ-

nosti IPODEC a jejím zaměstnancům za mate-

riální zabezpečení a bezproblémový průběh od-

vozu odpadu.

Osmá městská část si velice váží každého, kdo 

pomáhá bojovat s lidskou lhostejností a hlou-

postí a nebojí se pomoci i skutečnou prací bez 

nároku na odměnu, aby se prostředí, ve kterém 

všichni žijeme, stalo o něco lepším. Je to boj pa-

trně nekonečný, a o to víc je důležité si podobné 

práce vážit.

A vzkaz účastníků akce těm, kvůli kterým 

se CITO pořádá? „Neuklidili jsme proto, abyste 

měli zase kam dávat svůj nepořádek. Správných 

možností, jak se ho zbavit, máte dost, tak je vy-

užijte.”

Pro zájemce o podobné úklidy či přímo o navi-

gační hru - geocaching dopopručujeme interne-

tové stránky - www.geocaching.cz. -red-

Geocacheři uklidili údolí, našli tuny odpadu
Již druhé setkání příznivců geocachingu na území Prahy 8 zaměřené na úklid odpadu, takzvané CITO, se usku-
tečnilo 12. listopadu. Jde o akci, při které účastníci věnují svůj volný čas a energii úklidu odpadu v určitém 
území. 

„Občané” v Bohnickém údolí odložili například 
i obrovské množstí kabelů

Do listopadové úklidové akce se zapojilo zhruba 150 lidí. Jejich počet výrazně překonal účast při dubnovém prvním setkání
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad PROSINEC 2011

Kollárova (mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
6. 12.

Pobřežní – U Nádražní lávky
13. 12.

Pernerova – Šaldova
20. 12.

Pobřežní – Thámova
27. 12.

Pernerova – Sovova
6. 12.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
13. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
20. 12.

Nekvasilova (parkoviště 
u Olympiku)
27. 12.

Na Vartě
6. 12.

Kašparovo náměstí 
13. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
20. 12.

Kandertova - Lindnerova 
27. 12.

Na Truhlářce (parkoviště)
6. 12.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
13. 12.

Ke Stírce - Na Stírce
20. 12. 

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
27. 12.

U Slovanky – Dolejškova
14. 12.

Štěpničná 
(parkoviště)
21. 12.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
28. 12.

Modřínová – Javorová
7. 12.

Kubíkova – (u DD)
14. 12.

Havránkova – Šimůnkova
21. 12.

Šimůnkova 
(slepý konec)
28. 12.

Kurkova (parkoviště)
7. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
14. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
21. 12.

Na Pecích – Chaberská
28. 12.

V Mezihoří (u plynojemu) 
7. 12.

Na Pěšinách - Pod Statky
14. 12.

Uzavřená
21. 12.

Trojská – Nad Trojou
28. 12.

Písečná – Na Šutce 
7. 12.

Na Přesypu – Pod Přesypem
8. 12.

Havlínova – Pohnertova
15. 12.

Podhajská pole 
(parkoviště)
22. 12.

Gdaňská – Toruňská
29. 12.

Hnězdenská – Olštýnská 
8. 12.

Mazurská 
(u trafostanice)
15. 12.

V Nových Bohnicích 
– K Farkám
22. 12.

Dolákova – Hackerova – Kusého
1. 12., 29. 12.

K Mlýnu – Chorušická
8. 12.

Fořtova – Do Údolí
15. 12.

Korycanská – K Ládví
22. 12.

Petra Bezruče – U Pískovny
29. 12.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
13. 12.

Stejskalova – U Rokytky
20. 12.

Valčíkova – Na Truhlářce
27. 12.

Velká Skála – K Haltýři
6. 12.

Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
13. 12.

Dolejškova – U Slovanky
20. 12.

V Zahradách – Na Sypkém
27. 12.

Braunerova – Konšelská
6. 12.

V Zámcích 
(u domu 51/64)
14. 12.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
21. 12.

Nad Popelářkou
28. 12.

Pod Vodárenskou věží 
– Nad Mazankou
7. 12.

Drahorádova
15. 12.

Lindavská
22. 12.

U Pekařky 
29. 12. 

Chaberská – Líbeznická
8. 12.

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 umisťovány 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, jenž 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.

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz 
směsného i tříděného odpadu v období vánoč-
ních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. 
Program svozu bude zorganizován tak, aby ne-
docházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem 
nich nepořádek. 
Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpa-
du zajištěn dle sobotních programů. Od 25. 12. 
do 31. 12. již bude zajištěna normální pracovní 
směna a odvoz směsného odpadu bude probíhat 
dle příslušných svozových programů, tedy jako 
v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude 
zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických 
míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného od-
padu bude ve dnech 19. až 31. 12. proveden mi-
mořádný svoz skla a jinak bude vše probíhat také 
dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:
24. 12. normální svoz odpadu dle sobotních
 programů
25. 12. normální svoz dle nedělních programů
26. 12. normální svoz dle pondělních programů
27. - 30. 12. normální pracovní směny,
 svoz dle příslušných svozových programů 
31. 12. svoz odpadu dle sobotních programů
1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů
Svoz tříděného odpadu:
24. 12. normální svoz v rozsahu sobotních programů
25. 12. normální svoz v rozsahu nedělních programů
26. 12. normální svoz v rozsahu pondělních programů
19.-31. 12. mimořádný svoz skla (jeden odvoz 
 navíc), jinak odvoz dle příslušných 
 svozových programů
1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů 

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se 

směsným komunálním odpadem budou odváže-

ny při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 

2. 2012. Prosíme občany, aby vánoční stromky 

odkládali vedle nádob na směsný komunální od-

pad, aby nedocházelo ke snižování kapacity ob-

jemu nádob pro ostatní odpad. 

Vánoční stromky nepatří na stanoviště separo-

vaného odpadu ani na stanoviště nádob směsné-

ho komunálního odpadu umístěných v domech, 

popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška 

nádob přes prostory objektu. V tomto případě 

odkládejte vánoční stromky před objekt, na mís-

to přistavení nádob k výsypu.

Svoz odpadu během vánočních svátků
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Napadl zákazníka, 
policisty a pak hajloval

Hlídka MOP Libeň byla 8. listo-

padu vyslána do ulice U Libeňské-

ho pivovaru do prodejny potravin, 

kde došlo k vzájemnému fyzic-

kému napadení dvou zákazníků. 

Na místě hlídka zjistila, že 25letý 

muž se snažil předběhnout frontu 

u pokladen. Jeho počínání se ne-

líbilo dalšímu zákazníkovi a muže 

okřikl. Ten zareagoval tak, že začal 

dotyčného, který jej okřikl, fyzicky 

napadat. Při útoku poškozenému 

způsobil zlomeninu malíčku levé 

ruky. Když se na místo dostavila 

hlídka policie, tak muž s předpa-

ženou pravou rukou do výšky hla-

vy hajloval a provolával rasistická 

hesla. Zároveň začal napadat za-

kročující hlídku. Jednoho policistu 

se snažil udeřit pěstí do obličeje 

a druhého policistu udeřil čelem 

do spánkové oblasti hlavy. 

Dotyčný se svým jednáním 

dopustil hned několika trestných 

činů. Případ si převzala služba 

kriminální policie a vyšetřování, 

která proti muži zahájila trestní 

stíhání. 

Lhal při žádosti o úvěr
Libeňským policistům bylo 

3. listopadu oznámeno, že v po-

bočce bankovního ústavu v ulici 

Na Hrázi se nachází osoba, která 

je důvodně podezřelá ze spáchá-

ní trestného činu úvěrového pod-

vodu. Na místě hlídka zjistila, že 

se zde nachází 23letý muž, který 

přišel požádat o úvěr, přičemž při 

jeho sjednávání vědomě uvedl 

nepravdivé údaje týkající se jeho 

údajného zaměstnavatele. Muž byl 

na místě zadržen. Při prověřování 

případu bylo zjištěno, že muž se 

obdobného jednání dopustil v ně-

kolika dalších případech. Celkově 

tak svým jednáním způsobil škodu 

dosahující 260 tisíc korun. Případ 

si převzala služba kriminální po-

licie a vyšetřování, která zahájila 

trestní stíhání podezřelého. Záro-

veň byl podán návrh na vzetí po-

dezřelého do vazby.      

Ukradl airbag
V době od 20.30 hodin 5. listo-

padu do 10.45 hodin 6. listopadu 

neznámý pachatel v ulici Vosmíko-

vých vypáčil zámek levých před-

ních dveří u vozidla VW Golf, ze 

kterého následně odcizil airbag 

z volantu, středový panel s auto-

rádiem, airbag spolujezdce s od-

kládacím prostorem, klíč na kola 

a hever. Pachatel svým jednáním 

způsobil škodu v minimální výši 64 

tisíc korun. Policie po něm pátrá. 

Do prodejny se dostali 
dlažební kostkou

Při pokusu o vloupání do pro-

dejny v ulici Na Vartě byli 6. lis-

topadu po půlnoci zadrženi dva 

spolupachatelé, kteří se snažili vy-

tlačit skleněnou výplň výlohy, což 

se jim nepodařilo. Proto v blízkém 

okolí našli dlažební kostku, kterou 

sklo výlohy rozbili. Do prodejny 

však nestačili vniknout, neboť byli 

vyrušeni náhodným kolemjdoucím 

a následně zadrženi hlídkou poli-

cie. Proti podezřelým bylo zaháje-

no trestní stíhání. 

Do auta jen pro mikinu
Další pachatel byl zadržen 

10. listopadu v ulici Na Kopečku 

po vloupání do osobního moto-

rového vozidla Škoda Octavia, 

u kterého rozbil okno levých zad-

ních dveří a z vozidla odcizil čer-

nou mikinu. Hlídka policie 21leté-

ho muže zadržela bezprostředně 

po vloupání. Nicméně bylo zjiště-

no, že muž nebyl na místě sám. 

Druhého 18letého muže krimina-

listé následně zadrželi u jeho tr-

valého bydliště. Proti oběma bylo 

zahájeno trestní stíhání. Muži byli 

po provedení všech úkonů propuš-

těni ze zadržení na svobodu. 

Hlavou udeřil strážníka
Policií ČR je prošetřováno po-

dezření ze spáchání přečinu násilí 

proti úřední osobě dle ustanovení 

§ 325 odst. 1 písm. a) tr. Zákoní-

ku. Z něho je důvodně podezřelý 

25letý muž tím, že 4. listopadu 

kolem poledne v ulici V Holešo-

vičkách, v úmyslu působit na vý-

kon pravomoci úřední osoby, při 

vystupování ze svého osobního 

motorového vozidla silně udeřil 

hlavou strážníka městské policie 

do hrudi. Muž byl následně za-

držen a převezen na MOP Libeň. 

Jednání podezřelého je zachyceno 

na kamerovém záznamu, který 

strážníci městské policie při zákro-

ku pořizovali. 

Kolektiv MOP Libeň přeje čte-
nářům Osmičky a samozřejmě 
všem občanům Prahy 8 hez-
ké prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok. 

 

 npor. Zdeněk Pohunek,

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Hasičské vozy mají problémy v sídlištích
Začátkem listopadu byla radnicí uspořádá-

na bezpečnostní akce s názvem „Průjezdnost”. 

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sbo-

rem a Městskou policií byla v nočních hodinách 

prověřena průjezdnost ulic pro vozidla Inte-

grovaného záchranného systému. Šlo zejména 

o hasičské speciály, které se kvůli své velikosti 

dostávají do problémů v sídlištních aglomera-

cích. V mnoha případech nemohou kvůli neu-

kázněně parkujícím řidičům projet k místu po-

žáru, a to i přesto, že dopravní značení na tyto 

situace pamatuje.

„Když je vyhlášen výjezd, musí být zasahující 

jednotka na místě do deseti minut. Pokud hoří 

v dlouhém panelovém domě, tak každé špatně 

zaparkované vozidlo může zpozdit zahájení ha-

šení a záchranných prací o dlouhé minuty. Ale 

v těchto případech vždy rozhodují vteřiny,” dů-

razně prohlásil velitel hasičské stanice v Holešo-

vicích Jiří Rýpar.

Průjezdnost ulic byla prověřena v Bohnicích 

a Kobylisích. Přestože bylo na první akci toho-

to druhu zvoleno nejmenší vozidlo hasičského 

sboru, potýkalo se s nemalými problémy. Bylo 

zcela jisté, že vozidla větší kategorie, jako na-

příklad záchranný výsuvný žebřík, by se k oso-

bám potřebujícím opustit hořící dům z vyšších 

pater vůbec nedostal. V ranních hodinách zase 

nemohou projet vozidla svážející odpad a dlou-

hým couváním blokují průjezdnost ulic a způ-

sobují kolony.

S výsledky nebyl spokojen ani starosta Prahy 8 

Jiří Janků. „Je to věc, kterou si většina lidí neuvě-

domí, ale někteří to dělají zcela záměrně pro své 

pohodlí. Každý se snaží zaparkovat co nejblíže 

svého domu, případně vchodu. Nechceme zby-

tečně omezovat již tak stísněnou možnost parko-

vání dalším dopravním značením, je však třeba 

apelovat na daleko větší vzájemnou ohledupl-

nost ve všech lokalitách. Jednou může jít o ži-

vot i těmto nezodpovědným řidičům nebo jejich 

blízkým, a to by je mělo varovat. Proto budeme 

v této osvětě pokračovat,” uzavřel Janků. -lp-

Nezodpovědní řidiči ztěžují průjezd hasičské techniky, jde přitom o životy 

Jak vypadal letošní rok strážníků z Prahy 8
Těžko by se našel někdo, kdo se na kon-

ci roku aspoň na chvíli nezastaví, neohlédne 

se za defi nitivně mizejícími dvanácti měsíci 

a nezamyslí se nad tím, co mu ty týdny a mě-

síce přinesly, co mu vzaly, co on přinesl lidem 

okolo sebe. Chvilku k takovému zamyšlení 

si najde i 107 strážníků sloužících na území 

MČ Praha 8. Ti ale oproti ostatním budou mít 

jednu velkou výhodu – mohou se přeci jen 

při svém bilancování opřít o konkrétní čísla. 

Podívejme se alespoň na některá.

11 – u tolika základních škol každé vše-

dní ráno během školního roku zajišťuje 18 

strážníků přechody pro chodce. Starají se 

nejen o to, aby děti bezpečně přešly přes 

silnici a dostaly se do školy, ale vysvětlují 

také školákům, jak se vůbec v automobilo-

vém provozu chovat bezpečně a na co si dát 

pozor. Po skončení vyučování pak strážníci 

dohlížejí na to, aby děti v pořádku odešly 

domů.

6 – tolik osob hledaných Policií ČR v prů-

běhu letošního roku strážníci zadrželi. 

300 – to je počet injekčních jehel a stří-

kaček, které strážníci z Prahy 8 posbírali 

na hřištích, v parcích a v okolí stanic a za-

stávek MHD v rámci plánovaných akcí zamě-

řených právě na sběr nebezpečného odpadu 

po narkomanech. Všechny posbírali do spe-

ciálních kontejnerů a odevzdali k bezpečné 

likvidaci.

8 – tolik strážníků z Prahy 8 pravidelně 

daruje krev. Pokud každý z nich daruje krev 

čtyřikrát ročně, je to téměř 15 litrů krve.

48 – tolik strážníků-okrskářů zajišťuje 

veřejný pořádek a bezpečí v 19 okrscích, 

na něž je MČ Praha 8 rozdělena. Každý den 

procházejí „své” okrsky, znají v nich každý 

kámen a právě díky tomu dokáží velmi rych-

le řešit problémy obyvatel Prahy 8. Jsou ale 

také připraveni pomoci třeba jen radou nebo 

informací každému, kdo jejich pomoc bude 

potřebovat. 

2555 – tolik hodin průměrně naspí jeden 

člověk za rok. Operační středisko městské 

policie z Prahy 8 se za celých dvanáct měsí-

ců nezastavilo na jedinou minutu. 24 hodin 

denně jsou jeho pracovníci připraveni přijí-

mat podněty občanů, předávat je hlídkám 

v terénu a přispívat k řešení problémů, po-

tíží a starostí vás všech. Ostatně když je řeč 

o hlídkách v ulicích, i ty pracují non-stop.

„Muži a ženy v uniformách strážníků vědí, 

že jejich práce není jen zaměstnáním, ale že 

je především posláním. A to není omezeno 

pracovní dobou,” komentoval ředitel strážní-

ků z Prahy 8 Jaroslav Kašpárek. -vk-
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Nástup zimního období přináší kromě radosti mi-

lovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také 

řadu starostí a nepříjemných událostí spojených 

s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem 

námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tom-

to období souvisejí převážně s požáry spojenými 

s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravní-

mi nehodami. 

Zastavme se nejdříve u problematiky topné se-

zóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň 

několik základních pravidel. Je-li před znovuuve-

dením zařízení do provozu po klimaticky teplém 

období zanedbána pravidelná údržba (čištění u za-

řízení na tuhá a kapalná paliva minimálně 3x ročně, 

u plynových zařízení 1x ročně) a kontrola (1x roč-

ně), hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru 

i možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta může na-

stat jak v případě špatně průchodného komínového 

tělesa, tak i poruchou tepelného zdroje. 

Pro zvýšení bezpečnosti při užívaní těchto zaří-

zení doporučujeme instalaci detektorů oxidu uhel-

natého. Podrobně rozpracovává danou problemati-

ku  nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., o podmínkách 

požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovo-

dů a spotřebičů paliv. 

Také pro snížení možnosti vzniku dopravní neho-

dy v zimním období je důležité dodržování určitých 

pravidel. Na co bychom tedy neměli zapomínat? 

Například na to, že malé průzory v čelním skle ne-

jsou pro bezpečný výhled z vozu zdaleka dosta-

čující. Obětování minuty navíc a odstranění sněhu 

nebo námrazy ze všech oken po celé jejich plo-

še se jistě vyplatí. Nezapomeňme také na novelu 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb., v souvislosti 

s povinností používat v období od 1. listopadu do 

31. března zimní pneumatiky. A také na to, že pro 

jízdu na sněhu bychom je měli hustit o zhruba 

20 kPa více než v létě. S tvorbou náledí je třeba 

nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích 

a ve vyjetých podélných stopách. Odstup mezi vo-

zidly je důležité udržovat větší než na suché vozov-

ce. Minimálně tolik metrů, kolik činí polovina naší 

rychlosti v km. Mějme také na paměti, že vytápění 

vozu a vytvářené teplo přispívá k větší únavě, pro-

to je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu. 

A jak se zachovat, pokud k dopravní nehodě pře-

ce jen dojde? Vždy se nejdříve snažte uklidnit sebe 

i zúčastněné osoby. Zhodnoťte situaci. Při všech ná-

sledných krocích dbejte na vlastní bezpečnost. Vy-

pněte motor havarovaného vozu a zajistěte ho proti 

pohybu ruční brzdou či zablokováním kol. Označte 

místo nehody výstražným trojúhelníkem a zajistěte 

dostatečnou signalizaci (výstražné osvětlení vozu, 

refl exní vesty apod.). Zjistěte, kolik je na místě zra-

něných. Orientačně posuďte stav zraněných v tom-

to pořadí: 1. stav vědomí, 2. dýchání, 3. rozsah 

krvácení a další poranění. Zajistěte zavolání odbor-

né lékařské pomoci na telefonní lince 155 a řiďte 

se pokyny operátora. Pokud je to možné, pomoz-

te účastníkům opustit místo nehody a dostat se 

na bezpečné místo.

Nezřídka při dopravní nehodě zachvátí vozidlo 

požár. Počínající malý oheň zkuste uhasit ručním 

hasicím přístrojem nebo hasicím sprejem, který by 

neměl chybět ve výbavě žádného vozu. Po uhaše-

ní oznamte požár vozidla na telefonní tísňové lin-

ce 150. V případě, že nejste schopni požár uhasit 

sami, opusťte vozidlo a ihned volejte linku 150.

Závěrem ještě několik slov k častým dotazům 

občanů v souvislosti s odklízením a nebezpečím 

pádu sněhu a ledu ze střech. Za bezpečný provoz 

staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, 

zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti 

mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek 

tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dal-

ších osob. Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh 

a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nad-

měrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé 

nebo majetek. Příslušníci Hasičského záchranného 

sboru ČR sníh ze střech neodklízejí, je odpověd-

ností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali 

soukromou fi rmu, či se obrátili na technické služ-

by, popřípadě představitele své obce. Profesionální 

hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují 

pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohrože-

ny životy, zdraví nebo majetek občanů. Hasiči ale 

mohou pomoci v místech s větším pohybem osob 

(například centra měst), na školách nebo zdravot-

nických zařízeních. -obok-

HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Zimní období přináší řadu komplikací

Bezpečnost
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Pražský vzduch patří mezi nejšpinavější 

Fórum

Na úvod statistická data.
Přehled vybraných měst podle kvality ovzduší
Město průměrná roční hodnota
 PM10 na m3 v μg
Whitehorse (Kanada) 3
Bratislava 23
Berlín 26
Praha 27
Budapešť 29
Londýn 29
Varšava 32
Moskva 33
Paříž 38
Ostrava 38
Anváz (Írán) 372
Zdroj: Světová zdravotnická organizace, Ženeva 
27. 9. 2011. Pozn: PM - Pevné částice či (pevné) 
prachové částice (anglicky: particulates či particu-
late matter) jsou drobné pevné či kapalné částice 
rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mo-
hou být unášeny vzduchem. 

Na základě těchto dat si nejsem úplně jistý, že 
„Pražský vzduch patří mezi nejšpinavější v Ev-
ropě”, jak zní v otázce tohoto fóra, kterou polo-
žila Strana zelených.

V Ročence Praha životní prostředí se uvádí: 
„Zatímco v roce 2006 byl překročen limit pro 
průměrnou roční koncentraci polétavého pra-
chu frakce PM10 na 4 z 15 pražských monitoro-
vacích stanic, v letech 2008 a 2009 již nedošlo 
k překročení tohoto limitu ani na jedné stanici.” 

A další citace z Ročenky: „V Praze došlo v po-
sledních 20 letech k výraznému poklesu emisí 
oxidu siřičitého a tuhých částic, u ostatních sle-
dovaných polutantů byl pokles málo významný. 
Přetrvává zejména negativní vliv automobilové 
dopravy. Neuspokojivý je vývoj u emisí poly-
cyklických aromatických uhlovodíků, kde se 
stále, zejména v okrajových částech města, 
projevuje negativní vliv individuálních topenišť 
na tuhá paliva.”

Na základě těchto faktů mám několik návr-
hů pro ekologické extremisty, politiky povyšu-
jící  osobní zájem nad zájmy většiny a (zelené) 
spekulanty s pozemky. Podpořme urychlené 
dokončení nadřazené dopravní sítě v metro-
poli, zejména Pražského a Městského okruhu. 
Nepodporujme více než je zdrávo alternativní 
zdroje energie. A všichni, prosím, používejme 
zdravý selský rozum. Hezké Vánoce.

Tomáš Mrázek
zastupitel MČ Praha 8 
za ODS

ODS: Chovejme se odpovědně a hlavně mysleme

S návratem podzimu se objevují každoroční 
nepříjemné doprovodné klimatické jevy, pro které 
se již vžil termín - smog. Jak ho poznáme? Velmi 
jednoduše. Z rádia, televize či z novin nás varují, 
že senioři, děti, těhotné ženy a nemocní nema-
jí vycházet ven. Větrat intenzivně, krátce. Pokud 
možno nevětrat vůbec. Prostě si již jako obyvatelé 
metropole zvykáme, že nás něco či někdo omezu-
je v našich činnostech. Zatímco proti nesmyslným 
plotům se bránit můžeme, bránit se proti smogu 
je přeci jen složitější. Proti smogu nelze bojovat 
plotem, ale osvětou, diskusí a lidským přístupem. 
Když si uvědomíme, kdo vlastně nejvíce znečiš-
ťuje ovzduší v metropoli, pak je to nejvíce „naše 
lenost”. Ano. Emise z aut a prach. Bylo by velmi 
jednoduché oplotit Prahu, stejně jako botanickou 
zahradu, a nevpustit do města žádné auto. Ale to 
je asi stejné, jako chtít mír na celém světě. Pře-

směrovat dopravu ve městě jinam v rámci města 
sice zdánlivě pomůže, ale nic neřeší. Je škoda, že 
se pražský obchvat buduje právě podle tohoto pří-
stupu. 

Podle mého názoru je nezbytné vytvořit v rámci 
naší městské části generel dopravy, který by zna-
menal především její zklidnění. A to vybudováním 
dostatečných parkovacích ploch u zastávek MHD 
tak, aby klesl pohyb aut ve městě. MHD se musí 

využívat co nejvíce. Je nutné zachovat jízdné zdar-
ma pro děti do patnácti let a seniory nad 65 let. 
Určitě nelze připustit další zdražování časově ome-
zeného jízdného. Strategie pražského Dopravního 
podniku musí být nejen příznivá k Pražanům, ale 
především k životnímu prostředí.

Dopravní generel musí obsahovat i opatření 
k snížení hluku. Například zatravněním tramvajo-
vého pásu se zcela zásadním způsobem sníží hluk 
z provozu v okolí. Stejné tak je možné vytipovat 
jednotlivé ulice, které zklidnit vyměnou povrchu, 
rozšířením prostoru pro chodce, vytvořením bez-
pečných parkovacích stání a samozřejmostí by mělo 
být navrácení zeleně do ulic. Zeleň působí nejen es-
teticky na klid našich duší, ale především snižuje 
hluk, prašnost a zvlhčuje vzduch v nejbližším okolí.

Věřte, že je na každém z nás, jak se nám v Pra-
ze bude dýchat.

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8 
za ČSSD

Vytvořme generel dopravy osmé městské části

Odpověď na položenou otázku je velmi složitá 
a hlavně je to běh na dlouhou trať. Na začátek je-
den příklad. Po několikaleté kampani topte plynem 
a ekologickými topidly se začalo v řadě míst dobře 
dýchat. Přišla krize, ceny plynu šly nahoru a řada 
lidí se vrátila ke spalování všeho, co hoří. Jinak ře-
čeno, není možno pouze prosazovat čistě ekologic-
ká řešení, ale vždy musí jít o celý komplex řešení.

Podle mého názoru je zapotřebí, aby stát garan-
toval stabilitu cen médií pro vytápění bez cenových 
skoků (připomenu heslo topte elektrickými přímo-
topy a následně ceny elektřiny letěly nahoru). Stát 
musí také zaručit funkčnost (dostatek fi nančních 
prostředků) a dlouhodobost dotačních titulů, aby-
chom každou chvíli neslyšeli prostředky jsou vy-
čerpány, dotace končí.

Praha jako město musí dbát v plánu územního 
rozvoje i na převážné směry větrů. Preferovat roz-
voj dopravních staveb, které odvedou automobily 
z města a hlavně udělají automobilovou dopravu 
plynulou. Poskakování aut od semaforu k semafo-
ru čistotě ovzduší nepřidá. Preference MHD a její 
rozvoj je nedílnou součástí zlepšení ovzduší. 

V naší městské části bychom měli podporovat 
město v dobrých krocích a měli bychom se zaměřit 
na osvětu a vzdělávání.

A co pro čistší vzduch může udělat každý 
z nás? Tam, kde se topí v kamnech nebo domov-
ních kotlích, nepřikládat všechno, co hoří. Zby-
tečně nenechávat běžet motory svých miláčků 
ráno i na křižovatkách. Neregulovat teplotu doma 
otevřenými okny. Každý z nás určitě najde řadu 
dalších maličkostí, které pomohou zlepšit pražský 
vzduch.

Protože tento článek budete číst v prosincovém 
čísle, tak bych chtěl všem popřát klidné, pohodové 
a šťastné vánoční svátky, hezké dárky pod stro-
mečkem. V dalším roce zdraví, úspěchy a sem tam 
splněné přání.

Cyril Čapka
předseda klubu zastupite-
lů MČ Praha 8 za KSČM

Stát má garantovat ceny médií pro vytápění
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Fórum

„Karlínský vzduch zabíjí”, „Život v Holešovičkách 
škodí vám i lidem ve vašem okolí” a další nápisy 
z krabiček cigaret by mohly viset v ulicích metro-
pole. Praha patří k městům s nejšpinavějším vzdu-
chem v republice. Znečištění prachem, oxidy dusí-
ku nebo ozonem má na svědomí hlavně přebujelý 
automobilismus. Buď budeme jedoucím i stojícím 
autům dále ustupovat, nebo se vrátíme k veřejné 
dopravě. 

Za cynismus považuji tvrzení, že čistý vzduch při-
nese komunisty plánovaná dvojice silničních okru-
hů. Zelení podporují výstavbu vnějšího obchvatu, 
který vyvede tranzit mimo město. Takové zadání 
nesplňuje „jižní varianta”, která zničí ovzduší v Boh-
nicích, Čimicích či Ďáblicích. 

Škodlivý a drahý je projekt vnitroměstské dál-
nice, která má propojit tunel Blanka s Balabenkou, 

Jarovem a Jižní spojkou. Tento průtah skrz historic-
ké čtvrti dopravu nezlepší a zhorší smogovou situ-
aci ve vltavské kotlině i na severní hranici města. 
Jak vysvětlí fandové kroužení aut okolo centra, že 
v Karlíně (kde není vnitřní ani vnější okruh) byla 
při nedávné inverzi stejná úroveň znečištění jako 
na Smíchově (kde je v provozu Městský i Pražský 
okruh)?

Zelená cesta ze smogové pasti spočívá v doprav-
ním zklidnění Prahy. Pro širší centrum navrhujeme 
nízkoemisní zónu, kam se nedostanou „špinavá” 
auta. Vnitřní město by mělo tvořit kompaktní par-
kovací zonu s rychlostním limitem Tempo 30 km/h. 
Protože zeleň je nejúčinnějším fi ltrem vzduchu, Ro-
hanský ostrov by místo zástavby měl pokrýt park – 
karlínská Stromovka. Stejný osud by měly mít pole 
u severních sídlišť. 

Praha potřebuje masivní investice do veřejné do-
pravy. Návštěvníci města mají odstavovat auta už 
ve středních Čechách, ne v Ládví, u Kobyliského ná-
městí nebo v Karlíně. Pro ně je třeba na přestupních 
místech na MHD vytvořit síť parkovišť P+R. 

Toto jsou řešení vyzkoušená lety praxe v městech 
typu Londýn nebo Berlín. Když fungují v západní Ev-
ropě, proč bychom je neměli využít i v Praze?

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8 
za Stranu zelených

Zelení: Okruhy zhorší vzduch, řešením veřejná doprava

 v Evropě. Co s tím lze dělat?

Jak jsme zažili na vlastní plíce v posledních týd-
nech, nedýchá se nám v Praze právě nejlépe. Příči-
nou je inverze, ale ta škodliviny v ovzduší nevytvá-
ří, jen je tlačí k zemi.

Přitom dlouhodobě obsah škodlivých látek 
v ovzduší klesá, jak je možno dohledat na strán-
kách hydrometeorologického ústavu. Velký pokles 
v průběhu devadesátých let byl důsledkem stěho-
vání velkých průmyslových podniků z Prahy, nebo 
i jejich úplné rušení – jen si vzpomeňme na zakou-
řené čtvrti, jako byla Libeň, Karlín, Vysočany, Hole-
šovice a další. Ty, které zůstaly, se musely přizpů-
sobit novým požadavkům – první zákon o ochraně 
ovzduší v celé naší historii vyšel až v roce 1991. 
Z velké části zmizely i staré kouřící automobily.

Přesto se ale občas dusíme. Co je příčinou? Vět-
šinou jí hledáme u „vysokých komínů” a zapomí-
náme na drobné znečišťovatele. Teplárny jsou doo-
pravdy zdrojem, který do ovzduší vypouští nejvíce 

oxidu siřičitého, ale jeho množství neustále klesá. 
Spalují dnes převážně kvalitní zemní plyn a mají 
navíc odsíření na velmi vysokém technickém stup-
ni. A tak klesá i koncentrace oxidu siřičitého – jeho 
štiplavý zápach dnes ucítíme nejvíce z čerstvě 
otevřené láhve příliš zasířeného vína. Ovšem po-
kud neprocházíme ulicí, kde si lidé zachovali stará 
uhelná kamna.

Hlavním problémem jsou jemné prachové 
částice. Odkud pocházejí? Podle údajů z roku 
2007 z více než 70 % z provozu takzvaných mo-
bilních zdrojů, tedy automobilů. Že jsou moder-
ní a mají katalyzátory? Ty si s jemným prachem 
neporadí. A pak stavebnictví. Všichni vidíme, 
jak hodně a mnohdy krásně se staví. Ale také 
se musí bourat a přitom vzniká mnoho prachu. 
A i tady malí předhánějí velké. Velké stavební 
fi rmy jsou pod tlakem, ale kdo z nás zažil re-
konstrukci jediného bytu ve svém okolí, mohl 
by povídat.

A pak snad ještě oxidy dusíku. Přes všechno to 
moderní vybavení dnešních automobilů jich zase 
65  % uvolňují právě ony, právě tak jako 90  % je-
dovatého oxidu uhelnatého a přes 90  % amoniaku.

Takže – nenadávejme na „fabriky” a začněme 
u sebe!

Alena Švarcová
členka Komise pro životní 
prostředí MČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Nenadávejme na „fabriky” a začněme u sebe

Odpověď na položenou otázku není jednoduchá 
a nemůže být ani příliš optimistická. To proto, že 
situaci nemůže vyřešit žádné geniální, jednoduché 
a rychlé opatření, nýbrž řada dílčích postupných 
kroků, které budou stát značné úsilí, čas a peníze. 
Důležité je, aby město vytvořilo a pak důsledně 
naplňovalo koncepci ochrany a zlepšování ovzduší, 
do které zahrne všechny potřebné kroky a opatře-
ní. Nejvýznamnější z nich přirozeně zahrnuje Pro-
gram TOP 09 pro životní prostředí v Praze.

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Praze, 
zejména polétavého prachu, oxidů dusíku a škodli-
vých uhlovodíků, je dnes jednoznačně stále rostoucí 
automobilová doprava. Dříve významný podíl zne-
čištění ovzduší z průmyslových podniků a lokálních 
zdrojů vytápění budov a domácností v uplynulých 
patnácti letech poklesl zrušením nebo moderni-
zací ekologicky nejzávadnějších výrob a přecho-

dem na ušlechtilejší druhy paliv pro vytápění.
Pro zlepšení ovzduší ve městě jsou proto ne-

zbytná opatření v dopravě. A to jak dostavby obou 
pražských silničních okruhů, tak omezení vjezdu 
do centra města pro starší automobily nesplňující 
současné emisní limity a zejména důsledné upřed-
nostňování hromadné dopravy včetně rozšíření sítě 
záchytných parkovišť na okrajích města. Pomoci 
však mohou i „malá opatření”, například důsledné 

a časté čištění komunikací s nejsilnějším provozem 
nebo dodržování nastavení zelené vlny na blízkých 
semaforech hlavních komunikací, zejména ve sva-
hu. Rovněž dobudování a zlepšení sítě cyklostezek 
bude pro ovzduší v Praze přínosem, i když bude 
sloužit zejména pro rekreaci a její význam pro do-
pravu ve městě je a bude  spíše doplňkový.

Nezastupitelnou úlohu pro ovzduší i životní pro-
středí ve městě má zeleň. Výsadba zeleného pásu 
okolo města, ochrana a zlepšování stavu veřejné 
zeleně a rozšiřování zelených ploch v návaznosti 
na územní plán - to jsou opatření, bez nichž si úsilí 
ke zlepšení kvality vzduchu který dýcháme, neumí-
me představit.

Z toho, co jsem uvedl, je bohužel jasné, že vý-
znamná zlepšení ovzduší v Praze nemůžeme očeká-
vat zítra - mimo případy, kdy zrovna končí inverzní 
ráz počasí. 

Vladislav Černý
radní MČ Praha 8 
za TOP 09 

Koncepce, peníze, čas...
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem se-
niorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je 
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička 
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.: 
283 881 848, email. cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz. DPS Burešova se nachází pět minut 
chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–PROSINEC 2011

PONDĚLÍ
 9 – 12 Přístup na internet 
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro mírně pokročilé
  (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo  (vede pí Bodláková)
13 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848

ÚTERÝ
 9 – 9.45 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
9.45 – 10.30 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
 9 – 9.50 Conversational English: angličtina konverzační
  metodou „mírně pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Topical English: angličtina – témata „středně
  pokročilí a pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
  pí Hubáčkové
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická) 
11 – 11.50 Creative English: angličtina kreativně „věční 
  začátečníci a mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou 
  pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 14.50 Školička PC a internetu - začátečníci 
  (vede pí Formanová) od 8.11.
13 – 14.30 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem – vždy 3. 
  a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
9.30 – 11 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
  tancem (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Anglický jazyk pro pokročilé (MUDr. Veselý) 
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr.Veselý)
11 – 11.50 Německý jazyk pro mírně pokročilé (vede PhDr. Augusta)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
13 – 14 Přístup na internet 

13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
  pí Bc. Novotná)
13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – mírně pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Trénink paměti (ergoterapeutka Bc. Novotná od 9.11.)
14 – 14.50 Školička PC a internetu 
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková) 
15 – 16 Německá konverzace pro pokročilé 
  (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 Anglická konverzace pro pokročilé
  (vede Ing. Kolářová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
  (vede Ing. Kolářová) 
11 – 11.50 Anglický jazyk pro začátečníky 
  (vede Ing. Soukupová)
13 – 14.50 Přístup na internet
15 – 15.50 Školička PC a internetu 
16 – 16.50 – mírně pokročilí (vede paní Smitková) 
17 – 17.50 Školička PC a internetu 
  – začátečníci  (vede paní Smitková) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury 
  (vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá) 
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
  pí Hubáčkové
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
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Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůn-
kova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova, 
tel. 286 883 676. 
Kontakt: 
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

13. 12. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Vánoční výzdoba dárků a interiérů,
 staročeské vánoční ozdoby
 Pomůcky: Nůžky, tužky, pravítko, pinetky
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč,
 pod vedením Alexandry Boušové

15. 12. ČTVRTEK PŘEDNÁŠKA – Kde číhá nebezpečí
 Předváděcí akce jak předcházet nebezpečí při 
 uzavírání smluv na ulici nebo v domácnosti,  
 případně řešení již uzavřené smlouvy 
 Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru

20. 12. ÚTERÝ DIVADLO – Divadlo Radka Brzobohatého
 Představení: A pak už tam nezbyl ani jeden
 Začátek v 11.00 hod. Cena vstupenky 155 Kč.
 Vstupenky již vyprodány

21. 12. STŘEDA BABINEC – Co jste upekly na vánoce?
 Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 7. 12. a 14. 12.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

PÉTANQUE BEZPLATNÉ TRÉNINKY 
 pod vedením profesionálů
 Každou STŘEDU od 15.00 hod.
 v zahradě Gerontologického centra 
 (Koná se za každého počasí, máme 
 i koule do interiéru)

BOWLING Pondělky: 12. 12., 19. 12.
 Herna Centrum Karel v Dolních Chabrech. 
 Sraz ve 13.50 hod. v herně
 Pod vedením Věry Dvořákové

Kolektiv pracovníků Gerontologického centra 
Vám přeje krásné Vánoce.

17. 1. ÚTERÝ VYCHÁZKA KOBYLISKOU STEZKOU
 Sraz ve 13.00 hodin v Ládví u fontány
 Pod vedením  Vlasty Řezníčkové

Burza seniorů - Program na PROSINEC 2011Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Příprava na LEDEN 2011

12. 12. od 14:00 - Povídání o léčivých bylinách a zdravé 
stravě v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12.

12. 12. od 14:30 - Slovenské národní parky (1.část TA-
NAP) - z cyklu pořadů „Příroda-člověk-krajina” o ochraně pří-
rody, krajiny a životního prostředí u nás i v zahraničí, s využi-
tím fi lmů z Ekofi lmu (uvádí RNDr.M Štulc)

13. 12. od 9:30 - Kouzlo Vánoc ve skanzenu v Přerově 
nad Labem - výlet pro seniory (přihlášky na tel. 283881848 
nebo 283842214)

15. 12. od 18:00 - Vánoční koncert souboru GABRIEL – 
pásmo melodií různých žánrů  v Klubu seniorů, v přízemí DPS 
Burešova 1151/12

19. 12. od 14:00 - Hudební odpoledne s pí M.Beranovou 
a kol. v Klubu seniorů Taussigova 1172/1

19. 12. od 14:30 - Filmová procházka Kryštofovým údo-
lím – ohlédnutí za výletem, který jsme uskutečnili v říjnu 
(uvádí RNDr. M Štulc)

20. 12. od 9:00 - Vánoční setkání v nových prostorách 
CAP- čekají Vás předvánoční dílničky, kde si můžete vytvořit 
vánoční předměty, které udělají radost Vám nebo Vašim blíz-
kým, ukázky práce dramaticko-recitačního kroužku, drobné 
pohoštění a sváteční nálada 

22. 12. od 14:00 - Beseda s P. J. Brtníkem

Všechny jazykové kursy jsou již plně obsazené.  

Na školičky PC, NW, a právní poradnu je nutné se předem 
objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně v kanceláři 
CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

OBVODNÍ ÚSTAV SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNICKÝCH  SLUŽEB

ZVE   VŠECHNY ZÁJEMCE NA UNIKÁTNÍ VÝSTAVU

RUČNĚ VYROBENÉHO  

ČESKÉHO BETLÉMU MODURITU

PANA ZDEŇKA KLÍMY,
KTERÁ BUDE OTEVŘENA PO CELÝ MĚSÍC PROSINEC

V  CENTRU AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ

V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

BUREŠOVA 1151/12,1. PATRO

DENNĚ OD 9 DO 14 HODIN.
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Zdravotní a sociální péče

Důležité sdělení pro držitele mimořádných výhod 
(průkazky TP, ZTP, ZTP/P) a občany pobírající 
příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáže

SDĚLENÍ

Dne 14. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále jen Zákon). Dnem vyhlášení, 
tj. dnem 14. 11. 2011 nabývá účinnosti § 38 odst. 6 a 7, ostatní odstavce přechodných ustanovení 
nabývají účinnosti dnem 1. 1 . 2012. 

V souvislosti s nabytím účinnosti Zákona dochází od 1. 1. 2012 mimo jiné ke zrušení zákona č. 
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o  působnosti orgánů České re-
publiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška). Na základě těchto 
předpisů Vám byly přiznány mimořádné výhody a vydán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. 

Sdělujeme Vám tímto, že průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných 
výhod (tj. I. stupeň – průkaz TP, II. stupeň – průkaz ZTP a III. stupeň – průkaz ZTP/P) zůstávají 
v platnosti i po 1. 1. 2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně prů-
kazu, nejdéle však do 31. 12. 2015 (tj. bez ohledu na skutečnost, že máte vyznačenou delší či 
neomezenou dobu platnosti na zadní straně průkazu). 

Ačkoli je institut „mimořádných výhod” rušen, benefi ty, které Vám z držení průkazů TP, ZTP a ZTP/P 
vyplývaly, zůstávají v platnosti i nadále. Jedná se o nárok na vyhrazené sezení v prostředcích městské 
hromadné dopravy, slevy v dopravě apod.).

Od 1. 1. 2012 dle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 329/2011 Sb., vydá krajská pobočka Úřadu práce osobám, kterým 
byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán pří-
spěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, kartu sociálních systémů, která současně 
v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz 
TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se 
zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

Pro Vaši informaci Vám sdělujeme, že průkaz TP bude náležet osobám, které jsou podle zákona 
o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby 
ve stupni I (lehká závislost). Průkaz ZTP bude náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních 
službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni 
II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní 
potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Průkaz ZTP/P bude 
náležet osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči 
za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), 
a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základ-
ní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob, které nejsou schopny zvládat 
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. 

Pokud máte přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P), 
budete mít při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na mobilitu. Máte-li zájem o tuto dávku, 
musíte po 1. 1. 2012 podat žádost na krajské pobočce Úřadu práce dle Vašeho bydliště, a to na pře-
depsaném formuláři. Výše příspěvku bude činit 400,- Kč za kalendářní měsíc. Nárok na tuto měsíčně 
se opakující dávku Vám trvá do uplynutí doby platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle 
však do 31. 12. 2015. Pro další poskytování této dávky po uplynutí uvedené doby musí dojít k novému 
posouzení zdravotního stavu, pokud nebude již posouzen pro účely příspěvku na péči. 

V případě, že jste podal/a na našem úřadě žádost o přiznání některé z dávek sociální péče, nebo 
o mimořádné výhody a o žádosti nebylo dosud rozhodnuto, dokončí toto zahájené řízení krajská po-
bočka Úřadu práce ČR podle původních předpisů platných do 31. 12. 2011.

V případě, že Vám vznikla povinnost vrátit poměrnou část přiznané dávky např. příspěvku na opat-
ření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvlášt-
ní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla apod., zůstávají tyto závazky 
v platnosti i nadále, a od 1. 1. 2012 je převezme Úřad práce České republiky. 

Dále Vám sdělujeme, že pokud Vám v minulosti k Vašemu průkazu mimořádných výhod 
bylo naším úřadem vydáno dle ustanovení § 67 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) i zvláštní 
označení do vozidla pro parkování 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průka-
zu), máte lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012  u našeho úřadu vyměnit toto stávající označení 
pro parkování za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdra-
votně postiženou  (nově označení 07 CC šestimístné číslo). 

Pokud máte zájem o tuto výměnu, vezměte s sebou fotografi i o rozměru 35 x 45 mm od-
povídající současné podobě, stávající průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P) a stá-
vající zvláštní označení do vozidla pro parkování (01 AA šestimístné číslo).

SDĚLENÍ

Dne 14. 11. 2011 byl vyhlášen zákon 

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením a o změně souvise-

jících zákonů. Tímto dnem nabývá účinnosti 

přechodné ustanovení § 38 odst. 6 výše cito-

vaného zákona.

V souladu s přechodnými ustanoveními výše 

uvedeného zákona Vám sdělujeme, že opako-

vaný peněžitý příspěvek na úhradu za uží-
vání bezbariérového bytu (400 Kč/měs) 

a garáže (200 Kč/měs) a opakovaný peněžitý 

příspěvek úplně nebo prakticky nevido-
mým občanům (800 Kč/měs na krmivo pro 

vodicího psa) přiznané dle vyhlášky Minister-

stva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 

Sb., kterou se provádí zákon o sociálním za-

bezpečení a zákon České národní rady o pů-

sobnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

Vám náleží naposledy za měsíc prosinec 2011. 

Tato dávka (tyto dávky) Vám bude (budou) 

vyplacena (vyplaceny). Datem 31. 12. 2011 

zaniká nárok na tyto dávky vzhledem k tomu, 

že  dle § 39 odst. 4 výše citovaného zákona 

se vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 

ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon 

o sociálním zabezpečení a zákon České národ-

ní rady o působnosti orgánů České republiky 

v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, ruší.
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Poskytovatelé služeb pro děti a mládež měli setkání
V Salesiánském centru na Koby-

liském náměstí se uskutečnilo se-

tkání, které si kladlo za cíl zkva-

litnit služby poskytované dětem 

a mladým lidem na území Městské 

části Prahy 8. Ke společnému stolu 

zasedli zástupci několika nezisko-

vých organizací, dotčených odborů 

úřadu osmého obvodu, Policie Čes-

ké republiky a nechyběli ani odbor-

níci z obou pedagogicko-psycholo-

gických poraden působících v naší 

části Prahy. 

V pořadí první setkání bylo naplně-

né vzájemným informováním o na-

bízených službách a o možnostech 

užší spolupráce. Devatenáct účast-

níků živě diskutovalo o otázkách 

spojených se společnou cílovou 

skupinou a jejími potřebami. Mezi 

probíraná témata patřil například 

nedostatek volnočasových akti-

vit pro děti a mládež potýkající se 

s náročnými životními situacemi, 

problematika spojená s množstvím 

času tráveného dětmi na internetu 

a napětí v soužití národnostních 

menšin a přistěhovalců ve většino-

vé společnosti. 

Bohužel dvě hodiny plně využité 

vzájemným informováním zdaleka 

nestačily na to, aby obsáhly všech-

na přinesená témata. Řada z nich 

zůstala otevřená pro další společné 

setkání a případně dílčí řešitelské 

porady. Další setkání se uskuteč-

ní v lednu příštího roku. Nově bu-

dou pozváni i zástupci domů dětí 

a mládeže z území městské části 

a hostitelem bude Úřad městské 

části Prahy 8. Záštitu tohoto se-

tkání si vzala radní pro sociální 

oblast osmého obvodu Markéta 

Adamová. -red-

Projekt výuky první pomoci pokračuje

Na základě této záštity se jednoho z kurzů – 

maskovací minikurz v ZŠ Libčická – zúčastnil 

náměstek ministra zdravotnictví Martin Plí-

šek. Zkusil si vyrobit maskovací těsto a strávil 

ve škole více než hodinu. Učitelé se v rámci 

tohoto projektu naučí poskytnout první po-

moc, na dalším semináři si vyslechnou před-

nášku hasičů na téma „Výuka a didaktické 

pomůcky v hodinách určených chování člově-

ka za mimořádných událostí”, dále se naučí 

správně přednášet první pomoc dětem v zá-

vislosti na věku, schopnostech či probíraném 

učivu a v posledním semináři pro pedagogy 

se seznámí se základními technikami masko-

vání. Techniky maskování jsou pak i jednou 

z didaktických pomůcek, které při své výuce 

používají.

V rámci tohoto projektu dostane každá ško-

la dvě resuscitační panny k praktické výuce 

resuscitace a maskovací kufřík pro maskování 

zranění.

Vedení Prahy 8 děkuje nejen všem pedago-

gům, kteří byli ochotni strávit ve školách čas 

navíc a věnovat jej náročnému vzdělávání, ale 

i ředitelům, kteří poskytli ve svých školách 

prostor a čas ke konání. 

„Tento kurz je již natolik populární, že náš 

model převzaly i další pražské městské části,” 

uvedl jeden z duchovních otců akce a opako-

vaný účastník tohoto školení, zastupitel MČ 

Prahy 8 Michal Švarc. -red-

V osmé městské části úspěšně pokračuje projekt „Naučme první pomoc učit”, který je zaměřen nejen k tomu, 
aby pedagogové uměli řádně poskytnout první pomoc, ale aby tyto znalosti dokázali předat i dětem. Tento 
projekt získal osobní záštitu ministra zdravotnictví Leoše Hegera. 

Akci v ZŠ Libčická navštívil i náměstek ministra 
zdravotnictví Martin Plíšek

Technika maskovacího minikurzu dokáže věrně 
imitovat skutečné zranění

JAK POSKYTOVAT 

PRVNÍ POMOC
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Sdružení Romodrom otevřelo 
Centrum předškolní výchovy

V Karlínském Spektru začalo 

od 24. listopadu fungovat Cent-

rum předškolní výchovy (CPV). 

Jedná se o projekt pro děti 

ve věku od dvou do šesti let a je-

jich rodiče, jehož cílem je přípra-

va dětí na začlenění do běžných 

mateřských a základních škol. 

CPV je podpořeno Early Child-

hood Program OSF a Nadací Open 

Society Fund Praha. 

Slavnostního otevření centra 

se zúčastnili zástupci nezisko-

vé organizace o. s. Romodrom 

(www.romodrom.cz), který je 

realizátorem projektu, donora 

Nadace Open Society Fund Pra-

ha, radní Městské části Prahy 8 

pro sociální oblast a protidrogo-

vou prevenci Markéta Adamová, 

zástupce z Velvyslanectví Spol-

kové republiky Německo v Pra-

ze, zástupce Karlínského Spektra 

- Domu dětí a mládeže hlavního 

města Prahy a rodiče a děti parti-

cipující na projektu a Radiožurnál 

Český rozhlas 1.

Cílem projektu je zvýšení 

funkční gramotnosti dětí a jejich 

příprava na začlenění do běžného 

vzdělávacího systému. Součástí 

projektu je každodenní spolu-

práce s rodiči dětí zapojených 

do projektu, jejich motivace 

k vzdělávání dětí, rozšíření jejich 

znalostí týkajících se možnos-

tí vzdělávání v České republice 

a celkově podpora integrace rodi-

ny do společnosti. 

Kromě projektu CPV, které je 

pro děti otevřeno v dopoledních 

hodinách, provozuje Romodrom 

od roku 2008 nízkoprahové za-

řízení pro děti a mládež - Klub 

K09 v hodinách odpoledních. 

Klub je určen dětem a mláde-

ži ve věku šest až 26 let, které 

se ocitly v obtížné životní situaci 

nebo jsou takovou situací ohrože-

né, a to převážně rodin z Prahy 

8. Obě aktivity jsou provázány 

i používáním společných prostor 

v Domě dětí a mládeže v Karlín-

ském Spektru. 

„Práce, kterou děláme, je často 

papírování a schůzování v kance-

láři. Když ale člověk vidí výsledek, 

že jsou tu děti šťastné a že sem 

rády chodí, tak si uvědomí, že to 

má celé smysl, že je to práce dů-

ležitá a přínosná,” řekla Marie Gai-

lová, předsedkyně Romodromu. 

V rámci slavnostního zaháje-

ní CPV děti dostaly předčasnou 

mikulášskou nadílku – perníky 

a štoly, které jsme obdrželi jako 

dar od DSA (Diplomatic Spouse 

Association). Část tohoto daru 

bude předána dětem z Nízkopra-

hového zařízení Klub 09 během 

jejich zimního pobytu na ho-

rách a další zásilka tohoto daru 

míří do projektu Romodrom pro 

vzdělání k dětem projektu v Mo-

ravskoslezském a Olomouckém 

kraji. Slavnostní zahájení rovněž 

podpořila fi rma Ovocný světozor 

– darovala chlebíčky a dorty pro 

všechny zúčastněné.  -gp-

Anna Chválová z Romodromu (vpravo) poděkovala radní Prahy 8 Marké-
tě Adamové za spolupráci

Děti navštěvující Romodrom si připravily krátký kulturní program 

Krátce

Nemocnice otevřela 
druhou lékárnu

V areálu Nemocnice Na Bu-

lovce byl 28. listopadu zahá-

jen provoz druhé nemocniční 

lékárny (výdejny léků pro ve-

řejnost), a to v přízemí Ústavu 

radiační onkologie (pavilon A, 

budova č. 6). Otevírací doba 

nové výdejny léků je ve všední 

den od 7.30 do 15.30 hodin. 

Provoz stávající výdejny léků 

pro veřejnost u vrátnice je za-

chován beze změn, tedy den-

ně od 7 do 22 hodin. Od ledna 

2012 se počítá s 24hodinovou 

provozní dobou. -jf-

Bulovka pořádala
sympozium radiologů

Pod záštitou starosty Měst-

ské části Praha 8 Jiřího Janků 

pořádala 25. listopadu 2011 

Fakultní nemocnice Na Bulovce 

podzimní sympozium radiolo-

gických asistentů. Uskutečni-

lo se ve velkém sále budovy 

Úřadu Městské části Praha 8, 

v takzvaném „bílém domě”, 

a to za účasti předsedy Spo-

lečnosti radiologických asisten-

tů ČR Ondřeje Krahuly, vedení 

radiodiagnostické kliniky FN 

Na Bulovce a lékařů, kteří se 

touto problematikou zabývají.

„Radnice Prahy 8 úzce spo-

lupracuje s Fakultní nemocni-

cí Na Bulovce, přestože není 

jejím zřizovatelem. Jedná se 

o jediné takovéto zařízení 

v osmé městské části a kon-

krétně radiologie přispívá 

k léčení těch nejzávažnějších 

chorob,” sdělil Janků. -rw-

Foto: verpa

Foto: verpa
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Charitativní akce pro děti končí
První ročník sbírky nazvané Myslíme na vás jde do fi nále, její slavnost-
ní zakončení je naplánováno na 15. prosince v Grabově vile. Pokud se 
akce osvědčí, pořadatelé počítají s jejím pravidelným konáním. 
„Chceme tímto nejen přispět obdarovávaným organizacím, ale i pod-
pořit charitativní cítění a myšlení u rodičů a jejich dětí. Proto sbírka 
probíhá především na základních a mateřských školách. Je třeba, aby 
si i ti mladší uvědomovali, že ne všichni měli ve svém životě štěstí 
a aby se zamysleli nad tím, jak mohou sami pomoci,” sdělila radní 
Prahy 8 Markéta Adamová.
Ještě do 9. prosince můžete do označených nádob v prostorách škol 
a školek odevzdat dětské boty a oblečení, hračky nebo školní pomůc-
ky. Ty pak potěší děti například z Klokánku, Centra integrace dětí 
a mládeže či Romodromu.
Patrony sbírky jsou zpěvačka Petra Černocká a herec Jiří Schwarz. -jf-

Seznam míst, kde je možné pomáhat:
ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a
ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1 - mateřská škola sídlí: Dolákova 3
ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4 - MŠ sídlí: U Školské zahrady 8
Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 
Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52
Základní škola, Praha 8, Na Korábě 2 
Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Základní škola, Praha 8, Libčická 10
KD Ládví, Praha 8, Burešova (Binarova) 1661/2
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Na Kobyliském náměstí to 5. listopadu ráno u Salesiánského divadla 

vře. Děti a jejich vedoucí ze škol, DDM a dalších organizací shromáždě-

ných z celé republiky i Polska netrpělivě čekají na zahájení zvukových 

a světelných zkoušek v divadle. A co bylo důvodem jejich netrpělivosti 

a nedočkavosti? Přeci velká taneční soutěž, kterou organizoval Sale-

siánský klub mládeže v Kobylisích a která letos byla obzvlášť nabita 

kvalitními soubory, a to nejen 

z České republiky.

Děti i paní učitelky a vedoucí 

se zabydleli v útrobách Salesi-

ánského domu, někteří přespá-

vali v tělocvičnách blízkých škol. 

Obětovali svůj čas i chvilku ne-

pohodlí za možnost ukázat své 

taneční umění porotě a všichni 

hořeli touhou uspět.

Samotná soutěž začala úde-

rem 14. hodiny. Soubory nastu-

povaly přesně dle harmonogra-

mu a přítomná porota, ve které 

zasedla radní Prahy 8 Markéta Adamová, moderátor, herec a producent 

Pavel Anděl či Helena Frolíková – dlouholetá sólistka baletu Národního 

divadla nebo ředitel Salesiánského domu P. Martin Hobza, se zájmem  

výkony sledovala.

Celkem bylo k vidění 28 tanečních vystoupení od 16 souborů. Před 

18. hodinou pak došlo k velké poradě poroty. Napětí účinkujících vr-

cholilo. Samotné vyhlašování ale 

většinu z nich potěšilo. Ceny byly 

různé – hodnotil se třeba nejlepší 

kostým, nejlepší taneční výkon, 

nejlepší baletní výkon… 

Mimo soutěžní části byly pro 

všechny soubory připraveny dva 

semináře od Pavly Šmerdové (kla-

sický tanec) a Terezy Indrákové 

(moderní tanec), které mohou po-

moci dalšímu uměleckému vývoji 

mladých tanečnic a tanečníků.

Na konci se všichni shodli, že už 

se těší na další pokračování. -fm-

Arcibiskup navštívil psychiatrickou léčebnu

Při svátečním obědě v sekretariátu ředitele 

se Duka setkal se zástupci zdravotníků i s členy 

týmu spirituální péče. Na zabezpečení duchov-

ní péče o pacienty, o jejich blízké, ale rovněž 

i o personál léčebny, se podílí kromě duchovních, 

kteří působí na území MČ Praha 8, také jejich ko-

legové uvnitř léčebny. Jedná se jmenovitě o oba 

faráře sboru U Jákobova žebříku  Českobratrské 

církve evangelické v Kobylisích Miroslava Erdin-

gera a Miloše Rejchrta, stejně jako o duchov-

ního správce Římskokatolické farnosti sv. Petra 

a Pavla v Bohnicích P. Pavla Klimoviče. Tým dále 

tvoří rektor ústavního kostela sv. Václava P. Jan 

Kofroň, vyhledávaný odborník v oblasti sekt Pro-

kop Remeš, zkušení terapeuti Pavel Hynek a Jiří 

Chvála, který je zároveň farářem Církve Česko-

slovenské husitské. Činnost týmu spirituální péče 

od roku 2009 koordinuje jáhen a terapeut Jaro-

mír Odrobiňák, který je kaplanem Psychiatrické 

léčebny Bohnice. Pan arcibiskup Duka ocenil jak 

zázemí, které duchovní péči o pacienty poskytuje 

vedení léčebny, tak ekumenické složení samot-

ného týmu spirituální péče. 

Od 15.30 hodin slavil otec arcibiskup v zcela 

zaplněném kostele sv. Václava, jenž se nachází 

v samém středu areálu Bohnického psychiatric-

kého ústavu, mši svatou, které se kromě pacien-

tů a zaměstnanců účastnili také příbuzní pacien-

tů a návštěvníci léčebny. Po jejím skončení pak 

Duka požehnal vitráže v nově vzniklé kapli Ducha 

svatého. Jedná se o umělecké dílo známého vý-

tvarníka Oldřicha Seluckého na biblické náměty 

Zvěstování Panně Marii a Křest Kristův. -jo-

Arcibiskup Dominik Duka zavítal v neděli 20. listopadu do Psychiatrické léčebny Bohnice. Jeho návštěva 
měla dvě části, v průběhu první se seznámil s chodem léčebny a ve druhé posvětil kapli Ducha svatého, 
která byla zbudována v ústavním kostele sv. Václava. Návštěva se uskutečnila na pozvání ředitele léčebny 
Martina Hollého. 

V Kobylisích proběhla velká taneční soutěž
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Starobohnické vánoční těšení se blíží
Osmá městská část ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností Bohni-

ce připravila na odpoledne čtvrté 

neděle adventní, tedy 18. prosince, 

čtvrté Starobohnické vánoční těše-

ní. Již tradičně na návštěvníky čeká 

bohatý vánoční program, průvod 

z Nazareta do Betléma, Betlémské 

světlo, akce pro děti, jarmark lido-

vých řemesel a trhy s vánočními 

specialitami. Tentokrát však v pro-

dlouženém čase.

„Na návštěvníky opět čeká kla-

sický vánoční program, ať je to roz-

svícení adventního věnce, betlém 

s živými zvířátky či pomyslný prů-

vod z Nazareta do Betléma,” uved-

la zástupkyně starosty MČ Praha 8 

Vladimíra Ludková, pod jejíž zášti-

tou akce proběhne. Děti se mohou 

těšit na pohádkové představení, vý-

tvarnou dílnu, kterou v Kolpingově 

domě již tradičně místostarostka 

povede, ohradu s živými zvířátky 

či na vánoční hry. Dospělí jistě při-

vítají možnost ohřát se medovinou 

nebo svařeným vínem, ochutnat 

domácí klobásy a tlačenku či na-

vštívit jarmark vánočních řemesel. 

„Otevřený samozřejmě bude v prů-

běhu odpoledne kostel sv. Petra 

a Pavla,” uvedla Ludková. Připra-

vena bude také vánoční tombola, 

odnést si bude možné Betlémské 

světlo a program na pódiu samo-

zřejmě doplní i hudební vystoupení, 

mimo jiné Golden Big Bandu Praha. 

 „Starobohnické vánoční těšení je 

nezisková akce, na níž se podílí řada 

lidí v rámci svého volného času. Pa-

tří jim velký dík za to, že se snaží 

obnovovat tradice i sousedské vzta-

hy. Stejně jako všem, kteří na akci 

přispívají materiálem či fi nancemi,” 

prohlásila místostarostka. Samotná 

osmá městská část se na akci podílí 

částkou zhruba 90 tisíc korun.

Starobohnické vánoční těšení 

proběhne 18. prosince 2011 od 12 

do 18 hodin na náměstí ve Starých 

Bohnicích. Více na www.praha8.cz 

nebo na facebooku Praha 8 kulturní.

 -hš-

V obřadní síni Libeňského zámku 
se 8. prosince od 18.00 hodin 

uskuteční sborový koncert festivalu 
adventní a vánoční hudby 

„PRAŽSKÉ VÁNOCE”
Na koncertě se představí sbory 
ze Singapuru, J. Afriky a Ruska. 

Koncert se koná pod záštitou 
místostarosty Michala Šustra.
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V Korycanské mají speciální terasu
V Mateřské škole Korycanská v Čimicích 

byla koncem listopadu slavnostně otevřena 

speciální terasa se zimní zahradou. Protože 

školku navštěvují děti s astmatem nebo aler-

giemi, je pro ně tato terasa velkým přínosem, 

a to hlavně při velkém výskytu alergenních 

látek v ovzduší. V té době totiž kvůli dušnos-

ti musely zůstávat ve třídě. V kolektivu dětí 

jsou například i ty, které nemohou na přímé 

slunce. 

Terasa nabízí i jiné využití, než které je 

možné v běžné třídě. Budou tam hry s vodou, 

pískovničky a jiné pomůcky, které se v jiné 

mateřské škole nevyskytují. Dále třeba jóga 

pro astmatické děti a hra na fl étnu a decho-

vá cvičení. „Sám mám dva ze tří synů aler-

giky a vím dobře, jak je jejich život a péče 

o ně komplikovaná. Když přišla paní ředitelka 

s nápadem vybudovat tento prostor, nezavá-

hal jsem ani minutu,” uvedl ředitel Servisního 

střediska pro správu majetku MČ Praha 8 Mi-

chal Švarc.

Ředitelka školky Jarmila Kotrbová jeho 

slova doplnila. „Tento prostor bude sloužit 

i jako galerie pro různé výstavy, v budoucnu 

ho chceme  vybavit i jako přednáškový sál,” 

uvedla. -vk-

Novou terasu slavnostně otevřela ředitelka 
školky Jarmila Kotrbová

Školství

MŠ Dolákova se chlubí novou zahradou

Kdo by nerad prožil slavnostní okamžik, zvláš-

tě je-li spojený s radostí dětí. Této chvíle se do-

čkali všichni, kteří zavítali do Mateřské školy Do-

lákova  21. listopadu. Tento den byla slavnostně 

otevřena nově opravená část školní zahrady.

Rekonstrukce se nesla v duchu multikulturní-

ho vzdělávání. Seznamování s odlišnými kultu-

rami a dalšími aspekty přírodního společenství 

světa je prioritou vzdělávání v naší mateřské 

škole.

Koncepce zahrady je dělena na pět světových 

kontinentů. Zrekonstruované území nabízí dě-

tem oblasti Ameriky, Evropy a zčásti Austrálie. 

Každá oblast je charakterizována specifi ckými 

komponenty, například v Americe se děti mo-

hou vyřádit u indiánského totemu, pobýt v týpí 

a u nového ohniště prožít hezké chvíle při ak-

cích pořádaných pro děti a rodiče. Evropa nabí-

zí sportování na fotbalovém hřišti, útulné hraní 

v zahradním domečku, nebo využití přírodního 

labyrintu z „vrbového” proutí. Také v oblas-

ti Austrálie mohou děti zkoušet svojí zdatnost 

na lezecké stěně, či prohazovat míče „klokaními 

kapsami”.  

Do projektu rekonstrukce byly zahrnuty i za-

hradní domky, které jsou využívány při nepřízni-

vém počasí. Děti si na čerstvém vzduchu mohou 

zacvičit, zazpívat, zatančit nebo kreslit na velko-

plošnou tabuli. 

Veliké poděkování za fi nanční podporu pat-

ří Městské části Praha 8. Díky této dotaci jsme 

mohli uskutečnit nejen krásnou, ale i účelnou 

proměnu naší zahrady. Již teď se těšíme na dal-

ší etapu rekonstrukce, která by měla zahrnovat  

kontinenty Asii a Afriku. Pokud se nám to podaří, 

stane se zahrada  symbolem celé zeměkoule.

 Věra Jakešová, 

 ředitelka ZŠ A MŠ Dolákova

Ředitelka školy Věra Jakešová provedla novou částí školní zahrady i radního Prahy 8 Martina 
Roubíčka

Děti neváhaly a nové herní prvky si okamžitě 
vyzkoušely

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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Žáci zjišťovali, kdo 
zná den jazyků

Věděli jste, že se ve všech člen-

ských státech Evropské unie 26. 

září slaví jako Evropský den ja-

zyků? Žáci Základní školy U Škol-

ské zahrady vyrazili v tento den 

do ulic s anketou pro kolemjdoucí, 

aby zjistili, jak jsou na tom se zna-

lostí dnů významných pro Evrop-

skou unii obyvatelé pražské čtvrti 

Kobylisy. 

Během dvou dopoledních ho-

din oslovili 244 lidí, z toho jim jen 

necelá polovina byla ochotná od-

povědět na sedm jednoduchých 

otázek. Zjistili, že povědomost 

o Evropském dni jazyků měli 

jen dva lidé. Od ostatních ales-

poň získali informace o tom, že 

na cestách po Evropě nejčastěji 

hovoříme angličtinou, ve škole se 

většina respondentů učila přede-

vším anglický jazyk a také by ho 

upřednostnila při výuce cizím ja-

zykům pro své potomky (na dru-

hém místě skončila němčina). Co 

se týká způsobu osvojování cizích 

jazyků, opět se odpovídající shodli 

na tom, že by dali přednost dlou-

hodobému pobytu v cizí zemi, při 

němž by zvládli její jazyk.

Školáci při plnění svého projek-

tu dokázali překonat ostych a oba-

vy z oslovení cizích lidí, někteří byli 

překvapeni, jak jim komunikace 

s dospělými dobře šla. 

Děkujeme všem, kteří dětem 

u Ládví a na Kobyliském náměstí 

pomohli a odpověděli jim na zví-

davé dotazy. Dana Kvačková, 

 ředitelka školy

Majitelka karlínské školy uspěla 
v soutěži českých podnikatelek

Hana Skallová, zřizovatelka 

a jednatelka soukromých střed-

ních škol - známých pod zkratkou 

1. KŠPA obsadila třetí místo v sou-

těži Ocenění českých podnikatelek. 

Soutěž se uskutečnila již počtvrté, 

tentokrát pod záštitou předsedy 

vlády ČR Petra Nečase. Jejím cílem 

je inspirovat a podpořit  ženy – ma-

jitelky společností, které ve svém 

oboru dlouhodobě vykazují vynika-

jící výsledky a zároveň respektují 

nepsané mravní normy. 

„Velice mile mě překvapilo, že tak 

prestižní porota hodnotila i přínos 

společnosti a faktory, které umožni-

ly účast také soutěžícím z netypicky 

podnikatelského prostředí, jako je 

školství,” řekla Skallová. 

V soutěži se hodnotilo 9894 fi -

rem, z nichž osmnáctičlenná odbor-

ná porota zvučných jmen vybrala 

nejdříve 192 společností do semifi -

nále a nakonec 34 do fi nále. Slav-

nostní vyhlášení výsledků se kona-

lo 1. listopadu v Praze. Ze 34 fi rem, 

které postoupily do fi nále, byly tři 

školy 1. KŠPA stoprocentní maji-

telky a zřizovatelky Hany Skallové. 

Jednou z nich je i Soukromá střed-

ní odborná škola (1. KŠPA) Praha, 

která sídlí v Pernerově ulici v Kar-

líně. „Jako přeučený levák jsem 

vždycky snila vytvořit školu pro ji-

nak chytré a nadané studenty, kte-

ří do běžného výukového průměru 

nezapadají,” prohlásila.  

Podle ní toto ocenění  patří v ne-

poslední řadě i Městské části Prahy 

8, která pro školství vytváří poža-

dované podmínky.  -vk-

Majitelka soukromých škol 1. KŠPA Hana Skallová (vlevo) přebírá oceně-
ní v soutěži českých podnikatelek

Žáci se podívali, kde pracuje starosta 
Žáci ze 3. B Základní školy Glowackého navštívili starostu Městské části Praha 8 Jiřího Janků. Prohlédli si 

reprezentativní místnosti Libeňského zámku a se zájmem si vyslechli historické události týkající se Prahy 8. 

V zámecké kapli Neposkvrněného početí Panny Marie a v obřadní síni si pak zahráli na svatbu. Vyzkoušeli si, 

jaké to je být nevěstou, ženichem, ale i oddávajícím starostou.

Ten opravdový pan starosta je potom přivítal přímo ve své pracovně. Děti mu donesly dárky a vysvědčení 

za 25 hodin strávených návštěvou Botanické zahrady a nechaly si podepsat památníky. Zpět do školy se jim 

příliš nechtělo, čekala je ještě hodina matematiky. -red-
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V ZŠ Dolákova se skutečně nenudí
První čtvrtletí školního roku 

2011/12 je pomalu za námi a žáci 

naší školy mají za sebou již několik 

zajímavých aktivit, které jim umož-

nily obohatit běžnou výuku a získat 

mnoho cenných zkušeností mimo 

obvyklé prostředí školních tříd. Rádi 

bychom se o naše zážitky podělili se 

čtenáři Osmičky a zároveň se také 

pochlubili i  tím, co nás ještě čeká.

Na začátku září jsme během ex-

kurze na pražském letišti Ruzyně 

doslova „vletěli” do vzdělávací ob-

lasti Člověk a svět práce. Někteří 

z nás, zejména žáci 9. a 8. ročníků, 

tuto exkurzi také přímo spojili se 

školním předmětem Pracovní čin-

nosti - Svět práce a profesní volba. 

Měli jsme možnost přímo v praxi 

sledovat výkony různých povolá-

ní, seznámili jsme se s požadavky, 

které jsou na tyto pracovní pozice 

kladeny. 

Říjnový den plný zážitků pat-

řil žákům čtvrtého ročníku, kteří 

v rámci vlastivědného projektu 

„Praha – moje město” navštívili 

Českou televizi na Kavčích horách. 

Se vzdělávací oblastí Jazyk a ja-

zyková komunikace a průřezovým 

tématem Mediální výchova se ten-

tokrát žáci setkali přímo při natá-

čení oblíbených pořadů ČT. Mohli si 

také vyzkoušet  některé kostýmy, 

paruky, rekvizity, dokonce i práci 

s kamerou.

O týden později proběh-

lo na naší škole testování žáků 

3. až 8. ročníků z anglického ja-

zyka. Cílem bylo určit úroveň 

znalostí anglického jazyka žáků 

dle Společného evropského jazy-

kového referenčního rámce a do-

poručit  nejvhodnější mezinárod-

ní  jazykovou zkoušku budoucím 

uchazečům. V letošním školním 

roce máme totiž  možnost složit 

některou z Cambridgských zkou-

šek přímo u nás ve škole. Podle 

úrovně znalostí můžeme skládat 

tyto jazykové zkoušky: YLE Star-

ters, YLE Movers, YLE Flyers, KET 

for schools nebo PET for schools. 

Čeká nás tedy příprava na zkouš-

ky nad rámec běžné výuky 

v kroužku školního klubu. 

Pevně doufáme, že vás v bu-

doucnu  budeme moci informo-

vat o našich jazykových úspěších 

a podělit se s vámi o radost ze zís-

kaného mezinárodního certifi ká-

tu. Držte nám palce a někdy také  

u nás ve škole na shledanou. 

Milí čtenáři, třeba se uvidíme 

s některými z vás během Dne ote-

vřených dveří a Vánočního setká-

ní s jarmarkem, které se konají 

ve čtvrtek 8. prosince. Budeme se 

na vás moc těšit.

 Žáci ZŠ a MŠ Dolákova

Žáci ze školy v Dolákově ulici absolvovali například exkurzi na ruzyňském letišti

Mateřská škola Na Pěšinách září novotou
Již od počátku tohoto školního roku využívají 

děti a zaměstnanci nově zrekonstruované pro-

story Mateřské školy Na Pěšinách. Práce probí-

haly v době letních prázdnin. Rozsah stavebních 

prací byl veliký (zateplení celé budovy, odstraně-

ní nefunkčních balkonů s posunem zdí, následná 

výměna všech oken, nová fasáda s barevnými 

okny a vstupy, náročná oprava teras a tak dále).

Těžkou roli měl  investor - Městská část Pra-

ha 8, protože na každém kroku musel zápasit 

s nekvalitně provedenou původní stavbou. Ob-

jekt mateřské školy byl vybudován skoro před 

30 lety, takže si nový kabát opravdu zasloužil. 

Poděkování patří všem, kteří se na rekon-

strukci podíleli. Zaměstnanci MŠ Na Pěšinách
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části 

odbor školství

Zápis dětí k povinné školní docházce
do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2012/2013

V souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, 

v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V souladu s § 36 odst. 2 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu 

Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni 

pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pro školní rok 2012/2013 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dovrší k 31. 8. 2012 věku šesti let a děti s odkladem 
školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přija-
to, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj 
občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu 

(dále jen „spádová škola”), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 22/2006 Sb., 

o školských obvodech základních škol, ve znění pozdějších předpisů, viz www.praha8.cz - odkaz Školství. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků 

základních škol postupují ředitelé podle stanovených a zveřejněných kritérií. Na uvedené internetové adrese najdete také veškeré kontakty na školy 

včetně jejich prezentací.

Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí „prvňáčky” a jejich rodiče 
a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol 

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Den nanečisto pro budoucí „prvňáčky”:
11. ledna 2012, 9-17 h.
Zápis: 17. a 18. ledna 2012, 14-18 h.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, 
Za Invalidovnou 3
Dny ukázek výuky:
Bilingvní 1. třída: od října vždy třetí úterý v mě-
síci 8-9 h.
1. třída: 25. ledna 2012, 8-9 h.
Zápis: 31. ledna a 1. února 2012, 
14.00-17.30 h.

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Dny otevřených dveří:
8. prosince 2011, 8-17 h.

12. ledna 2012, 8-17 h.
Zápis: 25. a 26. ledna 2012, 14-18 h.

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52
Den ukázek výuky:
11. ledna 2012, 8.00-10.45 h.
Zápis: 31. ledna a 1. února 2012, 14-18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří:
11. ledna 2012, 8-16 h.

Zápis: 1. února 2012, 13-18 h.
Zápis: 2. února 2012, 13-16 h.

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Den otevřených dveří:
12. ledna 2012, 10-16 h.
Zápis: 8. února 2012, 14-18 h.
Zápis: 9. února 2012, 15-17 h.

Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Dny otevřených dveří:
23.–25. ledna 2012, 8-16 h.
26. ledna 2012, 8-12 h.
Zápis: 1. a 2. února 2012, 14-18 h.

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Dny otevřených dveří:
11. a 12. ledna 2012, 8.00-11.45 h.
Zápis: 25. a 26. ledna 2012, 14-17 h.

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří spojený s velikonočním 
jarmarkem:
3. dubna 2012, 8-17 h.
Zápis: 6. a 7. února 2012, 14-18 h.

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Den otevřených dveří:
sobota 7. ledna 2012, 9-12 h.
spojen s Novoročním turnajem SK Kometa.
Zápis: 23. ledna 2012, 14-18 h.
Zápis: 24. ledna 2012, 14-17 h.

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8,
Hlivická 1
Den otevřených dveří:

4. ledna 2012 
9.00-11.30 h. ukázka výuky v 1. třídách, pro-
hlídka školy, 
16.30 h. setkání vedení školy s rodiči budoucích 
„prvňáčků” v posluchárně školy.
Zápis: 1. února 2012, 14-18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Den otevřených dveří:
8. prosince 2011:
8-10 h. „okénko do výuky”,
15.30-18 h. vánoční jarmark.
Zápis: 19. ledna 2012, 14-18 h.

Základní škola Mazurská, Praha 8,
Svídnická 1a
Dny otevřených dveří:
11. a 12. ledna 2012, 8-14 h.
Zápis: 18. a 19. ledna 2012, 14-17 h.

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Den otevřených dveří:
23. ledna 2012, 10-12 h. a 14-17 h.
Zápis: 6. února 2012, 14-18 h.
Zápis: 7. února 2012, 14-17 h.

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Den otevřených dveří:
12. ledna 2012, 8-12 h. 
Zápis: 18. a 19. ledna 2012, 14-18

 Mgr. Petr Svoboda
 vedoucí odboru školství

Školství
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Sport

„Zájem se podobně zvyšuje 

také u dalších aktivit, které jsou 

závislé na velikosti jednotlivých 

sídel a jejich vybavenosti, na-

příklad u koncertů či divadelních 

představení. Jakmile však srovná-

váme sledování sportu, tedy pa-

sivní činnost, není mezi Pražany 

a dalšími obyvateli Česka rozdíl,” 

uvedl člen pražského zastupitel-

stva Petr Bříza, který výsledky 

průzkumu prezentoval. 

Pravidelně plavat chodila v po-

sledním roce celá třetina dotá-

zaných sportovců, 29 procent 

respondentů aspoň jednou či dva-

krát za měsíc hrálo fotbal a čtvr-

tina navštěvovala fi tness cent-

ra a posilovny. Běhání skončilo 

v oblíbenosti až na čtvrtém místě. 

„Mám od představitelů hlavního 

města příslib, že se v příštím roce 

zprovozní plavecký areál Šutka,” 

komentoval výsledky průzkumu 

starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Přibližně 81 procent lidí využí-

vá veřejná sportoviště, kam chodí 

nejčastěji s přáteli. Ti také bývají 

nejčastějším zdrojem informací 

o tom, kde a jak se dá sportovat. 

Internet je až druhým kanálem, 

na němž se Pražané pídí po mož-

nostech aktivního sportu. 

V pasivním sportu vede v Praze 

jednoznačně sledování hokeje. Ho-

kejové zápasy si většinou nenecha-

jí ujít skoro dvě třetiny Pražanů. 

Na fotbal už se dívá jen polovina 

obyvatel města. 

Agentura Millward Brown prová-

děla výzkum na přelomu září a říj-

na mezi 350 obyvateli metropole 

ve věku 15 až 65 let. Jeho výsledky 

by měly pomoci k rozvoji a zvidi-

telnění projektu Praha sportovní, 

který podle průzkumu naprostá 

většina Pražanů nezná. Proto nyní 

vzniká nová rozšířená podoba 

webu projektu www.prahasportov-

ni.cz. -vk-

Pražané nejraději plavou, zjistil průzkum
Mezi Pražany je asi o šest procent více aktivních sportovců než ve zbytku republiky. Tvrdí to průzkum agen-
tury Millward Brown, podle něhož sportuje přibližně 27 procent obyvatel Prahy. Zajímavě působí zjištění, že 
lidé v metropoli mají nejvíce v oblibě plavání, pak teprve například fotbal.

Salesiáni mají malé hokejbalové hřiště
Předposlední listopadový víkend se 

v Salesiánském centru na Kobyliském 

náměstí sešly téměř dvě stovky mladých 

lidí, aby se zúčastnili slavnostního otevření 

minihokejbalového hřiště. Nově opravené 

sportoviště mladým předali osobně ministr 

školství Josef Dobeš a ředitel Salesiánské-

ho střediska mládeže Michal Svoboda.

Rekonstrukce hřiště se uskutečnila 

na základě havarijního stavu předchozího 

hřiště zhotoveného počátkem devadesá-

tých let. Oprava byla fi nancována z grantů 

Městské části Prahy 8, Ministerstva škol-

ství, mládeže a tělovýchovy a z darů drob-

ných dárců. Bezprostředně po otevření se 

na hřišti uskutečnil minihokejbalový turnaj 

smíšených družstev. 

Hřiště je součástí pravidelné čin-

nosti Oratoře - otevřených akti-

vit pro děti a mládež, která nabízí 

své služby mladým každý všední den

od 14 do 18 hodin. Mladí zde mohou trávit 

volný čas v bezpečném prostředí pod ve-

dením sociálních pedagogů. -ms-

Foto: verpa

Výsledky výzkumu představil zastupitel hlavního města Petr Bříza
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Aikido se v Čimicích učí v tradiční podobě

Sport, pozvánky

Aikido je novodobé bojové umění, které vy-

chází z principů starých samurajských bojových 

technik. Rozvíjí ducha, etiku a sebepoznání, vy-

znává hluboké morální hodnoty, které jsou po-

stupně předávány učiteli na žáky. Aikido je ryze 

sebeobranný styl, který je orientován na práci 

s oponentovou silou a na splynutí s jeho pohy-

bem. Ke „zpacifi kování” protivníka používá sys-

tém hodů a pák na zápěstí, lokty a ramena a ná-

sledné dovedení na zem, kde technika zpravidla 

končí blokací. Jedná se o neagresivní bojové 

umění, které využívá násilného řešení až jako 

poslední možnosti konfrontace. Styl Iwama- ryu 

se vyznačuje precizní prací se zbraněmi, jako 

jsou meč, tyč a nůž. 

V Čimické ulici 18 pokračují v desetileté tra-

dici školy bojových umění Dento-Ryu-Budokan. 

Vyučují Aikido v tradiční formě tak, jako tak činil 

zakladatel Morihei Ueshiba v Japonsku po druhé 

světové válce. Instruktoři mají za sebou několi-

kaleté studium i dřívější praxi ve výuce tohoto 

stylu, ať dětí či dospělých. Smyslem je, aby ka-

ždý žák postupoval svým vlastním tempem, byl 

veden instruktorem individuálně a dělal pokroky 

tak, jak mu to vyhovuje. Snaží se předávat Ai-

kido tradičním způsobem s důrazem na reálnou 

sebeobranu a také na správnost provedení tech-

nik tak, jak je vyučoval zakladatel, a v kompletní 

formě. 

Vzhledem k malé náročnosti na fyzickou sílu je 

Aikido Iwama-ryu vhodné jak pro muže, tak pro 

ženy, pro děti i dospělé. Podrobnosti na www.

judo-aikido.cz. -ms-

Pojďte se projít zimní Prahou 8Pojďte se projít zimní Prahou 8
V neděli 8. ledna 2012 pořádá KČT Kobylisy již počtrnácté procház-

ku „Zimní Prahou”. Připravená trasa je velmi rozmanitá, začíná na stani-
ci metra „C” Letňany a vede neobvyklými místy Prahy 9 a zejména Prahy 
8. Na start můžete přijít kdykoli mezi devátou a půl jedenáctou a podle 
podrobného popisu se po skupinkách, s rodinou, přáteli či jinými turisty 
vydáte na 11 km dlouhou trasu. Cíl je pak v příjemné hospůdce, kde se 
zároveň můžete po zdolání trasy občerstvit. Přijďte se vyvětrat po vá-
nočních svátcích a Novém roce a projít se zimní přírodou. Na setkání se 
s vámi těší turisté z Kobylis.

Další procházku, tentokrát výhradně Prahou 8 chystáme ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 8 na čtvrteční podvečer na začátku května 2012.
 -kct-

Osmičkoví judisté uspěli 
na závodech v Neratovicích

Členové klubu Raion-ryu z Pra-

hy 8 se 19. listopadu zúčastnili 

závodů v Neratovicích. Soutěžilo 

se v kategorii mláďat, mladších 

a starších žáků a žákyň. Celkem 

se do soutěže přihlásilo 117 zá-

vodníků z několika měst, například 

Neratovic, Prahy, Příbrami, Rakov-

níku, Loun, Kladna nebo Mostu. 

V soutěži Praha 8 získala dvě stří-

bra a tři bronzy. Pro některé zá-

vodníky z Raion-ryu to byly první 

závody, ale i přesto podali všichni 

dobré výkony. Někteří spolubojov-

níci přijeli své kamarády podpořit 

v zápasech a i přesto, že nesou-

těžili, dovedli vytvořit velmi milou 

atmosféru. 

Škola Raion-ryu se zaměřuje 

především na výuku Judo jako bo-

jového umění. Sportovní forma se 

ve škole rovněž vyučuje a členové 

mají možnost účastnit se i řady 

soutěží. Soutěže však nejsou pro 

školu prioritou z důvodu sbírání ví-

tězství, ale pro získávání cenných 

zkušeností, které v boji uplatňuje. 

V letních měsících pořádala škola 

mnoho aktivit jako soustředění 

a letní tábory plné zábavy, her, ale 

i tvrdého tréninku. Pokud máte zá-

jem, podrobnosti najdete na www.

judopraha.cz. -fh-

Adventní písně 
od od středověku po baroko

Účinkuje: 
vokálně–instrumentální soubor Hora Fugit ve složení:

● Beata Altior – zpěv, barokní housle
● Veronika Kalivodová – zpěv
● Václav Salvet – zpěv
● Jiřina Marešová – varhany
● Adam Slavický – varhany

Sobota 17. 12. 2011, 15:00 hodin

Stala se jest věc divná (písně a zpěvy 
z kancionálů – Vyšebrodský kancionál 

H42 AD 1410 a Písně Vajroční AD 1537)

Účinkuje:
vokálně–instrumentální soubor Ludus Musicus ve složení:

● Beata Altior
● Jan Venclík
● Ondřej Solnička
● Jakub Michl
● Filip Tvrzský
● František Běhounek
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P R O S I N E C   2011

Otevírací doba: 
Po 18-21/ St, Čt 18:30-20:30/  Ne 14-16.
So 10. 12. 15:30 – 17:30 zatmění Měsíce.
Ne 4. 12. a 25. 12., Po 26. 12., St 28. 12., Čt 29. 12.  zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
12. 12. Petr Adámek: ZIMNÍ OBLOHA 
 – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty.

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30.
19. 12. Hledání harmonie světa, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
St, Čt 18:30-20:30/ Ne 14-16/ Po 19. 12. 20-21 za jasného očasí. 
So 10. 12. 15:30 – 17:30 zatmění Měsíce. Přístupné bez objed-
nání. 
Ne 25. 12., Po 26. 12., St 28. 12., Čt 29. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
 Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 1. do 13. 12. nejlépe okolo 2. 12.
 Jupiter, Uran – po celý prosinec
 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý prosinec
 Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené s pro-
hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve St a Čt 17:30 – 18:30 mohou hvězdárnu navštívit předem ob-
jednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dět-
mi, školy).    
Program: pozorování oblohy nebo promítání fi lmů.

ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní vý-
pravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 
a objednávky na č. 283910644.  

POHÁDKY pro nejmenší
astronomické pohádky je možné si objednat individuálně na č. 
283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč
 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

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

Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956
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Nově narozené děti

Jubilea

V PROSINCI 2011 SLAVÍ  
Bednářová Věra
Domčeková Anděla
Drbohalv Alois Ing.
Hauslerová Kazimíra
Hurtová Emílie
Jestřábová Soňa
Kotrčová Věra
Klupáková Anna
Kuklová Dobroslava
Majzlíková Valerie
Matějková Vlasta
Mičanová Vlasta
Miškovská Věra 
Ničková Vlasta
Novák Antonín
Nováková Anna
Poláková Marie
Pokorná Hana
Petrová Blanka
Raková Věra
Slášková Gizela
Šulcová Miloslava 
Šubrová Milada

Šnitrová Ludmila
Vavřínová Jarmila
Vokounová Marie
Vejtrubová Emilie
Vendlová Vlasta

Pan Kalina Ladislav slaví 18. prosince 85 let. 
Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí členové 
bytového družstva  Dvojdomí.

Manželé Jiřina a Richard Korbelovi slaví
50 let společného života. Gratulujeme !

Dne 4. prosince 2011 oslavil 
František Tylle své jubi-
leum. Do dalších let mnoho 
zdravíčka, štěstíčka a stále 
tolik humoru. Máme tě moc 
rádi, to ti přeje celá Tvoje ro-
dina. 

Dne 18. prosince 2011 se dožívá 90 let naše 
maminka,babička a prababička Božena Ma-
relová. Za Tvoji lásku,starostlivost a obě-

tavost spolu s přáním zdraví,spokojenosti 
a dobré nálady do dalších let  Ti přeje celá 
rodina Marelova.

Maminka Věra Kotrčová oslaví dne 19. pro-
since 85 let. Chtěli bychom mamince popřát 
vše nejlepší do dalších let a hodně zdraví. Syn 
Lumír s rodinou.

Paní Jaroslava Vajmaro-
vá  oslaví dne 13. prosince
90. narozeniny. Zdraví a po-
hodu do dalších let přeje dce-
ra Eva, Svatava a vnuk David 
s manželkou Olenou. 

LISTOPAD 2011

Manželé Libuše a Václav 
Serbusovi oslavili zlatou 
svatbu

Mitošinka Miloslav 

Fikáčková Nikola 

ČERVENEC 2011
Mrákota Jan František

Petřík Matěj

ZÁŘÍ 2011
Kovářová Lucie

Stuchlíková Emma

Šebek Maxmilián

Zemínová Adéla

ŘÍJEN 2011
Carmine Jakub

Čiháková Veronika

Hanzelínová Ludmila

Jiránková Gabriela

Klímová Klára 
Konrád Patrik

Matyáš Peter

Nováková Adéla

Svoboda Matěj

Pražáková Lenka

Soudná Tereza
Tichý Josef

Vidner Vojtěch

LISTOPAD 2011
Cinertová Blanka

Hůrková Nela

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.

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, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz. 
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografi e pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Výstava Osudové roky české státnosti

Výherci, kteří obdrží exkluzivní knihu Jaroslava Čvančary: Heydrich, jsou: Václav 
Beyr (Praha 6), Tomáš Vlna (Praha 8), Stanislav Hofman (Praha 8), Pavla Redlicho-
vá (Praha 8) a Michal Voldán (Praha 8)

Správné znění tajenky z pro-
sincového čísla nám zašlete 
nejpozději do 31. prosince 
2011 na adresu: Měsíčník Os-
mička, Zenklova 35, Praha 8, 
182 00. Můžete použít také 
e-mail: osmicka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji 
adresu.

Pět vylosovaných výherců obdrží knihu o Praze 8: Karlín – nejstarší předměstí 
Prahy, vydanou Muzeem hl. m. Prahy ve spolupráci s odborem kultury ÚMČ 
Praha 8.

Sudoku (středně těžká)
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Inzerce

VÁNOČNÍ STROMKY – Černá bo-
rovice 170 – 200 cm,  420,- Kč/
kus, Praha 8, 9 – DODÁNÍ NA AD-
RESU. Tel.: 777 12 47 55. 

INSTALATERSTVÍ, TOPENÁŘ-
STVÍ – montáž a opravy tepel-
ných zařízení, rozvody vody, to-
pení, kanalizace a odpadu. Tel.: 
774 38 08 04, 773 11 10 85, e-
-mail: mtarabey@email.cz.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 
605 01 51 45, 222 94 62 68, e-
-mail: kedar.n@centrum.cz.

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik ta-
pet a drobné zednické opravy, 
výhodné podzimní ceny. Rychle, 
levně, kvalitně. Volejte na tel.: 
603 43 24 76.

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěhová-
ní bytů, SO + NE stejné ceny. Při-
stavení, odstavení+km po Praze 
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.

OPRAVY – PRAČEK – MYČEK – 
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé 
techniky. NON – STOP služba! Tel.: 
724 36 60 15.

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžov-
ní dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. I zde-
vastovaný, s jakoukoli právní va-
dou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, neo-
právněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dlu-
hy na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seriozní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKAR-
TONOVÉ KONSTRUKCE PRO 
VAŠI STAVBU? Volejte. Tel.: 
606 91 02 46.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 
90%! Tel.: 224 214 617; 
604 20 77 71.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-
ce. Výcvik auto – moto. Provoz-
ní doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT 
17.30 – 19.00, ČT 16.00 –18.00 
hodin. Bližší informace na tel.: 
603 80 63 70, www.autoskolatrio.
cz. Další střediska na Praze 7 a 9.

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

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda 
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO PO-
TRUBÍ A KANALIZACE, veš-
keré instalatérské práce. Tel.: 
603 81 33 13.

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

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝR-
NICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČO-
VACÍ PRÁCE. Rausch Patrik. Tel.: 
606 87 89 08.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOU-
NĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 
723 33 91 60, 777 31 66 80.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prá-
dlo se snadno vytáhne ke stro-
pu - rychle schne a v koupelně 
nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 
602 27 35 84.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, 
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. Re-
alizace a údržba zahrad. Tel.: 
606 66 22 23, 723 89 95 61. 

MASÁŽE ĎÁBLICE – záda + šíje 
200,- Kč, baňkové, lávovými ka-
meny, medové, čokoládové, para-
fín na ruce, dárk. poukazy, nápoj 
v ceně. Tel.: 777 76 36 05.

ANTIKVARIÁT-Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv. obrázky, grafi ku, 
Čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97. 

TRVALÁ DEPILACE, ODSTRA-
NĚNÍ CELULITIDY, ČERVE-
NÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH 
SKVRN. PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS, 
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01, 
Braunerova č. 1, „M” Palmovka 
nebo tram č. 10 a 24, st. U Kříže  
www.ipl-studio.cz.

DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE 
vaše účetnictví, mzdy, daň. přiz., 
kontrola účetnictví z poskytnutých 
podkladů i v sídle klienta. Ven-
dlová - Zenklova 8, Pha 8. Tel.: 
602 29 21 15, vanda@vendlova.
cz.

ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. Pro-
vedeme kompletní elektrikář-
ské práce, rekonstrukce bytů, 
domů, průmyslových objektů. 
Rychle, kvalitně, spolehlivě. Tel.: 
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz. 

INSTALATERSKÉ PRÁCE, OB-
KLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, re-
konstrukce bytových jader-bytů, 
domů. Tel.: 603 18 40 81, e-mail: 
olaolda@volny.cz.

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁ-
CE, pokrývačské práce, nátěry 
prvků a střech, světlíky. Kontakt: 
Novotný. Tel.: 605 35 06 65.  

SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY 
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček, 
Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, 
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, 
Braunerová, V. Bukovac aj. Za ob-
raz lokomotivy, auta od Kreibicha 
nebo Ronka zapl. cca 10 000,- Kč. 
Dále platíme hotově zl. Svatovácl. 
dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble, 
rak.kor. atd. Porcelánové fi g. Mí-
šeň, st. šavle atd. Starožitnosti 
Interantik, Praha 9, Pod Pekárna-
mi 3, naproti st. Metro B - Vysoč. 
Tel.: 283 89 33 34, 605 82 94 40 
po 10 hod.

Cca 5000,- zapl. za nepoškoz. st. 
zlatý Svatováclavský dukát. Inter-
antik, Praha 9. Tel.: 283 89 33 34, 
605 82 94 40. 

HODINOVÝ  MANŽEL – údrž-
ba domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, po-
kládka podlahových krytin, truh-
lářská výroba, sádrokarton, ma-
lování, obkladačské práce a jiné. 
Tel.: 773 16 81 70.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, PO-
TAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalou-
nění. Kontakt: Čalounické potře-
by, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, 
PO – PÁ 8  – 13, 14 – 18 hod. Tel.: 
284 82 21 81.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 
25, Praha 8. Módní návrhy dám-
ského, pánského oblečení, skupi-
ny. Opravy. Tel.: 739 09 15 03.  

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, mar-
kýzy, garnýže, shrnovací dveře, 
čalounění dveří, silikon, těsně-
ní, malování, interiérová práce 
- Petříček. Tel.: 606 35 02 70, 
286 88 43 39.

OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD 
DVD CD, videa gramofony atd. 
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.: 
603 45 35 29. 

ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou meto-
dou profi  stroji Karcher. Domác-
nosti i fi rmy. Cena od 15Kč / m2. 
Přizpůsobíme se vaším časovým 
možnostem, pracujeme i o víken-
du. Doprava po Praze 8  ZDAR-
MA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 
777 71 78 18.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRU-
BÍ a kanalizace, veškeré insta-
latérské práce, topenářské prá-
ce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 

koupelen a bytových jader. Tel.: 
603 42 19 68, 283 88 13 75. 

INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el. ohřívačů, připojení praček, 
myček, vodoměrů, kohoutů včet-
ně dodání. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. E-mail: rothen-
berg@centrum.cz.

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodino-
vý manžel. Tel.: 602 39 40 43, 
608 44 05 51.

PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a od-
borná pokládka (PVC, koberců, 
plovoucí dřevěné podlahy atd.). 
Zakázku bezplatně zaměříme 
a provedeme cenovou nabídku. 
Tel.: 734 38 14 14. 

!! VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů, 
půd, pozůstalostí atd. Stěhování 
a jiné. Tel.: 777 22 78 40.

AKČNÍ NABÍDKA všestranných 
služeb. Rekonstrukce, Zedník, 
Malíř, Lakýrník a mnohem více 
na WWW.DOPAREAL.CZ. Tel.: 
604 94 60 96.

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůs-
talosti, sklep či půdu levně. Tel.: 
777 22 78 40.
   
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. Tel.: 
604 81 06 63. P. Nestarec Dis, 
776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.

KOUPÍM BYT OD 1. patra výše. 
V dobré lokalitě s bezproblémový-
mi sousedy. Dostatek zeleně v oko-
lí výhodou. Tel.: 776 02 85 32.

MASÁŽE KOBYLISY, účinně re-
habilitační, čínské, japonské, 
refl exní a jiné od zkušené tera-
peutky. Studio u metra, Kobyliské 
nám. 6. www.prahamasaz.cz. Tel.: 
773 20 33 25. 

HLEDÁME BYT PRO 2 OSOBY 
v Praze a okolí, garsonka až 2+1 
do 11.000 Kč včetně poplatků. 
Jsme nekuřáci bez zvířat. Zařízení 
nerozhoduje. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 605 84 50 88, 220 80 62 45.
 
NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU 
BYTŮ na Praze 8, 1+kk za 8500Kč 
a 2+kk za 10500Kč měsíčně, ceny 
jsou konečné včetně všech po-
platků. Zařízení dohodou. Tel.: 
777 020 180.
 
NAVRHUJEME A REALIZUJEME 
ZAHRADY, závlahy a zahradní 
stavby. Zakládáme výsadby a tráv-
níky. Provádíme údržby zahrad i za-
hradních areálů Tel.: 604 92 80 69, 
www.zahradyrevit.cz. 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

40 PROSINEC 2011

Inzerce

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.  
Masáž klasická, čínská meridiá-
nová, měkké techniky, baňková-
ní, moxování. TRAM Okrouhlická. 
Tel.: 732 26 20 10.

ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT 
spol. s r.o. se sídlem ve Vyso-
čanské nemocnici přijímá nové 
pacienty, nabízí ošetřování dětí, 
bělení a čištění zubů, implantáty. 
Dále nabízí široký rozsah kvalitní 
hrazené péče (bez fi nanční účas-
ti pacienta). Tel.: 266 00 61 92, 
266 00 61 80, 266 00 61 63. Další 
na www.stomat.cz. 

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ 
VŠECH ZNAČEK. Dolák. Tel.: 
775 19 73 09.

HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ - 
OBKLADAČ. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce (odvoz sutě zajiš-
těn). Rekonstrukce bytů, kancelá-
ří, domů a sklepních prostor. Tel.: 
777 67 03 26.

ŽEHLENÍ PLETI POMOCÍ GAL-
VANICKÉ ŽEHLIČKY. Křižíkova 
56. Tel.: 602 28 84 44. Cena 500,- 
Kč za 50 min.

PŮJČOVNA KOJENECKÝCH PO-
TŘEB, např. váha, sterilizátor, 
atd. Karlín. Tel.: 224 81 45 68.

AUTOVRAKY – LIKVIDACE 
ZDARMA. Tel.: 602 20 61 24.

ASTROLOGICKÁ PORADNA. Vý-
klad tarotových karet. Poznej svůj 
horoskop: osobní, partnerský, 
profesionální. Malečková, Tel.: 
603 91 01 03. www.astrojana.cz.

DAŇOVÝ PORADCE nabízí své 
služby vč. komplexní podpory pro 
podnikání – vedení účetnictví, 
mzdy, daňová přiznání, zakládá-
ní s.r.o., poradenství. P8 – Karlín 
– Vítkova 10. Tel.: 608 06 60 88, 
ovsky@ovsky.cz. 

NĚMČINA-ANGLIČTINA-ITAL-
ŠTINA, PRAHA 8 - KOBYLI-
SY NEDALEKO METRA C LÁ-
DVÍ. Tel.: 605 34 72 28, e-mail: 
1950adela@seznam..cz.

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

KVALITNÍ DOUČOVÁNÍ ANG-
LIČTINY, MATEMATIKY a dal. 
Tel.: 739 67 78 91.

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁN-
SKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské 
a dětské bez mytí od 60 Kč, dám-
ské od 75 Kč. Lze i večer a sobo-
ty. Důchodci a ženy na mateř-
ské sleva 10%. Praha 8 Čimice, 
Okořská 38.Tel.: 233 55 66 12, 

606 75 20 53.  www.kadernictvi-
-mvasickova.cz.

ZPRACOVÁNÍ  ÚČETNICTVÍ, 
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořá-
ková, tel.: 603 42 20 80, e-mail: 
blankad.dvorakova@seznam.cz. 

ZVEME VÁS NA AKVARISTICKÉ 
TRHY, které se konají v Praze 8  
Kobylisích, Střelničná 8 – 150 m 
od metra Kobylisy nebo  40 m 
od zastávky Střelničná - tram č. 
10, 17 –  směr  Ďáblice.  Konají 
se každou druhou a čtvrtou sobo-
tu v měsíci, a to od 9.00 – 11.00 
hodin. Další informace najdete 
na www.akvatrhy.kvalitne.cz.  

KOUPÍM BYT V PRAZE (druž-
stvo, OV, obecní), stav nerozho-
duje, vyplatím dluhy, zaplatím 
privatizaci, zajistím další bydlení. 
Platba hotově, stěhování nespě-
chá. Doplatek. Tel.: 777 14 05 75. 

DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET 
PRODEJE, 10% SLEVA. Velký vý-
běr českých hraček pro holčičky 
a kluky najdete v naší specializo-
vané prodejně Praha 8, Ořecho-
vá 5/proti Ďáblickému hřbitovu/. 
Tel.: 604 28 77 94, www.inna.cz. 

LÉKAŘ HLEDÁ PRO ORDI-
NACI asi 20m2 (2-3 místnos-
ti+WC) u metra Kobylisy. Tel.:  
777 30 16 82.

TRUHLÁŘ  - výroba nového, opra-
vy staršího a renovace starožitné-
ho nábytku. Tel.: 724 33 51 97.

SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma 
či kanceláři. Zavolejte, ZDARMA 
přijedeme, profesionálně opraví-
me. Tel.: 775 67 71 01.

SOLNÁ JESKYNĚ LÁDVÍ – Vá-
noční sleva na permanentku 10 
vstupů jen za 800,- Kč, neomeze-
ný vstup na 3 měsíce 50% sleva 
jen za 2.100,- Kč. Darujte pobyt 
v jeskyni pod stromeček, daruje-
te tím ZDRAVÍ! www.solnajesky-
neladvi.cz. Zastávka tram., bus 
Štěpničná (NC Norma) Praha 8. 
Tel.: 736 27 27 80. 

PŘÍRODNÍ  LÉČENÍ UČINNÝMI 
ZPŮSOBY  - etikoterapie, výživa, 
masáže, Bachovy esence a další. 
Prosím volejte po 15té hodině, tel.: 
605 80 70 20, www.cupova.com.

KOUPÍM, ZAPLATÍM až 
150 000,- Kč (dle místa) za kou-
sek oploceného pozemku (zahra-
dy) o velikosti cca 50m2 v Koby-
lisích a okolí pro parkování auta 
(vybuduji svůj vjezd, oddělím plo-
tem, pouze v obydlené zástavbě).  
Tel.: 604 21 09 65.

PLYNAŘ – INSTALATÉR – TO-
PENÁŘ – montáž a oprava rozvo-
dů, plynospotřebičů a plynové re-
vize. Tel.: 603 93 70 32.  Vladimír 
Tymeš.

PRONAJMU DRUŽSTEVNÍ uza-
mykatelný parkovací box v ulici 
Lovosická, Praha 8 – Prosek. Pří-
padně možnost odkoupení. Tel.: 
284 82 45 40, 602 50 41 07.

VYMĚNÍM 4+1 komora, 1. kat., 
98m2, 4.p cihla státní vhodný 
jako dvougenerační za 1 – 2 + 1, 
max 60m2 1. kat. max  2 p. Tel.: 
604 34 50 09.

FYZIOTERAPEUT Věra Vallová. 
Od prosince 2011 otevírá praxi 
v Praze 4 Pankráci, Na Strži 40. 
Tel: 777 57 38 89.

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ RO-
KOSKA v Holešovických 33 Praha 
8 má zájem o příjem nových pa-
cientů do stomatologické ordinace 
a k praktickému lékaři. Smlou-
vy s pojišťovnami uzavřeny. Tel.: 
284 69 20 00.

PRONAJMU GARÁŽ v hlídaném 
komplexu Čumpelíkova ul. 1.500,- 
Kč. Tel.: 732 23 20 93.   

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
na Palmovce. Bolesti hlavy, poruchy 
trávení, kašel, gynekologické potí-
že, neplodnost, únava, deprese. 
Tyto a další obtíže vám pomůžeme 
řešit. Práce s akupunkturními body, 
bylinná léčba, masáže. Vystavuje-
me dárkové poukazy, přijímáme 
poukázky Ticket a Pass. www.tcm-
fyzio.cz. Tel.: 777 25 74 74.

HLEDÁME ASISTENTKU na čás-
tečný úvazek. Příjemné prostředí, 
blízko metra Kobylisy, mladý ko-
lektiv, pracovní doba  dle dohody. 
Požadujeme SŠ, praxe, znalost PC, 
příjemné vystupování, spolehli-
vost. Nástup dle dohody 01 – 02 / 
2012. Nabídky se životopisem po-
sílejte na: nechanicka@3g.cz.

NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ 
SLUŽBY VŠEHO DRUHU v pro-
středí Vašeho domova dle Vašich 
časových možností. Volejte. Tel.: 
774 90 11 93.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8. Osob-
ní či družstevní vlastnictví. Případ-
ný dluh, exekuci či jiný závazek 
vyřeším. Platím ihned. Solidní jed-
nání. 775 68 80 57.

GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ 
k pronájmu v ul. Křižíkova. Tel.: 
602 28 84 44.

MALÍŘI LAKÝRNÍCI. Kvalita, 
slušnost, dobrá cena, rozpočet 
zdarma. Drobné i velké zakázky. 
Tel.: 723 98 46 93.

NEJLEVNĚJŠÍ PŘEPRAVA + 
DOPRAVA. Ford Tranzit + Ško-
da Superb. Ceny dohodou. Tel.: 
608 83 47 05.

www.hodinovymanzeljano.cz. 
Drobné i větší opravy a řemesl-
né práce v domácnosti. Precizně. 
Tel.: 775 50 76 00. 

PRO PRODEJNU ZDRAVOTNIC-
KÝCH POTŘEB v Praze (Praha 
8, Klapkova 46) hledáme pracov-
níka na pozici asistent prodeje. 
Náplní práce je prodej zdravot-
ních pomůcek, práce s poukazy, 
komunikace se zákazníky. Poža-
dujeme: SŠ – preferujeme zdra-
votní obory. Práce možná na HPP 
i VPP. V případě zájmu posílejte 
CV na adresu: zdravotnipotreby-
-kobylisy@seznam.cz, nebo  Tel.: 
603 37 78 17.

MASÁŽE ĎÁBLICE – záda + šíje 
200,- Kč, baňkové, lávovými ka-
meny, medové, čokoládové, para-
fín na ruce, dárk.poukazy, nápoj 
v ceně. Tel.: 777 76 36 05. 

KOUPÍM FELICII. Tel.: 602 12 32 53.

MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT PALIVO-
VÉ DŘEVO SAMOTĚŽBOU? In-
formace na tel. 606 22 74 17.

HODINOVÝ MANŽEL. Prove-
du práce elektro, instalatérské, 
zednické a další. Mám 40 let pra-
xe na rekonstrukcích bytů. Tel.: 
602 36 61 35.

SOLNÁ JESKYNĚ HNĚZDENSKÁ 
pro odpočinek a zdraví. Přijďte se 
k nám prosolit! Objednávky: Tel.: 
737 27 77 64. www.sjhnezdenska.
cz.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Tyto noviny distribuuje

Česká pošta, s. p. 

V případě, že Vám

nedošly do schránky, 

nebo jste je obdrželi

pozdě, stěžujte si 

u svého pošťáka.
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Bc. Lenka Drnková
Účetní a daňová kancelář

nabízí své služby
tel.: 284 682 835,

Lenka.Drnkova@seznam.cz
S.K.Neumanna 31, Praha 8
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