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Zprávy

str.

Doléčovací zařízení pro bezdomovce
v Kobylisích nakonec nebude

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

2

příchod teplejších dnů umožňuje radnici
provádět akce, které zima zkrátka nedovoluje.
Jarní úklid, opravy objektů a komunikací

Farmářské trhy v Karlíně odstartovaly
letošní sezónu

ve vlastnictví obce nebo výsadbu zeleně.
3

Právě u ní bych se rád zastavil. Jako člověk
milující přírodu mám vždy radost, když se
v ulicích a parcích Prahy 8 objeví nový zdravý strom. Pozitivní funkce

Dopravní hřiště se otevřelo veřejnosti,
zahájilo ostrý provoz

zeleně ve městě je nepopiratelná, o jejím příznivém působení na zdraví
9

a psychiku člověka nelze pochybovat.
Všichni ovšem víme, že v přírodě má vše vyměřeno svůj čas, a toto
platí i o stromech. Co mohou způsobit nemocné dřeviny, bohužel vědí

Radnice osmého obvodu
spolupracovala při policejní akci

například ve Zlíně, kde před třemi lety strom zabil dva chlapce. Jsem proto
12

velmi rád, že většina lidí toto riziko vnímá a kácení bere jako přirozenou
věc. Ti ostatní by si pak měli uvědomit, že odpovědnost za případnou
újmu na zdraví či majetku nemají oni, ale konkrétní zaměstnanci radnice

Fórum: Jakou mají občané možnost vypořádat
se s trestnou činností drogově závislých?

včetně mě. Nicméně místo vykácených stromů sázíme nové, zdravé
16

a do městského prostředí vhodné. Osmička byla vždy bohatá na zeleň
a naším cílem je tuto charakteristiku zachovat i do budoucna.
V tomto vydání Osmičky se rovněž dočtete o tom, že magistrát

Osmá městská část i v letošním roce
připravila příměstský tábor

ustoupil od záměru zřídit v Kobylisích přímo v zástavbě doléčovací
20

centrum pro bezdomovce. V této věci bych velmi ocenil postup obyvatel
z oblasti Modřínové ulice. Jejich spontánní a nezištná iniciativa nám
výrazně pomohla při vyjednávání s představiteli hlavního města.

Několik základních škol pořádalo
velikonoční jarmarky

Závěrem bych Vás rád pozval na řadu vzpomínkových akcí
34

souvisejících s výročím operace Anthropoid, které radnice připravila.
Na hrdiny nesmíme zapomínat.
Slunečný květen a příjemné čtení přeje

Mladí fotbalisté Admiry vyhráli velký
mezinárodní turnaj

Jiří Janků
40
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Proces opravy koupaliště Ládví začíná
Ládví,

vy areálu předložen ke stavebnímu

které bylo roky uzavřené, startuje.

Revitalizace

koupaliště

řízení. Radnice Prahy 8 získala are-

Rada osmé městské části vyslovi-

ál do své správy teprve nedávno

la souhlas s projektem pro územní

poté, co roky žádala stát o jeho

řízení, které řeší stavební úpravy

svěření.

některých částí areálu. Po získání

„Rozhodnutí rady je v podstatě

souhlasu bude celý projekt obno-

souhlas samosprávy s plánovanou

Foto: verpa

výstavbou na jejím území. Projekt
tak prochází stejným schvalovacím
kolečkem, jako v případě kteréhokoliv jiného stavebníka,” uvedl starosta Jiří Janků.
Koupaliště

Ládví,

které

bylo

uvedeno do provozu v roce 1982,
dlouhá

léta

chátralo.

„Radnice

Prahy 8 se dlouhodobě snažila
o nápravu, roky žádala o svěření do své správy. To se nedávno

Foto: verpa
Stará pokladne dnes veřejnosti
neslouží

Podle zástupce starosty Prahy 8 Ondřeje Grose bude nynější zchátralý
bazén nahrazen novým, a to o délce třicet metrů
Podle záměru radnice osmého
plánovaná

krát 12,5 metru a také brouzda-

podařilo, takže jsme v loňském

obvodu

revitalizace

liště. Dále se počítá s vybudová-

roce zadali ke zpracování projekt

zahrne například přestavbu bazé-

ním hřiště na plážový volejbal,

na celkovou rekonstrukci,” sdělil

nů. Stávající uspořádání je totiž

restaurace pro zhruba čtyřicet ná-

místostarosta Prahy 8 pro oblast

vhodné pouze pro neplavce, nově

vštěvníků s celoročním provozem

majetku Ondřej Gros.

by tam měl být velký bazén třicet

a bytu správce areálu.

-hš-

Zařízení pro bezdomovce v Kobylisích nebude
Doléčovací centrum pro bezdomovce v Modřínové ulici v Kobylisích nevznikne. Na základě
jednání tamních občanů, zástupců vedení Městské části Praha 8 a Magistrátu hl. m. Prahy bylo
dohodnuto, že zařízení, které je ve správě Centra
sociálních služeb Praha, bude využito k terapeutickým a intervenčním službám pro obyvatele
celé metropole.
S původním záměrem přišli představitelé magistrátu. Proti tomu se ovšem rychle a spontánně
postavila početná skupina tamních obyvatel, kteří navíc sepsali petici. Občanů se zastal také starosta Prahy 8 Jiří Janků. „Přišli jsme s návrhem,
aby se dům, jenž je v majetku hlavního města,
využil pro potřebnější služby pro děti a další skupiny obyvatel. Na základě našeho tlaku a připomínek pak bylo náměstkem primátora Ivanem
Kabickým přislíbeno, že zařízení v Modřínové ulici
nebude sloužit jako doléčovací centrum pro bezdomovce,” prohlásil.
Janků si také pochvaluje spolupráci s obyvateli. „Jako starosta jsem rád, že jsem mohl spolupracovat se skupinou obyvatel, které není lhostejno, co se děje v jejich okolí. Velice mě také
těší, že se jednalo o spontánní akci občanů bez
vedlejších politických ambicí,” dodal Janků. -vk-

Foto: verpa
Rekonstruovaný objekt v Modřínové ulici, který je v majetku hlavního města, nakonec nemocné
bezdomovce nepřivítá
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Foto: Radka Spudilová

Foto: Radka Spudilová
Lidé si v sobotu na Karlínském náměstí mohou nakoupit například čerstvé ryby nebo se občerstvit šálkem něčeho dobrého

Farmářské trhy odstartovaly sezónu
Karlínské farmářské trhy 21. dubna zahájily

vat spolu s poptávkou, sezónou, aktuálním po-

nepřijede ten, kdo ještě večer sliboval stoprocent-

svou letošní sezónu. Ve stínu staletých platanů

časím, kupní silou, zásobami a rovněž prodejní

ní účast, co s tím v sobotu ráno zmůžete? Pokud

přišlo se svojí nabídkou přes čtyřicet farmářů. Ne-

strategií ze strany farmářů. Navázali jsme na po-

máte jakoukoli otázku nebo podnět, prosím, za-

chyběly ani klidová zóna pro přátelské posezení

dobu trhů, s jakou jsme se loni na podzim loučili,

jděte za námi k infostámku městské části, který

s občerstvením a kávou a koutek pro děti.

avšak počet a složení farmářů lze ovlivnit pouze

vždy naleznete u kavárničky,” prosí Ludková.

„Stejně jako předchozí ročníky i letošní tře-

částečně,” uvedla Ludková. Fenomén farmářských

Každý trh nabídne rovněž zábavu dětem, kte-

tí pořádá osmá městská část, tentokrát přímo

trhů v hlavním městě podle ní stále trvá, farmá-

rou připraví volnočasové organizace působící

bez zapojení dalšího subjektu. Jen tak můžeme

řů však nepřibylo, mnozí střídají více trhů, jiní

v Praze 8, dále soutěže o ceny a mimořádné akce.

maximálně kontrolovat jejich chod. Samozřejmě

zase s ohledem na specifika sortimentu nejezdí

Karlínské farmářské trhy se budou konat každou

nezanedbatelná není ani úspora nákladů,” řekla

pravidelně nebo jezdit teprve začnou, další využili

sobotu od 8.30 do 14.00 hodin, a to až do polovi-

zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.

možnost celoročního prodeje v kamenné prodejně

ny listopadu. Otevřený je prozatím jejich provoz

Na trhy budou jezdit nejen osvědčení a ná-

nebo odmítají účast, protože se stejným sortimen-

během prázdnin, kdy je výrazně menší poptáv-

vštěvníky prověření farmáři, ale i nové tváře.

tem je tam již někdo jiný a tak dále. „A pak jsou

ka. Informace o aktuální nabídce v předvečer

„Složení se bude přirozeně trh od trhu proměňo-

momenty, které umí pozlobit, takže pokud ráno

na www.praha8.cz.

V Kaizlových sadech se konal skautský den
Zahájení farmářských trhů bylo propojeno s Pražským skautským dnem, který ke stému
výročí založení českého skautingu připravili skauti z Prahy 8 ve spolupráci s radnicí osmého
obvodu.
Od 13 do 22 hodin v areálu Kaizlových sadů a ČRo Regina běžel program plný her, sportovních a výtvarných aktivit. Po celý den se v Kaizlových sadech vytvářel řetězec barevných
otisků stop, kterými skauti vkročili do druhého století své existence v českých zemích.
Happening pod názvem Vykročte s námi do dalšího století slavnostně zahájil starosta Prahy
8 Jiří Janků (vlevo) spolu se starostou Junáka Josefem Výprachtickým. „Věřím, že skauting
si udrží svoji pozici i v dalším století. Vždyť s hlavními myšlenkami, jako je šíření dobra,
dodržování zákonů, snaha být lepšími, pomáhat a být dobrými občany své země, bude jistě
souhlasit většina z nás,” prohlásil Janků.

-red-

-red-
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Akce „Muži odplaty” připomene hrdiny
Klub vojen-

to výjimečný čin, včetně následných

ské

historie

represí

Rota

na

civilním

obyvatelstvu

Nazdar

i domácím odbojovém hnutí, poskytl

o. s. připravil

čs. exilové vládě potřebnou prestiž

k

výročí

a vlnu celosvětové solidarity k oku-

70.

An-

povanému státu a přispěl k anulo-

thropoid, ve spolupráci s Městskou

vání Mnichovské dohody ze strany

částí Praha 8, Vojenským historic-

Velké Británie a Francie.

Operace

kým ústavem Praha a Národním mu-

Thomayerovy sady se v sobo-

zeem, vzpomínkovou akci nazvanou

tu 26. a v neděli 27. května 2012

Muži odplaty.

stanou dějištěm největší události

Tato akce připomíná statečnost
několika desítek mužů, příslušní-

PROGRAM AKCE:
Sobota 26. 5. 2012
10.00

Slavnostní zahájení víkendových oslav 70 let
Operace Anthropoid v Thomayerových sadech

10.10

Nástup jednotek, vztyčení státní a britské vlajky,
pořadový a pěchotní výcvik dle čs. cvičného řádu

11.00

Výcvik obsluhy britského těžkého kulometu Vickers

12.00

Běžný táborový život čs. vojáků ve velké Británii, výdej oběda

13.00

Přehlídka prvorepublikové a protektorátní módy
ze sbírek Národního muzea (zajišťuje Vyšší odborná škola
oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní)

14.00

Ukázka výcviku mužů připravujících se na operační
nasazení – ztvárnění náročného
tréninku, který probíhal na odlehlých zařízeních ve Skotsku,
nácvik sebeobrany a překonávání překážek. Následně bude
představena operační a výsadková výstroj, včetně nácviku
balení a použití

15.00

Přehlídka prvorepublikové a protektorátní módy
ze sbírek Národního muzea (zajišťuje Vyšší odborná škola
oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní)

15.30

Operace „Frankton”. Ukázka činnosti britských speciálních
jednotek. Vodní výcvik za použití skládacího kajaku Cocle
Kayak/Canoe Mk. II., ukázka obsluhy a střelby z lehkého
kulometu Bren

16.00

Ukázka výcviku obsluhy a střelby z 25liberní kanónové
houfnice (OQF 25 Pounder Gun), součinnost
s dělostřeleckým tahačem Morris-Commercial Quad

17.00

Ukázka výcviku s třípalcovým minometem

18.00

Ženijní a destrukční výcvik, ukázka používaného materiálu
a způsobu použití

v rámci probíhajících akcí k 70. výročí Operace Anthropoid.

ků čs. vojenské jednotky v Británii,

V několika blocích se veřejnost

kteří se v letech druhé světové války

bude moci seznámit s každodenním

dobrovolně přihlásili k plnění zvlášt-

životem a výcvikem čs. vojáků v po-

ních úkolů v okupované vlasti. Jejich

dání členů a členek klubů vojenské

operačnímu nasazení předcházel ná-

historie. Mimo níže uvedené ukázky

ročný bojový a výsadkový výcvik.

bude na místě možnost prohlídky

Z řad parašutistů vzešlo mnoho

dobového vojenského tábora. Zde

osobností, které se svými činy ne-

bude po oba dny k vidění například

smazatelně zapsaly do naší novodo-

Lehká polní ambulance, oddíl polního

bé historie. Byli mezi nimi i rotmistři

četnictva, redakce exilových „Našich

Jan Kubiš a Josef Gabčík. Tito mladí

novin”, polní pošta a mnoho dalších

a zkušení vojáci se stali nástrojem

zajímavostí, které mají za cíl vtáh-

odplaty za teror, který v protektorá-

nout diváky do doby před 70 lety.

tu rozpoutal nový zastupující říšský

Kromě toho budou moci diváci zhléd-

protektor Reinhard Heydrich. Opera-

nout množství unikátní dobové tech-

ce, jejímž cílem mělo být Heydricho-

niky používané našimi vojáky Česko-

vo zneškodnění, dostala krycí název

slovenské armády ve Velké Británii

Anthropoid. Útok byl proveden 27.

v letech 1940 - 1945, se kterou přišli

května 1942 v zatáčce V Holešovič-

do styku i příslušníci skupin vysazo-

kách. Po selhání Gabčíkova samopa-

vaných do protektorátu. Cílem celé

lu použil Jan Kubiš speciálně uprave-

akce je připomenutí hrdinství mužů

nou bombu a Heydrich za několik dní

západního i domácího odboje, podíle-

na následky zranění zemřel. Atentát

jící se jakýmkoliv způsobem na boji

se stal nejvýznamnější odbojovou

proti okupantům, a jejichž zásluha

akcí v celé okupované Evropě. Ten-

je mnohdy pozapomenuta.

19.00 - 22.00

Neděle 27. 5. 2012
10.00

-red-

Módní přehlídka z doby filmů pro pamětníky

Letní kino dobových filmů s tematikou výcviku
a života čs. vojáků v letech 1940 – 1945

Ukázka výcviku mužů připravujících se na operační nasazení
– ztvárnění náročného tréninku, který probíhal na odlehlých
zařízeních ve Skotsku, nácvik sebeobrany a překonávání
překážek. Následně bude představena operační
a výsadková výstroj, včetně nácviku balení a použití.

10.35 Unikátní komentovaná rekonstrukce atentátu
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
11.00

Nástup jednotek, vztyčení státní a britské vlajky, pořadový
a pěchotní výcvik dle čs. cvičného řádu.

dvacet modelů od letních odpoledních šatů, přes dokonalé komplety

11.30

Výcvik obsluhy britského těžkého kulometu Vickers

kabátků, klobouků, kožešin, rukavic a kabelek, až po společenské to-

12.30

Běžný táborový život čs. vojáků ve Velké Británii, výdej oběda

14.00

Operace „Frankton”. Ukázka činnosti britských speciálních
jednotek. Vodní výcvik za použití skládacího kajaku Cocle
Kayak/Canoe Mk. II., ukázka obsluhy a střelby z lehkého
kulometu Bren

15.00

Ukázka výcviku obsluhy a střelby z 25liberní kanónové
houfnice (OQF 25 Pounder Gun), součinnost s dělostřeleckým
tahačem Morris-Commercial Quad

15.30

Ukázka výcviku s třípalcovým minometem

16.00

Slavnostní ukončení víkendových oslav 70 let Operace Anthropoid

Návštěvníci jsou zváni na módní přehlídky, které představí prvorepublikovou a protektorátní módu ze sbírek Národního muzea. Uvidí

alety hodné filmových hvězd. Speciálně pro tuto příležitost ušila Vyšší
odborná škola oděvního návrhářství model kombinovaných šatů podle
návrhu Hedy Vlkové, která pracovala pro módní salon Hanny Podolské.
Zajímavé jsou i vojenské inspirace v módě a americký dámský vojenský
kabátek, který stejně jako například arašídové máslo a žvýkačky rozdávala po válce UNRRA. Přehlídky zakončí elegantní šaty ve francouzské
široké linii Christiana Diora „New Look”, která po letech válečného nedostatku přinesla do módy opět nádech luxusu.
PhDr. Míra Burianová, kurátorka sbírek Národního muzea
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Zpravodajství, pozvánky
Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat se členy vedení radnice za ODS, můžete je vyhledat na Facebooku a zeptat se na vše,
co vás zajímá.
jiri.janku@praha8.cz
prostředí,

Nebo využijte e-mailů:
(bezpečnost,

informatika),

životní

vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní problematika) ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

Přihláška
do soutěže

„Osmičkový voříšek”
pořádané v rámci VII. Psího dne na Libeňské psí louce

sobota 9. června 2012
10,00 – 13,00 hod.

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se
zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte
se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem

jméno a příjmení psovoda: ....................................................................................................

naší městské části. Kontaktovat nás můžete

kontaktní adresa: ulice: ....................................................................................................

na telefonu 222 805 138 (Michal Švarc) nebo
e-mailu: Michal.Svarc@praha8.cz.

město: ....................................................................................................

Zastupitelé KSČM v Praze 8 mají pro ob-

PSČ:.....................................................................................................

čany tuto nabídku: Vytipujte největší problé-

telefon: .................................................................................................................................

my naší městské části, pokusíme se je spolu
s vámi řešit. Volejte 284 825 820, 283 840 612
nebo 723 914 602 - poradna pro bezradné.
E-mail:

info@nakorabe.cz.

Od

pondělka

do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.
ČSSD zve občany do svého sídla v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 22. května
od 17 hodin. Telefon: 721 029 892, e-mail:
ovv.praha8@cssd.cz.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8
diskuzi o budoucnosti naší městské části. Volejte, prosím, zastupitele Petra Vilguse (tel.:
602 807 082, e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz,
skype kontakt „vilgus”, twitter: @pvilgus).
Sledujte naše zastupitele a zelené z Prahy 8
na Facebooku, následujte nás na Twitteru.
Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 pořádá 30. května od 18 hodin setkání svých
zastupitelů a dalších představitelů s občany
na téma privatizace bytů a o dalších otázkách
života v Praze 8. Uskuteční se v přízemí sídla
Úřadu MČ Praha 8 (bílého domu), ulice U Meteoru 6. Za Volbu pro Prahu 8 srdečně zve Václav Musílek.

křížené rasy (pokud jsou známy) .........................................................................................
vyplňte, prosím, všechny kolonky

Přihlašuji svého psa/fenu (nehodící se škrtněte)
křížence do soutěže Osmičkový voříšek
jméno zvířete: (výslovnost): ..................................................................................................
datum narození zvířete: .......................................................................................................
Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek před termínem uzávěrky
z důvodu naplnění stavu.
Do soutěže nepatří čistokrevní psi bez PP.
Pokud se nemůžete soutěže zúčastnit, ihned, prosím, zrušte přihlášku.

Přihlášku zašlete nejpozději do 28. 5. 2012
elektronicky na adresu: zuzana.laznova@praha8.cz
nebo písemně: ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Těšínská 600, 181 00 Praha 8.
Týden před konáním soutěže obdrží přihlášení vstupní list a informace o průběhu akce.
Další informace: 606 613 390 nebo 283 090 425.

Účast v soutěži a vstup na akci jsou ZDARMA
www.praha8.cz
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

KVĚTEN - ČERVEN 2012

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Jirsíkova – Malého
29. 5.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
5. 6.
Pobřežní – U Nádražní lávky
12. 6.
Pernerova – Šaldova
15. 5., 19. 6.
Pobřežní – Thámova
22. 5., 26. 6.
Petra Slezáka – Urxova
29. 5.
Pernerova – Sovova
5. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
22. 5., 26. 6.
U Slovanky – Dolejškova
6. 6.
Štěpničná (parkoviště)
9. 5., 13. 6.
Davídkova – Taussigova
(parkoviště)
16. 5., 20. 6.
Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
23. 5., 27. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
30. 5.

Na Pěšinách - Pod Statky
23. 5., 27. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
17. 5., 21. 6.

Uzavřená
30. 5.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
29. 5.

Trojská - Nad Trojou
24. 5., 28. 6.
Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
31. 5.
Písečná – Na Šutce
7. 6.

Třeboradická - Košťálkova
17. 5., 21. 6.

Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
6. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
12. 6.

Kubíkova – (u DD)
9. 5., 13. 6.

Libišská (parkoviště)
31. 5.

Kotlaska (u mateřské školy)
15. 5., 19. 6.

Havránkova – Šimůnkova
16. 5., 20. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
7. 6.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
29. 5.

Janečkova
30. 5.

Gdaňská - Toruňská
10. 5., 14. 6.
Hnězdenská - Olštýnská
17. 5., 21. 6.

Na Vartě
5. 6.

Hlaváčova (parkoviště)
6. 6.

Mazurská
(u trafostanice)
24. 5., 28. 6.

Kašparovo náměstí
12. 6.

Burešova
9. 5., 13. 6.

Řešovská - Zelenohorská
31. 5.

Pod Labuťkou – Prosecká
15. 5., 19. 6.

Kurkova (parkoviště)
16. 5., 20. 6.

Zhořelecká – Nad Pentlovkou
(parkoviště)
7. 6.

Kandertova - Lindnerova
22. 5., 26. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
23. 5., 27. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
10. 5., 14. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
29. 5.

Pakoměřická – Březiněveská
30. 5.

Dolákova – Hackerova - Kusého
17. 5., 21. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
17. 4., 5. 6.

Na Pecích – Chaberská
6. 6.

K Mlýnu – Chorušická
24. 5., 28. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
12. 6.

Služská – Přemyšlenská
9. 5., 13. 6.

Mlazická
31. 5.
Fořtova – Do Údolí
7. 6.

Ke Stírce - Na Stírce
15. 5., 19. 6.

Na Žertvách
(autobusové nádraží)
16. 5., 20. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
15. 5., 19. 6.
K Haltýři – Velká skála
22. 5., 26. 6.

Havlínova – Pohnertova
24. 5., 28. 6.

Šimůnkova (slepý konec)
23. 5., 27. 6.

Pekařova - Jestřebická
12. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
10. 5., 14. 6.

Modřínová – Javorová
6. 6.

Nekvasilova ( parkoviště za TJ)
22. 5., 26. 6.

Stejskalova - U Rokytky
5. 6.

Korycanská – K Ládví
10. 5., 14. 6.

Batličkova
9. 5., 13. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
16. 5., 20. 6.
Braunerova – Konšelská
23. 5., 27. 6.
V Zámcích (u domu 51/64)
30. 5.
Nad Rokoskou – Na Úbočí
9. 5., 6. 6.
Nad Popelářkou
16. 5., 13. 6.
Křivenická – Čimická
23. 5., 20. 6.
Ratibořská – Radomská
(parkoviště)
30. 5., 27. 6.
Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
24. 5., 28. 6.
Drahorádova
31. 5.
Lindavská
7. 6.
U Pekařky
10. 5., 14. 6.
Chaberská – Líbeznická
17. 5., 21. 6.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu špatné dostupnosti se od 1. května 2012 ruší stanoviště VOK v ulici V Mezihoří (u plynojemu).
Náhradní stanoviště se zkušebním provozem bude v ulici Na Žertvách (autobusové nádraží).
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, 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.
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Životní prostředí, inzerce

Výsadba nových stromů pokračuje
V parcích, na trávnících či jiných veřejných místech v Praze 8 přibývá mladé zeleně. Radnice osmé městské
části chce i letos navázat na rozsáhlou výsadbu dřevin z loňska. Jen v roce 2011 se v obvodu vysázelo
107 nových stromů.
městě

třebovala. Je to památkově chrá-

nemá jednoduché, a proto se

„Zeleň

to

v

žádném

něné území, musíme a chceme

neobejde bez odborných zásahů

respektovat jejich historický ráz,”

a naší kvalitní péče,” řekl starosta

komentoval starosta.

Prahy 8 Jiří Janků, který má ob-

Další lokalitou, kde se mladé

last životního prostředí v kompe-

stromy objevily, je sídliště Inva-

tenci.

lidovna. Tam bylo před několika

Největší proměnou z hlediska

týdny nutné vykácet staré ne-

dřevin prošla část Thomayero-

mocné topoly, které již začínaly

vých sadů nad Gymnáziem U Li-

ohrožovat zdraví a život občanů.

beňského zámku. Loni na podzim

„Slíbili jsme je nahradit novými

se tam místo starých nemocných

stromy, což plníme. Zatím jde

stromů objevilo 32 nových dřevin,

o první fázi výsadby na tomto

a to javorů, jírovců, jasanů, dubů

místě, celkem se tam letos objeví

a liliovníků. Přibyly i čtyři tisíce

pětadvacet stromů,” informoval

půdokryvných

starosta.

rostlin.

Výsadba

pokračovala letos na jaře dalšími

Další výsadba se letos usku-

šesti stromy. „Zeleň v Thomaye-

teční například v ulicích Křivenic-

rových sadech tento krok již po-

ká a Větrušická.

Foto: verpa

-jf-

Starosta Prahy 8 Jiří Janků symbolicky asistoval u zasazení stromu
na sídlišti Invalidovna
Foto: verpa

 Rozsáhlá výsadba se uskutečnila i v Thomayerových sadech

(Placená inzerce)
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Doprava

Dopravní hřiště se otevřelo veřejnosti
Největší dopravní hřiště v metropoli v areálu Základní školy Glowackého se koncem dubna slavnostně otevřelo
veřejnosti. Původní areál získal několik nových prvků. Děti tam najdou například vlakový přejezd doplněný
vláčkem a kolejemi, opravdovou benzínku, stanoviště taxi a hřiště s herními prvky pro nejmenší návštěvníky.

Foto: verpa
Provoz hřiště slavnostně zahájil zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc
(vlevo) a radní Martin Roubíček

Foto: verpa
O otevření dopravního hřiště byl ze strany veřejnosti velký zájem, lidé
hojně využili i možnost občerstvení

Součástí slavnostní akce, kterou

zajistili strážníci městské policie,

Nehodovost dětí při srážce s au-

25. dubna odpoledne navštívily de-

dětem na kolech vysvětlovali pravi-

tem podle policejních statistik sice

dětí. „Je to hlavní důvod, proč jsme

sítky dětí a jejich rodičů, byla samo-

dla silničního provozu, jejich nedo-

mírně klesá, v loňském roce však

se hřiště o ploše 4500 metrů čtve-

zřejmě výuka dopravních situací. Tu

držení pak řešili domluvou.

bylo přesto na území metropole

rečních rozhodli vybudovat. Naše

zraněno těžce čtrnáct a lehce 62

rodiče to nesmírně zajímá a vnímají
to jako výbornou prevenci, protože
na kole nebo na přechodech pro
chodce se stane velké množství
úrazů,” řekl místostarosta Prahy
8 Michal Švarc. Dopravní hřiště je
největší i co do počtu dopravních
značek a délky trasy.

„Na dosud

nevyužité ploše se chystáme ještě
vybudovat osmidráhové hřiště pro
pétanque,” doplnil Švarc.
Podle radního pro školství Prahy 8 Martina Roubíčka bude hřiště
v dopoledních hodinách rezervováno lekcím dopravní výchovy pro
školáky,

které

povedou

městští

policisté. „V odpoledních hodinách
a o víkendech bude tento areál
včetně hřišť na basketbal, kopanou
a další sporty zdarma k dispozici
Foto: verpa
Na dodržování pravidel silničního provozu bedlivě dohlíželi strážníci

občanům Bohnic či celé Prahy 8,”
informoval radní.

-red-
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Osmička

KVĚTEN 2012

11

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 22. 5. od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím, objednejte na tel.:
246 035 966 nebo 721 02 98 92
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Bezpečnost

Radnice kooperovala při policejním zátahu
Policejní operativně-pátrací akce
s krycím názvem „starosta”, která
se 18. dubna večer uskutečnila převážně v oblastech Karlína,
dolní Libně a Rohanského ostrova, byla úspěšná. Policie České
republiky

na

ní

spolupracovala

s radnicí Prahy 8, zásahu se zúčastnil i starosta osmého obvodu
Jiří Janků.
Celkem policisté zkontrolovali
279 osob, z nich bylo sedmnáct
předvedeno na služebnu. U jednoho muže bez dokladů, který
se pohyboval před objektem Komerční banky na Palmovce, byla
dokonce nalezena maketa střelné
zbraně.

Akce se zúčastnil i starosta osmé městské části Jiří Janků
„Akce tohoto typu na území

račních zařízeních policisté kont-

osmé pražské části pořádáme pra-

rolovali nalévání mladistvým. Byli

videlně a zaměřujeme se při nich

také nasazeni psovodi a čtyři po-

na dobře známé problémové lo-

licisté na koních z hipologického

kality, jako jsou především herny,

oddílu. Ti měli na starost rozsáh-

vestibuly metra a oblast Palmov-

lou oblast Rohanského ostrova.

ky,” uvedl starosta Janků.

„Akce

se

dá

určitě

označit

Cílem zásahu, kterého se zú-

za úspěšnou, a v rámci zkvalit-

častnilo jedenačtyřicet policistů,

ňovaní života místních obyvatel

bylo především pátrání po hleda-

budou především v problémových

ných a pohřešovaných osobách

lokalitách probíhat zásahy podob-

a po věcech pocházejících z trest-

ného typu i v budoucnu,” dodal

né činnosti. V hernách a restau-

Janků.

-jh-

Policisté se zaměřili i na oblast Rohanského ostrova

Některé hranice okrsků strážníků se mění
Pro zefektivnění služby občanům se od za-

ným pořádkem, kontroly pejskařů, ale i pra-

čátku května změnily hranice některých okrs-

videlná prevence bezpečnosti dětí u vytipo-

městské části Prahy 8. Na každého pochůz-

ků strážníků městské policie. Úpravou, kte-

vaných škol a školek. Nový seznam okrskářů

káře tam bude uveden telefonický kontakt

rá se týká Bohnic, Čimic a Kobylis, dochází

přineseme v červnovém čísle.

nu zveřejněno na internetových stránkách

a jeho úřední hodiny na okrskové služebně,”

k rovnoměrnějšímu pokrytí osmého obvodu

Jak si mohli občané Prahy 8 všimnout,

strážníky. V současné době je v Praze 8 do 19

od počátku roku strážníci vykonávají svoji

okrsků přiděleno 48 městských policistů.

službu ve žlutých reflexních vestách, značně

Strážníci-okrskáři obcházejí svá „území” už

Místo jednoho muže v uniformě se od květ-

se tak zvýšila jejich viditelnost v ulicích. S pří-

téměř dvanáct let. A protože lokalitu dobře

na o okrsek v celé Praze 8 starají dva, na ně-

chodem jara se také objeví ve svých okrscích

znají, mohou předcházet mnoha přestupkům

kterých místech dokonce i tři. Občané se

mnohem častěji na kolech a motocyklech.

i trestným činům a přispět tak velkou měrou

na ně mohou obracet s problémy v dopravě,

„Rozdělení jednotlivých okrsků včetně jejich

jejich náplní práce je také dohled nad veřej-

obsazení jednotlivými strážníky bude v květ-

informoval ředitel strážníků z Prahy 8 Jaroslav
Kašpárek.

k tomu, aby se lidé ve svých domovech cítili
bezpečněji a pohodlněji.

-jf-

Osmička

KVĚTEN 2012

13

měsíčník Městské části Praha 8

Bezpečnost

Jak prožít bezpečné prázdniny
HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Poslední dva články seriálu nazvané Bezpečné prázdniny a Bezpečná
dovolená budeme věnovat tématu bezpečnostních rizik, která s sebou
přináší nástup teplého počasí v jarním a především letním období, doba
dovolených a prázdnin spojená často s činnostmi vedoucími ke vzniku požárů, ale také úrazů, utonutí a podobně.

Dnešní téma zahájíme pravidly platnými pro
rozdělávání ohňů v přírodě. Zde mějme na paměti tyto zásady:
● pečlivě zvážíme výběr místa (dostatek vody pro
následné uhašení; nevhodné v blízkosti stohů slámy, dozrávajícího obilí, strnišť a sen, ve vysoké
trávě apod.)
● oheň nesmíme rozdělávat v lese (s výjimkou
míst ve vyhrazeném tábořišti), vzdálenost ohniště od lesního pozemku musí být nejméně 50 m
● oheň nerozděláváme při extrémním počasí (silný vítr, extrémní sucho)
● ohniště izolujeme od okolního prostředí (vyhloubením prohlubně, kameny nebo pískem)
● nerozděláváme zbytečně velký oheň s vysokými plameny; k jeho rozhoření nepoužíváme nikdy
takové hořlavé látky jako jsou benzín, nafta apod.

na otevřeném prostranství se snažíme přečkat

● dáváme pozor na lodě a vodní skútry, neplave-

● sedíme vždy v bezpečné vzdálenosti od ohniš-

bouři v podřepu s nohama u sebe.

me v jejich dráze
● nezapomeneme také na to, že alkohol ke kou-

tě, oheň nikdy nepřeskakujeme (nebezpečí vznícení šatů a popálení)

Při zasažení osoby bleskem voláme vždy zdra-

pání nepatří.

● ohniště nepřetržitě střežíme a opouštíme až

votnickou záchrannou službu (155) a do jejího

po úplném vyhasnutí ohně (zalijeme vodou nebo

příjezdu se snažíme poskytnout první pomoc:

Staneme-li se svědky tonutí, poskytneme posti-

zasypeme zeminou); přesvědčíme se, že nehrozí

● zkontrolujeme stav vědomí – pokud postiže-

ženému po vytažení na břeh do příjezdu zdravot-

jeho samovolné vznícení (při odchodu se z oh-

ný nereaguje (na oslovení, zatřesení), zakloníme

nické záchranné služby první pomoc:

niště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm

mu hlavu a zdvihneme bradu (uvolníme tak dý-

● pokud postižený reaguje (na oslovení, zatře-

musí být chladná).

chací cesty)

sení), sledujeme nadále jeho stav a bráníme

V případě, že dojde k popálení I. stupně, zra-

● pokud postižený dýchá normálně, pravidelně,

podchlazení (izolační podložka, deka, izotermic-

něné místo chladíme vodou (nejlépe tekoucí)

ponecháme ho v poloze, v které se nachází po-

ká fólie). Pokud nereaguje, zakloníme mu hlavu

nebo chladivými obklady do odeznění bolesti,

kud postižený nedýchá nebo nedýchá normálně,

a zdvihneme bradu (uvolníme tak dýchací cesty)

neobvazujeme a neošetřujeme žádnými mastmi,

zahájíme resuscitaci -

a zkontrolujeme dýchání

tuky, zásypy.

● stlačováním hrudníku - uprostřed hrudníku

● v případě, že postižený normálně pravidelně

Horké letní dny bývají často doprovázeny bouř-

do hloubky 5 – 6 cm, 100x za minutu

dýchá, uložíme ho do polohy na boku a bráníme

kami. Pokud nás bouřka opravdu zastihne:

zajistíme tepelný komfort.

podchlazení. Když nedýchá nebo nedýchá nor-

● přerušíme právě vykonávanou činnost a vy-

málně, zahájíme resuscitaci -

hledáme spolehlivý úkryt, ve městě se snažíme

Také při koupání bychom neměli podceňovat

● pěti umělými vdechy a dále pokračujeme v po-

ukrýt nejlépe ve velkých budovách s ocelovou

možná nebezpečí:

měru 30 stlačení hrudníku: dva vdechy při frek-

či železobetonovou konstrukcí, a ve stavbách

● před vstupem do vody se osmělíme, náh-

venci stlačování 100x za minutu.

s hromosvodem uvnitř budov se zdržujeme

lé ochlazení organismu může vést ke kolapsu

na suchém místě, dále od vodovodu, kamen,

a utonutí

elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu; zavřeme

● nikdy neskáčeme do neznámých vod, hrozí po-

Více informací k první pomoci např. na webových stránkách:

okna, vypneme televizor, PC a další přístroje, je-

ranění páteře, které může vést k ochrnutí nebo

www.zachranny- kruh.cz (menu: pomoc

jichž součástí je obrazovka, v přírodě nezůstává-

smrti; pozor též na jezy, pod kterými se tvoří víry

– záchrana života), www.zpmvcr.cz (menu: –

me na kopcích a holých pláních, neschováváme

● nepřeceňujeme své síly; také svalová křeč

pojištěnci/průvodce preventivní péčí ZP MV/první

se pod osamělými stromy či převisy nízkých skal;

může postihnout každého

pomoc).

-obok-
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Jakou mají občané možnost vypořádat se s
Občanští demokraté: Nulová tolerance ke kriminálníkům
Především je třeba si přiznat, že samotní
občané se těžko mohou vypořádat s jakoukoli
kriminalitou. Od toho tu máme policii, ať už
republikovou či městskou. Mohou ji být však
nápomocni tím, že nebudou lhostejní ke svému okolí, v případě zpozorování trestného činu
zavolají na tísňovou linku, místo aby odvrátili
zrak. Příště se jim takový přístup vrátí, když
bude v ohrožení třeba jejich zdraví a majetek.
Obecně se dá říci, že kriminalita spojená s psychotropními látkami, odhlédneme-li
od velkých distributorů, se týká především
konzumentů tvrdých drog (pervitin, heroin),
kteří bez nich prostě nemohou normálně fungovat a na sehnání dávky musí denně „vydělat” peníze. Čím, to je nasnadě. Především
drobnými krádežemi, vykrádáním aut, někdy
bohužel i nebezpečnější trestnou činností,

Ondřej Gros
zástupce starosty
MČ Praha 8 za ODS
jako jsou loupeže či další distribucí těchto látek. Zde je nezastupitelná role veřejnosti, jak
jsem popsal výše. Kriminalita tohoto typu se
dá vytlačit z ulic jedině zvýšením počtu pěších hlídek policie, hlavně městské, jak o tom
nedávno promluvil primátor Svoboda, důsledným využíváním městského kamerového systému a aktivním přístupem veřejnosti.

Samospráva má v boji s pouliční kriminalitou i další nenahraditelnou úlohu. Zvelebováním nevzhledných zákoutí minimalizovat
prostory, kde se narkomané scházejí, aplikují drogy a mohou se dopouštět trestné
činnosti. Trestat i zdánlivé drobnosti, jako je
odhazování použitých stříkaček a jehel (drogově závislí mají v Praze možnost odhodit je
do speciálních nádob), které mohou být nebezpečné hlavně pro nejmenší děti.
V neposlední řadě je tu předcházení samotnému užívání drog. Výchova je samozřejmě především na rodičích, kteří by měli
svým dětem od raného mládí vysvětlovat,
jaké nebezpečí drogy znamenají. Nikdy by
neměl v rodině zvítězit názor, že našemu
synovi či naší dceři se nic takového přihodit
nemůže.

Nezavírejme oči nad dětmi a mladistvými
Máme-li hovořit o možnosti občanů bránit se
proti drogové kriminalitě, musíme se nejdříve podívat na to, o jakou trestnou činnost se jedná.
Primární drogová kriminalita zahrnuje trestné činy týkající se nedovolené výroby a prodeje
(§ 283). Mezi pachatele primární drogové kriminality patří osoby zabývající se výrobou, distribucí
a prodejem drog s cílem získat finanční prostředky, ale drogy sami neužívají. Těchto trestných
činů se dopouštějí také drogově závislé osoby,
které drogy vyrábějí a zároveň je prodávají.
Sekundární drogová kriminalita zahrnuje trestnou činnost páchanou převážně osobami závislými na drogách za účelem obstarání si prostředků
na návykovou látku a na zabezpečení životních
potřeb. Může zahrnovat majetkovou trestnou činnost, činy mravní povahy, výtržnictví apod.
U primární drogové kriminality je možnost

David Štěpán
člen protidrogové komise
za Volbu pro Prahu 8
občana bránit sebe sama, respektive bránit společnost proti této kriminalitě, velmi omezená.
V případě sekundární kriminality je však naopak
žádoucí, aby občané nehleděli na osoby drogově závislé jen jako na pachatele trestné činnosti,
protože drogově závislí jsou naopak sami obětí
trestné činnosti. Často jsou toxikomani vydírá-

ní, sexuální zneužívání, nucení k prostituci a tak
dále.
Hlavní příčinou vzniku drogové závislosti je
disfunkční rodina. Takovou rodinou může být
i rodina na první pohled fungující. Velký důraz je
tedy třeba klást na rodinu, aby plnila rodičovské
povinnosti, neboť § 201 – Ohrožování výchovy dítěte definuje, co už je možno chápat jako trestný
čin. U dětí a mladistvých je téměř stoprocentní
indikací nastupujícího problému jejich záškoláctví. A zde můžeme my všichni pomoci. Nezavírejme oči nad dětmi a mladistvými, kteří se potulují
přes den po ulicích, když je jasné, že v té době
by měli být ve škole. Nezavírejme oči nad tím,
když uprostřed noci vidíme nezletilé děti, které
nejsou doma. Z těchto dětí se totiž mohou během
velmi krátké doby stát nejprve oběti a následně
pak i pachatelé drogové kriminality.

Všímejme si svého okolí
Každý z nás se ve svém životě setkal s drogou,

si jej tedy v tomto směru používat. Kolik občanů

zvláště s jejími následky - zejména s trestnou čin-

venčí po večerech své pejsky, kolik z nás na balko-

ností a s přestupky. S ohledem na velikost Městské

ně vykouří pravidelně svou večerní cigaretku a při-

části Praha 8 a s ohledem na počet domácích i mig-

tom se stává svědky něčeho nekalého… Reagujme

rujících osob se zmíněná problematika občanů „osmičky” podstatně dotýká. Přestože se Policie České
republiky potýká s vnitřními problémy a její rozpočet je v současné době podstatně omezen, což je
vidět zejména na počtu policistů v ulicích, je policie

Zdeněk Nagovský
předseda Obvodního
výboru KSČM

na drogově závislé, kteří se pohybují nebo shlukují
v našem okolí, zejména kolem metra nebo nákupních center či telefonních automatů, z kterých si volají pro drogy. Můžeme si být téměř jisti, že pokud

i okolí. Neotáčejme se zády k výtržníkům a rovněž

si drogu její konzumenti zvyknou aplikovat poblíž

nů, která se vztahují k porušení zákona a tyto sama

k „vysmáté” mládeži ovlivněné dýmem marihuany.

našeho bydliště, bude policie nejpozději druhý den

řešit nebo předat k řešení jiným orgánům. Kromě

Uvědomme si, že pokud na jejich chování včas upo-

pracně zdokumentovávat jejich řádění právě tam.

státní policie funguje i policie obecní s obdobnými

zorníme, těžko pak po následné perlustraci cokoliv

Díky naší netečnosti pak bude místo stíhání po-

povinnostmi.

dalšího provedou - už nebudou anonymní.

dezřelých pouze zbytečně popisovat stohy papíru

povinna reagovat na veškerá oznámení stran obča-

Problémy policie nevyřešíme. Ale můžeme si

Díky technickému pokroku se nám dostala

všímat. A začněme si více všímat nejen sebe, ale

do ruky účinná zbraň - mobilní telefon. Zvykněme

a trestnou činnost odkládat s výrokem: Pachatel
neznámý.
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trestnou činností drogově závislých osob?
Problém může řešit zkvalitnění veřejných ploch
Otázka z dílny KSČM, tak jak je položena, nedává pro toto fórum, kde mají své názory představovat jednotlivé politické subjekty a jejich zástupci,
příliš smysl. Protože jediné, co může občan udělat
s jakoukoliv trestnou činností (a nezáleží na tom,
kým je páchána), je obrátit se na policii. A věřím
tomu, že občané Prahy 8 toto moc dobře vědí.
Proto si dovolím tuto otázku přeformulovat,
aby na ni mělo smysl na těchto stranách Osmičky
odpovídat: „Co mohou udělat zástupci městské
části pro vypořádání se s trestnou činností drogově závislých?” Na tuto otázku je již relevantní odpovídat, i když i MČ má poměrně omezené možnosti v této oblasti. A právě proto sází především
na spolupráci s policií v případě spáchané trestné
činnosti (ať už je páchána kýmkoliv, tedy nejen
drogově závislým občanem) a prevenci. Preven-

Markéta
Adamová
radní MČ Praha 8
za TOP 09
ce kriminality zahrnuje například instalaci kamer
v rámci městského kamerového systému, který
postupně MČ Praha 8 rozšiřuje.
V lokalitách, kde se nachází otevřená drogová scéna (na naší městské části je to především
Palmovka), probíhá zvýšený monitoring lokality

policií a také terénní program streetworkerů občanského sdružení Progressive financovaný radnicí. Tato činnost se však nedá považovat přímo
za prevenci kriminality, jedná se o zmírnění dopadu činnosti drogově závislých na veřejnost (tedy
snaha o minimalizaci pohozeného injekčního materiálu).
Věřím tomu, že v lokalitě Palmovky se podaří
řada těchto problémů vyřešit či alespoň zmírnit
i zkvalitněním veřejných ploch, ke kterému během následujících měsíců a let bude docházet
výstavbou nové radniční budovy, plánovanou rekonstrukcí parku pod plynojemem a dalších míst
v okolí. Pro drogově závislé se tímto tato lokalita stane méně atraktivní, protože ubude zákoutí
a míst, ve kterých se mohou skrývat, alespoň to
dokládají zkušenosti z jiných metropolí.

Občané mají malou možnost se s tímto problémem vypořádat
Na položenou otázku odpovím jednoduše.
Občané, bohužel, nemají téměř žádnou možnost se vypořádat s trestnou činností drogově
závislých osob. Trestná činnost těchto osob
v zásadě spočívá v tom, že kradou. Tito lidé totiž musí denně nakrást věci až za 2000 korun,
aby měli na další dávky.
Podle zákona, když chování těchto lidí porušuje právní předpisy, jedná se o trestný čin.
Spáchání trestného činu je zaneseno do rejstříku trestů. Ten je vždy požadován při nástupu do zaměstnání, při cestování do zahraničí
za účelem studia nebo práce. O trestný čin se
jedná i v případě kouření marihuany, přechovávání drog, tedy i mít je doma, třeba pro kamaráda, pro potenciálního kupce. Když se droga
distribuuje, a to třeba i zadarmo, když se droga vyrábí, je to vždy trestný čin. Za tento čin

Lenka Majerová
zastupitelka MČ Praha 8
za ČSSD
hrozí pachatelům i několik let vězení. A drogově závislí lidé si dají velký pozor, aby nemuseli
do vězení jít, neboť zpravidla musí i podstoupit
příslušnou léčbu.
Když ale lidé kouří marihuanu, nebo přechovávají drogy v malém množství, jedná se pouze o přestupek, stejně jako v případě drobných
krádeží. A za takovýto přestupek je nejčastější
trest peněžitá pokuta. Když nás někdo okrade,

co uděláme? Jdeme krádež ohlásit na policii
a pokud se policii podaří zloděje odhalit, dostane pokutu. Ale tito zloději v tom umí dobře chodit a je téměř nemožné jim dokázat, z jakých
důvodů kradli a tedy následně nemají záznam
v rejstříku trestů.
Občané by si měli navzájem pohlídat, aby se
zavíraly vchody u domů, kam chodí přespávat
nejen bezdomovci, ale i drogově závislí. Měli
by si hlídat své osobní věci. Hlídat i krádeže
v obchodech. Na ohlášení takovéto krádeže je
ale potřeba mít i osobní odvahu, aby to nebylo
bráno jako udavačství. Proto si myslím to, co
jsem napsala na začátku, že občané nemají téměř žádnou možnost vypořádat se s trestnou
činností drogově závislých osob. Když to trochu
zlehčím, tak další možností občanů je těmto lidem se vyhýbat.

Zelení: Drogově závislí nejsou automaticky kriminálníci
Předem musím přiznat, že položená otázka
se mi nelíbí. Už ze samé podstaty, že podsouvá
drogově závislým osobám páchání trestné činnosti. Takový stereotypní pohled na chování nikoliv jednotlivců, ale celé skupiny je něco, s čím
nemohu souhlasit. Upřímně vůbec nerozumím
tomu, co se na tomto tématu dá řešit všeobecně, neboť ono „vypořádání se” se zpravidla liší
případ od případu.
Řešení by tedy nemělo ležet v rukách jednotlivců, ale v rukách veřejných institucí (v tomto
případě reprezentovaných městskou částí) tak,
aby trestná činnost ze strany kohokoli nebyla
systémovou chybou, ale selháním jednotlivce.
Což v současné době vinou programového rozkladu veřejných služeb bohužel neplatí.
Začít by se tedy mělo především prevencí
od nejnižší úrovně vzdělávání – a to nejenom

mocí represe, ale především omezením podniků, které umožňují „proprat” peníze a předměty
získané z trestné činnosti. Myslím například
zastavárny, herny a nepoctivé sběrny tříděných

Josef Kučera
předseda pražské o. s.
Mladí zelení
prevencí aktivní (např. pomocí seminářů), ale
i prevencí pasivní (třeba dotovanými mimoškolními aktivitami pro děti a mladistvé). Jak praví

odpadů, kterých je v Praze 8 více než dost.
V případě, že veškerá výše uvedená opatření selžou, měl by především kvůli bezpečnosti
ostatních občanů existovat sociální systém, který by umožnil lidem, kteří dosáhnou – i vlastním
zaviněním – společenského dna, začlenit se zpět
do společnosti.

jedno známé přísloví: když děti nedělají nic, dě-

K občanům drogově závislým se tedy ne-

lají neplechu. A v tomto případě má ona neple-

smí předně přistupovat jako ke kriminálníkům,

cha fatální důsledky pro celý jejich život.

ale jako k plnohodnotným členům společnosti

Dalším krokem je omezení přítomnosti škodlivých látek, jakými drogy mohou být, nejen po-

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

Program CAP–KVĚTEN 2012
internet

pohyb

jazyky

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)
9.30 – 11.30 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
11 – 11.50 Language Titbits – jazykové lahůdky (angličtina)
vede PhDr. J. Sukopová
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848
13 – 16 Přístup na internet
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 (jen za příznivého počasí)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
10 – 11.30 Německý jazyk pro „věčné začátečníky” (vede ing. Bartoš)
10.30 – 12 Přístup na internet
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 14.30 Přístup na internet
14.30 – 16.30 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
9 – 9.50
10 – 10.50
9.30 – 11
10 – 10.50
11 – 11.50
11 – 11.50
11 – 11.50

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
tancem (vede pí Matějková)
Anglický jazyk pro pokročilé (MUDr. Veselý)
Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr. Veselý)
Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. Augusta)
Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

paměť

13 – 14
13 – 15
14 – 14.50
14 – 14.50
15 – 15.50
14 – 15.30
15 – 16

poradny

kluby

Přístup na internet
Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
pí Bc. Novotná)
Trénink paměti (ergoterapeutka Bc. Novotná)
Školička PC a internetu
– začátečníci (vede RNDr. Tomková)
Německá konverzace pro pokročilé
(vede pí Solničková)
Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
8 – 10 Přístup na internet
9 – 9.50 Anglický jazyk pro začátečníky I
(vede Ing. Soukupová)
9.30 – 12 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
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 začátečníky II
(vede Ing. Soukupová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede Ing. Kolářová)
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 p. 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 PhDr. Holá)
11 – 12 Psychologická poradna (vede PhDr. Holá)

Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
Na právní poradnu a školičky PC je nutné se předem objednat
na tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP.
V němčině konverzační metodou (každé úterý 13-14,30 h.)
je v současnosti volná kapacita, ostatní jazykové kursy jsou
plně obsazené. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.
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Speciální nabídka
Pravidelně každý týden pořádáme turistické vycházky
a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech, které jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých předpovědí počasí. Sledujte
proto aktuální informace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.
14. 5. od 14:00 Hudební odpoledne s pí M.Beranovou
a kol. - v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

Burza seniorů - Program na KVĚTEN 2012
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůnkova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova,
tel. 286 883 676.
Kontakt:
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942
15. 5. ÚTERÝ

BABINEC – Společenské hry
od 13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Ivy Hubené

22. 5. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA – Patchwork
– textilní technika
Pomůcky:
látky, bavlna, jehla, nitě, stehovačka
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné:
20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

29. 5. ÚTERÝ

VYCHÁZKA
– Botanická zahrada Troja - Sever
Sraz ve 13.00 hod na stanici metra Ládví
u fontány. Pod vedením paní Marie Froňkové

15. 5. od 10:00 Koncert žáků ZUŠ Praha 8 a jejich hostů z Heřmanova Městce– srdečně zveme všechny, kteří mají
rádi hudbu a chtějí strávit příjemné dopoledne při poslechu
krásných melodií, do přednáškového sálu Centra aktivizačních
programů v 1.patře DPS Burešova 12, vstup zdarma
15. 5. od 9:30 Nordic walking pro začátečníky (vede
Ing. M.Carbochová)
21. 5. od 13:00 Tulipán - tvoření z korálků pod vedením
pí V.Urbanové
22. 5. od 9:30 Patchworková dílnička pod vedením
Mgr. S. Kyselové
24. 5. od 14:00 Beseda s Páterem J. Brtníkem
28. 5. od 14:30 Jak se žije v Peru – Mgr. E. Farfánová
Barriosová, která v této zemi dlouhodobě pobývala, nám
ve svém povídání, doplněném o promítání obrázků, přiblíží
život a zvyky obyvatel této země

NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30. 5.
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.
na pétanquovém hřišti v Gerontologickém centru

BOWLING

Pondělky:
14. 5., 21. 5. a 28. 5. od 14.00 a 15.00 hod
Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50 hod.
před hernou (spojení: autobus č. 162,
stanice Osecká, Metro Kobylisy nebo
Vozovna Kobylisy)
Pod vedením Věry Dvořákové

29. 5. od 9:00 Kroužek šikovných rukou - pod vedením
pí. Mgr. M. Neckářové
29. 5. od 9:30 Nordic walking pro začátečníky (vede
Ing. M. Carbochová)
30. 5.od 14:00 Branické duo - hraje a zpívá v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

KONVERZAČNÍ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.30 – 11.00, od 9. 1. do 4. 6. 2012
– zbývá pár volných míst
2. úterý 9.30 – 11.00, od 10. 1. do 12. 6. 2012
– zbývá pár volných míst
Počet lekcí: 20 (1 lekce trvá 1,5 hod.)
Cena: 800 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit
na recepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600,
Praha 8 tel: 286 883 676.
Omlouváme se za špatné uvedení jména lektorky
v minulých měsících.

Příprava na ČERVEN 2012
5. 6. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA – Drhání, síťování
Pomůcky: šňůry, tkanice, provázky, vlna, nůžky
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
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Radnice i letos připravila příměstský tábor
MČ Praha 8 ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže připravila na srpen příměstský tábor, který je
určen jak dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak ostatním zájemcům. Vzhledem k tomu, že o tábor
byl v loňském roce velký zájem, nechala letos radnice navýšit jeho kapacitu.
Přihlášky mohou rodiče posílat

hodněné, se kterými se pracuje

Tábor, který proběhne ve dvou

památkami a další. Cena pro děti

již nyní. „Termín pro podání při-

v průběhu celého roku v rámci so-

v termínech (6. až 10. srpna

z osmého pražského obvodu je
250 korun na den.

hlášek je sice až v červenci, ale

ciální práce. Tyto děti jsou na tábor

a 13. až 17. srpna), je rozdělen

například kapacita pro menší děti

přihlašovány prostřednictvím soci-

do dvou věkových kategorií. Cel-

Příměstské tábory pořádá rad-

je zaplněna již nyní, takže s při-

álního odboru a jejich účast je pro

ková kapacita tábora, která je 55

nice Prahy 8 potřetí. „Jsem ráda,

hláškou je lepší neotálet. Rodiče

rodiny bezplatná. „Avšak chceme,

míst, byla letos pro loňský velký

že dětem i letos můžeme nabíd-

mohou děti přihlásit jak na celotý-

aby se tyto děti integrovaly mezi

zájem navýšena o deset dětí. Ty

nout alternativu letních táborů.

denní účast, tak na jednotlivé dny,”

své vrstevníky, kteří nepochází ze

čeká tradičně pestrý program za-

Rodičům je tímto zajištěno vhod-

informovala radní Prahy 8 Markéta

znevýhodněného prostředí a proto

měřený na jejich rozvoj včetně

né hlídání dětí a dětem program,

Adamová. Podle ní je tábor primár-

je polovina kapacity tábora otevře-

sportu, výtvarných činností a her,

na který budou jistě vzpomínat,”

ně určen pro děti sociálně znevý-

na i dalším zájemcům,” podotkla.

výlety do přírody či za kulturními

dodala Adamová.

-hš-

Ohlédnutí za výstavami v Centru aktivizačních programů
Toužili jste otevřít starou truh-

Připravila jsem je dle starých

lu? Vnořili jste ruce do zásuvky

zvyků a tradic. Ke zhlédnutí byly

plné dědictví u vašich babiček? Je

i dva kroje – kyjovský a český,

to čas našeho dětství. To se stalo

kuchyň se starými pomůckami

mně a inspirovalo mě to k námě-

a nářadím, formy na beránka,

tu první výstavy, kterou jsem při-

kohouta, zajíce s nůší na zádech

pravila pro Centrum aktivizačních

a bábovky, staré i několik de-

programů v Burešové ulici. Výsta-

setiletí. Dále zde byly upečené

va krajek Heleny Bucharové s ná-

jidáše, beránci, věnec i perníč-

zvem „Bílá něžná krása” proběhla

ky, krásně provoněly celý sál.

již v listopadu 2011 a měla velký

Nechyběla

úspěch.

v ošatce chléb a sůl, vajíčka –

staročeská

tradice

K vidění byly krajky a různé

symbol života, kraslice zdobené

techniky – paličkováné, háčko-

batikou, voskem, slámou, škra-

váné, pletené, nítěné, vyšívané

bané, drátěné, květinkové, děro-

– Madeira, Richelieu, Flanderské

vané, krajkové i vrtané, pomláz-

a další. Výrobky ručních prací jsou

ky zdobené barevnými pentlemi,

dochované po prababičkách, ba-

řehtačky, píšťalky. Jarní příroda

bičkách, tetičkách, maminkách –

– osení, vyklíčené obilí, ptáčci

nejvíce po mé tetě, jež byla učitel-

v hnízdečku s vajíčky a veliko-

kou ručních prací. Jsou to největší

noční koledy.

klenoty, některé až 100 let staré.

Drahomíra Jiranová připravila

Je dobře, že tyto krajky neskon-

ukázky

novodobých

Velikonoc.

čily v popelnici a na skládce! Díky

Různé květinky, košíčky, háčko-

mé záchraně vznikla tato výstava.

vané krasličky a slepičky, zajíčky,

Je to projev úcty k práci a odkazu

věnečky a další.

našich předků.

Výstavu zhlédlo velké množ-

Čas Velikonoc je stopa, která

ství návštěvníků, kteří byli mile

nás provází několik staletí. Stále

překvapeni její pestrostí a rozsa-

se k tradicím Velikonoc vracíme

hem a v krásném prostředí no-

a hledáme jejich smysl.

vého sálu, který CAP získal, bylo

To mě přivedlo k námětu druhé
výstavy

„Velikonoce

i novodobě”.

Foto: Jana Jelínková

staročesky
Výstava o Velikonocích byla velmi působivá

hodně radosti a dobré pohody.
Helena Bucharová,
dobrovolnice CAP
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Na Bulovce funguje škola atopie
V dubnu 2012 byla otevřena dvě vzdělávací

rodina. Na naší kožní klinice se dětské dermatolo-

centra pro dětské pacienty a jejich rodiče také

gii a atopickému ekzému věnujeme od roku 1978.

v České republice - takzvané školy atopie. Jde

Provedli jsme i první studie v ČR, které potvrdily,

o prostor pro sdělování a srovnávání zkušenos-

že kvalita života rodin našich malých pacientů je

tí dětí a rodičů. Cílem je poskytnout informace

zhoršena, ale právě správnou léčbou a každoden-

o léčbě atopické dermatitidy a doplňujících léčeb-

ní péčí o nemocnou kůži pacienta ji můžeme spo-

ných postupech vedoucích ke zlepšení kvality kaž-

lečně velmi zlepšit,” řekla přednostka kožní kliniky

dodenního života pacientů.

Nemocnice Na Bulovce Jana Hercogová.

Krátce
Praha 8 kontrolovala
příjemce grantů
Radnice Prahy 8 provedla namátkovou
kontrolu, která se zaměřila na správnost použití grantů, poskytnutých osmou městskou
částí v roce 2011 v oblasti sociální, primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže
a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mlá-

Pacienti a rodiče atopických pacientů se zde na-

Školu atopie Na Bulovce mohou rodiče s dětmi

učí, jak předcházet provokujícím faktorům, které

navštěvovat každý pátek od 13 hodin po objedná-

zhoršují atopický ekzém a jak dítě ošetřovat. Cen-

ní v recepci nebo na telefonu 266 082 237. Koná

bez jakékoliv selekce. Hloubkovou kontrolou

trum školy atopie je součástí kožní kliniky Nemoc-

se v dětské kožní ambulanci. O děti s atopickým

prošly čtyři organizace, při níž byly nalezeny

nice Na Bulovce.

ekzémem se tam stará tým kožních lékařů pod

jen drobné nedostatky a nepřesnosti, které

„Atopický ekzém je velmi časté chronické one-

vedením primářky Naděždy Vojáčkové. Vzděláva-

byly později vyjasněné. V namátkových kont-

mocnění, charakterizované svěděním a suchostí

cí semináře a individuální konzultace vede sestra

rolách samozřejmě chceme pokračovat, vždyť

kůže. Trpí jím nejen samotný pacient, ale i jeho

Hana Kašparová.

prostřednictvím grantů dala městská část or-

-red-

Program Klubu Křižíkova
začátky programů ve 14.00 hodin
otevření klubu pro posezení od 13 hodin
Pondělní program:
14. 5.
České dějiny – přednáší PhDr. Sommer
21. 5.
Přednáška Policie ČR na téma „Co hrozí seniorům
28. 5.
Trénink paměti se zkušenou lektorkou
Čtvrteční program:
10. 5.
Tvořivé kafíčko s místostarostkou Ludkovou
17. 5.
O přírodě – přednáší RNDr. Štulc
24. 5.
Trénink paměti se zkušenou lektorkou
31. 5.
Zpívání „Na lidovou notečku” - Dívčí katolická škola v Karlíně
Připravujeme na červen:
7. 6.
Hudební odpoledne s Branickým duem
11. 6.
České dějiny – přednáší PhDr. Sommer
21. 6.
Hudební vystoupení p. Vomáčky na téma Karel Hašler
Adresa: Křižíkova 50, zvonit na „klubovna”
Spojení: zastávka tram i metra Křižíkova, pět minut chůze
Informace: 222 805 150, 283 842 125

deže. „Organizace byly vybrány namátkově,

ganizacím jen za rok 2011 téměř pět milionů korun, další téměř milion korun dal také
magistrát,” uvedl starosta Prahy 8 Jiří Janků.
Na grantech rozdělila radnice Prahy 8 v roce
2011 ze svého rozpočtu mezi 87 projektů
celkem 4,8 milionu korun. Dalších 880 tisíc
poskytnul na pět projektů prostřednictvím MČ
Praha 8 také pražský magistrát. V roce 2012
plánuje radnice rozdělit ze svého rozpočtu
celkem 4,3 milionu korun.

-hš-

DPS Bulovka má
zrekonstruované atrium
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
Bulovka (DPS Bulovka) dostali jarní dárek –
nové atrium, které vzniklo na místě původní
betonové plochy. „Atrium je poslední tečkou
a zároveň třešničkou na dortu za rekonstrukčními pracemi, které si vyžádal již vysloužilý technický stav zařízení a některých

ŠETŘENÍ URČENÉ PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY

částí budovy. Dvůr byl dosud velmi nehos-

Současně s šetřením potřeb seniorů v oblasti poskytování sociálních služeb probíhá dotazní-

tinný, bez jakékoli úpravy a posezení. Nově

kové šetření uřčené pro rodinné pečující o seniory.

by měl sloužit odpočinku, i z toho důvodu,

Jste-li osobou pečující o seniora žijícího v Praze 8, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci

že v DPS Bulovka je přes 80 klientů a mno-

a vyplnění dotazníku, který je možné získat u pracovníků Gerontologického centra (Šimůnkova 1600,

zí z nich nemohou vycházet na procházku

Benákova 6), Obvodního ústavu sociálně- zdravotnických služeb (Bulovka 10, Na Dlážděnce 9, Burešova
1151, Křižíkova 46-50), v informačním centru Úřadu Městské části Praha 8 (U Meteoru 6, tzv. Bílý dům)
či na webových stránkách www.praha8.cz (odkaz zdravotní a sociální služby).
Cílem uvedeného šetření je zmapovat nejen Vaše zkušenosti se systémem poskytování sociálních
a zdravotnických služeb pro seniory, ale i potřeby, jejichž naplnění by Vám mohlo usnadnit péči o Vašeho

do okolí. Je navržen tak, aby stromy s vodním prvkem nabídly přirozené prostředí pro
odpočinek,” sdělila zástupkyně starosty Prahy
8 Vladimíra Ludková. Nedávnou rekonstruk-

blízkého a v konečném důsledku by vedlo i ke zkvalitnění života samotných seniorů. Šetření je anonymní

cí prošly i chodby, osvětlení a elektrorozvo-

a získaná data jsou určena k hromadnému statistickému zpracování.

dy, které nevyhovovaly normám platným pro

Vyplněné dotazníky bude možné odevzdávat způsobem a na místech uvedených v dotazníku

tuto technickou oblast. Každá z chodeb navíc

do 22. června 2012: Pomozte nám zlepšovat systém zdravotní a sociální péče o seniory

dostala svoji vlastní barvu, která slouží k lepší

v Městské části Praha 8. Bez Vás to nepůjde. Vaše zkušenosti a názory jsou pro nás velmi

orientaci po budově.

užitečné a nepostradatelné. Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci.

-hš-

22

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče

KVĚTEN 2012

KVĚTEN 2012

Osmička

23

měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče

24

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče

KVĚTEN 2012

KVĚTEN 2012

Osmička

25

měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče, inzerce

(Placená inzerce)

26

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky

KVĚTEN 2012

KVĚTEN 2012

Osmička

27

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Osmička

28

KVĚTEN 2012

měsíčník Městské části Praha 8

Kultura, inzerce

Na kole po stopách
operace Anthropoid

Bicykl sehrál velmi důležitou roli při
atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se
uskutečnil na území naší městské části 27. května 1942. Pojďte se s námi
20. května ve 14 hodin vydat na kolech
po stopách hrdinů, kteří před sto lety
zrealizovali čin, díky němuž se naše
země zařadila po bok mocností bojujících proti nacismu.
Navštívíme nejen místo, kde se útok
na Heydricha odehrál, ale i další pamětihodnosti spojené s touto událostí.
Sraz na rohu ulic Novákových a Zenklova v Libni. Trasa bude mírná, tedy
vhodná i pro děti a sváteční cyklisty.
Na setkání se těší Michal Švarc. -red-

Prádelna Bohnice uvádí:
Pusťte mladé lidi na scénu
Prádelna Bohnice - prostor pro aktuální

divadlem Marat Sade Bohnice ve spolupráci

umění uvádí uvádí první výstavu letošní ga-

s kanadskou umělkyní Altheou Thauberger.

lerijní sezóny. Pod taktovkou kurátorky Zden-

Myslím, že jakýmsi jádrem výstavní koncep-

ky Tiché se v Prádelně od 23. května 2012

ce jsou aktuální umělecké tendence světa

představí výstava Klapka/Opona s podtitulem

vně plotů a zejména společensky angažované

„Pusťte mladé lidi na scénu!”. Klapka/Opona je

umění. Klapka/Opona tak třeba představuje

společným projektem sedmi studentů střed-

postoj studentů středních uměleckých škol

ních uměleckých škol různých oborů od scéno-

k výtvarné scéně, která je zpravidla rezer-

grafie až po fotografii. Projekt postupně stírá

vována pro umělce alespoň o pár let starší.

hranice mezi jednotlivými žánry divadla, filmu

Letní výstava bude v režii dvojice výrazných
současných

i výtvarného umění.
Pro

samotné

prostory

galerie

Prádelna

umělců

Barbory

Kleinhamplo-

vé a Matyáše Chocholy. Výstavní plán, který

Bohnice vytvoří studenti surreálný sitespeci-

budou

fic sestávající z několika částí: po červeném

a workshopy, uzavře kurátorský projekt Mi-

koberci vstoupíte do haly vedoucí k instalaci

lana Mikuláštíka na téma psychopatie moci.

Hladina, projektu Living Room kombinujícího

Ještě před začátkem zimy bude v Prádelně

scénografické přístupy s malbou a fotografií,

představen také alternativní veletrh součas-

až dojdete k projektu Pohyb, který návštěv-

ného umění,” popsala kurátorka galerie Karina

níkům představí instalace a plastiky. Nechybí

Kottová.

ani prostor za oponou, věnovaný nezávislému
studentskému filmu a animací.
„Sezónu v Prádelně jsme zahájili netradičně

doprovázet

Projekt

Prádelna

komentované

Bohnice

je

prohlídky

realizován

za podpory programu Emergency Fund - Open
Society Fund.

-red-
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Letošní Noc kostelů bude bohatší
Devět duchovních míst v Praze 8, tedy o tři více než v loňském roce, se připojí k letošní Noci kostelů 2012. Ta proběhne v celé České republice
v pátek 1. června. Akci tradičně osobně podporuje místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. „Nesmírně si vážím každé komunity, která dobrovolně
připraví zajímavý program pro druhé.”
V letošním roce můžete navštívit tato duchovní místa: Husovu evangelickou kapli v Libni, Kostel sv. Petra a Pavla a Kostel sv. Václava v Bohnicích,
Kostel U Jákobova žebříku a Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích, Kapli sv. Karla Boromejského a Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, Kostel
Nejsvětější Trojice v Ďáblicích a Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.

Z programu Noci kostelů v Praze 8 vybíráme to nejzajímavější, kompletní program najdete na www.nockostelu.cz,
v kategorii věnované pražským místům:
Kostel sv. Petra a Pavla, Praha 8 - Bohnice
16.00-18.00

Hry a Hříčky - program pro děti na farní zahradě

18.00-18.45

Mše svatá

19.30-20.45

Legenda o Veronice. Příběh statečné Římanky
a její setkání s Ježíšem. Účinkuje Divadlo v chrámu

20.30-21.30

Četba vybraných biblických úryvků a reprodukovaná
hudba, modlitba litanií k Božskému Srdci

22.30-23.00

Modlitba chval a díků, modlitba za město

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8 - Karlín
18.30-19.00

Mše svatá

19.10-19.30

Komentovaná prohlídka kostela

19.30-20.30

Výstup k varhanům a prohlídka

19.30-21.30

Výstup do věže a ke zvonům

22.00-01.00

Individuální prohlídka kostela

Husova kaple evangelického sboru, Praha 8 – Libeň

00.00-00.05

Svatováclavský chorál

16:00-21:30

Kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha 8 – Kobylisy

21.00-21.30

Co se skrývá v kostele? Komentovaná prohlídka
kostela při svíčkách

21.45-22.30

Komorní koncert klasické hudby
Účinkují Mikuláš Ježek (viola) a Lukáš Mičko (kytara)

Otevření kaple a Obchůdku JEDEN SVĚT,
který je nesen myšlenkou FAIR TRADE

17:00-18:00

18:15-18:45
20:30-21:30

16.30-18.00

Z Betléma do Jeruzaléma - program pro děti

18.00-18.25

Modlitba růžence

ve výchově dětí a následná diskuze o křesťanských

18.30-19.15

Eucharistická bohoslužba

inspiracích pro výchovu dětí

20.45-21.30

Rozjímání se sv.Terezií z Lisieux

Ekumenický strom - stručně o historii a poslání čtyř

21.30-22.15

Modrý 4lístek - koncert ženského souboru

větví křesťanské církve i evangelického sboru

22.15-22.45

Přednáška Romana Mazura Láska a kázeň

Indické trampování - vyprávění a promítání fotografií
Josefa Bartoška o cestě do Indie

21:30-22:00

Písně z Taizé na rozloučení v podání skupiny libeňské
evangelické mládeže

Kostel sv. Václava, Praha 8 – Bohnice (areál PL Bohnice)
18.00-18.45

18.30-19.00

Seznámení s kostelem a děním uvnitř hravou

Zahájení přednáškou o sakrálním prostoru pro ty,
kteří přicházejí do kostela poprvé anebo

Kaple sv. Karla Boromejského, Praha 8 - Karlín
16.00-18.00

Koncert chrámového sboru sv.Terezie od Dítěte
Ježíše - šéfdirigent Zbyněk Müller

se v něm neorientují
19.00-19.45

Mozaika duchovní a improvizované hudby vokálně

formou, určeno především dětem a rodičům

instrumentálního souboru Hudba okamžiku, která je

Večerní liturgická modlitba

vhodná pro dospělé i rodiny s dětmi
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Školy pořádaly velikonoční jarmarky
Rok s rokem se sešel a opět tu
byly Velikonoce, cas tradic a zvyků. Nejinak tomu bylo i na ZŠ
a MŠ Petra Strozziho. I letos tam
pořádali již tradiční velikonoční
jarmark. Uskutečnil se v posledních slunných dnech měsíce března, v prostorách školní jídelny.
Byla tam k vidění pestrá škála výrobků s tematikou Velikonoc.
Veškeré

výrobky

pocházely

z dílny žáků. Kromě již hotových
výrobků si mohli návštěvníci vyrobit i vlastní originální „díla”.
Jarmark totiž v neposlední řadě
nabízel i několik tvořivých dílen.
Návštěvníci si tak mohli vlastnoručně namalovat a nazdobit velikonoční vajíčka nebo uplést pomlázku. Atmosféra jarmarku se
nesla v příjemném, téměř rodinném duchu. Akci podpořila hojná
účast rodičů, žáků, přátel školy,
a pozvaní byli i ti nejmenší z mateřské školy. Výtěžek z prodeje vě-

Školní jídelna v ZŠ Hovorčovická byla při jarmarku zcela zaplněna

nuje škola i letos na sponzorování

zručnost

předcházel

ly úvodním slovem paní ředitel-

jení rodiče si domů odnášeli zajíč-

klokánka v pražské zoologické za-

Den otevřených dveří, v jehož

a

fantazii,

ky, po němž následovalo hudební

ky a kraslicemi vyzdobené osení,

hradě.

rámci měli rodiče a ostatní přátelé

představení

žáků.

perníčky, minimazance, ale i jarní

Podobná akce se konala 3. dub-

školy možnost si v doprovodu žá-

Po tomto vystoupení již byli ne-

proutí, narcisy z krepu a mnohé

na i v nově zrekonstruované Zá-

kyň deváté třídy prohlédnout útro-

dočkaví rodiče vpuštěni do škol-

další

kladní škole Hovorčovická. „Veli-

by školy či nahlédnout do výuky.

ní jídelny, kterou zaplnili doslova

Většina

nejmladších

velmi

povedené

výrobků

byla

výrobky.
úspěšně

konočnímu jarmarku”, na kterém

Samotný jarmark byl zahájen

po okraj. Po velmi nápaditých vý-

prodána a žáci tak získali peníze

děti všech tříd prezentují svou

v 16.30 hodin ve vestibulu ško-

robcích se jen „zaprášilo”. Spoko-

do svých třídních fondů.

-red-

Elektronických žákovských knížek přibývá
Počet škol, které v osmém pražském obvodu

ha dokonale nahrazuje klasickou papírovou.

vých předmětech. Rodiče tak mají mnohem

používají elektronickou třídní knihu či žákovské

Zapisují se do ní jednotlivé hodiny, chybějí-

lepší a komplexnější informace o svém dítěti.

knížky, stále roste. Po třech základních školách

cí žáci v hodinách, omluvení absence třídním

„Na adrese školy je přístupové rozhraní pro ro-

v těchto dnech spouští zkušební provoz obou

učitelem, samozřejmostí jsou i možné tiskové

diče, kteří vstupní heslo a jméno dostali od tříd-

zmíněných elektronických nástrojů i Základní

výstupy pro archivaci. Třídní kniha nemusí být

ního učitele na třídních schůzkách. Mohou si

škola Mazurská v Troji.

přenášena a nehrozí tak její ztráta. Přístup k in-

prohlížet známky, rozvrh, domácí úkoly, absen-

„Jde o užitečné pomocníky jak pro pedagogy,

formacím je oproti klasické třídní knize mno-

ci a spousty dalších informací, které se automa-

tak pro žáky a jejich rodiče, respektující trend

hem jednodušší, stačí vybavení třídy počítačem

ticky načítají z školního systému”, informoval

snižování administrativy a naopak posilování

a základní znalosti práce na PC.

správce systému v ZŠ Mazurská Daniel Rovný.

informovanosti a přehlednosti podávaných in-

Podobně je to i s elektronickou žákovskou

Pokud rodiče internet nemají, mohou si

formací,” uvedl radní pro oblast školství Prahy 8

knížkou. Umožňuje zápis známek či slovní-

klasickou formu žákovské vybrat. Přicházejí

Martin Roubíček.

ho hodnocení, komunikaci mezi rodiči a ško-

pochopitelně o ty výhody, které elektronická

lou či přístup on-line ke klasifikaci v jednotli-

forma poskytuje,” dodal Roubíček.

Jak to celé funguje? Elektronická třídní kni-

-jf-
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Praha 8 stále rozšiřuje kapacitu mateřinek
Další dvě třídy, tentokrát v Mateřské škole
Šiškova v Kobylisích, se letos na podzim chystá
otevřít radnice osmého pražského obvodu. Navazuje tak na minulá léta, kdy z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí výrazně navyšovala
kapacitu v mateřinkách.
„Kde to jde, tam školky rozšiřujeme. Jdeme
cestou rekonstrukcí stávajících objektů, které
pak nabídnou nové prostory pro další třídy. Pro
výstavbu zcela nových zařízení nejsou vhodné
pozemky, které by vyhověly i potřebám nutného
venkovního zázemí,” řekl radní pro oblast školství Prahy 8 Martin Roubíček.
Za posledních pět let se počet dětí v mateřinkách zřízených Městskou částí Praha 8 zvýšil
ze 2300 skoro na tři tisíce, přibylo 18 nových
tříd. To se týkalo například školek v Korycanské, Štěpničné, Krynické a Poznaňské ulici nebo
na Lyčkově náměstí. Celkem školky zřízené rad-

Foto: verpa

nicí osmého obvodu nyní nabízejí 111 tříd, tedy
Mateřskou školu v Šiškově ulici čeká z důvodu rozšíření kapacity dodatečný zápis

nejvíce za posledních 20 let.
Ani snaha radnice zvyšovat kapacitu mateřinek ale nezabránila tomu, že po letošních zápi-

ných informací i jiné městské části. Počátkem

potřebami”. Podle radního ale kritérium zaměst-

sech počet neumístěných dětí oproti loňskému

června se plánuje dodatečný zápis do zmíně-

nanosti rodičů s individuálními potřebami dítě-

roku výrazně stoupl. Důvodem je doporučení

ných dvou nových tříd v MŠ v Šiškově ulici, které

te souvisí velmi. „V případě, kdy jsou do školky

veřejného ochránce práv ke změně kritérií pro

po letní rekonstrukci budou v provozu nejpozději

přijaty děti rodičů na mateřské či rodičovské

přijímání dětí. „Kritériem tak již například není

do 30. září.

dovolené a zároveň nejsou přijaty děti pracu-

zaměstnanost rodiče. K zápisu tudíž dorazili i ti

Roubíček se domnívá, že názor ombudsma-

jících rodičů, ačkoli z hlediska věku požadavky

rodiče s dětmi, kteří se v minulých letech s ohle-

na je v této věci krátkozraký. Například tvrzení,

na zařazení do předškolního vzdělávání splňují,

dem na bývalá kritéria zápisu ani neúčastnili,

že „kritérium zvýhodňující děti, jejichž rodiče

se může výrazně snížit životní úroveň celé rodiny

a to především maminky starších dětí s druhým

jsou zaměstnáni nebo výdělečně činní sice není

a tím pádem i dítěte,” míní Roubíček.

mladším na rodičovské dovolené. Statisticky tak

diskriminační, na druhou stranu nesouvisí bez

Na přijetí dítěte do mateřské školy nemají

máme citelný nárůst nepřijatých dětí,” vysvětlil

dalšího s dítětem, jakožto adresátem posky-

rodiče právní nárok s výjimkou posledního roku

Roubíček. Podobné problémy mají podle dostup-

tovaného vzdělávání, ani s jeho individuálními

před zahájením povinné školní docházky.

-vk-

Opravy škol pokračují
Servisní

středisko

pro

správu

majetku

Městské části Praha 8 chystá na letošní léto
několik desítek investičních akcí a oprav. Podle zástupce starosty Michala Švarce k nejdůležitějším

patří

kompletní

rekonstrukce

kuchyně a jídelny ZŠ Šutka a MŠ U Školské
zahrady, zateplení pláště budov MŠ Korycanská, opravy kolektorů ZŠ Libčická či ZŠ
Na Slovance. Tam bude navíc vybudováno
nové, interaktivní átrium a vyměněny výtahy.
„Vzhledem k tomu, že se v příštím roce
uskuteční na softbalovém hřišti ZŠ Dolákova
mistrovství Evropy žen, je nutné letos vybudovat důstojné zázemí nejen pro účastníky
akce, ale i pro všechny sportovce využívající
tento víceúčelový areál,” uvedl Švarc.

-red

Foto: verpa
Podle Michala Švarce nahradí v ZŠ Na Slovance nevzhlednou venkovní plochu interaktivní átrium
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Školství
Krátce
Na Slovance organizují
sbírku pro Rozárku

Mažoretky ze Slovanky vystoupily
na Staroměstském náměstí

V Základní a mateřské škole Na Slovance, jejímž zřizovatelem je MČ Praha
8, běží od 16. dubna veřejná sbírka. „Je
vyhlášená na výcvik asistenčního psa
pro devítiletou holčičku Rozárku, která je
na vozíčku,” informoval radní MČ Praha 8
Martin Roubíček, v jehož kompetenci je
oblast školství. „Prezentací bychom rádi
napomohli k většímu úspěchu sbírky,”
řekl. Veřejná sbírka probíhá prostřednictvím pokladniček – ty jsou umístěny
v hlavním vestibulu školy a při vstupu
do družiny a tělocvičen.

-hš-

Na Kotlasce budou mít
velké mlhoviště
Děti z MŠ Kotlaska se do letních teplých
dnů dočkají vodního mlhoviště. „Poskytne dětem vodní osvěžení a další možnosti

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí

stavení sledovalo hodně lidí. Nejdříve vystoupily

zábavy, a to nejen v létě,” sdělil zástupce

11. dubna zpestřily svým vystoupením i mažo-

malé mažoretky se střapci, po nich velké s hůl-

starosty MČ Praha 8 Michal Švarc. Podle

retky ze Základní školy Na Slovance. I když byly

kami, poté si „nářadí” vyměnily. Vše proběhlo

něj mlhoviště bude ve tvaru nepravidel-

tyto dny poměrně chladné, počasí jim nakonec

hladce a žákyně sklidily velký potlesk.

ných,

různobarevných

včelích

pláství,

čímž bude podobné hrám Člověče nezlob

přálo. Přilákalo tak i spoustu turistů, takže před-

Denisa Vondrová, 6.B

se, šachům či jiným stolním zábavám.

Dodatečný zápis do dvou nových tříd MŠ Šiškova

Mlhoviště bude umístěné na stávajícím

Postup při dodatečném zápisu do mateřské školy:

dětském hřišti a bude mimořádné nejen

• zákonný zástupce dítěte si z webových stránek http://www.mssiskova.cz/

tvarem, ale i velikostí. S celkovou plochou
42 metrů čtverečních a kapacitou 28 dětí
bude rozhodně patřit k největším v metropoli.

-hš-

vytiskne žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list pro dítě v mateřské škole
• kdo si formuláře nemůže vytisknout, vyzvedne si je v mateřské škole v termínu
od pondělí 14. května do pátku 18. května od 15.00 do 17.00 hodin
• předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyplněný evidenční list
pro dítě v mateřské škole potvrzený lékařem odevzdají zákonní zástupci při zápisu

Radnice darovala počítače
Rada osmé městské části schválila bezúplatný převod sedmnácti osobních po-

• zápis do dvou nových tříd Mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2 bude probíhat tři dny,
a to od pondělí 4. června do středy 6. června 2012, vždy od 14.00 do 17.00 hodin
v ředitelně MŠ Šiškova
• u zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost o přijetí

čítačů a sedmnácti monitorů dvěma pří-

k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list

spěvkovým organizacím – Základní škole

pro dítě v mateřské škole a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

Mazurská a Obvodnímu ústavu sociálně –
zdravotnických služeb. „Počítače již náročnému provozu na úřadě nevyhovují, jejich
konfigurace pro užívání složitých aplikací
není dostačující. Byla by ale škoda se jich

• o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí,
ale stanovená kritéria - viz výše uvedená webová adresa
• podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je navýšení kapacity mateřské školy krajským
úřadem - Magistrátem hlavního města Prahy, o které bude zřizovatelem zažádáno,
ale rozhodnutí o navýšení kapacity bude vydáno až po kolaudaci prostor
• vzhledem k termínu rekonstrukce nových tříd mateřské školy (červenec, srpen 2012)

úplně zbavit, zařízení jsou jen pár let stará,

bude pravděpodobný nástup dětí 24. září 2012 s tím, že pokud třídy by byly

ještě dobře poslouží například v učebnách

v provozuschopném stavu dříve, byli by zákonní zástupci přijatých dětí

pro začátečníky,” prohlásil starosta Prahy 8

o dřívějším datu informováni

Jiří Janků.

-red-

Odbor školství ÚMČ Praha 8
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ZŠ Libčická je plná akcí MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Dobrý den, milí čtenáři Osmič-

bavičů Vanda a Standa. Těm po-

ky. Jak je to dlouho, co jste spolu

máhali a dobře sekundovali dva

s námi prožívali vánoční atmosféru

veselí klauni z 9.A Barča a Verča.

na naší škole? Nu a vidíte, neuply-

Součástí

programu

byla

také

nulo ani moc vody ve Vltavě, sníh

velká soutěž o nejhezčí karnevalo-

roztál, rozkvetly bledule a sněžen-

vou masku a kostým. Porota slo-

ky a vánoční náladu vystřídalo jar-

žená z žákyň 9. ročníku neměla

ní veselí. Ano, jaro je opravdu zde.

věru lehký úkol. Nakonec o vítěz-

My se opět hlásíme s novými zprá-

ství rozhodly nápad, vtip a vlastní

vami a zajímavostmi. To abyste vě-

zručnost při zhotovení masky. Ne-

děli, že na ZŠ Libčická netrpí nikdo

jen pro vítěze, kterým se stal želví

jarní únavou, ba právě naopak.

ninja, ale i pro všechny ostatní byly

S příchodem sluníčka jsme plni

připraveny pěkné odměny a dárky.

elánu a jaro jsme přivítali novými

Celé odpoledne se zpívalo, tanco-

akcemi. Ale pěkně popořádku.

valo a skotačilo. Tři hodiny utekly

21. března jsme při příležitosti

jako ta jarní voda ve Vltavě. Niko-

doplňujících voleb do Školské rady

mu, ale opravdu nikomu se nechtě-

uspořádali Velký dětský karneval.

lo domů.

To byla ale podívaná. Tolik prince-

Ve středu 4. dubna jsme uspo-

zen, rytířů, čertů, ježibab, víl a vod-

řádali další pěknou akci, která se

níků jste v žádné pohádce neviděli.

na naší škole stala již tradicí. Ho-

Mezi nimi vesele pobíhali chundela-

voříme o našem pověstném čimic-

tí i strakatí pejsci, lehce našlapovali

kém Velikonočním trhu. Na pultech

mourovatí kocouři a zelenooké ele-

„trhovců” jste mohli nejen obdivo-

gantní kočky. Spolu s nimi se drželi

vat, ale i zakoupit ručně malova-

za ruce zajíci a drobné myšky. Nad

né kraslice, pletená ptačí hnízda,

nimi „poletovali” něžní

motýlci,

roztomilá žlutá kuřátka, vkusné

puntikaté berušky, modré vážky

obrázky a další drobnosti vyrobené

i pestrobarevní ptáčci.

našimi žáky. Objevily se tu i ná-

Ale byly tu i masky, které budily

ročnější práce v podobě náramků,

respekt ; po zuby ozbrojení piráti,

náušnic i drobných šperků. Ce-

indiáni a kovbojové. Na vše do-

lou atmosféru doplnilo vystoupení

hlíželi policisté a hasiči. Největší

mladších žákyň, které zazpívaly

strach šel ale ze záhadného a ta-

veselé písničky a koledy. Každý si

juplného kostlivce, naopak nejvíce

domů odnesl kousíček jara v podo-

nás pobavil modrý šmoula.

bě milého dárku. Udělal tak radost

Báječnou atmosféru, plnou písniček, tance, kvízů a soutěží, vytvořila

dvojice

profesionálních

Úřad městské části
odbor školství

Provoz mateřských škol MČ Praha 8
o letních prázdninách škol. roku 2011/2012
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovili ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem,
Městskou částí Praha 8, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 2011/2012.
Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:
od 2. 7. do 13. 7.

mateřské školy uzavřeny

od 16. 7. do 27. 7. Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1
- pracoviště Mateřská škola Dolákova 3
od 30. 7. do 10. 8. Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
od 13. 8. do 24. 8. Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a
Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4
Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2
od 27. 8. do 31. 8. mateřské školy uzavřeny.
Zákonní zástupci přihlásí své dítě na prázdninový provoz
ve své kmenové mateřské škole do 15. 5. 2012
Školní rok 2012/2013 bude zahájen na mateřských školách, zřízených Městskou částí Praha 8, v p o n d ě l í 3. z á ř í 2 0 1 2.

sobě i druhým.
Veselí klauni Barča,
Verča a Tamara Antalová

Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství
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V Lešenské děti putovaly za zajíčkem,
sledovaly i cestu značenou vajíčky
Naše

děti

se

velmi

těšily

na oslavu velikonočních tradic
a zvyků, neboť Velikonoce jsou
pro

nás

nejkrásnějšími

jarní-

mi svátky v roce. Letošní oslava proběhla pro děti z Mateřské
školy Lešenská v Troji jinou formou.
Děti ze třídy Myšek a Lvíčátek

putovaly

Za

velikonočním

zajíčkem do Botanické zahrady,
vybarvovaly vajíčka podle barev
a plnily úkoly od zajíčka. Ve třídě
Koťátek děti v okolí školky sledovaly cestu po velikonočních
vajíčkách a hádaly různé hádanky, počítaly vajíčka a zpívaly písničky. Nejmladší třída Sluníček
měla velikonoční cestu značenou
vajíčky O poklad slepičky. Děti
plnily velikonoční úkoly a cestu
si užily.
Zarecitovali jsme si společně velikonoční koledy, zazpívali a prožili tak pěkné chvíle se
svátky jara. Pro všechny děti
na konci vždy čekala velmi pěkná a pestrá velikonoční nadílka,
ze které měly velkou radost.
Kateřina Císařovská,
MŠ Lešenská

Děti při oslavě Velikonoc zavítaly i do Botanické zahrady

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Pozvánky

20. 5. při příležitosti oslavy Mezinárodního
dne muzeí a galerií, vstup do hlavní budovy
na Florenci a Podskalské celnice na Výtoni
zdarma.
24. –27. 5. v rámci akce Bambiriáda mají
účastníci snížené vstupné 30 Kč (po předložení
permanentky) do hlavní budovy na Florenci
a Podskalské celnice na Výtoni.

STÁLÉ EXPOZICE

Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku
(1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 –
unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové
lepenky
3D kino – virtuální průlet Langweilovým
modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle každou
půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč,
snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci je nutná
rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz, nebo
na tel.: 221 709 674.

Městská část
Praha 8

doprovodneprogramy@skaut.cz
Archeologické programy pro školní
a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete na www.
muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní
předem, tel: 221 012 921
nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.
22. 5. – 25. 5. Výprava za Kelty
Děti se seznámí s životem Keltů, postaví
oppidum a zkusí si práci keltských řemeslníků.
Multikulturní program
Na programy je nutné se předem objednat
na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi
Nepravidelné programy využitelné pro rámcově
vzdělávací programy k průřezovému tématu
multikulturní výchova.
Komentované prohlídky
Na prohlídky se objednávejte na tel.:
221 709 677, 721 330 470 nebo na
e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou formou
vás provedeme expozicí pravěku a středověku.
Součástí programu jsou pracovní listy.

Čtvrtek
24. května 2012
17:00 – 18:00 hodin
U Školské zahrady,
Praha 8 Kobylisy
Městská část Prahy 8 ve spolupráci se
Základní školou U Školské zahrady a Turistickým oddílem Lvíčata 68. P.S. pořádá
pátý ročník Běhu Naděje v Praze 8. Běh
spojený se sbírkou na podporu výzkumu léčby onkologických onemocnění se
pořádá v ČR již po devatenácté a v Pra-

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém
domě
Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je
koncipovaná jako náznakový interiér pražského
středověkého domu z období 14.–15. století.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Slabikář návštěvníků památek
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé
návštěvníky věnovaná románskému slohu
a gotice.

Doprovodné programy k výstavě Trochu
lepší svět – století skautingu
Objednávejte se na: doprovodneprogramy@
skaut.cz

a obtížnosti a je možno je

VÝSTAVY

12. 5. a 19. 5. ve 14 hodin. Stopařův
průvodce po skautských stezkách.

– chůzí, během, joggingem,

Trochu lepší svět – století skautingu
do 24. 6. 2012
Výstava je pořádána v rámci širšího projektu,
připraveného ke 100. výročí založení skautingu
na území ČR. Představí Junáka jako pružnou
a moderní organizaci, nabízející smysluplné
využití volného času dětí, mládeže a mnoha
dobrovolníků z řad dospělých.
Součástí výstavy jsou doprovodné
programy pro návštěvníky všech věkových
kategorií: V úterý 15. 5. od 17.30 hod.
Současný pohled na skauting: Trochu lepší
svět (Filmový večer)
V sobotu 19. 5. od 10 hodin. Vytvoř si svůj
příběh (Dílna pro rodiče s dětmi, Tvorba
komiksového leporela)
V neděli 20. 5. od 9 hod. Den muzeí.
Ochutnávka ze skautské kuchyně
V úterý 29. 5. od 17.30 hod. Miloš Seifert,
pedagog a spisovatel (přednáška k jeho
kulatému jubileu)
Poprvé vystavujeme: Stříbrný poklad
do 27. 5. 2012
Muzeum hlavního města Prahy získalo do svých
sbírek rozhodnutím Rady hlavního města Prahy
ze dne 7. února 2012 tzv. stříbrný poklad.
Návštěvníkům prozatím představujeme pouze
malou část tohoto pokladu: poháry, pudřenky,
flakony, tabatěrky, kabelky a řadu dalších
předmětů včetně výrobního materiálu.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Doprovodné programy k výstavě Trochu
lepší svět – století skautingu
Na programy se objednávejte na e-mail:

Archeologické programy pro děti a dospělé
26. 5. v 10 hodin. Výprava za Kelty

ze 8 má třináctiletou tradici.
Trať:

a na Okrouhlíku
Tratě jsou rozděleny podle délky
absolvovat jakýmkoliv způsobem
na invalidním vozíku,

Program pro rodiny s dětmi v Podskalské
celnici na Výtoni o historii plavení dřeva
Informace: pernicova@muzeumprahy.cz
a na www.muzeumprahy.cz
V so 19. 5. a v ne 20. 5. ve 14 hodin. Jak jsem
„ploul” se strejdou Františkem.
Akademie volného času – cyklus odborných
přednášek.
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo
na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz

na kole (cyklistická helma),
na koloběžce, na kolečkových
bruslích, s kočárkem,
se psem… podle vlastních sil.
Časový
pro nejmenší
360 m vhodný
+štafetový běh

rozvrh: 17,00

bez převýšení, vhodný

Průběžně 750 m pro kolečkové brusle,

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich
24. 5. Moderní paláce (Adria, Fénix, Penzijní
ústav a další paláce z 20. století)

koloběžky apod.

Průběžně 2300 m mírné převýšení

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc,
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18
hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené
(studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč,
děti do 6 let a invalidé zdarma, školní
skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma).
Společná vstupenka do hlavní budovy muzea
na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni:
základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná
220 Kč – lze zakoupit v obou objektech
muzea. Na pokladnách našich objektů lze
využít zvýhodněné vstupné při opakovaných
návštěvách. Každý první čtvrtek v měsíci
v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky,
studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč.
Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací
doba do 20 hodin.

V okolí ZŠ U Školské zahrady

18,00

2800 m značné převýšení

Závod do vrchu (schodů) 107m,
převýšení 16m, bez vyhlašování
vítězů ale s měřením času bude
vsunut

dle

časových

možností

mezi 17,00 až 18,00 hodinu.
Startují:
Všichni, kteří se zapíší do registračních listů BN a přispějí jakoukoliv částkou na konto výzkumu
rakoviny. Výše vkladu není omezena,

startující

a medaili.

obdrží

diplom
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Sport

Tygři vyhráli velký mezinárodní turnaj
Celkem třiadvacet týmů startovalo na mezinárodním fotbalovém
turnaji kategorie U-11 v západočeské Skalné, kde kdysi s fotbalem začínal jeden z nejúspěšnějších českých fotbalistů všech
dob Pavel Nedvěd. Vítězství patří
pražské Admiře.
Tygři z Kobylis, ročník narození
2001, na své cestě za triumfem
porazili 2:0 Benešov, 3:0 bavorský Würzburg, 2:1 pražskou
Spartu (!), remizovali 0:0 s německým týmem Weyhe Lahausen
i s Mladou Boleslaví, zdolali Teplice 3:2 a bavorský Regensburg
1:0.
Admiráci

ukázali,

že

patří

ve své kategorii mezi nejlepší týmy v celé republice. Vzorně
reprezentovali jak svůj klub, tak
i Městskou část Praha 8. Jejich
zásluhou se už o pražské Admiře
Mladí fotbalisté Admiry se na turnaji ve Skalné mohli radovat z vítězství

ví i na Slovensku a v Německu.
Gratulace patří trenérovi Martinu Průšovi, asistentu Jardovi Horákovi a všem borcům.
Odměnou pro vítěze bude zápas s jedním ze tří zahraničních
týmů veleslavných jmen - FC Porto, Ajax Amsterdam, Manchester
United. Kapitán Admiry Pavel si
vylosoval Ajax Amsterdam, a tak
Tygři změří své síly poprvé v historii týmu i s mladými Nizozemci.
-vz-

Admira obhajuje vítězství v Hervis Cupu
Pod záštitami firmy Hervis Sports a Městské části Praha 8 uspořádá FK Admira Praha 19. května IV. ročník
turnaje v minikopané s názvem Hervis Cup, určený pro hráče narozené v roce 2001 a mladší.
Útulný stadion v Kobylisích přivítá přibližně 190 malých fotbalistů a 350 diváků ze všech koutů republiky.
Pozvání přijaly například týmy SK Sigma Olomouc, FC Zbrojovka Brno, FC Viktoria Plzeň, FK Teplice, SK Dynamo České Budějovice, SK Kladno, Bohemians 1905 a další. Pro vítěze jsou připravené pěkné ceny, takže
bude o co bojovat.
Tygři z Kobylis, jak na Admiře tým nazývají, budou pod vedením trenéra Martina Průši obhajovat loňské
prvenství v turnaji, kdy na penalty porazili celek SK Dynamo České Budějovice. Zveme na Admiru všechny
fanoušky a příznivce mládežnické kopané.

-vz-

Softbalistky Joudrs obhájily zlato na domácím turnaji
Loňské vítězství se podařilo obhájit B –

Úspěšné vystoupení Joudrsaček podtrhla Ka-

týmu bohnických hráček na domácím Joudrs

mila Chroboková ziskem ocenění pro nejlepší

Cup

nadhazovačku turnaje.

19,

turnaji

především

druholigových

týmů. Bojovat musely nejen proti silným sou-

Rovněž extraligové áčko bohnických úspěš-

peřkám, ale i nepříznivému počasí. Chlad ani

ně absolvovalo poslední předligové měření sil

sněhové přeháňky jim však nezabránily před-

a na silně obsazeném Jakobe Cup konaném

vést skvělé výkony především v závěrečné vy-

v Krči vybojovalo pěkné 3. místo za jasným

řazovací fázi turnaje.
V semifinále nejdříve pokořily extraligový
SaBaT a v napínavém finále vrátily Trutnovu

vítězem turnaje ruskou Moscovií a svými přemožitelkami z loňského finále extraligy domácími Eagles.

předchozí těsnou porážku, když soupeře obraly o zlato až posledním odpalem zápasu a běženým homerunem v podání Karin Štefkové.
Foto: Daniel Svatoš

-red-
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Házenkářky ovládly Prague Handball Cup
Starší žákyně a starší doros-

sy II (ročník93/94) vyhrály B finále

tenky Sokola Kobylisy II zvítězily

s HK Štart Trenčín 12:10. V utkání

na největším halovém turnaji všech

o postup do finále B zažily starší

mládežnických kategorií na světě

dorostenky velké drama, kdy v zá-

Prague Handball Cup 2012, který

pase remizovaly a tak o postupu

se konal o Velikonocích v Praze. Le-

rozhodovaly samostatné rozstřely.

tošního 21. ročníku tohoto populár-

Po první sérii bylo skóre 2:2 a ná-

ního turnaje se v kategoriích od mini

sledovaly jednotlivé rozstřely K.O.

žáků/žaček po starší dorostence/

O výhru se postarala především

dorostenky účastnilo celkem 169 há-

výborná Martina Bernardová, kte-

zenkářských klubů z 20 zemí, hrálo

rá proměnila všechny čtyři střely.

neuvěřitelných 352 družstev.

Tento úspěšný rozstřel posílil sebe-

Prahu 8 reprezentovaly hráčky

vědomí týmu, protože hráčky druhý

Sokola Kobylisy II. Starší žákyně

den porazily další dva celky a staly

(ročník 97/98) zvítězily ve své ka-

se celkovými vítězkami B finále.

tegorii a získaly zlaté medaile, když

Úspěch

dívčích

týmů

doplnili

ve finále porazily švédský Torsland

starší dorostenci Sokola Kobylisy,

HK 13:10. Nejlepší hráčkou koby-

kteří skončili ve své kategorii na

liského týmu byla Kamila Kordovská.

3. místě po těsné výhře nad dán-

Starší dorostenky Sokola Kobyli-

ským Rodorve HK 12:11.

-jf-

Starší žákyně Sokola Kobylisy II se radují z turnajového prvenství

Strollering, to je netradiční pohyb s kočárkem
Slyšeli jste ně-

a dalších sportovních prvků a cviků dostat se

Nově zahajujeme od května sportovní pro-

kdy o strolleringu?

zpátky do kondice, zpevnit stehna, hýždě. Vel-

cházky i v Ďáblickém háji každý pátek od 10

Jde o nové cvičení

ký důraz je kladen na posilování břišních svalů

hodin. Přijďte si Strollering vyzkoušet poprvé

zejména pro ma-

a nezapomeneme ani na ruce. Děti si čas cvičení

zdarma. Sraz na dětském hřišti na rohu ulic

minky na mateř-

také užijí. Sportující maminka je pro děti nejen

Žernosecká a Čumpelíkova. Na lekci je nutné

ské a rodičovské

vzorem, ale hlavně velkou zábavou. Děti si tak

se přihlásit na emailu: irenasulcova@strolle-

dovolené. Strolle-

již od malička upevňují zdravé návyky a lásku

ring.cz, tel. 737 283 437 nebo přes rezerva-

ring představuje soubor outdoorových aktivit

k pohybu. Cvičit může přijít i tatínek nebo pra-

ce v rozvrhu na webových stránkách www.

pro maminky s dětmi, který umožňuje mamin-

rodiče. Větší děti mohou jet na kole či odráže-

strollering.cz. S sebou si vezměte hlavně svou

kám být se svými potomky venku a zároveň se

dle. Nejlepší na tom je, že trávíte čas venku se

ratolest, kočárek, oblíbené hračky, podložku

odreagovat, zacvičit si a vyvětrat se.

svým děťátkem. Děláte něco pro sebe a nemu-

na posilování a něco k pití. Užijte si mateřskou

síte zařizovat hlídání.

v pohybu.

Cílem cvičení je pomocí sportovní chůze

-red-

Malí bojovníci z Čimic vystoupí na Budoshow
Řady členů v Aikido klub Iwama-ryu se stá-

nosti. Nyní jsme dostali pozvánku na dětskou

le rozšiřují. Vyučujeme bojové umění, Aikido.

Budoshow, kde vystoupí zástupci klubů různých

Aikido obsahuje systematickou praxi technik

bojových umění z celé Prahy. I naši nejmenší bo-

beze zbraní a také s mečem, tyčí a nožem.

jovníci zde ukážou, co se naučili. Bojová umění

Velký důraz se klade na techniky se zbraněmi,

zocelují tělo i mysl. Pokud se chcete seznámit

na reálnou sebeobranu a také na správnost pro-

s Aikidem i jinými bojovými styly, přijďte nás 20.

vedení technik tak, jak je vyučoval zakladatel,

května podpořit do sportovní haly Na Folimance

a v kompletní formě. Je vhodné pro malé i vel-

(Praha 2).

ké, muže i ženy, bez rozdílu věku. V našich řa-

Pokud máte zájem vstoupit do našich řad i vy,

dách jsou kluci a holky od pěti let, školáci, ale

neváhejte a přijďte se podívat, kontaktujte vedou-

i dospělí cvičenci.

cího školy Martina Snopka: tel 776 697 367, mail

V listopadu jsme vystoupili na 12. ročníku
Budoshow, kde jsme prezentovali naše doved-

snopekm@centrum.cz, nebo navštivte naše internetové stránky www.aikido-klub-praha.cz.

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

zal. 1956

K V Ě T E N 2012
Otevírací doba:
13:30 - 15:30, 18-21/ St 2. 5. a 9. 5. 21:30 - 23/ Čt 13:30 - 15:30,
21:30 - 23/ Ne 14 - 16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
14. 5.

Miroslav Záveský: OSTROV RÉUNION

21. 5.

RNDr. Jiří Grygar, CSc.: ŽEŇ OBJEVŮ 2011.

– sopka v Indickém oceánu.

POŘADY (film. večery) v pondělí od 18:30.
28.5.APOLLO 15 , APOLLO 16.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt 13:30 - 15:30/ St 2. 5. a 9. 5. 21:30 - 23/ Čt 21:30 - 23/
Ne 14-16 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha:

Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha:

Měsíc – od 24. 5. do 31. 5.
Venuše, Mars, Saturn – po celý květen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý květen
Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
ve Čt 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny
návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní výpravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na č. 283910644.
POŘADY pro mládež ve středu od 15:00.
16. 5. Planeta Země I
30. 5. Planeta Země II
POHÁDKY pro nejmenší Ne 13. 5. a 27. 5. od 10:15
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce příp. Venuše.
Pozor. oblohy

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

Film. večery, přednášky

45,- Kč

55,- Kč

25,- Kč

30,- Kč

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

KVĚTEN 2012

Osmička

KVĚTEN 2012

43

měsíčník Městské části Praha 8

Výročí
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
KVĚTEN 2012 SLAVÍ
Paní Helena Tatoušková se 20.
května dožívá významného životního jubilea. K jejím 90. narozeninám
přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a děkujeme za její lásku a starostlivost. Dcery Věra a Eva, synové Jan,
Ivan a Jirka s rodinami.
Dne 31. května 2012 oslaví paní
Marie Kohoutová z Oltýně své
úžasné 100 narozeniny. Ať ti, naše
milá maminko, babičko a prababičko, stále slouží zdravíčko, ať humoru ti neubude a neduhů ti nepřiby-

de. Radost, štěstí a spokojenost ti
přejeme všichni, co tě máme rádi,
celá Tvoje rodina.
Dne 10. května 2012 slaví krásné
85. narozeniny paní Vlasta Procházková. Hodně zdraví a štěstí
přejí nájemníci BD Dvojdomí.

no nejlepší, hodně zdraví, štěstí
i sil do dalších let. Zároveň moc
děkujeme za jeho lásku a starostlivost. Manželka, dcera Iveta
s manželem, syn Jan s manželkou, vnoučata Matyášek a Luisinka.

Dne 15. května
oslaví 70. narozeniny náš milovaný
manžel, tatínek,
tchán a dědeček
Jan Faflík.
Přejeme
všech-

Dne 19.
května
oslaví
40. výročí svatby
manželé
Wowes-

ní. Hodně zdraví a pohody přejí
Klárka, Nicole, Štepán, Pavel
a Pišta.

Nádherných
a
úctihodných
90. let oslaví 11. května náš
strýc Karel Blažek z Palmovky,
tímto bychom mu chtěli popřát
hodně štěstí, zdraví, radosti
a hlavně mnoho dalších naplno
prožitých let. Gratulujeme strejdo  Gábi a Kuba a celé naše
rodiny.

Nově narozené děti
Zdeněk Václav

PROSINEC 2011

Milichovská Elen

Fridrichová Viktorie
Smetanová Vanesa
Sysalová Mariana
Turcsányi Štefan
BŘEZEN 2012
LEDEN 2012
Boček Josef
Levi Filip Lanfer
Toflová Elizabeth
Urbánek Lukáš

Podhorská Iveta

Čermák Viktor
Dvorník Jonáš
Gažáková Karolína
Gráf Tomáš
Glaserová Kateřina
Janečková Magdalena

DUBEN 2012
Bárta Štěpán

Karvánková Nela
Stejskalová Tereza

Hradecká Tereza
Koribský Michael

ÚNOR 2012

Zíková Karolína
Košánová Kateřina

Havlíková Jana
Kutík Václav
Turková Anička

Zemínová Natálie

Kotková Kateřina
Pajerová Denisa
Schrötterová Amélie
Svojše Ondřej

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 fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (lehká)

Znění tajenky z minulého čísla: Nové nákupní centrum Krakov
Výherci, kteří obdrží exkluzivní knihu Jaroslava Čvančary - Heydrich, jsou:
Martin Černý (Praha 8), Michal Škorpil (Praha 7) a Olga Täubelová (Praha 8)

UPOZORNĚNÍ:
Správné znění tajenky z květnového čísla nám zašlete nejpozději do
20. května 2012 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8,
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu a telefonní kontakt.

Pět vylosovaných výherců, kteří budou uveřejněni 21. května na adrese www.praha8.cz
a redakcí následně osloveni,
obdrží dvě vstupenky na festival Mezi ploty, který se koná
26. a 27. května.
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Inzerce
MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93. www.
malir-zenisek.cz.
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští
pracovníci, specialisté na stěhování bytů, SO + NE stejné ceny.
Přistavení, odstavení+km po Praze
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, pátrání
po
osobách.
Tel.:
602 35 44 88. www.sluzbysoukromehodetektiva.cz.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45,
222 94 62 68, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.
KOUPÍME st. šperky s brilianty
i bez nich, zlaté mince a stříbrné předměty. Obrazy lokomotiv,
aut od Ronka a Kreibicha, obr.
žen od Košvance, moře: Svoboda a díla od Barneta atd. Výkup
út a čt dopol. nebo po t. dohodě:
283 89 33 34, 604 47 77 71.
DAŇOVÝ PORADCE nabízí své
služby vč.komplexní podpory pro
podnikání – vedení účetnictví,
mzdy, daňová přiznání, zakládání
s. r.o., poradenství. P8 – Karlín –
Vítkova 10. Tel.: 608 06 60 88, ovsky@ovsky.cz.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet
a drobné zednické opravy, výhodné ceny. Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.
KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI,
DĚTI. Stříhání bez mytí 60 Kč,
dámy od 75 Kč. Dúchodci a ženy
na mateřské – 10%. Praha
8 – Čimice, Okořská 38. Tel.:
233 55 66 12, 606 752 053. www.
kadernictvi-mvasickova.cz.
LEVNĚ ÚKLIDOVÉ, MALÍŘSKÉ,
STAV. A ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel.: 604 51 22 97.
KOUPÍM BYT v Praze 2+kk
nebo 3+1. Platba hotově. Tel.:
607 11 04 77.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.

tovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce,
v soudní žalobě, neoprávněně obsazený nežádoucím nájemníkem.
Veškeré formality vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32
nebo 603 42 00 13.
OPRAVY PRAČEK TEMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Tel.: 775 19 73 09.
ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské nemocnici přijímá nové pacienty, nabízí
ošetřování dětí, bělení a čištění zubů,
implantáty. Dále nabízí široký rozsah
kvalitní hrazené péče (bez finanční
účasti pacienta). Tel.: 266 00 61 92,
266 00 61 80, 266 00 61 63. Další
na www.stomat.cz.
RIZIKOVÉ
KÁCENÍ,
ŘEZ
STROMŮ.
ZAHRADY.
Tel.:
606 66 22 23, 723 89 95 61.
SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma
či v kanceláři. Poradíme, přijedeme, opravíme. Tel.: 222 76 97 74.
www.vyjezdovyservis.cz.
ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK MOKROU METODOU profi stroji Kärcher od roku
2008. Domácnosti i firmy. Cena
od 15 Kč/m2. Větší plochy dohodou. Doprava Praha 8 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz. Tel.:
777 71 78 18.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel.:
604 81 06 63. P. Nestarec Dis. Tel.:
776 19 13 07, Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.
PODLAHÁŘSTVÍ
–
PRODEJ
A ODBORNÁ POKLÁDKA (PVC,
koberců, plovoucí dřevěné podlahy
atd.). Zakázku bezplatně zaměříme a provedeme cenovou nabídku.
Tel.: 734 38 14 14.
HODINOVÝ MANŽEL. Drobné
i i větší opravy a řemeslnické práce v domácnosti. Precizně. Tel.:
775 50 76 00.
INSTALATERSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader-bytů,
domů. Tel.: 603 18 40 81, e-mail:
olaolda@volny.cz.

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.

NAUČÍM VÁS PRACOVAT S POČÍTAČEM, ať je vám 7 nebo 70.
Tel.: 607 50 80 97.

KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli velikosti kdekoli v Praze. I zdevas-

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮSTALOSTI, SKLEP či půdu. Likvidace odpadu. Tel.: 777 22 78 40.

PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ – montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 93 70 32. Vladimír Tymeš.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, HODINOVÝ
MANŽEL, spokojenost zaručena.
Tel.: 608 44 05 51.
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%. Tel.:
604 20 77 71.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,
GARNÝŽE,
shrnovací
dveře,
čalounění
dveří,silikon.
těsnění, malování. Petříček, tel.:
606 35 02 70, 286 88 43 39.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75.
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz.
KLEMPÍŘSTVÍ,
POKRÝVAČSTVÍ, NÁTĚRY, STŘECHY. Novotný. Tel.: 605 35 06 65. www.
strechyjarnov.cz.

HLEDÁME PRIONÁJEM BYTU
v Praze a okolí pro 2 osoby, možno
garsonka - 3+1 do 14000Kč včetně
poplatků dle velikosti a stavu bytu.
Tel.: 605 84 50 88, 220 80 62 45.

PSÍ SALON – KOMPLETNÍ
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání,
trimování. Praha 8 – Ďáblice (naproti Ďáblickému hřbitovu), ulice
Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56,
www.strihanipsu-praha.cz.

NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU
BYTŮ v Praze 8, 1+kk za 8500Kč
a 2+kk za 10000Kč měsíčně. Ceny
jsou včetně poplatků i energií. Tel.:
777 02 01 80.

ANTIKVARIÁT – Zenklova 2/37
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv.obrázky, grafiku,
čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce? Tel.:
606 91 02 46.

KOUPÍM BYT V PRAZE, stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zaplatím privatizaci. Zajistím bydlení
nebo výměnu. Tel.: 775 73 38 17.

ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,
Praha 8. Módní návrhy dámského,
pánského oblečení, skupiny, opravy. Tel.: 739 09 15 03. www.krejcovstviivana.cz.

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a čalouněný nábytek. Tel.:
604 71 17 50.
KOUPÍM FELICII nebo jiné auto
do 5000,-, i nepoj. 602 123 253.

DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET
PRODEJE. Velký výběr českých
hraček pro holčičky a kluky najdete
v naší specializované prodejně Praha 8, Ořechová 5 /proti Ďáblickému hřbitovu/. Tel.: 604 28 77 94,
www.inna.cz.

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT V PRAZE. Preferuji P 8, 9, min. 65m2,
na stavu nezáleží, dluh nebo exekuce nevadí, RK ne, spěchá. Tel.:
774 72 07 52, 604 84 67 56.
Mgr. Ignatoková.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA, montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

20 KM OD PRAHY 8, U STARÉ
BOLESLAVI prodám 2 staveb. parcely 1.200 m2, cena 800,- Kč/m2.
Tel.: 602 21 50 14, 602 31 22 12.

NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování , stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, jsaifrt@
seznam.cz.
HODINOVÝ MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy a úpravy v bytech a domech, pokládka
podlahových krytin, truhlářská
výroba, sádrokarton, malování,
obkladačské práce a jiné. Tel.:
773 16 81 70.
INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vodovodních baterií, WC, umyvadel,
van, el.ohřívačů, připojení praček,
myček, vodoměrů, kohoutů včetně dodání. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75. E-mail: rothenberg@centrum.cz.

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a.s..
Zveme Vás do nově otevřené
kanceláře Pomořanská 7, Praha
8. Otevřeno Po – Pá 8-13 a 1418 hod. Najdete nás u polikliniky,
konečná bus 177, 144 a 202. Tel.:
283 85 00 28. Těšíme se na Vás!
Petr Bernas, Věra Bergerová, Helena Pešatová.
PEDIKURA ĎÁBLICKÁ 736. Tel.:
776 55 70 04.
PRODÁM KVALITNÍ TROFEJE
jelení, mufloní a dančí. Cena dohodou. Tel.: 605 59 19 13.
DOUČOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, MATEMATIKY A IT SOŠ. www.vachtova.cz.
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SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN,
DVEŘÍ, renovace kuchyňských
linek, montáž a výroba nábytku, opravy nábytku. Tel.:
774 44 34 85.
TRUHLÁŘ.
VÝROBA
NOVÉHO, opravy staršího a restaurování starožitného nábytku. Tel.:
724 33 51 97.
INSTALATERSTVÍ,
TOPENÁŘSTVÍ, MONTÁŽ A OPRAVY tepelných zařázení, rozvody vody,
topení, kanalizace a odpadu. Tel.:
774 38 08 04, 773 11 10 85, e-mail.: mtarabey@email.cz.
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu
práce elektro, voda a další. Mám
40 let praxe na rekonstrukcích
bytů. Tel.: 602 36 61 35.
IZOLATÉRSTVÍ
PLOCHÝCH
STŘECH,
provádíme
kontroly, opravy a pokládky plochých
střech, balkonů, teras a garáží
fóliovým sastémem z PVC protan.
Tel.: 607 90 54 00, 606 82 55 18,
739 21 81 08.
SEZÓNNÍ PRACOVNÍKY i důchodce přijmeme pro občasnou
spolupráci – fyzická práce. revit@
seznam.cz. Tel.:604 92 80 69.

(Placená inzerce)

ZAHRADY – navrhujeme, realizujeme a udržujeme. Budujeme
závlahové systémy. www.zahradyrevit.cz. Tel.: 604 92 80 69.

MASÁŽE OD MASÉRA: záda
40 min. 200 Kč, celková 60 min.
250 Kč, 90 min. 350 Kč. Tel.:
602 87 68 64.

NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ
SLUŽBY všeho druhu v prostředí Vašeho domova dle Vašich časových možností. Volejte. Tel.:
774 90 11 93.

PRONAJMU GARÁŽ v ul. Na Ládví. 1500,- Kč měsíčně. Tel.:608
93 82 22.

MONTÁŽE A OPRAVY ŽALUZIÍ,
sítí, rolet, vest. skříní, nábytku,
malování. Tel.: 603 72 41 54.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, daní. Rychle, spolehlivě, cena dohodou. Tel.:
222 96 84 88, 721 83 19 88, harantovahana@seznam.cz. Jirsíkova č. 7, Praha 8.

NABÍZÍM PRONÁJEM ZAHRÁDKY v Ďáblicích. Tel.: 774 08 65 59.
www.strechy-mares.cz,
info@strechy-mares.cz.
Tel.:
777 85 88 00.

ZEDNÍCI-MALÍŘI-LEVNĚ! Malování na bílo od 20 Kč/m2, štukování od 65 Kč/m2 včetně materiálu.
Pokládka plovoucích podlah. Tel.:
603 935 693, 721 314 440.
ÚKLIDOVÁ FIRMA, mytí oken,
úklid po rekonstrukci a po malování. Tel.: 724 00 62 75. www.
chciuklidit.cz.
MÍSTNÍ-MALÍŘ,
LAKÝRNÍK,
SÁDROKARTONÁŘ,
zednické
práce, pokládka koberců a lina,
údržba bytů. Tel.: 776 567 904.

4 KM SEVERNĚ OD PRAHY
8, ve Zdibech, prodám parcelu na rod. dům, 956 m2, cena
1.500,- Kč/m2. Stavba za 4 roky.
www.pozemky-zdiby.cz.
Tel.:
604 28 38 65.

MALÍŘSKÉ
A
LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čaloun. nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.

STAVEBNÍ DOZOR, rekonstrukce, výstavba, zateplení. Tel.:
222 96 84 88.

HLEDÁM K PRONÁJMU GARÁŽ,
pouze Praha 8, Famfulíkova ul.
Tel.: 606 579 794.

NABÍDNĚTE PRÁCI na půl úvazku nebo domů. Tel.: 603 376 984.

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GALVANICKOU
ŽEHLIČKOU
pro
vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní
za zaváděcí cenu 600 Kč. Karlín.
Kontakt. 602 28 84 44.

PŘENECHÁM ZAHRÁDKU S GARÁŽÍ v Praze 8, Střížkovská ul.
Tel.: 776 613 460. Zn. „Stáří”.

ČALOUNICTVÍ,
MATRACE
NA MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ LÁTKY, MOLITANY a ostatní
čalounické potřeby, Kotlaska 16,
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00,
14.00 – 18.00. Tel.: 284 82 21 81.

(Placená inzerce)

SEVERNĚ OD PRAHY 8 v obci
Zdiby prodám parcelu na RD,
773m2, cena 1350,- Kč/m2. Stavba
za 4 roky. Tel.: 602 312 212.

MASÁŽE LÁDVÍ – klasické, lávovými kameny, svíčk ou, medové,
manuální lifting obličeje, celulitida, baňky. Tel.: 284 68 89 18,
608 056 067.

PRONAJMU GARÁŽ V BOHNICÍCH, Ratibořská u pošty. Tel.:
604 653 717.

ÚPRAVY, OPRAVY, ŠITÍ ODĚVŮ A BYTOVÉHO TEXTILU
WWW.RYCHLAJEHLA.CZ,
Notečská 565, Praha 8. Tel.:
605 242 542.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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