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Vážení spoluobčané,

Co najdete v čísle:

již v průběhu ledna bylo jednoznačně patrné, že se
Magistrát hlavního města Prahy a jeho organizace
usadily po změnách jednotlivých vedení a začínají
pracovat. Témat, která se aktuálně řeší, je celá
řada a mnohá se dotýkají přímo naší městské části.
Dovolím si upozornit na některá z nich.
Zároveň bych rád všechny občany požádal,
aby nám (a tím myslím i všechny politiky
zastoupené v Praze 8) posílali názory
na aktivity, které se dějí v Praze 8. Mezi
hlavní témata, která rezonují především
sídlištními celky, patří další zahušťování
sídlištní zástavby. Již minulé vedení naší
městské části se opakovaně negativně
vyjadřovalo k takovýmto tendencím.
Chtěl bych tímto říci, že na dané téma
pravděpodobně existuje stejný názor
napříč politickým spektrem. I naše nové
vedení se vyjádřilo v tom smyslu, že se
bude v rámci svých pravomocí bránit dalšímu
zahušťování zástavby.
Dalším velkým tématem je doprava.
Především jde o tzv. parkování v klidu, tedy
o možnost zaparkovat před svým domem. Zde
velmi intenzivně jednáme o změnách názoru
Magistrátu hl. m. Prahy na naši městskou část
tak, aby se problematika řešila urychleně. Též jste
jistě zaznamenali debatu o změnách linek MHD.
I zde zástupci naší městské části intenzivně
debatují o konečné podobě.
Zásadní diskuze probíhají kolem sestavování
rozpočtu, a to jak celopražského, tak samozřejmě od
toho odvislých rozpočtů městských částí. Jsem rád,
že zástupci hlavního města začínají přistupovat na
to, aby městské části získávaly větší podíl finančních
prostředků, byť prozatímní návrhy zvýšení ještě stále
nepostačují našim potřebám.
Úspěšný únor přeje
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Noví členové vedení radnice Prahy 8
Městská část Praha 8 má od konce loňského listopadu nové složení rady.
V tomto vydání Osmičky představujeme druhou polovinu jejích členů.

RNDr. Dana Blahunková

Ing. Anna Kroutil

Radomír Nepil

Karel Šašek

43 let
neuvolněná radní
pro grantová řízení pro sport,
mládež a veřejný prostor

33 let
uvolněná radní
pro životní prostředí,
vnější vztahy a turistický ruch
a čerpání dotací

Radní pro správu
a hospodaření s obecním
majetkem svěřeným
do správy MČ a pro bytový fond

38 let
radní MČ Praha 8
pro oblast dopravy

Rodinný stav: vdaná, čtyři děti
Vzdělání: Univerzita Palackého
Olomouc, obor učitelství pro II.
a III. stupeň – matematika, fyzika (1989-1994), Univerzita Karlova – titul RNDr. v oboru matematika (2001), téma rigorózní práce
Návrh náplně kroužku zábavné
matematiky pro nižší ročníky
víceletých gymnázií.
Dosavadní praxe: středoškolská
učitelka M-F Gymnázium Nad
Štolou, Praha 7 v letech 19941996, středoškolská učitelka M-F
Gymnázium Ústavní, Praha 8
v letech 1996–1999, mateřská dovolená 1999–2012, středoškolská
učitelka M-F Gymnázium Ústavní,
Praha 8 rok 2012–dosud.
Koníčky, záliby: volnočasové
aktivity dětí a mládeže (v letech 1997–1999 členka komise
pro matematické soutěže Praha 8 + vedení kroužku Zábavné
matematiky na Gymnáziu
Ústavní, v letech 2009-2011
vedoucí dětské cimbálové
muziky, v letech 2005 - dosud
vedoucí oddílu Rodičů a dětí
Sokol Libeň), hudba, aktivně
hra na housle.
Co bych chtěla ve své funkci
dokázat: Praha 8 se přihlásila
k nulové toleranci hazardu. Tento
názor stoprocentně podporuji.
To pro nás ovšem znamená odliv
finančních prostředků právě do
oblasti grantů pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, na sport
dětí a sport dospělých. Přesto se
budu snažit, aby i v budoucnu
byly nacházeny z rozpočtu MČ
prostředky pro zmíněná grantová
řízení, rády bychom navíc společně s místostarostkou pro kulturu
nově hledaly prostor pro vznik
grantů na kulturu, která v minulých obdobích nebyla v naší
městské části podporována. 

Rodinný stav: svobodná
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, hl. specializace
národní hospodářství, vedlejší
specializace ekonomika životního prostředí.
Dosavadní praxe: v oblasti
životního prostředí a odpadového hospodářství na MHMP,
v oblasti ekonomiky lesního
hospodářství ministerstva
zemědělství a nyní specialista
eurofondů na ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy
Koníčky, záliby: patchwork,
kynologie, myslivost, příroda,
cestování, olejomalba
Co bych chtěla
ve své funkci dokázat:
V Praze 8 již šestým rokem
funguje od dubna do října
projekt Čistá osmička, v tomto
projektu bych ráda pokračovala
a nad rámec tohoto projektu
bych chtěla zajistit např. menší
výskyt černých skládek. Ráda
bych navázala a prohloubila
spolupráci se všemi subjekty odpovědnými za řešení
povodní tak, aby občané byli
v maximální možné míře včas
informováni. V oblasti evropských fondů bych chtěla usilovat o získání dotací na projekty
MČ. Všechny tyto aktivity
by měly ukázat turistům, že
Praha 8 je lákavým místem pro
jejich pobyt. 

Co bych chtěl
ve své funkci dokázat:
„Do zastupitelstva městské
části jsem kandidoval, protože
mám velmi úzký vztah k Praze 8, pocházím ze třetí generace rodáků z Libně, také
proto mi záleží na tom, aby byl
další rozvoj naší městské části
úspěšný. V rámci své gesce,
kterou je správa a hospodaření
s obecním majetkem svěřeným
do správy MČ, se chci zasadit
o to, aby obecní majetek byl
dobře spravován a nedocházelo k jeho znehodnocování.
Jsem také členem Komise pro
územní rozvoj a památkovou
péči. Věřím, že kvalitní plánování a dobrá informovanost
o problematikách naší městské
části umožní komplexní
a kvalitní budoucí rozvoj. Při
své práci využiji své mnohaleté
zkušenosti projektového manažera. Díky mé minulé profesní
specializaci si dobře uvědomuji, že je nezbytné plánovat tak,
aby výsledky byly udržitelné
v dlouhodobém hledisku, a nechci, aby se domlouvala pouze
krátkodobá řešení, která jsou
funkční pouze během jednoho
volebního období.
Mou prioritou je odstranit účelově vytvořený chaos při správě
obecního majetku a nastavit
pravidla a systém jeho správy
s péčí řádného hospodáře. 

Vzdělání: ČVUT v Praze, Logistika a management v dopravě
a spojích. Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta se sídlem
v Košicích, obor Ekonomika
a manažment podniku, státní
zkouška z účetnictví.
Dosavadní praxe: Pracoval jako
tajemník ministerstva životního prostředí. Následně působil
na Slovensku jako vedoucí
týmu poradců pro implementaci evropských fondů v oblasti
silniční a železniční infrastruktury v pozici vedoucího týmu
pro přípravu environmentálních projektů. Je spoluautorem Manuálu pro tvorbu
CBA velkých infrastrukturních
projektů Ministerstva dopravy,
pošt a telekomunikací SR. Nyní
pracuje jako ředitel Úseku strategického rozvoje a projektového řízení společnosti Pražské
služby, a. s. a zároveň jako
neuvolněný radní pro dopravu
MČ Praha 8.
Priority v oblasti dopravy
Prahy 8: Nalezení rozumného
kompromisu mezi uživateli
dopravní infrastruktury. Každý
řidič, cyklista i chodec má své
požadavky. Pro řidiče aut je
to co nejméně komplikovaný
přesun po našich cestách
a možnost parkování, pro
cyklisty je to touha po nových
trasách, na kterých nebudou
ohrožováni a pro chodce je
to především zajištění jejich
bezpečnosti při „střetu“
s účastníky provozu. Rád bych
se proto podílel na vytvoření
rozumného parkovacího
systému nejen v Karlíně a Libni,
ale i v dalších lokalitách,
především na metru Kobylisy
a Ládví. Velkou prioritou bude
bezpečnost našich dětí na
cestě do školy a zpět. 
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Karlínská slavnost

Z rozhodnutí

Jaro se přiblížilo,
je tu oblíbený masopust
Pokud se chcete dobře pobavit
a k tomu ještě potěšit své chuťové
pohárky, nenechte si ujít již dvanáctý ročník Karlínského masopustu. Koná se v sobotu 7. února, a to
od 13 do 18.30 hodin.
Akce, která si za poslední roky
získala mnoho příznivců, startuje
v Kaizlových sadech, odkud v jednu hodinu odpolední vyrazí masopustní průvod karlínskými ulicemi.
Samozřejmě nebude chybět koňský povoz a spousta nejrůznějších
masek. Pokud byste se i vy chtěli zapojit do reje masek, není nic
jednoduššího – přijďte v klobouku!
Letošní masopust se nese v duchu
pražských pepíků, proto jsou jednotícím prvkem klobouky, typická ozdoba každého správného Pražana ze začátku 20. století. Jestli
doma žádný nenajdete, můžete si
jej ještě před zahájením průvodu
vyrobit ve výtvarných dílnách přímo v Kaizlových sadech.
Od 14. hodiny pak na Karlínském
náměstí začne hlavní část masopustu s bohatým pódiovým programem, řemeslnými trhy, soutěžemi
a zabijačkovými specialitami. Pro
rodiče s dětmi je připraveno i zázemí v budově Karlínského spektra. 

Rady MČ Praha 8

 z rušila usnesení RMČ 0939/2014
z 22. října 2014 ve věci vyjádření
Městské části Praha 8
k projektové dokumentaci
pro územní řízení o umístění
stavby „Palmovka Park III s tím,
že s projektovou dokumentací
nesouhlasí. Podobně je tomu
i u sousedního projektu Palmovka
Park IV.

 v zala na vědomí „Důvodovou
zprávu“ k návrhu zrušení
zadávacího řízení veřejné zakázky
s předmětem plnění „Snížení
energetické náročnosti na
objektu KD Ládví“, vyhlášeného
na základě „oznámení
otevřeného řízení“ podle ust.
§ 26 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů, schválené
usnesením Rady Městské části
Praha 8 z 22. září 2014. V souladu
s tím rozhodla o zrušení výše
jmenované veřejné zakázky.

 z měnila zadávací podmínky

V
 Karlíně nebudou chybět tradiční speciality

PÓDIOVÝ
PROGRAM:

Fota: verpa

14.15 Trn v oku
14.35 Bratři v tričku
14.50 Flamenco
15.05 Šlapeto
15.50 Coisceim
16.00 Bublinář Kodeš
16.25 Šarvanci
16.40 Michal David Revival
17.25 Chasa
17.40 Bratři v tričku
18.00 Heidi Janků

Více informací:
 www.praha8.cz

M
 asopustní průvod vyrazí z Kaizlových sadů

k veřejné zakázce s předmětem
plnění „Zabezpečení zimní údržby
chodníků ve správě Městské části
Praha 8 na rok 2015“, zadávané
ve zjednodušeném podlimitním
řízení, jehož zahájení bylo
schváleno usnesením Rady
Městské části Praha 8 z 19. listopadu 2014, a to v rozsahu:
1. změna termínu zahájení plnění
veřejné zakázky na 16. března
2015,
2. změna termínu (lhůty) pro
podání nabídek na 16. února
2015 do 9 hodin,
3. změna dne a hodiny pro
otevírání obálek s nabídkami na
16. února 2015 v 10.30 hodin,
4. změna místa otevírání obálek
s nabídkami na zasedací místnost
č. 315 ve 3. patře budovy ÚMČ na
adrese U Meteoru 6/147, Praha 8,
5. změna zadávací lhůty (lhůty,
po kterou jsou zájemci svými
nabídkami vázáni) na 20. dubna
2015.
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téma
Negrelliho viadukt

Hra o podobu karlínské památky
Bude nakonec sloužit občanům?
Najde se jen málo lidí, kteří při míjení Negrelliho viaduktu v Karlíně mohou prohlásit: To je ale pěkné, čisté
a útulné místo. Stav, kdy pod ošuntělými oblouky mostu fungují pochybná soukromá parkoviště, veřejné
záchody s průvanem, bezdomovec-

ké kutlochy či sklady a skládky všeho možného, ale může být za pár let
naštěstí minulostí. První vlaštovkou
bylo lednové sympozium nazvané
Negrelliho viadukt = kreativní inkubátor. „Je to středobod, který spojuje oba břehy Vltavy. Nemusí být jen

 P ři zasklívání oblouků vídeňského viaduktu
se musel řešit problém s vibracemi

funkční, ale měl by být i krásný. Neměl by být čarou, která odděluje Karlín od města, ale naopak musí spojovat a přitahovat lidi,“ trefně viadukt
popsal ve svém úvodním slově šéf
Kooperativy Martin Diviš, hostitel
akce. Zúčastnili se jí i další majitelé

G
 erry Schwyter na sympoziu
prezentoval curyšský projekt

nemovitostí v okolí mostu, které jeho
současná podoba trápí.
Zástupci vlastníka viaduktu –
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) – potvrdili, že stavba
od příštího roku projde rozsáhlou
rekonstrukcí. Ta ale prostor pod
oblouky příliš neřeší. Stavební
práce budou spočívat v rozebrání a následném vystavění vybraných mostních objektů, stavebních
úpravách – především ve spárování a v injektáži kamenného zdiva,
výměně kamenů, vybourání zazděných mostních otvorů, obnovení funkčnosti odvodnění viaduktu,
v provedení nového železničního
svršku, nových sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a v novém
trakčním vedení. Díky novému modernímu kolejovému svršku bude
provoz vlaků podstatně tišší.
Na sympoziu, jehož organizátorem bylo Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem Pro Karlín a Institutem pro
plánování a rozvoj Prahy, vystoupi-

Mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský říká:

Pozemky pod oblouky mostu by měly
Správa železnice si chce i nadále ponechat možnost kontroly oblouků mostu. Podle mluvčího
SŽDC v žádném případě nehodlá riskovat bezpečí lidí ve vlacích.

 Jaká je vlastnická struktura pozemků pod
viaduktem? Nemůže to oživení prostoru pod
oblouky zkomplikovat?
S pozemky je to různé. Většina jich patří drážním
organizacím, tedy Českým drahám nebo nám.
Část také městským částem. Na autobusovém nádraží pak jsou v jeho majetku. Usilujeme do budoucna o to, aby v majetku Správy železniční dopravní cesty zůstaly jen pozemky pod samotnými
pilíři. Ostatní chceme převést na městské části. Je

to podle nás logický krok. Nadále však zůstane
v platnosti jistá supervize SŽDC jako majitele mostu a provozovatele drážní dopravy. Ta bude spočívat v tom, že stejně jako v jiných případech máme
poslední slovo u všech staveb v takzvaném ochranném pásmu dráhy. To znamená, že i nadále budou
muset všechny stavby být v souladu s bezpečností
drážního provozu a drážní legislativou.

 V médiích se psalo, že preferujete prázdné
oblouky…
To je trochu novinářská zkratka původního vyjádření. Faktem je, že při rekonstrukci jsme se rozhodli odstranit všechny ty nevzhledné vestavby,
které v minulých letech vznikaly poněkud živel-

ně uvnitř jednotlivých oblouků. Všechny ty zabedněné sklady, garáže, dílny a tak dále. Důvod
je jednoduchý. Takto zazděné nebo jinak uzavřené oblouky neumožňují nutnou kontrolu stavu mostu. Nejde tak včas reagovat na různé průsaky, praskliny nebo sedání pilířů, což jsou jevy,
které mohou ohrožovat statiku a bezpečnost objektu. Včas odhalený problém je navíc mnohem
levněji opravitelný. V uzavřených prostorách
pak velmi často docházelo k různým nepovoleným stavebním zásahům, majitelé dostatečně
nekomunikovali se správci.
Hlavním hlediskem je tedy bezpečnost. Riskovat bezpečí lidí ve vlacích pak v žádném případě
nemůžeme a ani nehodláme. O tom, že by podob-
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 R ekonstrukce
Negrelliho
viaduktu
začne příští
rok

začíná.
Co je Negrelliho
viadukt:

li odborníci z Berlína, Vídně a Curychu. Měst, kde dokázali z viaduktů vytvořit příjemná místa pro
kulturní a společenské aktivity. Architekti se kvůli památkové ochraně také museli vypořádat s technickými problémy, vedením kabelů či
použitím různých materiálů. „Řešili jsme například vibrace, které
způsobovaly projíždějící vlaky. Museli jsme také odstranit provoz aut,
vybudovat prostor pro pěší a cyklisty,“ popsala některá úskalí vídeňského projektu architektka Silja Tillnerová.
Do osudu prostor pod oblouky viaduktu ale bude mluvit pře-

Fota: verpa

Památkově chráněná stavba
byla prvním pražským
železničním mostem přes
Vltavu. Dodnes je s 1100 metry
nejdelším železničním a třetím
nejdelším mostem v Česku.
Do provozu byl uveden v roce
1850. Stavbu řídil inženýr Alois
Negrelli.

devším SŽDC. „Ani v nejmenším
se nebráníme diskuzi o tom, jaká
bude podoba mostních oblouků po
rekonstrukci. Dovedeme si představit určité jejich využití. Bude
však potřeba respektovat fakt, že
jde o drážní těleso bez možnosti
nějakých stavebních zásahů do pilíře mostu. Bude potřeba umožnit
též nutnou kontrolu stavu oblouků
a tak dále. Jistý problém by mohl
být i s přívodem nutných energií
nebo vody do podobných prostor.
Nelze si představit nějaké zasekání elektřiny či vody do mostu nebo
bourání nějakých spojujících dveří. To je jediné, na co celou dobu

upozorňujeme a co říkáme při
všech veřejných diskuzích,“ prohlásil mluvčí správy Jakub Ptačinský.
Ochotu věnovat se projektu tak,
aby spolu s plánovaným dokončením rekonstrukce stavby samotné
došlo i k úpravám veřejných prostor pod a kolem viaduktu, vyjádřili v závěru diskuze všichni zúčastnění. O tom, že Negrelliho
viadukt nabízí obrovský potenciál
pro rozvoj této lokality, snad nepochybuje nikdo. Zda lidé pod jeho
oblouky najdou obchůdky, galerie
či bary, se teprve uvidí. Jsme stále
-tkna začátku. 

V
 ětšina oblouků mostu
nyní působí až odpudivě

patřit městským částem
né vestavby pak byly něčím vzhledným, čím by se
mohlo město chlubit, asi ani netřeba mluvit. O pohledu architekta a památkáře na podobné výtvory asi také netřeba mluvit. V neposlední řadě tyto
prostory potřebujeme otevřít i z důvodu samotných rekonstrukčních a čistících prací na mostu.

 Dá se pak postupovat podobně, jako tomu
bylo v Berlíně, Vídni či Curychu?
Dovedu si představit nějakou unifikovanou podobu, například zasklené galerie. Jen bude vždy
potřeba respektovat nejen památková, ale i drážní a stavební specifika, která tyto prostory mají
a mít budou. Že je možné tato specifika a potřeby skloubit, ukazuje nejen případ Berlína nebo

Curychu, ale i pražské vltavské náplavky, kam se
po dlouhých letech vrátil život v podobě malých
provozoven. Podle hojnosti jejich využívání to byl
jednoznačně správný krok. I tady však je nutné
při jejich provozu počítat s mnoha faktory.
Negrelliho viadukt nebereme pouze jako strategický a velmi důležitý prvek pro železniční dopravu. Vnímáme také jeho neoddiskutovatelnou
historickou hodnotu i fakt, že je výrazným architektonickým prvkem nejen z pohledu Karlína, ale
i celé Prahy. Právě proto jsme velmi rádi, že dochází na jeho rekonstrukci, kdy máme šanci mu
vrátit tu podobu, kterou mu navrhli naši předci
a pro kterou je vyhledávaným cílem mnoha tuzemských i zahraničních turistů a fotografů. -tk-

 Jakub Ptačinský
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Čtenáři píší…
Vážení čtenáři,
únorovým vydáním Osmičky startujeme novou rubriku, ve které budeme
publikovat vaše vybrané dotazy, připomínky či návrhy včetně odpovědí
relevantních osob. Otisknuty nebudou příspěvky anonymní, vulgární
a zjevně nepravdivé. V případě pochybností rozhoduje redakční rada.
 P řed necelými
čtyřmi lety
Okrouhlík
zbavili
odpadků
geocacheři.

Foto: verpa

pohozených odpadků, zároveň se objevil v místech pod dětským hřištěm
ve stráni i stan. Směrem k Mazance je i velké množství starého oblečení
a dalších odpadků.
Kateřina Hauptmannová

Vážená paní Hauptmannová,
na základě Vašeho podnětu jsme v dané oblasti provedli místní šetření.
Jelikož správcem dotčených pozemků není Městská část Praha 8 (vlastníky
odpovědnými za udržování čistoty a pořádku jsou tomto případě soukromé
právnické osoby), byly vlastníkům pozemků zaslány výzvy ke zjednání nápravy.
V případě pozemků v bezprostředním okolí přírodní památky Okrouhlík již loni
v listopadu. Majiteli pozemků mezi přírodní památkou a zástavbou v ulici Nad
Okrouhlíkem v průběhu prosince. 
Jakub Novák, odbor životního prostředí

ulice vedle dráhy pro bikros. Připadá mi to jako naprosto
zbytečné. Na obě strany pokračuje po chodníku, tak proč zrovna
tady se musela dělat mimo chodník, navíc málo využívaný
chodci. Naopak by bylo potřebné zpevnit část cyklostezky
A273 pod zastávkou MHD Dunajecká – chodník podél ulice
K Pazderkám končí zábradlím, cyklostezka pokračuje vlevo podél
lesa a tento úsek je většinou velmi rozbahněný.
R. Krpatová

Vážená paní Krpatová,
zmíněný úsek cyklostezky (Čimická–Ústecká) spojující Ďáblice a Troju
byl realizován na základě územního plánu hl. m. Prahy a stavbu
prováděla TSK hl. m. Prahy. Podnět na zpevnění části cyklostezky A273
předáme správci komunikace TSK hl. m. Prahy k řešení. 
Marek Černý, odbor dopravy

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky
krátit a upravovat.

C
 htěla bych se zeptat, kdy už konečně
budou v Karlíně zavedeny zóny
placeného stání. Všichni obyvatelé
Karlína už na ně čekají jako na
smilování. Bude to někdy? Stále se to
oddaluje a vzduch se tady opravdu nedá
dýchat, auta parkují všude i tam, kde
nemají co dělat a nikdo s tím nic nedělá.
D
 alší otázka: parkování na chodníku
v Pernerově ulici, hlavně před obchodní
akademií. Projít tamtudy s kočárkem
a dalším dítětem (dětmi) po boku je
dost problém. Myslela jsem, že chodník
je od slova chodit. Můžete s tím něco
udělat, nějak tomu zabránit? Městská
policie je v tomto ohledu zcela nečinná.

V
 oblasti Okrouhlíku se za poslední dobu razantně zvýšil počet volně

V
 elmi mě udivila výstavba „kousku“ cyklostezky podél Čimické

Vaše stručné náměty posílejte
na e-mail osmicka@praha8.cz
či na adresu Zenklova 35/1,
Praha 8, 180 48.

Věra Šubrtová

Vážená paní Šubrtová,
podle dostupných informací by měly být
zóny placeného stání v oblasti Karlína
zavedeny někdy v polovině roku 2015.
Zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy, ne
MČ Praha 8. Co se týká stání vozidel na
chodníku (pokud není povoleno místní
úpravou provozu), jedná se o přestupek –
toto musí řešit pouze Městská policie hl. m.
Prahy, popřípadě Policie ČR. Městské policii
předáváme k přijetí opatření. 
Marek Černý, odbor dopravy

M
 ohl by někdo řešit neustálý nepořádek okolo
kontejnerů na nám. Dr. Holého vedle prodejny
Albert? Kontejnery jsou neustále obsypány
velkým množstvím odpadků. Albert s tím údajně
nemá nic společného. Děkuji za vyřešení situace.
S pozdravem Barták

Vážený pane Bartáku,
děkujeme Vám za upozornění týkající se nepořádku
u nádob na směsný odpad umístěných na nám. Dr.
Holého. Nyní je ze strany odboru životního prostředí
a speciálních projektů jednáno s majitelem těchto
nádob o nápravě a zamezení vzniku nepořádku na
daném místě. 
David Zlatý,
odbor životního prostředí a speciálních projektů

 únor 2015 

9

Měsíčník Městské části Praha 8

www.praha8.cz

životní prostředí

velkoobjemové kontejnery
Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Nad Rokoskou x Na Úbočí

5. 2.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

23. 2.

15.00–19.00

Kubíkova (u DD)

5. 2.

14.00–18.00

Podhajská Pole (parkoviště)

24. 2.

13.00–17.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

24. 2.

14.00–18.00

Roudnická (za Bešťákovou)

24. 2.

15.00–19.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

25. 2.

13.00–17.00

Řešovská x Zelenohorská

25. 2.

14.00–18.00

Stejskalova x U Rokytky

25. 2.

15.00–19.00

Služská x Přemyšlenská

26. 2.

13.00–17.00

U Pekařky

26. 2.

14.00–18.00

Kubišova
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)

5. 2.

15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická

6. 2.

13.00–17.00

Kurkova (parkoviště)

6. 2.

14.00–18.00

Libišská (parkoviště)

6. 2.

15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice)

7. 2.

8.00–12.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

7. 2.

9.00–13.00

Mlazická

7. 2.

10.00–14.00

Šimůnkova (slepý konec)

26. 2.

15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

9. 2.

13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém

27. 2.

13.00–17.00

Modřínová x Javorová

9. 2.

14.00–18.00

Štěpničná (parkoviště)

27. 2.

14.00–18.00

Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)

9. 2.

15.00–19.00

V Zámcích (u domu 51/64)

27. 2.

15.00–19.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

10. 2.

13.00–17.00

Tanvaldská ( proti domu č.1 )

28. 2.

8.00–12.00

Na Pecích x Chaberská

10. 2.

14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce

28. 2.

9.00–13.00

Na Pěšinách x Pod Statky

10. 2.

15.00–19.00

Trojská x Nad Trojou

28. 2.

10.00–14.00

Stejskalova x U Rokytky

11. 2.

13.00–17.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

2. 3.

13.00–17.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

11. 2.

14.00–18.00

Třeboradická x Košťálkova

2. 3.

14.00–18.00

U Pekařky

11. 2.

15.00–19.00

U Pekařky

2. 3.

15.00–19.00

Na Truhlářce (parkoviště )

12. 2.

13.00–17.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

3. 3.

13.00–17.00

Na Vartě

12. 2.

14.00–18.00

Uzavřená

3. 3.

14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém

12. 2.

15.00–19.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

3. 3.

15.00–19.00

Na Žertvách x Vacínova

12. 2.

16.00–19.00

V Zahradách x Na Sypkém

4. 3.

13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64)

13. 2.

13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)

4. 3.

14.00–18.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

13. 2.

14.00–18.00

V Zámcích (u domu 51/64)

4. 3.

15.00–19.00

Valčíkova x Na Truhlářce

13. 2.

15.00–19.00

Burešova

5. 3.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Kubišova

14. 2.

8.00–12.00

Valčíkova x Na Truhlářce

5. 3.

14.00–18.00

Braunerova x Konšelská

14. 2.

9.00–13.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

14. 2.

10.00–14.00

Pakoměřická x Březiněveská

16. 2.

13.00–17.00

Dolejškova x U Slovanky

16. 2.

14.00–18.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří ?

Pernerova x Sovova

16. 2.

15.00–19.00

Drahorádova

17. 2.

13.00–17.00

Pernerova x Šaldova

17. 2.

14.00–18.00

Rozhodně ANO:
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

17. 2.

15.00–19.00

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří ?

Petra Bezruče x Čumpelíkova

18. 2.

13.00–17.00

K Haltýři x Velká skála

18. 2.

14.00–18.00

Petra Bezruče x U Pískovny

18. 2.

15.00–19.00

Křivenická x Čimická

19. 2.

13.00–17.00

Petra Slezáka x Urxova

19. 2.

14.00–18.00

Rozhodně NE:
odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Lindavská

19. 2.

15.00–19.00

Písečná x Na Šutce

20. 2.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

20. 2.

14.00–18.00

Pivovarnická (proti domu č.15)

20. 2.

15.00–19.00

Chaberská x Líbeznická

21. 2.

8.00–12.00

Pobřežní x Thámova

21. 2.

9.00–13.00

Pobřežní x U Nádražní lávky

21. 2.

10.00–14.00

Pekařova x Jestřebická

23. 2.

13.00–17.00

Pod Labuťkou x Prosecká

23. 2.

14.00–18.00

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP
Lukáše Jandy (tel.: 236 004 263) uvádíme, které odpady
je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.
Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 8 David Zlatý tel.: 222 805 630.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí
svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s., tel.: 286 583 310.
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KULTURA
Setkání Taize

Bohnická farnost přivítala poutníky
M
 ladí
křesťané
při setkání
využili
i prostor
kostela
sv. Václava.

Foto: Renáta Molová

Určitě jste si na přelomu roku všimli skupinek mladých lidí po celé
Praze. Někteří zpívali křesťanské
písně a většinou mířili do Letňan
nebo centra metropole. Konalo se
totiž již 27. setkání Taize, Pouť národů, které se do Česka vrátilo po
24 letech. Přijelo asi 20 tisíc mladých lidí z celé Evropy.
I farnost Sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích se zapojila do přípravy a uvítání poutníků.
„Už od září jsme intenzivně hledali ubytování v rodinách i na jiných
místech v blízkosti kostela a fary pro
mladé lidi, kteří měli koncem prosince dorazit,“ říká koordinátor příprav za farnost Ondřej.
Nakonec se ve farnosti a blízkém okolí podařilo najít ubytování pro téměř tři stovky mládeže.
Své domovy otevřelo několik desítek rodin. Organizátoři vyjednali ubytování pro veliké skupiny
i ve škole Glowackého, v internátu
Don Bosco i v bohnickém komunitním centru sdružení Bohnice žijí.
Vstříc vyšli i bohničtí skauti a půj-

čili na dobu setkání svou klubovnu v PNB Bohnice. Farní centrum
v Bohnicích tak mohlo přivítat mladé lidi z Polska, Španělska, Chorvatska, Ukrajiny, Běloruska, Německa i Slovenska a Itálie.
Ve farnosti po dobu setkání také
natáčela dokument Česká televize.
Ta byla každý den „v patách“ dvěma účastníkům - Zuzaně a Vojtovi,
ubytovaným v polské rodině, která
chodí do farního kostela.
„Jsme rádi, že se nevyplnily
předpovědi některých lidí obávajících se rozjívených teenagerů ze-

jména v noci na Nový rok. Nic takového se vůbec nestalo,“ uvedl jeden
z organizátorů Martin.
Pro společná modlitební setkání vedení Psychiatrické nemocnice
v Bohnicích a tým spirituální péče
zapůjčily kostel sv. Václava. Veliký,
vytápěný prostor vhodný pro společné akce.
Každý den mladým lidem po snídani v rodinách nebo ve farním centru nebo na místě ubytování ve škole,
začínal modlitbou v kostele sv. Václava. Po modlitbě v duchu Taize – se
zpěvy a meditací, se mladí účastní-

ci přesunuli na různá místa v okolí,
aby debatovali v malých skupinkách,
seznámili se a pomodlili. Odpolední
program Taize byl zejména v centru
Prahy a v Letňanech, kde mladí lidé
zaplnili obrovské haly.
„Konec starého a nástup nového
roku jsme oslavili u Václava krásnou bohoslužbou bez alkoholu
a petard. I tak to bylo veselé,“ vypráví organizátor David. Po půlnoci kostel ožil zpěvy, tancem a scénkami při festivalu národů.
Na Nový rok čekal mládež slavnostní oběd v rodinách, ve farním
centru a novoroční oběd připravili pro velikou skupinu poutníků i v Kolpingově domě pro matky
s dětmi.
Při odjezdu a loučení v rodinách
ukáply i slzy.
Organizátoři děkují všem, kteří se do setkání Taize zapojili a po-ommohli.  

Více informací:
 www.farnostbohnice.cz

Divadlo Kámen

Karlínská scéna přichází s novou hrou
Karlínské Divadlo Kámen nabízí od
12. února další hru, tentokrát s poměrně záhadným názvem „Dopis
poslaný poštou“. Anotace nové hry
zní: „Detektivka o nahlížení do jiných světů a jiných poštovních systémů; osudové setkávání, nenadálá
propastná přátelství, moderní česká poezie, rozlitá kolomaz“.
Režisér Petr Odo Macháček se ve
svých odpovědích pokouší hru přiblížit.

D
 opis poslaný
poštou má být
detektivkou
o nahlížení do
jiných světů

 Proč rozlitá kolomaz?
s dopisem bude dále dít a jaké budou důsledky jeho zaslání.

 Co je to propastné přátelství?
Například přátelství, která nás přivádí na okraj propasti.

 Do jakých jiných světů se ve
 Co je zvláštního na poslání
dopisu poštou?
Dnes máme možnost posílat dopisy mnoha různými způsoby a můžeme si vybrat z několika doručovacích systémů. Náš výběr systému
může mít zásadní vliv na to, co se

ká mnoho zajímavé české poezie
špičkové kvality, kterou téměř nikdo nezná. Využíváme podle našeho názoru nesmírně zajímavé
básně Jana Vladislava, Jana Nedbálka a Pavla Chroustjazze Votického.

hře nahlíží?
Například do světa, v němž mají
naše činy okamžité závažné důsledky. Také do jiného světa, který spěje
k jakési změně pracovních vztahů.
Také do světa našich nevědomých
tužeb a obav. A do několika dalších.

 Jakou roli hraje v nové hře
moderní česká poezie?
Jedním z úkolů čtených básní je
rytmizace představení, podobně jako kdybychom použili hudbu. Zároveň mají rozvíjet motivy,
vize, pocity. V dnešní době vzni-

Tímto obratem či obrazem vrcholí ústřední báseň hry. Přemožení upíři se obvykle rozpadají na
prach, v některých slovenských
pohádkách se přemožené zlé bytosti rozlévají na kolomaz. V básni i celé hře má toto rozlití trochu
posunutý význam, ale přijde nám
jako dokonalé dvouslovné vyjádření omezenosti lidských možnos-redtí. 
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Jaký
smysl má
personální
čistka
na ÚMČ
Praha 8

?

V této rubrice najdete názory
zástupců stran zvolených
do Zastupitelstva MČ Praha 8.
Každý měsíc postupně jedna
z nich vybere otázku,
na kterou odpovídají i ostatní.

Hnutí ANO

ODS Praha 8

TOP 09 Praha 8

Uklízíme po ODS
nepořádek

Vyhodíme
odborníky
a zaměstnáme
kamarády

Personální pomsta
nové koalice

Nová politická reprezentace, motivovaná snahou ušetřit rozpočtové
prostředky na provozních výdajích,
se rozhodla pro výrazné organizační
změny, které jsou spojeny i s odchodem některých lidí z úřadu.
Tak třeba odešel vedoucí úředník, který nesplňoval zákonné předpoklady pro výkon funkce, neboť byl
před rokem 1989 příslušníkem Státní bezpečnosti. Další bývalý příslušník StB v pracovním poměru zatím
zůstává, neboť se momentálně nachází ve výkonu trestu (před revolucí totiž zmlátil disidenta a nedávno
byl odsouzen). Tento zaměstnanec
na úřadě zajišťoval bezpečnost občanů a dohlížel na kamerový systém.
Nyní zjišťujeme, do které věznice mu
máme doručovat písemnosti.
Pracovní poměr končí také zaměstnancům, které v práci nikdy nikdo neviděl (mzdu samozřejmě pobírali). Odchází také neformální
vůdce místní buňky ODS, který byl
na úřadu zaměstnán jako řadový referent s platem 1,3 milionu Kč ročně.
Odměňování úředníků je vůbec
zajímavá věc. Na částečný úvazek
byla například na úřadě zaměstnána jedna asistentka, která měla měsíční plat sedm tisíc a odměny
50 tisíc. Jiná asistentka pobírala průměrnou mzdu 103 tisíc korun měsíčně. Tajemník úřadu zase
narychlo uzavřel s odborovou organizací ovládanou ODS kolektivní smlouvu, která garantuje při snižování stavu zaměstnanců odstupné
ve výši až dvanáctinásobku měsíční mzdy. Jeho průměrný plat byl přitom kolem 138 tisíc korun.
Není divu, že se ODS změny nelíbí. Od zaměstnanců, kteří nejsou
členy ODS, máme na změny vcelku
pozitivní ohlas. Mnohým se totiž výrazně ulevilo, protože již nejsou vystaveni politickým
tlakům. 

Matěj Fichtner
zástupce starosty
MČ Praha 8
za ANO

Účelem „reorganizace“, která probíhá na radnici, je odstranění úředníků a získání míst pro kamarády.
Bohužel, obětí čistek nejsou a nebudou jen vyhazovaní zaměstnanci,
ale i obyvatelé Prahy 8. Nové vedení radnice má mnohdy zálusk na pozice, na nichž seděli odborníci, kteří měli svou práci rádi a poskytovali
občanům kvalitní služby. Coby občané jsme o jejich práci často ani nevěděli, protože běží-li vše jak má,
není ani důvod. Přiznejme si, že občan se obrací na úřad, až když je nespokojený.
Jedním z takových odborů, který
skvěle fungoval, byl odbor zdravotnictví. A právě jeho vedení je obětí takové čistky, neurvalého chování
a jeho dlouholetá vedoucí propouštěna s odůvodněním, že je nadbytečná. S úspěchem se dá očekávat
i zhoršení péče o životní prostředí,
protože do vedení odboru byl dosazen člověk bez elementárních znalostí problematiky a jakékoliv odborné zkušenosti. Zřejmě to vše
zapadá do předvolebních výkřiků
o odbornících, kteří dají všechno do
pořádku. Až se vám v okolí vašeho
bydliště bude zhoršovat životní prostředí a namísto péče o stromy bude
přibývat cyklostezek, co vedou odnikud nikam, vzpomeňte si na volební hesla slibující, že vše dají do
pořádku a na vše dohlédnou. To slibovalo hnutí ANO, které fakticky
vede radnici. Stejně tak při pohledu
na nového pana starostu nevěřte řečem o zeštíhlování úřadu, protože
na místa vyhozených úředníků jsou
přijímáni noví z řad kamarádů a kamarádíčků. Většinou bez odbornosti
a znalosti problematiky Prahy 8.
Více o této kauze se
budete dovídat na
www.ludkova.cz. 

Vladimíra Ludková
zastupitelka
MČ Praha 8
za ODS

Podle současné koalice se jedná
o reorganizaci příliš velkého úřadu,
který je obsazen příliš velkým počtem členů ODS. Podle ODS to je
čistka. My obsazování pracovních
pozic na úřadě straníky nepovažujeme za ideální pro chod úřadu ani
strany. Osobně se přikláním k názoru, že se jedná o čistku. Proč?
Provést tak velkou reorganizaci zodpovědně, aniž by se negativně projevila na chodu úřadu,
žádá čas, znalost úřadu, mechanismů, ale hlavně zaměstnanců. Nic
z toho současná koalice nemá. Navíc jsou na úřad přijímáni členové koaličních stran. Fungující úřad
se tak velice snadno může stát pomalým a nefunkčním. Postup současné rady snáze pochopíte, když
se podíváte na matku současné koalice v Praze 8, šéfku pražského
ANO Radmilu Kleslovou. Kdo jiný
má tak bohaté znalosti o praktikách
kmotrů? Nikdo. Jako typický kmotr nová rada postupuje. A jaké „přínosy“ má taková čistka? Je jich celá
řada: Straníci levicové koalice ANO,
ČSSD, KSČM a SZ získají zaměstnání. Radní se cítí mezi svými lépe.
Opadne strach z vynášení informací. Pro vás, vážení občané, přínos
nebude mít žádný.
Paradoxem je, že zatímco v parlamentu poslanec Matěj Fichtner hlasuje pro tzv. služební zákon, který má takovéto čistky znemožnit,
v Praze 8 ten samý Matěj Fichtner,
tentokrát v roli místostarosty, tuto
čistku iniciuje. ANO stále tvrdí, že
chce řídit stát jako firmu. Ale takto
se firma neřídí. Takto se se nedá řídit vůbec nic. Podle ANO je městská
část v rozkladu. Mají pravdu. Ale do
rozkladu ji přivedla nová rada. 

Jakub Čáp
zastupitel
MČ Praha 8
za TOP 09
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ČSSD

KSČM

Žádný.
Karty
Protože žádná není rozdal volič
Na otázku ODS, která dvacet pět
let vládla radnici Prahy 8, se dá odpovědět opravdu velice jednoduše. Žádná personální čistka neprobíhá. Naopak, nová koalice začala
pracovat na proměně úřadu, tak jak
bylo sepsáno v koaliční smlouvě.
Za ČSSD musím konstatovat, že tak
nesmyslně fungující úřad jako ten
v Praze 8, jsem ještě nezažil. V minulém období jsme opakovaně kritizovali to, že zatímco všechny ostatní městské části mají 12–15 odborů,
u nás jich bylo 21. Dokonce existoval odbor, kde byli čtyři zaměstnanci – vedoucí, asistentka a dva referenti. Při platech, které byly pro
vedoucí odborů nastaveny a byly
v desítkách tisíců korun, se jednalo o jednoznačné plýtvání finančními prostředky.
Od prvního ledna má úřad jen
13 odborů. Řada z původních odborů byla sloučena, nově vznikl pouze
jeden, a to odbor právních služeb,
u něhož si myslím, že kvůli minulému vedení bude mít opravdu hodně
práce. Kvůli tomu, že proběhla reorganizace úřadu, došlo k zániku míst
vedoucích odborů a nyní jsou postupně vypisována výběrová řízení
na vedoucí odborů. Tyto výběry budou probíhat bez přítomnosti politiků. ODS asi svou otázkou naráží na
to, že když se z 21 odborů stane 13,
je logické, že minimálně osm vedoucích odborů bude bez velkých příjmů, na které jsou léta zvyklí. To je
nutné uznat jako pravdivé.
Osobně se musím přiznat k jednomu propuštění v mé oblasti. Po měsíci práce na radnici jsem zjistil, že
absolutně nevyužívám služeb řidiče starosty. Tento zaměstnanec byl
nevyužit a tak jsme se dohodli na
ukončení pracovního poměru. 

Roman Petrus
starosta
MČ Praha 8
za ČSSD

Po přečtení únorového tématu asi
mnoho lidí zamrazí. Co že se to na
radnici Prahy 8 děje ? Slovo čistka –
téma, které vzešlo z pera ODS – má
totiž v myslích nás všech vyvolat nádech čehosi neblahého. A čistka na
radnici Prahy 8? Ten výraz je opravdu dost silná káva.
Nepopiratelným demokratickým
principem je právo, ale v mnoha
ohledech i povinnost každého nového vedení analyzovat výsledky činnosti svých předchůdců. Dojde-li
k závěru, že to minulé až příliš často a v zásadních věcech chybovalo, musí iniciovat změnu. Je pochopitelné, že nikomu z odcházejících
„kapitánů“ radnice se pak nelíbí, že
právě on, jeho oddělení či odbor za
svou činnost nesklízí pochvalu. Ale
kdo z nás je opravdu schopen si přiznat, že je rozdíl mezi jeho subjektivním hodnocením své práce a objektivní skutečností? Nebuďme
optimisté. Domnívám se, že téměř
nikdo. Kdo může rozhodnout, kde je
pravda? Pouze čas. Právě ten přinese hodnocení výsledků změn, které
probíhají na radnici Prahy 8. Jejich
kritériem je jen a pouze spokojenost
občana, neboť radnice tu není na
lidi, ale pro lidi.
I v komunální politice platí nepsaná zásada sto dní hájení. Navíc
díky neoprávněné stížnosti kandidáta jednoho z neúspěšných subjektů
o 14 dní opožděných. Čili – nové vedení radnice pracuje dva měsíce.
Nevyvolávejme duchy minulosti. Nepoužívejme expresivní výrazy k označení běžných změn. Karty
rozdal ve volbách volič a je na nás,
abychom se této skutečnosti podřídili. 

Vladislav Kopal
zastupitel
MČ Praha 8
za KSČM

Osmička sobě,
KDU-ČSL a nezávislí

Změna po
20 letech, „čistka“
i zlaté padáky
Jaký smysl má personální čistka na
úřadu MČ Praha 8? Otázka položená zastupiteli ODS evokuje dobu
padesátých let, kdy lidé kvůli svému
politickému nebo náboženskému
přesvědčení byli vyhazováni ze zaměstnání. Dnes je to jinak, ale i nyní
se může člověk znelíbit šéfovi a být
odejit“. Naštěstí však může „zaťukat“ o dům dál a najít podobné zaměstnání. Nedobrovolná ztráta zaměstnání není nikdy jednoduchá,
vím. Ale pozor, deník Dnes přinesl 22. 1. článek, kde popisuje zlaté
padáky pro některé propuštěné zaměstnance MČ Praha 8. Odstupné je
neobvykle vysoké, vše bylo připraveno za vlády ODS a TOP 09…
Od roku 1994 do roku 2014 vyhrála ODS v Praze 8 všechny místní volby. Po dlouhé vládě jedné strany je třeba otevřít okna a vyvětrat.
O prorůstání přátel ODS a úřadu
štěbetali vrabci po celé osmičce.
Mnohé zkušenosti s úřadem
městské části nebyly v uplynulém
období nejlepší, úřad někdy hledal
zdůvodnění, proč věci nejdou, než
aby hledal cestu k nápravě. Velmi
smutný případ se stal v lednu minulého roku, kdy se v budově „Bílého
domu“ projednávalo rozšíření sběrného dvora IPODEC ve Střížkově
tzv. EIA – posuzování vlivů na životní prostředí. Jednání se zúčastnili
zástupci dotčených orgánů, mnoho obyvatel ze Střížkova a víte, kdo
chyběl? Ano, chyběli zástupci ÚMČ
Praha 8!
Na závěr malá poznámka k minulému Fóru. V příspěvku ODS kritizoval autor menšinovou koalici ANO-ČSSD-SZ, protože je podporována
KSČM. ODS i TOP 09 má ovšem velmi špatnou paměť, podporu KSČM
využily i tyto strany v minulém volebním období. 

Tomáš Pavlů
zastupitel MČ Praha 8
za KDU-ČSL

Strana zelených

Dříve vládnoucí
ODS dovedla
Prahu 8 na pokraj
bankrotu
Hazard a zastavárny se v minulých
letech staly neslavným symbolem
Prahy 8. V ulicích i v rozhodování
tehdejších radních.
Je pikantní, že otázku pokládá
ODS, která nám vládla po mnoho
volebních období. Tato strana společně se svými koaličními partnery
z TOP 09 způsobila, že městská část
je nyní na pokraji bankrotu. Nekoncepčně promrhali peníze z privatizace bytů na pochybné projekty, trpěli
přezaměstnanost na úřadě, rozdávali
svým přátelům ve vedení drtivě nadstandardní odměny. Následkem toho
jen na provozních výdajích vydává
úřad víc, než kolik dostane od státu
= dlouhodobě žijeme na dluh. Nemluvím o investicích, ale čistě o nákladech na to, že náš úřad existuje.
Tuto neschopnost pravicových stran
šetřit musíme nyní napravit.
Situace je vážná. Pokud bychom
pokračovali v bezstarostné jízdě
modrých kolegů, už v příštím volebním období bychom museli zastavit
radnici a kulturní domy. O několik
dalších let později už by to nestačilo a museli bychom dát do zástavy
školy a školky. A pokud by ani pak
nedostala politická reprezentace rozum, poslední by na úřadě sfouknul svíčku a správu Prahy 8 bychom
zřejmě nechali volné ruce trhu.
Je v pořádku, pokud nová politická reprezentace přišla s úspornější
strukturou úřadu, do normálu se dostanou i mimořádné platy pro spřátelené jednotlivce. Je v pořádku, že
vedoucí úředníci projdou otevřeným
výběrovým řízením. A není v pořádku, když s kritikou přicházejí politici
minulosti, kteří zadlužili jak magistrát, tak osmičku. Někde se tomu říká
Opencard a tunel Blanka, jinde Centrum Palmovka. 

Petr Vilgus
místostarosta
MČ Praha 8
za Stranu zelených
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Školství
Mezigenerační solidarita

Děti a senioři nacházejí vztah
Pobyt starých lidí v domovech pro seniory je
zbaví mnoha denních starostí. Mají tam zajištěnu kvalitní péči i program. Ale nenahradí jim
rodinné zázemí, vztah s nejbližšími a kontakt
s dětmi, se kterými by si rozuměli nejlépe. Dětí
tam obvykle mnoho nenajdeme.
Najdeme i výjimky. Žáci ze Základní školy německo-českého porozumění docházejí do Domova pro seniory v Ďáblicích již druhým rokem.
A docela často. Spolupracují na reminiscenčním
projektu „Babi, dědo, vyprávějte!“. Pro seniory je vzpomínání velmi důležité. Platí to nejvíc
na sklonku života, kdy se člověk snaží s vlastní
minulostí vyrovnat. Babičky a dědečkové mají
možnost při našich setkáních sdělit zhruba desetiletým dětem, jaký život prožili, jak jiné bylo
jejich dětství, čeho je dobré se v životě vyvarovat, na co je třeba dbát.
Osmadvacet dětí ze čtvrté třídy základní školy i dvě babičky a dva dědečkové byli z reminiscenčního projektu nadšení. Na každou další návštěvu se všichni připravovali, promýšleli, jak
komu udělat radost a jak nejlépe zpracovávané téma pojmout. Pozoruhodné bylo, jak rychle mezi dětmi a starými lidmi vznikl vztah. Děti
jsou zvědavé, a tak se ptaly na jejich dětství, na
dobu před sedmdesáti, osmdesáti lety. Jak to
dřív vypadalo ve škole, jak fungovaly rodiny, jak
tehdy vypadala Praha, jak se žilo a umíralo za
války. To vše porovnávaly se svým dnešním životem. Ve škole na internetu pak kluci a holky hledali informace o tehdejší době, fotografie a reálie, které život seniorů dokreslovaly.

 Z přinesených
materiálů
děti tvořily
koláže

Při další návštěvě v domově seniorů vyráběla každá skupinka dětí společně se „svou“ babičkou či „svým“ dědečkem koláž z přinesených
materiálů. Ilustrovala jejich život. A znovu se
povídalo… Ve škole pak děti koláže dodělávaly,
psaly slohové práce a připravovaly si česko-německou prezentaci. Tímhle projektem dva měsíce vyloženě žily. Vznikly vynikající práce, při
jejichž výrobě se děti hodně dozvěděly. Historie jim oživla před očima, nebyl to papír či „učení“, ale reálné příběhy lidí, kterých se mohly dotknout.

Láska ke zvířatům

Jitka Boučková,
učitelka němčiny na ZŠ německo-českého porozumění

 Z vířata

Žáci podpořili kočičí útulek
Tak jako každý rok se i loni v prosinci v ZŠ Mazurská konal Vánoční jarmark. Již v roce 2013 se naše
třída rozhodla, že za část peněz nakoupí krmivo a konzervy pro kočičky z útulku v bohnické léčebně.
Napadlo nás ale, zda neuspořádat přímo materiální sbírku. Paní
ředitelka souhlasila, a tak jsme vylepili letáčky a sbírka mohla začít.
K naší velké spokojenosti se sebralo několik kilogramů granulí, konzerv a jiných potřebných věcí nejen pro kočičky, ale i pejsky a další

Na závěr projektu pak děti pozvaly babičky
i dědečky do školy. V hale zařídily improvizovanou čajovnu, prostřely stoly, napekly koláče a při
čaji česky a německy vyprávěly o životě starých
lidí. Zazpívaly jim jejich oblíbené písničky a ukázaly, kde se učí. Ke starým lidem se chovaly přátelsky, něžně. Dohodli jsme se, že v projektu budeme pokračovat. Ukazuje se, že reminiscenční
setkávání má nečekaně povzbuzující účinek jak
na děti, tak na samotné seniory i učitele. 

zvířátka. Vše jsme ještě před Vánoci do útulku v Bohnicích předali. Za odvoz sbírky do útulku
děkujeme panu Krmelovi, děkujeme naší paní ředitelce, paním učitelkám Fatrdlové a Schovancové,
které se do akce zapojily se svými
žáky a samozřejmě i všem žákům
a jejich rodičům, kteří do sbírky
přispěli. Z celé akce máme velkou radost a doufáme, že inspiruje k pomoci i další lidi. 
Petra Herianová, Aneta Krmelová,
8. A, ZŠ Mazurská

z útulku
dostala
několik
kilogramů
dobrot

 únor 2015 

www.praha8.cz

Měsíčník Městské části Praha 8

Školství
Fauna

ZŠ Bohumila Hrabala
vítala sovy

Úřad
městské části Praha 8
zahajuje kampaň

STOP

 Žáci se mohli seznámit i se sovicí sněžnou
Jmenujeme se Adéla, Majda a Linda a jsme ze Základní školy Bohumila Hrabala. Naše třída měla
14. ledna projekt Desatero sov, který nám zařídila naše paní učitelka. Dozvěděli jsme se, že na našem
území žije dost druhů sov: sova pálená, kalous ušatý, kalous pustovka, puštík obecný, sýček obecný,
sýc rousný, výreček malý, puštík
bělavý, kulíšek nejmenší, výr velký. Velmi vzácně k nám na podzim
a v zimě zaletí i sovice sněžní a sovice krahujová, která na území České republiky však nehnízdí.

Zajímavosti:
 Víte, proč jsou sovy symbolem
moudrosti?
Protože v Athénách (město moudrosti) ve školách bylo hodně svíček,
na které létaly můry, kterými se ži-

ŠMEJDŮM

vili sýčci. Lidé si mysleli, že se tam
chodili učit.

 Víte, proč se říká, že sýčci
přinášejí neštěstí?
Protože často hnízdili na hřbitově.
Když někdo zemřel, tak lidé zapálili svíčky, které přilákaly můry. Sýčci pak měli dostatek potravy, a proto na hřbitovech rádi sídlili.

Projekt byl moc hezký a také jsme
se toho o sovách hodně dozvěděli.
Ukazovali nám, jak sovy létají, jak
vypadají a jaké vydávají zvuky. Třeba sýček vydává takový zvuk jako
– půjď, půjď. Na závěr jsme všichni dostali rozvrh hodin se všemi sovami a paní učitelka pro celou třídu
plakát. Už se zase těšíme na další takový program, moc se nám to všem
-redlíbilo. 

Distribuci měsíčníku Osmička
provádí společnost

V případě, že Vám časopis nedošel do schránek,
nebo jste jej obdrželi pozdě, kontaktujte nás
na e-mailu info@distribucni.cz nebo na zelené lince 800 888 558

Proč to děláme?
 cílíme na nepoctivce kořistící z uzavírání
nevýhodných a podvodných smluv
na různé produkty a druhy služeb
(změna dodavatelů energií, nevýhodné
pojistné smlouvy…)
 chceme varovat před osobami
zabývajícími se podomním prodejem
nekvalitního zboží
Hledáme proto občany Prahy 8,
kteří byli takovýmto druhem nečestného
jednání v minulosti poškozeni
a jsou ochotni se o své zkušenosti
písemnou formou podělit.
Prosíme, své zkušenosti pište na
e-mailovou adresu: osmicka@praha8.cz
či adresu redakce:
Zenklova 35/1, Praha 8, 180 48.
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Školství / inzerce
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8, Úřad městské části, odbor školství

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských
škol Městské části Praha 8 pro školní rok 2015/2016
Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem,
Městskou částí Praha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího

školního roku a zveřejnili způsobem v místě obvyklým.
Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 16., 17. a 18. března
2015 od 14.0 do 17.00 hodin v ředitelnách nebo třídách mateřských
škol Městské části Praha 8.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční
list a Kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonní zástupci

dítěte si je mohou vytisknout z internetových stránek jednotlivých
mateřských škol. Kdo nemá tuto
možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole také ve dnech otevřených dveří.
Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské

škole zákonný zástupce odevzdá
u zápisu 16.–18. března 2015 od
14 do 17 hodin. U zápisu zákonný
zástupce také předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
O přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria
k přijímání dětí. 
Mgr. Petr Svoboda,
vedoucí odboru školství

Termíny dnů otevřených dveří mateřských škol
M
 Š, Praha 8, U Sluncové 10a
Den otevřených dveří:
18. února 2015, 15–17 hod.
M
 Š, Praha 8, Sokolovská 182
Dny otevřených dveří:
4. a 11. února 2015, 8.30–10.00 hod.
a 14.30–16.00 hod.
V 16 hod. v oba termíny setkání
s ředitelkou v jídelně mateřské
školy.
M
 Š, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:
11. března 2015, 13–16 hod.
 Z Š a MŠ Ústavní,

Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16/ čp. 414
Den otevřených dveří:
10. února 2015, 15.00–16.30 hod.

M
 Š, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:
uskutečnil se v lednu 2015

M
 Š, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:
25. února 2015, sraz před
prostředním pavilonem
– modrá/žlutá třída
1. skupina v 15 hod.
2. skupina v 16 hod.

M
 Š, Praha 8, Korycanská 14
Dny otevřených dveří:
24., 25. a 26. února 2015, vždy
v celou hodinu 10, 11 a v 16 hod.
M
 Š, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:
25. února 2015, sraz u malé branky
– lanový parkur
1. skupina v 15 hod.
2. skupina v 16 hod.

M
 Š, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:
4. února 2015,
sraz u vchodu do třídy Lvíčátek
ve 14 hod., 15 hod. a 16 hod.
M
 Š, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:
26. února 2015,
10.30–11.30 hod. třída Berušek
a 15.30–16.30 hod. třída Koťat

M
 Š, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří:
uskutečnil se v lednu 2015
M
 Š, Praha 8, Klíčanská 20
Den otevřených dveří:
25. února 2015, 15–17 hod.
od 15 hod. setkání s ředitelkou
ve 3. třídě

M
 Š, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
uskutečnil se v lednu 2015
M
 Š, Praha 8, Lešenská 2
Dny otevřených dveří:
18. a 25. února 2015,
15.30–16.30 hod.
M
 Š, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:
uskutečnil se v lednu 2015

M
 Š, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:
12. března 2015, 15–17 hod.
M
 Š, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:
uskutečnil se v lednu 2015
M
 Š, Praha 8, Libčická 6

2. místo poskytovaného
vzdělávání: Libčická 8
Den otevřených dveří na obou
školkách: 5. února 2015, 9–11 hod.

 Z Š a MŠ, Praha 8,

Lyčkovo nám. 6
Adresa MŠ:
Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460
Den otevřených dveří:
17. února 2015, 15–17 hod.

 Z Š a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,

Za Invalidovnou 3
Adresa MŠ:
Za Invalidovnou 3/ čp. 579
Den otevřených dveří:
uskutečnil se v lednu 2015

 Z Š a MŠ, Praha 8,

U Školské zahrady 4
Adresa MŠ:
U Školské zahrady 8/ čp. 486
Den otevřených dveří:
uskutečnil se v lednu 2015

 Z Š a MŠ Na Slovance,

Praha 8, Bedřichovská 1
Adresa MŠ:
Drahorádova 2/ čp. 530
Den otevřených dveří:
19. února 2015, 15–17 hod.

 Z Š a MŠ, Praha 8, Dolákova 1

Adresa MŠ: Dolákova 3/ čp. 598
Den otevřených dveří:
5. února 2015, 16–18 hod.

M
 Š, Praha 8, Na Korábě 2

2. místo
poskytovaného vzdělávání:
Lindnerova 1
Dny otevřených dveří
v obou školkách:
11. a 18. února 2015, 15–17 hod.

/placená inzerce/
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historie
Balonové létání

Zemská výstava
ve znamení plaveb nad městem
Od poloviny května do října roku
1891 se na Výstavišti v Královské
oboře v Holešovicích konala Zemská jubilejní výstava, na níž se měly
představit úspěchy hospodářství
v Čechách. Německé hospodářské
organizace se však rozhodly výstavy nezúčastnit (přesto tu několik
set německých firem vystavovalo),
a tak se výstava stala českou národní manifestací.
Výstavní výbor se již koncem
roku 1890 rozhodl zařadit mezi
atrakce upoutaný balon, o nějž se
měl postarat nepříliš zkušený německý vzduchoplavec M. Wolffa. Balon však při prvním pokusu o volnou plavbu dne 16. června
1891 havaroval (posádka naštěstí
vyvázla prakticky nezraněna). Výstavní výbor pak pozval do Prahy
dva zkušené francouzské vzduchoplavce, Edouarda Surcoufa a Louise Godarda. Ti přivezli do Prahy
dva balony, nejprve menší, nazvaný Godard, pak i větší s názvem
Victor Hugo.
Godard a Surcouf vykonali v Praze více než tři desítky balonových
plaveb, z nichž početné vedly nad
místy dnešní Prahy 8. Poprvé se
tak stalo při druhé pražské plavbě
Edouarda Surcoufa s malým jednomístným balonem, k níž došlo
26. července onoho roku 1891. Balon vzlétl v severní části Výstaviště.

 P lnění malého
balonu
francouzských
vzduchoplavců
na Zemské
jubilejní výstavě

„Zvedl se od země, na níž před hodinou ležel v smutnosti své prázdnoty. Pan S., jenž se na okamžik
vzdálil k malé úradě s novináři,
vrací se, čapku maje připjatou řemínkem pod bradou. Obecenstvo
zvedá se se sedadel. Kol rachotí
vlak železniční. Balon houpá se ve
vzduchu. S oken vlaku máváno šátky a prapory. Celá aréna jim odpovídá… mezi tím připjat k balonu
koš, pan S. plní koš přítěží a lany,
poslední povely. „Pustit!“ komanduje pan S., balon tiše stane a najednou majestátní rychlostí skoro

N
 akládání balonu sbaleného do balonového koše po přistání
v terénu v podání ilustrátora časopisu Zlatá Praha

kolmo vznáší se do výše… Potlesk vzduchoplavců. Pozoruhodný bav aréně a mávání šátky…“ Z Ho- lonový provoz…
lešovic zamířil balon přes Karlín
Povšimněme si dvou z oněch
a Žižkov. Přistál u Nudvaadvaceti plaveb.
pak, jižně od Uhříněvsi.
V pátek 11. září uspoO čtyři dny později
řádali Francouzi „závzlétl Surcouf potřetí.
vod“ obou svých baTentokrát jej vítr nesl
lonů. Malý balon letěl
Tento rok přinesl přes Libeň do Vysočan,
přes Kobylisy do ČakoPražanům
vic. Při čtvrtém vzletu
zatímco velký směřoval
několik desítek
letěl přes Libeň a připřes Kobylisy a Ďáblice
stál u Dřevčic nedaleko balonových vzletů a přistál poblíže BřeBrandýsa nad Labem.
ziněvsi, ale pravděpoVe čtvrtek 13. srpna
dobně už za hranicemi
v Holešovicích poprvé vzlétl i vel- dnešní Prahy 8.
ký balon nazvaný Victor Hugo, ktePro nás je však zajímavější plavrý běžně unesl čtyři osoby. Plavba ba, k níž došlo o necelé dva týdny
vedla přes Libeň a Horní Počerni- později. Ve čtvrtek 24. září vzléce a balon za silného větru přistál tl Louis Godard se třemi cestujíu Pardubic.
cími. Plul v malé výši nad Prahou
Na omezeném místě není možné a s využitím rozdílných směrů věsledovat všechny plavby obou ba- tru v různých výškách zaletěl přes
lonů, při nichž se od konce červen- Letnou nad Vinohrady, ale pak se
ce do začátku října roku 1891 oba vracel. V Karlíně, poblíže těšnovbalony objevily na nebi dnešní Pra- ského nádraží, provedl mezipřistáhy 8 – nad Bohnicemi, Libní, Kar- ní, kde vystoupili dva cestující. Pak
línem, Kobylisy či Dolními Chabry. Godard vzlétl znovu a definitivně
Jen shrňme, že se to stalo dvaadva- přistál u Zbraslavi. 
cetkrát, tedy při asi dvou třetinách
Pavel Sviták,
Letecká historická společnost
pražských vzletů francouzských

1891
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Zdravotní a sociální péče / pozvánky

Centrum aktivizačních programů

Výběr z programu CAP Burešova
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, tel.: 2
 83 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Pro naše klienty,
seniory a osoby se
zdravotním postižením,
nabízíme tyto pravidelné
programy a aktivity,
které se konají
každý týden.
 Jazykové kurzy:
angličtina, němčina,
francouzština, španělština,
italština a ruština – kurzy
pro různé jazykové úrovně,
včetně konverzací – aktuální
informace o kurzech získáte
v kanceláři

 Volný přístup na internet –






 Počítačové kurzy:

nutno se předem objednat
v kanceláři



 Tréninky paměti:

včetně kurzu pro hůře
slyšící a pro osoby s těžšími
poruchami paměti

 Pohybové aktivity:

zdravotní cvičení, cvičení
na židlích, taneční terapie,
orientální tanec, stolní tenis





 Vycházky a výlety:

i v kombinaci s nordicwalkingem, pro začátečníky
a méně zdatné – v pondělí,
pro zdatnější ve čtvrtek. Sraz
obvykle v 9.30 hod. před
katastrálním úřadem u metra
C Kobylisy, aktuální info
v kanceláři



bez objednání:
PO 13.00–16.00
ÚT 8.00–12.00, 14.00–14.30
ST 8.00–12.00, 13.00–14.30
ČT 8.00–11.00, 13.00–14.30
PÁ 8.00–12.00
Dramaticko-recitační
kroužek:
v úterý od 9.30 hod.
Dílna arteterapie:
v pondělí a pátek od 9 hod.
Šachový kroužek:
ve středu od 13 hod.
Půjčování knih v knihovně
KS Burešova:
ve čtvrtek od 10 hod.
Právní poradna:
v pondělí od 13 hod. po
předchozím objednání
Sociální poradna:
ve čtvrtek od 8 hod.
Psychologická poradna:
v pátek od 8 hod. po
předchozím objednání
Poradna pro zdravotní
a kompenzační pomůcky:
ve středu po předchozím
objednání
Brzy otevřeme nový kurz
němčiny pro pokročilé, jehož
náplní bude práce s psaným
německým textem. Povede ho
L. Lengál. Přihlášky přijímáme
v kanceláři

r
úno15
20

CAP Burešova vám
v únoru nabízí také
nepravidelné speciální
programy a aktivity:
 9. 2. od 14.00

 24. 2. od 10.00

Cyklus „Příroda, člověk, krajina“
- komentovaná projekce filmů
z Ekofilmu 2014 s úvodním
slovem RNDr. M. Štulce.
V přednáškovém sále CAP.
Vstup volný

 25. 2. od 13.30

 10. 2. od 9.00
Tvořivá dílna D. Zemanové
„papírová krajka“

 10. 2. od 13.00
Patchwork s Mgr. S. Kyselovou

 16. 2. od 13.00
Výtvarná dílna Mgr. V. Ludkové

 16. 2. od 14.00
Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. –
v KS Burešova v přízemí

 17. 2. od 9.00
Paličkování s D. Zemanovou.
Herdule, paličky a materiál vlastní

V přednáškovém sále CAP.
Vstup volný
„Psaní v písku“ – další díl
z přednáškového cyklu
R. Svobodové, v přednáškovém
sále CAP v 1. patře
Procházka po Praze s průvodkyní
pí Barešovou – čas a místo
srazu bude včas upřesněno.
Přihlašování v CAP nutné

 26. 2. od 9.20
Výlet s Pavlínou Aksamítovou
po naučné Dvořákově stezce
z Nelahozevsi do Kralup n. Vlt.
– trasa dlouhá cca 4 km. Sraz
v 9.20 u pokladen na Masarykově
nádraží

 26. 2. od 14.00
Beseda s P. J. Brtníkem – společné
zamyšlení nad dokumentem II.
vatikánského koncilu „Gaudium
et Spes“ (Radost a naděje)

 17. 2. od 13.00
Korálková dílna V. Urbanové
„motýli“– přihlašení předem
nutné

 19. 2. od 13.30
Dechová a relaxační cvičení
vycházející z čínské medicíny.
Vede Ing. A. Čupová, terapeutka
alternativní medicíny.
Sál CAP 1. patro

 23. 2. od 14.00
Cyklus „Příroda, člověk, krajina“
– komentovaná projekce filmů
z Ekofilmu 2014 s úvodním
slovem RNDr. M. Štulce.

Úplné znění
programu je
k dispozici buď
na webu
www.ouss8.cz
nebo v kanceláři
CAP, kde vám rádi
podáme o všech
aktivitách bližší
informace.
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Zdravotní a sociální péče / pozvánky

Centrum aktivizačních programů

Výběr z programu CAP Mazurská
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů pro seniory
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118, e-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Pondělí
 10.00–10.50

Anglický jazyk – konverzace pro
pokročilé (vede S. Patejdl) – 16. 2.

 13.30–14.30

Trénink paměti
(vede Bc. B. Trnková)

Úterý
 10.00–10.50

Anglický jazyk pro začátečníky
(vede L. Lengál)
– liché týdny: 10. 2. a 24. 2.

 13.00–15.00

Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)
– liché týdny: 10. 2. a 24. 2.

začátečníky (vede Ing. V. Košťál)
– sudé týdny: 4. 2. a 18. 2.

 10.00–11.30
Základy digitální fotografie
(vede J. Kopecký)
– liché týdny: 11. 2. a 25. 2.

 13.30–15.00
Bingo – společenská hra
(vede L. Králíková)
– liché týdny: 11. 2. a 25. 2.

Pátek
 9.00–10.50
PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová)
– sudé týdny: 6. 2. a 20. 2.

 12.30–14.30

Středa
 9.00-9.50

Individuální rehabilitační
poradna (vede. Bc. A. Novotná, po
objednání na tel.: 732 101 824)

 9.00–10.00
Školička PC internetu
pro pokročilé a konzultace
(vede J. Kopecký) – liché týdny:
11. 2. a 25. 2.

Individuální rehabilitační poradna
spočívá v možnosti individuální
konzultace s ergoterapeutkou
OÚSS. Můžete zde teoreticky
probrat možnosti řešení vašich
problémů. Může to být například
sestavení plánu individuálního
tréninku mozku, základní
vyšetření mozkových funkcí,

Školička PC a internetu pro mírně
pokročilé (vede Ing. V. Košťál) –
sudé týdny: 4. 2. a 18. 2.

 10.00–11.00

Školička PC a internetu pro

r
úno15
20

sestavení možného cvičebního
plánu na doma v případě
fyzických obtíží, možnosti úpravy
domácnosti po konkrétní operaci
nebo fyzickém omezení, možnosti
sehnání a úhrady kompenzačních
pomůcek a další.

 18. 2. od 11.00

Volný přístup
na internet:

 19. 2. od 10.00

Po 8.00–12.00
Út 10.00–14.30
St 8.00–9.00
Čt 8.00–10.00, 12.00–14.30
Pá 8.00–9.00, 12.00–14.30

Speciální:
 17. 2. od 10.00
Paličkování (vede Ing. B. Rošická)
– paličky, herdule a materiál
vlastní

Pozitivní myšlení – pojďte
pozitivně myslet a každý den
bude krásný (vede L. Francírková)

 18. 2. od 13.30
Klubové posezení
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)
Patchworková dílnička s Mgr.
S. Kyselovou – materiál zajištěn

 26. 2. od 10.00
Tvořivá dílnička (vede
L. Němcová) – nutné se přihlásit
Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď osobně,
nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na
Korálkovou dílničku a přednášky.
Děkujeme za pochopení.

Úplné znění programu je k dispozici buď
na webu www.ouss8.cz
nebo v kanceláři CAP, kde vám rádi podáme
bližší informace o všech pravidelných
aktivitách, které probíhají každý týden.
V programu jsou uvedeny pouze
nepravidelné a speciální aktivity.
Dále budeme v programu uvádět nově
zařazené aktivity.
Děkujeme za pochopení.
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Zdravotní a sociální péče
Dobročinnost

Dobročinnou sbírku Myslíme na
Vás, která se tentokrát konala pod
názvem Tříkrálová sbírka, slavnostně ukončila akce v Grabově vile.
Podle Matoušova evangelia dorazili tři mudrcové z východu právě
v tento čas do Betléma, aby malému Ježíši vzdali úctu a předali dary
a pomohli mu tak v jeho nuzné situaci. Symbolicky tak mohli i všichni občané Prahy 8 přinést dary potřebným.
Zejména po vánočním úklidu
mnoho z nich objevilo už nepotřebné dětské oblečení a boty, ale i další věci jako hračky, deskové hry,
stavebnice nebo třeba školní potřeby, pomůcky či knihy. Zájemci měli
možnost donést tyto předměty během dvou týdnů do celkem 19 mateřských a základních škol v Praze 8,
které se do tohoto charitativního
projektu zapojily. Jim i všem dalším
dobrovolníkům, kteří se projektu
zúčastnili, patří velké díky. Na slavnostním ukončení zdarma vystoupil dětský pěvecký sbor Osmikvítek

Foto: verpa

Sbírka skončila, následuje Tříkrálový trh

Ú
 častníky akce potěšilo vystoupení dětského sboru Osmikvítek
pod vedením Ivy Hennové a mladý
hudebník Viktor Chomiak.
Vybrané dary byly podobně jako
v loňském roce rozděleny organizacím, které pomáhají především dětem a jejich rodinám. Letošní sbírka
byla pořádána především pro Fond
ohrožených dětí Klokánek Praha 8,
občanské sdružení Romodrom a občanské sdružení Centrum integrace
dětí a mládeže CID. Současně byly

N
 a kytaru zahrál mladý umělec
Viktor Chomiak

ale dary nabídnuty i dalším organizacím, které o ně projevily zájem.
„Doufám, že dary přinesou mnoho radosti dětem i jejich rodinám.
Do budoucna si přeji, aby takovýchto akcí přibývalo a projekty
jako tento se staly přirozenou součástí života osmého obvodu,“ sdělila místostarostka Prahy 8 Alena
Borhyová, která nad akcí převzala
záštitu. Rádi bychom tímto pozva-

li obyvatele Prahy 8 na Tříkrálový
trh pro dobrou věc, který se bude
konat 16. února od 15 do 18 hodin
v KD Ládví. Tam si budou moci za
dobrovolný příspěvek vybrat z nerozdaných předmětů, což jistě ocení maminky s dětmi, protože hraček či dětského oblečení není nikdy
dost. Výtěžek trhu bude darován
jedné z vybraných neziskových or-ap, redganizací. 

Novoroční úklid nepotřebného oblečení
Našli jste pod stromečkem zase svetr
s jelenem, několikery stejné bačkory či malé
tričko? Nebo naopak se vám nové oblečení
už nevejde do skříně? Přemýšlíte, co s tím?
Jednoduchým řešením, které navíc dává smysl,
je vhodit staré nebo nevhodné oblečení, boty
a doplňky do sběrného kontejneru na textil.
V Praze 8 najdete kontejnery například
v Bohnicích, Čimicích, Ďáblicích, Dolních
Chabrech, Karlíně, Kobylisích, Ládví a Troji.

Více informací:
 www.recyklujemetextil.cz

Společnost Potex, která sběrné kontejnery
provozuje, uvádí, že díky těmto oranžovým
kontejnerům loni sebrala zhruba 1600 tun
použitého textilu. V Praze 8 to pak bylo 178 tun.
A co se s tímto textilem následně děje?

Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do
skladu, kde se dále zpracovává.
Každý týden Potex třídí a připravuje oblečení
na míru pro čtyři charitativní organizace.
Vždy jim dodává jen to, co v danou chvíli
potřebují (například nyní je akutní potřeba
zimního oblečení). Od organizací Potex dostává
pravidelně zpětnou vazbu k darovanému
textilu a dle jejich instrukcí upravuje skladbu
vytříděného oblečení.
Oblečení je připravováno pro:
Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
Centrum sociálních služeb Praha – stará se
o osamělé a lidi bez domova
Progressive – pracuje s drogově závislými
a zabývá se prevencí drog
Společnou cestou – poskytují služby a ubytování
matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé
životní situaci

Celkově bylo těmto organizacím v posledním
čtvrtletí roku 2014 poskytnuto 850 kg textilu.
Momentálně je také připravena zásilka oblečení
na Ukrajinu, která bude odvezena v průběhu
ledna. Jedná se o 200 kilogramů textilu.
V Potexu textil třídí tři lidé ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu. Aby byli schopni
uspokojit potřeby vybraných organizací, musí
týdně vytřídit cca 750 kg oblečení.
Zbylé oblečení, které už nelze využít, dodává
Potex zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř
vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít
partnery na zpracování opravdu všech složek
textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na
skládkách.
Sběrné kontejnery tedy dávají smysl. Pomáhají
chránit životní prostředí a jejich prostřednictvím
je možné pomoci dalším lidem.

 únor 2015 

www.praha8.cz

Zdravotní a sociální péče

Měsíčník Městské části Praha 8

23

burza
seniorů
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8. Tel.: 286 883 676
Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova.
Kontakt: J ana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

Program na únor 2015
 10. 2. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – DRÁTOVÁNÍ
Pomůcky: kleště štípací, ploché a s kulatými čelistmi.
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru.
Pod vedením Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč

 17. 2. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru.
Pod vedením Ivy Hubené

 24. 2. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – SMALTOVÁNÍ
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru.
Pod vedením Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč

Klubu seniorů

 26. 2. ČTVRTEK: BABINEC – SPOLEČENSKÉ HRY

přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8

Od 13.00 hod v Gerontologickém centru, vede Iva Hubená

Provozní doba klubu: ú
 terý 15.00–18.00 hod.
čtvrtek 13.00–16.00 hod.

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI

Program na únor 2015
 5. 2. – 14.00 hod.: „Istanbul

 17. 2. – 15.00 hod.: Hudební

– město dvou kontinentů“
– 1. část – přednáška
Ing. J. Burdycha z cyklu
„Světové metropole“

odpoledne Mgr. V. Vomáčky
(Ach, ta láska nebeská…)

 10. 2. – 15.00 hod.:
Putujeme po velkých
severoamerických jezerech
s Ing. Ormou – přednáška

 12. 2. – 14.00 hod.: trénink
paměti – pí Bc. Novotná

 19. 2. – 15.00 hod.:
mezigenerační setkání klubu
s dětmi MŠ Pobřežní

 24. 2. – 15.00 hod.: výtvarná
dílnička pí Kotrčové (technika
Tenerife)

 26. 2. – 14.00 hod.: „Babinec“,
aneb Posezení u kafíčka

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup na internet
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin
je pro vás přítomen lektor Adam Novák.

Ve středu 4. 2., 11. 2., 18. 2. a 25. 2.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod.
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

 BOWLING
Pondělky: 9. 2., 16. 2., 23. 2. 2015 – vždy od 15.00 hod.
Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 14.50 hod.
před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice Osecká,
metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy).
Pod vedením Věry Dvořákové

 PÉTANQUE– PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ
Přijďte si zahrát do zahrady Gerontologického centra,
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.
Všední dny od 8 do 19 hod. Víkendy od 11 do 19 hod.
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule

 Konverzační kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2015
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55
od 5. 1. 2015 do 25. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
2. úterý 9.25–10.55
od 6. 1. 2015 do 19. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
Cena celého kurzu je 900 korun.
Není vhodné pro úplné začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra,
Šimůnkova 1600, Praha 8, tel.: 286 883 676.

příprava na březen 2015
 3. 3. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

Nález batohu před KD Krakov
Před vánočními svátky byl před KD Krakov nalezen batoh
s pánským oblečením a cennostmi.
Majitel ať se přihlásí v KD Krakov na vrátnici, tel.: 283 090 411.
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 K empů se mohou účastnit hráči všech výkonnostních skupin

Letní aktivity

Co tenis s výukou angličtiny?
Tenisová škola ESO letos na kurtech Tenis Ládví pořádá již devátý
ročník kempů s angličtinou.
Jde o standardní příměstské tábory, kdy rodiče své děti přivedou
ráno na osmou hodinu a odpoledne
ve čtyři si své ratolesti opět vyzvednou. Děti tak mají o denní zábavu
postaráno. Ráno a dopoledne se učí
tenis, ve volných chvílích angličtinu
(nejmenší formou her, pokročilejší
konverzují s lektorem), po obědě se
dva dny v týdnu pokračuje tenisem,
jednou se jde do kina/zoo, jednou

si děti zkusí beach volejbal, eventuálně procházku do lesa na hřiště
a v pátek mají turnaj a soutěže, vyhlašování vítězů ve všech kategoriích a tenisový (vědomostní) kvíz
spojený s hledáním pokladu. Jídlo
(dvakrát svačina a oběd) a pitný režim jsou samozřejmě zajištěny přímo na místě. V případě deště se jde
do tělocvičny v přilehlé škole, kempy tedy probíhají za každého počasí.
Tábory jsou určeny dětem od
4 do 15 let všech tenisových úrovní. Na začátku týdne jsou rozděle-

ny do skupin zhruba po čtyřech dle
věku a výkonnosti, každá skupinka
má svého trenéra/ku. Můžete tedy
přihlásit jak úplného začátečníka,
který ještě nedržel raketu v ruce
(první den kempu může být raketa
i zapůjčena), tak závodního hráče.
Každý k sobě dostane odpovídající
spoluhráče/soupeře.
Dozor nad dětmi mají zkušení
trenéři Tenisové školy ESO, kteří
mají mnohaleté zkušenosti s trénováním a s pořádáním předchozích
ročníků kempů.

Více informací:
 Cena: 2990 korun
– v ceně zahrnuto jídlo
(svačina, oběd a odpolední
svačina), pitný režim, trenéři,
tenisové kurty, sportoviště,
pojištění dětí a vstupné do kina
(je možno se přihlásit
i na jednotlivé dny
– cena 700 korun/den)
 Místo konání:
Tenisové kurty Ládví,
Chabařovická 4
 Termíny konání:
6.–10. 7., 13.–17. 7.,
20.–24. 7., 27.–31. 7.,
3.–7. 8., 10.–14. 8.,
17.–21. 8. a 24.–28. 8.
 www.tenisovykemp.cz
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Botanická
zahrada
hl. m. Prahy

Softbal

Nejlepší trenéři jsou v Joudrs
Softbalisté z Prahy 8 zaznamenali další obrovský úspěch. K těm sportovním získali čerstvě
i významné ocenění na poli trenérském. Z vyhlašování nejlepších trenérů za rok 2014 si odnesli hned pět z celkového počtu sedmi cen udílených Českou softbalovou asociací, z toho i trofej
nejcennější pro absolutního vítěze. Tím se stal
Tomáš Kusý, hlavní trenér české reprezentace
mužů a zároveň staronový kouč extraligového
týmu žen Joudrs.
A v kterých trenérských kategoriích „Joudrsáci“ zabodovali? Objevem roku se stal Tomáš
Jonke, hlavní trenér bohnického týmu kadetů, který si ze slavnostního vyhlašování odnesl i cenu veřejnosti. Tomáš zároveň působí coby
skaut i reprezentačního týmu juniorek, který
v loňském roce vybojoval pro Českou republiku
historický titul mistryň Evropy.
Nejlepší trenérkou mládeže se stala Eva Rendlová, která loni vedla tým kadetek Joudrs. Vítězem v kategorii mužských soutěží se stal Tomáš Kusý, který v uplynulé sezoně nejen dovedl
k českému mistrovskému titulu jako hlavní trenér tým Spektra, ale především vybojoval na
loňském evropském šampionátu v Havlíčkově
Brodě s českým mužským národním týmem titul mistrů Evropy, a to už potřetí v řadě.
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Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja
www.botanicka.cz

Program
na únor 2015
 SUŠKA_RAIS

do 21. 3. 2015
venkovní expozice, 9–16 hod.
Rozhledna bude pro návštěvníky
dostupná opět na jaře,
a to od 21. března 2015.

 Stromy

Příběhy, které ještě neznáte,
do 4. 1. 2015, venkovní expozice,
výstavní sál, 9–16 hod.

 Džungle, která nespí…

 P ředseda softbalového svazu Gabriel Waage
(vpravo) s trenérem Tomášem Kusým

Kusý tak po deseti letech obhájil své absolutní prvenství z roku 2004, kdy se vyhlašování
trenérských cen konalo naposledy. Česká softbalová asociace letos tuto tradici obnovila s cílem ukázat, že práce trenéra je pro český softbal
a jeho sportovní úspěchy posledních let nepostradatelnou a zaslouží si pozornost nejen sportovní veřejnosti. 

Večerní provázení, 9. 1.–21. 3.,
Fata Morgana, vždy v pátek od 18 hod.,
vstupné: dospělí 150 Kč/os., studenti,
děti do 15 let: 75 Kč/os., děti do 5 let:
zdarma. Na tuto akci se nevztahuje
žádná sleva pro ZTP či důchodce.
REZERVACE NUTNÁ NA
eva.vitova@botanicka.cz
nebo volejte na 603 582 191.

 Přednáškový cyklus 2015

Výstavní sál, vždy od 17.30, vstupné 20 Kč
12. 2. Řez okrasných dřevin – Bc. Tomáš
Vencálek
19. 2. Napříč Banátem. Za krajany
v českých vesnicích – Mgr. Eva Vítová, PhD.
26. 2. Čeští zahradníci 19. stol. Neznámé
zahrady, neznámé osudy – Jaromír Tlustý

 Ptáci, obdivuhodní stavitelé
do 1. 3., venkovní expozice,
výstavní sál, od 9 do 16 hod.

Změna programu vyhrazena.
Bližší informace najdete na www.botanicka.cz

Vánoce na písku
Už podesáté se setkali na krytých písečných kurtech v Chabařovické ulici olympionici
a významné sportovní osobnosti s dětmi z dětských domovů a sociálně slabých rodin
podpořených Českou olympijskou nadací. Pod vánočním stromečkem nalezlo spousty dárků
na 80 dětí. Akci podpořil a přivezl dětem cukroví i starosta Prahy 8 Roman Petrus
za doprovodu své zástupkyně Aleny Borhyové. -red-
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Volejbal

Kometa Praha pořádala turnaje

 Utkání se konala v tělocvičně ZŠ Na Šutce
Druhý lednový víkend byl na Kometě ve znamení turnajů v barevném volejbalu. V sobotu proběhl na ZŠ Na Šutce již šestnáctý ročník velkého
turnaje malých dětí všech středisek SK Komety
Praha, o den později pak krajské kolo barevného volejbalu.
V sobotu se v tělocvičně sešlo 25 Kometích družstev ze ZŠ Na Šutce, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Na Balabence a ZŠ Dolní Chabry se svými trenéry. O postupová místa do nedělního
krajského kola bojovalo 12 družstev žlutého
(1. a 2.třída), šest družstev oranžového
(2. a 3. třída) a sedm družstev červeného volejbalu (3. a 4. třída).
Od předchozích akcí se ale tento turnaj přece jenom lišil. Po patnáctileté spolupráci se klub
SK Kometa Praha a ZŠ Na Šutce dohodly, že do-

savadní spolupráci potvrdí titulem Partnerské
školy a tím zajistí budoucí rozvoj pro volejbalové
odvětví v regionu. Titul partnerské školy je o to
cennější, jelikož škol a klubů v České republice,
které tento titul smí užívat, není mnoho.
Do nedělního krajského kola se přihlásilo celkem 48 družstev z celé Prahy, z toho se ze soboty kvalifikovalo osm družstev Komety. Po sobotním maratonu tak naše děti čekaly další velké
boje o postup do republikového finále. Nakonec si ho zajistila družstva žlutého, oranžového
i červeného volejbalu.
Děti přišly podpořit v hojném počtu rodiče a po oba dny své děti hlasitě povzbuzovali. O průběh turnajů se staralo deset trenérů
a 20 děvčat rozhodčích z družstva starších žá-kpkyň a juniorek. 
www.praha
ZDARMA
8.cz
www.praha8.cz
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je k dostání pravidelně
na následujících místech:
 Ú
 MČ Praha 8, infocentrum,
tzv. Bílý dům,
U Meteoru 6,
Praha 8 – Libeň
 Ú
 MČ Praha 8,
Libeňský zámek,
Zenklova 1/35,
Praha 8 – Libeň
 N
 emocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
 P
 sychiatrická léčebna
Bohnice (hlavní budova),
Ústavní 91,
Praha 8 – Bohnice

 D
 ivadlo Karla Hackera,
Klapkova 26,
Praha 8 – Kobylisy
 K
 ulturní dům Ládví,
Burešova (Binarova)
1661/2, Praha – 8 Kobylisy
 B
 eachklub Ládví,
Chabařovická 4,
Praha 8 – Kobylisy
 C
 haberský dvůr,
Hrušovanské
náměstí 253/5,
Praha – Dolní Chabry,
184 00

 více na str.

5
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 Kulturní dům Krakov,
Těšínská 600,
Praha 8 – Bohnice
 B
 otanická zahrada hl. m.
Prahy, Nádvorní 134,
Praha 7 – Troja
 S
 vět pod Palmovkou,
nám. Dr. Václava
Holého 13, Praha 8 – Libeň
 D
 ětský klub Karlík,
Kollárova 6,
Praha 8 – Karlín

 únor 2015

 únor 2015 
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V případě vašeho zájmu
o uveřejnění v této rubrice
nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36,
e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.

JUBILEA

Nově narozené děti

LEDEN 2015
 Horn Matyáš
 Gürtler Stanislav

P
 aní Jarmila Oberguberová oslavila dne
7. ledna 98 let, do dalších let jí přejeme
hlavně hodně zdraví. Sousedé Hauserovi.

P
 aní Bohumila Černá dne 1. ledna 2015
 Tominec Jakub

oslavila 85 let. Přeje dcera Eva s rodinou
a sousedi. Gratulujeme.

 Richter Alex
 Matějíček Petr
 Peterková Kristýna
 Kratinová Anežka

 Zhukovskyy Vladyslav

 Tichý Vlastimil

SRPEN 2014

LISTOPAD 2014

 Šubrt Vojtěch
 Mrva Jakub
 Tasovská Sofie

ZÁŘÍ 2014
 Matyášek Ondřej
 Štolová Barbora
 Špivák Daniel

ŘÍJEN 2014
 Altschach Sebastian

 Dne 5. ledna 2015
oslavila v plné svěžesti
80. narozeniny paní
Irenka Jiroušková.
Paní Irena je rodačka
z Libně a téměř celý
svůj profesní život
učila na základních
školách v Kobylisích. Do
současnosti pracuje jako
asistentka pedagoga. MČ Praha 8, vedení
ZŠ a MŠ U Školské zahrady a kolegové přejí
do dalších let hodně zdraví a životního
optimismu.

ÚNOR 2015
P
 aní Vlastě Krejcarové ke krásným
 Nogolová Marie
K
 rautovi
Viktorie a Jonáš

 Svobodová Aneta
 Švihla Martin

 Tinlová Adéla
 Trenda Adam

90. narozeninám kilo zdraví, 10 deka
štěstí a moře sil do dalších let přejí
z celého srdce její hodní sousedé v domě
a gratulují k tomuto úžasnému životnímu
jubileu, ať jste stále tak zdráva a plna
sil a ať máte stále tak vynikající koláče
a buchty. Gratulujeme!

 Paní Jiřina Janoušková

 Jachanová Miroslava

v únoru slaví
85. narozeniny. Hodně
zdraví a radosti ze srdce
přeje rodina.

 Zmeková Adéla

 Vlková Elen

PROSINEC 2014

LEDEN 2014

 Burrow Tess Madlyn
 Drobilová Natálie

 Novák Jonáš

 Katolická Karolína
 Pánek David

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.

 Paní Marta Beranová
slaví 2. února své 92. narozeniny. „Všechno
nejlepší k narozeninám a i nadále pevné
zdraví přejí dcery Alena
a Líba, vnučka Anička
a pravnučka Martička.“

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.

 únor 2015 
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HVĚZDÁRNA
ĎÁBLICE

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel.: 283 910 644, e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na únor 2015
 Otevírací doba
Po 13.30–15.30, 18.00–21.00; St 19.00–21.00;
Čt 13.30–15.30, 19.00–21.00; Ne 14.00–16.00.

 PŘEDNÁŠ

KY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30
16. 2. Ing. Jiří Haleš: SOPEČNÁ ČINNOST
24. 2. Ing. Vladimír Novotný: Z ČEHO SE SKLÁDÁ VESMÍR

 POŘADY

(film. večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30
2. 2. a 9. 2. APOLLO 10, APOLLO 11

 POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30; St, Čt 19.00–21.00; Ne 14.00–16.00;
Po 2. a 9. 2. 20.00–21.00 za jasného počasí
Přístupné bez objednání
Denní obloha:
Slunce: povrch se skvrnami
Venuše: za dobrých podmínek
Noční obloha:
Měsíc: od 1. 2. do 5. 2. a od 21. 2. do 28. 2. nejlépe okolo 25. 2.
Jupiter: po celý únor
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy: po celý únor
Hvězdokupy, galaxie: za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy nebo pořad,
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu
a zakoupit publikace

 HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve St a Čt 18.00–19.00 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo
promítání filmů (záleží na počasí)

 ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St, Čt a Pá v 9.00 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 korun, pedagog. doprovod zdarma. Bližší
informace a objednávky na č. 283 910 644

 POHÁDKY (od tří let)
Ne 15. 2. od 10.15 Odkud svítí Sluníčko
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce příp. Venuše
		
VSTUPNÉ:

Pozorování oblohy

Pořady

dospělí

45 Kč

55 Kč

mládež

25 Kč

30 Kč

senioři (od 65 let)

40 Kč

50 Kč

Doprava: – k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136, tramvaj č. 10
a 10 minut pěšky
– s tanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 minut pěšky
– s tanice U spojů bus 202 a 10 minut pěšky

30
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zábava

!

Luštěte křížovku
o zajímavé ceny

Znění tajenky z minulého čísla: Leden studený, duben zelený

Sudoku (středně těžká)

Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8:
Karlín – nejstarší předměstí Prahy, jsou:

9

 Josef Pánek (Praha 8)
 Ivana Havlová (Praha 8)
 Vladimír Fiala (Praha 8)

8

6
4
8

3

4

6

3

7

3
9

6
7

4

vylosovaní výherci
obdrží knihu
„Praha 8 známá neznámá“,
vydanou ÚMČ Praha 8.

5

1

3
Správné znění tajenky z únorového čísla
nám zašlete nejpozději do 23. února 2015
na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také nový
e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

 únor 2015

www.praha8.cz
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ŘEMESLNÍCI

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ

A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně. Doprava
zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ

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

 MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY,

LAKY, stěrka + návštěva zdarma!
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ

A LAKÝRNICKÉ PRÁCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy – s tímto inzerátem sleva
10 %. Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

 PROVEDU MALÍŘSKÉ

a lakýrnické práce.
Tel.: 605 015 145,
nebo 222 946 268 po 17 hod.

 ZEDNÍK, MALÍŘ, rekonstrukce

i drobné opravy. Tel.: 604 676 694,
josef.bazant72@seznam.cz

 MALOVÁNÍ: byty, domy, chodby.
Zednické práce: omítky, štuky,
sdk. Tel.: 702 562 070.
Zn. Soukromník.

 HÁJEK ZEDNÍK, ŽIVNOSTNÍK.

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domků,
nebytových prostorů apod. Praha
a okolí. Tel.: 777 670 326.

 ZEDNICKÉ, obkladačské práce,
malířské a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz

 BROUŠENÍ PARKET + LAK:

235 Kč/m2. Malování bytů.
Tel.: 603 422 376.

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ,

řez stromů. Zahrady.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,

rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis,
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová.
www.nastrom.com

 REKONSTRUKCE BYTŮ

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE.

Kompletní rekonstrukce
a opravy i v panelových bytech.
Tel.: 608 278 778,
e-mail: elektrobyty@gmail.com

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY.
Nové el-rozvody i v panelových
bytech. Frézování drážek.
Stavební dokončení.
Tel.: 608 278 778.

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ –

NEPŘETRŽITĚ.
Opravy a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel,
van, el. ohřívačů, připojení
praček, myček, vodoměrů,
kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.

Tel.: 233 551 973, 728 324 916.

 INSTALATÉR. PRÁCE,

obklady, zed. rekonstrukce,
byt, dům. Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO

POTRUBÍ a kanalizace, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE

NA MÍRU, KOŽENKY,
POTAHOVÉ LÁTKY, MOLITANY
a ostatní čalounické potřeby,
U Pošty 1474/1, P-8 Libeň.
Po–Pá 8.30–13.00, 14.00–18.00.
Tel.: 284 822 181.

 TRUHLÁŘ S PRAXÍ

 ČISTÍME KOBERCE, sedačky,

postele, židle ap. mokrou
metodou profi stroji. Ručně
čistíme kožený nábytek, myjeme
okna a podlahy. Zbavíme vás
špíny, prachu, roztočů, alergenů
a skvrn různého původu. Rychle,
kvalitně a levně. Doprava Praha
ZDARMA. Tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz

 MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ

koberců a čalouněného nábytku.
Tel.: 604 711 750.

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV,

LCD, DVD, CD, videa, gramofony,
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop,
Tel.: 603 453 529.

 ŠICÍ STROJE – OPRAVY

A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů a overlocků. Revize
a opravy elektrospotřebičů
a nářadí. Autorizovaný servis
Singer, Klapkova 74, Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH

ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 –
opravy, úpravy, návrhy oděvů,
šití na míru. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA,

převody bytů do vlastnictví,
stanovy BD dle nového OZ,
zakládání SVJ. Tel.: 724 304 603.

 ELEKTROPRÁCE VŠEHO DRUHU,
hodinový manžel, spolehlivost.
Tel.: 284 687 436, 602 881 859.

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –

prádlo se snadno vytáhne ke
stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584.

nabízí výrobu i menšího nábytku,
výrobu a montáže kuchyňských
linek, vestavěných skříní,
plotů, pergol či různé opravy
na chatě, v domácnosti, etc.
Tel.: 775 034 757.

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246.

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ,

 KVALITNÍ STAVEBNÍ DOZOR,

sítě, markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

konzultace, příprava a vedení
staveb. Tel.: 724 249 849,
e-mail: stavitel.aa@email.cz

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ.
Tel.: 774 877 972.

SLUŽBY

 ŽEHLÍME ZA VÁS včetně

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
mezd, daňové evidence,
daňová přiznání k DPH, DPPO,
DPFO. Zprostředkování pojištění
osob, majetku. Kontakt:
Ing. Němcová. Tel.: 602 304 930,
e-mail: dana.nemcova@itssro.cz,
www.itsservis.cz

 ÚČETNICTVÍ – Mgr. Jolana
Jislová – zpracování účetnictví,
daňové evidence a daňových
přiznání. Rychle, precizně
a diskrétně. Nejen v Praze.
Tel.: 777 823 770,
jolana.jislova@seznam.cz
!! VYKLÍZENÍ, STĚHOVÁNÍ!!
Vyklízíme byty, sklepy, domy,
pozůstalosti atd. Odvoz starého
nábytku a i jiných nepotřebných
věcí z domácností i zahrady na
skládku. Tel.: 773 484 056.
 KONTEJNERY – odvoz odpadů
a suti, vyklízení – úklid.
Tel.: 775 565 353.

 HODINOVÝ MANŽEL – práce
elektro, voda a další. 40 let praxe
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135.

 HODINOVÝ MANŽEL –
profesionální pomocník pro
opravy, montáže a další pomoc
ve vaší domácnosti, na zahradě,
chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942.

 HODINOVÝ MANŽEL. Drobné
i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 737 272 779.

 HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170.

 PASPORTIZACE A ZAMĚŘOVÁNÍ
bytů, domů. Tel.: 724 304 603.

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
PC vám nabízí naše provozovna
v Lublinské 9. Naproti Penny
Marketu – www.pocitacekohout.cz
Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí–pátek, 13–19 hodin.

A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání
kuchyně. Spolehlivá firma od
roku 1999. Reference můžeme
zaslat předem. Sleva pro seniory
10 %. Více na www.demistav.cz
Tel.: 774 408 123.

 SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758.

dopravy. Tel.: 608 221 626.
Žehlení plus.

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD a SVJ.

ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.

Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

A ČALOUNĚNÍ – nejlevnější
mokré čištění v Praze 8. Doprava
zdarma! Tel.: 774 357 072.

 STAVEBNÍ PORADENSTVÍ pro

 ZPRACUJI VAŠE ÚČETNICTVÍ,

 STAVEBNÍ ROZPOČTY

 PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ

bytová družstva, společenství
vlastníků a soukromé investory
– Petr Diviš. Tel.: 777 246 553,
www.rozpocty-projekty.cz

– montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš.

daně, mzdy. Nabízím praktické
zkušenosti, dlouhodobou
spolupráci, poradenství, dobrou
cenu. Volejte. Tel.: 776 788 016.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

A PROJEKTY pozemních staveb,
poradenství Petr Diviš.
Tel.: 777 246 553,
www.rozpocty-projekty.cz
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NÁKUP – PRODEJ

 DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ
JIŽ 13 LET! Velký výběr
českých hraček najdete v naší
specializované prodejně
Ořechová 5, Praha 8.
Tel.: 604 287 794, e-shop:
drevenehracky-inna.cz

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400.

 KRÁLÍKY, SÁDLO, SLEPICE,
mák, vajíčka, brambory.
Tel.: 723 266 481.

 KOUP. ST. ŠPERKY

šperky, s brilianty i bez nich,
zl. mince, stř. předměty,
st. šavle, obrazy od E. Famíry,
drobné předměty z pozůstalosti
! INTERANTIK Praha 9, Pod
pekárnami 3, proti st. metra B
Vysočanská, úterý až pátek.
Tel.: 283 893 334,
Tel.: 605 829 440 od 10 do 17 hod.
VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY

A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz

 DOUČUJI MATEMATIKU

srozumitelně a přátelsky
VŠ, SŠ (i ZŠ), Tel.: 722 745 139.

 MATURITA pro dospělé

i absolventy ZŠ. www.danae.cz.
Tel.: 602 360 166.

 HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ
a rytmiky pro dospělé i děti.
Tel.: 737 667 904.
AUTO – MOTO

 FABII, OCTAVII – koupím horší

i havarovanou. Tel.: 602 889 740.
REALITY – POPTÁVKA

 HLEDÁM BYT KE KOUPI, 2+1,
3+1. Volejte. Tel.: 739 486 488.

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ

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 apod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013.
REALITY – PRONÁJEM

 HLEDÁM PRONÁJEM 1kk

nebo 1+1 po rek. nebo
novostavba u stanice metra „C“.
Tel.: 728 547 606, po 19 hod.
večer. Děkuji.

 PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
P-8 Vřesová 11, Velká Skála.
Tel.: 728 264 431.

 PRONAJMU GAR. STÁNÍ

v ul. Na Sypkém, cena 1500 Kč.
Tel.: 734 699 830.

 RODINA 2+1 DÍTĚ hledá byt
s hezkým okolím. 2+1–3+1
do 14 000 Kč s popl. Děkuji.
Tel.: 605 845 088.

 PRO SEBE a přítelkyni hledám

hezký byt na pronájem v P8, ale
může být i jinde. Stačí nám byt
do 40 m2 a s cenou do 12 000 Kč.
Záleží však na stavu a velikosti.
Děkuji. Tel.: 777 640 390.

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze

a okolí do 11. tis. nebo větší do
15. tis. vč. pop. Tel.: 603 257 202.

 NADACE B. MARTINŮ

pronajme nebytový prostor
v přízemí o celkové rozloze
68,60 m2 (předsíň, kancelář,
kuchyňka, WC) v Praze 8,
Kobylisích, samostatný vchod.
Kontakt: nadace@martinu.cz
nebo 601 584 787, pí Klementová.

 NEJVĚTŠÍ REALITNÍ

KANCELÁŘ V PRAZE 8, kancelář
M&M reality Klapkova ul.
– ZDARMA poradenství, posudky
pro dědictví, obstaráme
nemovitost, zajistíme prodej.
VOLEJTE 777 790 980.
ZDRAVÍ

 KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI,

DĚTI. Barvy, trvalé, melíry.
Stříhání bez mytí 60 Kč, dámy od
75 Kč. Praha 8 Čimice, Okořská
38. Tel.: 606 752 053, 233 556 612,
www.kadernictvi-mvasickova.cz

 BIOREZONANCE řeší:

rozumné hubnutí bez diet,
odstranění závislosti na nikotinu
a alkoholu. Tel.: 777 904 324,
www.biorezonance-masaze.cz

 PEDIKÚRA, masáže nohou.

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.
Tel.: 604 207 771.

Tel.: 774 877 972.
OSTATNÍ

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ

TĚLA a množství minerálů
i vitamínů ve vašem
organismu. Najde příčinu
i řešení při únavě, nadváze,
poruchách trávení, pálení žáhy,
vysokém tlaku, arytmii, bolesti
kloubů a zad. Tel.: 608 155 338.

 ODBORNÁ POMOC

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI

a tašek. Levné oděvy pro děti
a dospělé. Sídliště Bohnice,
ul. Zelenohorská 489/2.

 VĚNUJE NĚKDO nepotřebnou

šatní skříň (s nástavcem)
a nepotřebný (rozkládací) jídelní
stůl? Tel.: 722 745 139.

PSYCHOLOGA pro každého.
Dikrétní, rychlá a účinná.
www.terapeutkleisner.cz
Tel.: 607 751 073.

 HLEDÁME spolehlivého,

 MASÁŽE U MASÉRA, kvalitní

 PŘIJMU ZDRAVOTNÍ SESTRU

a levné. Tel.: 602 876 864.

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE –

přijímá pacienty. Tišická 396/1,
Praha 8. Tel.: 721 609 409.
info@healthy-smile.cz
KRÁSA

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

galvanickou žehličkou pro
vyhlazení a vyčištění pleti. Účinné
na aknózní pleť. Cena 600 Kč.
Karlín. Kontakt: 602 288 444.

šikovného vyučeného
malíře–lakýrníka s praxí v oboru.
Tel.: 603 432 476.
NEBO INSTRUMENTÁŘKU
do zubní ordinace v Praze 8.
Tel.: 737 084 532 večer.

 NOVĚ OTEVŘENO –

detskazeme.cz Rodinné centrum
– zaměřené na zdravé cvičení
dětí 0-6 let. Krátkého 4, P-9,
Vysočany. www.detskazeme.cz
Tel.: 608 938 232.

 ZDRAVOTNÍ SESTRA 64 let

hledá práci na 4–6 hod., i mimo
profesi. Tel.: 704 050 034.

v OV pro 2 automobily,
vel. 30 m2, v Hnězdenské 735/6,
Praha 8. Cena 299 000 Kč.
Tel.: 603 113 113.

 SHÁNÍM BYT NA PRODEJ

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ

dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,

KANCELÁŘ. Zajistíme vám –
prodej, pronájem nemovitosti.
Kompletní servis v oblasti
nemovitostí – nízké provize. Tel.:
608 703 343. www.1jmreality.cz
(kancelář Praha 9).

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ pleti.
Přípravky pro domácí péči. P8
– Velká Skála. Tel.: 602 305 395,
www.kosmetickamilada.cz

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ

 PRODÁM GARÁŽ

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ

REALITY – PRODEJ

DVA BYTY V PRAZE. Menší
byt pro dceru 1–2+1 a 3–4+1.
Platba hotově, mohu nechat
dlouhodobě bydlet, lze
i zadlužený nebo před privatizací.
Tel.: 608 661 664.
V PRAZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk.
VOLEJTE 732 623 271

 NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ

REALITY - SLUŽBY

Čumpelíkova v os. vl.
Tel.: 723 372 253/223 018 543.

Vřesová, 16 m2, osvětlení,
vzduchotechnika, otvírání
čipovou kartou. Cena dohodou.
Tel.: 602 455 010.

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ
Velká Skála – 125 000 Kč.
Tel.: 604 972 474.
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Ceník inzerce
1/2 strany

1/2 strany

1/3 strany

91 x 238 mm

186 x 117 mm

59 x 238 mm

66 000 Kč

33 000 Kč

33 000 Kč

22 200 Kč
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1/8 strany

186 x 77 mm

91 x 117 mm

186 x 56,5 mm

91 x 56,5 mm

22 200 Kč

16 800 Kč

16 800 Kč

8 400 Kč

60 x 77 mm

43,5 x 56,5 mm

1/16 strany

1/16 strany

1/32 strany

7 800 Kč

4 200 Kč

4 200 Kč

2 400 Kč
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Cena 2., 3. a 4. stánky obálky na spad 70 000 Kč
Řádková inzerce
• 102 Kč za řádek o 30 znacích

91 x 26 mm

43,5 x 26 mm

Slevy (nevztahuje se na řádkovou inzerci):
• 3 a více opakování inzerátu: 10 %
• 6 a více opakování inzerátu: 20 %
• agenturní provize: 15 %
(ceny jsou uvedeny včetně DPH

Osmička – Měsíčník Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 140 48 Praha8-Libeň
tel.: 222 805 136, 222 805 108 • e-mail: osmicka@praha8.cz • www.praha8.cz
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