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Zóny placeného stání zatím nevzniknou, 
magistrát je odložil na neurčito

Zákazníci na Karlínských farmářských trzích  
jsou velcí fajnšmekři, říká řezník Jiří Kořínek

V ulicích by se ještě letos měly objevit  
nové cyklostojany

Strážník z Prahy 8 cestou do práce  
zachránil člověka v metru

Radnice zahájila rozsáhlý jarní úklid  
osmého obvodu

Fórum: Jaké možnosti parkování mají občané  
ve „spleti paragrafů”?

V Bohnicích se uskuteční velký sportovní  
Den pro seniory

Divadlo Pod Palmovkou uvedlo hru Králova řeč. 
Hlavní roli vytvořil Martin Stránský

Noc kostelů se letos v Praze 8  
uskuteční 24. května

Na Vlachovce se zase začaly natáčet  
televizní pořady při dechovce. Filmování  
bude probíhat více než dvakrát měsíčně

V ZŠ Bohumila Hrabala odstartovali  
novou strategii výuky

Zprávy str. Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,
s jarem přišel čas na tradiční úklid, kterému se 

nevyhnul ani osmý obvod. Neuklízeli jsme však 

pouze na vlastních pozemcích, ale došlo i na ty 

vlastněné hlavním městem a dalšími subjekty, 

s jejichž čistotou jsme nebyli spokojeni. 

V souvislosti s tímto tématem bych rád vy-

jádřil velké poděkování a obdiv příznivcům geocachingu, kteří pravidelně 

v rámci svých akcí čistí chráněná území nejen Prahy 8 od odpadků a dal-

šího nepořádku. Tito lidé jsou zářným příkladem skutečných patronů 

přírody. Ve volném čase od ní nejen berou, ale též jí chtějí dávat, a ži-

votnímu prostředí pomáhají skutečnou fyzickou prací, nikoli pouze ústy. 

Proto mě mrzí, že se právě životní prostředí a jeho ochrana staly spíše 

abstraktními než skutečnými pojmy, zaklínadly používanými určitými je-

dinci a skupinami. Pro ně je zaštiťování přírodou a její ochranou spíše 

marketingovým či politickým tahákem, než reálným životním názorem.

Co mě jako příznivce nedotknutelnosti soukromí naopak těší, je no-

vela vyhlášky o ochraně dřevin, která vlastníkům oplocených pozemků 

zvyšuje pravomoci ohledně nakládání s vlastními stromy. Úbytku dře-

vin se ale není třeba obávat. Zahrádkáři nejsou magoři, aby popadali 

motorové pily a s úsměvem si ze svých léta pěstěných parcel dělali 

paseky. Určitě o vlastní zeleni rozhodnou lépe, než anonymní úředník 

kilometry daleko.

Závěrem přeji končícím středoškolákům šťastnou ruku při výběru 

maturitních otázek a úspěšný vstup do světa dospělých.
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Zpravodajství

Nové obchodní centrum Krakov  
získává svoji konečnou podobu
Na místě zchátralého a nevzhled-

ného nákupního střediska Krakov 

z počátku 80. let již vyrostlo nové 

stejnojmenné moderní obchodní 

Centrum Krakov. Byla dokonče-

na fasáda objektu a v současné 

době se intenzivně pracuje ze-

jména v interiéru. Začínají se také 

připravovat obchodní jednotky 

pro jejich následné předání ná-

jemcům k provedení jednotlivých 

vestaveb. 

V následujících měsících do-

jde ještě k rozsáhlým venkovním 

pracím, spočívajícím především 

v úpravě pozemní komunikace 

v Hnězdenské ulici, venkovního 

parkoviště a přípravě vjezdu do 

podzemního parkoviště Centra 

Krakov. Již započaly práce na re-

konstrukci pěší lávky přes Lodž-

skou ulici, která spojuje Centrum 

Krakov s objektem České pošty. 

Otevření nového obchodního cen-

tra je plánováno na podzim toho-

to roku na přelomu měsíců října 

a listopadu.

Centrum Krakov je umístěno 

uprostřed rozsáhlého bohnic-

kého sídliště, kde v nejbližším 

okolí, tedy v docházkové vzdá-

lenosti, žije 23 tisíc obyvatel. Ze 

zákaznického výzkumu, který 

si investor nechal udělat u spo-

lečnosti Incoma GfK (na otázky 

odpovídalo přes 300 respon-

dentů), vychází, že více než tři 

čtvrtiny dotázaných výstavbu 

nového obchodního centra vítají 

a předpokládají, že v něm budou 

nakupovat. U obyvatel nejbližší-

ho okolí tento ukazatel dosáhl do-

konce hodnoty 95 procent. Reál-

ná spádová zóna, tedy oblast, pro 

kterou bude centrum primárně 

určeno, čítá přibližně 70 tisíc oby-

vatel a zahrnuje vedle nejbližšího 

okolí centra také oblasti Čimic, 

Troje, Kobylis, Dolních Chaber, 

Ďáblic, Březiněvsi a obcí na sever 

od této oblasti.

Nový, moderní třípatrový ob-

jekt bude přístupný pěti vchody 

ve dvou úrovních. V přízemí z po-

vrchového parkoviště v Hnězden-

ské ulici, od autobusové zastáv-

ky z ulice Lodžská a z prostoru 

před Kulturním domem Krakov. 

Zvýšené přízemí pak bude pří-

stupné z východní strany objektu 

a z pěší lávky vedoucí přes Lod-

žskou ulici. Součástí centra bude 

parkoviště s kapacitou 300 par-

kovacích míst. Umístění přímo 

u autobusové zastávky Krakov 

zajišťuje také velmi dobrou do-

stupnost MHD. 

Na téměř 14 tisících metrech 

čtverečních obchodních ploch 

vznikne zhruba 100 obchodních 

jednotek. V přízemí lidé vedle su-

permarketu Billa najdou obchody 

a služby jako například drogerie, 

banky, tabák, lékárnu, čistírnu či 

kavárnu. Druhé patro bude zamě-

řeno na obchody s módou, obuví, 

sportovními potřebami či domá-

cími spotřebiči a ve 3. patře se 

návštěvníci mohou těšit na rychlé 

občerstvení a restaurace, dětský 

koutek a jednotky orientované na 

děti, zábavu, volný čas a sportov-

ní vyžití. -vk-

Takto vypadá budova  
nového Krakova na vizualizaci 
a v současnosti 
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Zpravodajství

Placené parkovací zóny  
odložil magistrát na neurčito
Ještě začátkem dubna tvrdil náměstek pri-

mátora Josef Nosek zástupcům jednotlivých 

městských částí, že zóny placeného stání bu-

dou zavedeny nejpozději do konce ledna 2014. 

Bohužel ale došlo k nečekanému obratu. Rada 

hlavního města totiž 16. dubna na svém za-

sedání neschválila připravený dokument, kte-

rý by parkovací zóny v Praze rozšířil i na další 

městské části včetně Prahy 8 a zároveň roz-

hodla o vytvoření zcela nového konceptu par-

kovacích zón. 

Vytvoření takového konceptu celé zavede-

ní zón placeného stání odloží nejméně o dva 

roky. To může mít velmi negativní důsledky 

nejen pro rezidenty městské části, kteří již 

v současné době těžko hledají místo k zapar-

kování, ale odrazí se i v dalším zhoršení život-

ního prostředí.

„Vnímáme argumenty volající po sjednocení 

systému parkovacích zón pro celou Prahu jako 

rozumné. Vždy nám vadila výlučnost každého 

obvodu, kdy se například obyvatel Libně po 

přejetí Libeňského mostu ocitá na jakémsi cizím 

území, kde bez zaplacení nezaparkuje. Nerozu-

mím však, proč s touto ideou přichází vedení 

města až nyní, kdy my a ostatní městské části 

podporující zavedení zón splnily vše, co nám vy-

hláška magistrátu ukládá,‟ prohlásil místosta-

rosta Prahy 8 Michal Švarc. „Rok jsme byli ma-

gistrátními politiky ubezpečováni, že zóny u nás 

budou zavedeny v původní podobě. Nechali 

jsme si vypracovat studie, projekty, obyva-

tele jsme prostřednictvím besed, anket, člán-

ků a letáků seznamovali s pravidly režimu zón 

a přesvědčovali je o jejich výhodnosti. Během 

senátních voleb jsme také uspořádali hlasování 

o zónách. To rozhodlo, ve kterých čtvrtích jsme 

o zavedení zažádali a kde nikoli. Zpoplatněné 

parkovací zóny v Karlíně a Dolní Libni měly být 

již dávno zavedeny. Zpoždění o tři roky bude 

mít devastující účinky na životní prostředí tam-

ních obyvatel,‟ odhadl Švarc. 

Drtivá většina obyvatel Karlína nemá své 

vlastní parkovací stání či garáž a musí si mís-

to k parkování hledat v ulicích, které jsou plné 

mimopražských aut. „Každodenním důkazem 

jsou desetitisíce projíždějících a parkujících mi-

mopražských aut v našem obvodě. Využívají 

uvedené čtvrti jako bezplatná P+R parkoviště. 

Rozhodnutí pražských radních je znehodnoce-

ním několikaleté práce úředníků a politiků na 

dotčených městských částech a zásadní finanční 

ztrátou při přípravě čítající jen v případě Prahy 8 

bezmála milion korun,‟ dodal místostarosta.

Praha 8 se proto nezávisle na vůli magistrátu 

rozhodla vypracovat studii zavedení vlastních 

parkovacích zón, které by byly pro rezidenty 

bezplatné. -red-

V Karlíně se často parkuje v „druhé řadě‟. Řada řidičů je mimopražských

Neopakujme  
minulost
To, co se stalo v Ústavu pro studium tota-

litních režimů (ÚSTR), mnou silně otřáslo. 

Nebojím se vše označit slovem „puč‟. Nic 

a ani nikdo nenaznačoval, že by s prací od-

volaného ředitele Hermana bylo něco v ne-

pořádku. Nepatřím mezi ty, kteří hned za 

vším vidí spiknutí. Ale fakta, která potvr-

dila dosazená ředitelka Foglová, dokládají, 

že se již na začátku roku 2013 tato paní 

sešla s předsedkyní Rady paní Petruškou 

Šustrovou. A začaly tajně, bez vědomí (?) 

Rady ÚSTR, do které Senát v novém slože-

ní dovolil nové členy,  připravovat Foglovou 

na post ředitelky a s týmem lidí pracovat 

na záměru, jak si práci ústavu představu-

jí. V souvislosti s tím, jak dopadly senátní 

volby na podzim 2012, kdy má dnes ČSSD 

spolu s KSČM a bývalými komunisty v Se-

nátu absolutní většinu, je evidentní, že jde 

o záměr, jak ústav rozložit. Aby se pak ča-

sem konstatovalo, že vlastně ničemu ne-

slouží, že je tudíž zbytečný a jediná mož-

nost, navíc s bonusem, jak ušetřit peníze 

daňových poplatníků, je jej zrušit. 

To, že ÚSTR vadí komunistům, není nic 

překvapivého. Ale proč tolik od počátku 

vadí sociálním demokratům? Bojí se prav-

dy, kterou je možné v archivech objevit? 

Nebo jde již i o předem vyjednanou do-

hodu o podmínkách a podpoře budoucího 

vládnutí sociálních demokratů po sněmov-

ních volbách 2014?

Na závěr si dovolím uvést slova čtenáře 

MF Dnes, kterému osud ústavu není lhos-

tejný: „Radním z „obnovené rady‟ může-

me „poděkovat‟ za ukázku totality, kterou 

oni ovšem mají pouze zkoumat a nikoliv 

praktikovat.‟

Daniela Filipiová 

e-mail: daniela@filipiova.cz

SeNáTORSKé OKéNKO
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Zpravodajství

Radnice 
vzdala hold 
Thatcherové
Radnice Prahy 8 v souvislosti se zprávou 

o úmrtí bývalé britské premiérky, baronky 

Margaret Thatcherové vyvěsila na Libeňský 

zámek na 24 hodin černou vlajku. „Chtěli 

jsme alespoň touto cestou vzdát hold člo-

věku, který měl pevné názory a velkou mě-

rou se spolu s dalšími světovými státníky 

zasloužil o naši svobodu a demokracii. Je 

škoda, že v současnosti takových politiků, 

kteří se nevezou na vlně populismu a mají 

zdravý rozum, citelně ubývá,‟ konstatoval 

starosta Prahy 8 Jiří Janků. -vk-

Nad Libeňským zámkem zavlála černá vlajka

V minulém čísle jsme informovali 
o termínech rekonstrukce v ulici 

U Sluncové. Ta se z důvodu 
rozhodnutí investora oproti 
původnímu plánu posunula 

a uskuteční se v termínu 6. května 
až 31. srpna. Výsledkem je zkrácení 

doby oprav o téměř dva měsíce. 

UPOZORNěNí

Praha schválila vyhlášku 
pro pouliční umělce
Zastupitelé hlavního města schválili obecně 

závaznou vyhlášku pro provozování buskingu 

(pouličního umění) v ulicích hlavního města. 

Dokument omezuje busking na některých ve-

řejně přístupných místech, obsahuje Etický 

kodex buskera a výčet míst, kde je busking 

zakázán zcela nebo ve formě hudební 

„Vyhlášku jsme připravili na základě praktic-

kých zkušeností z pilotního projektu, kdy byl 

busking dočasně povolen bez větší regulace. 

Nebylo lehké najít konsenzus mezi rezidenty 

a provozovateli pouličního umění. Do konečné 

verze byly zapracovány požadavky jednotli-

vých městských částí, které dostávaly v loň-

ském roce řadu podnětů, ale i stížností a to 

především na hlučnost některé produkce. Nic-

méně důležité je, že i Praha po vzoru světo-

vých metropolí busking definitivně podpořila,‟ 

uvedla pražská radní Aleksandra Udženija.

Nová vyhláška přesně definuje pouliční 

produkci, zakotvuje, že ji lze provozovat pod 

širým nebem a vymezuje místa, kde je tato 

produkce zakázána a kde omezena. Vyhláška 

nabude účinnosti 15. května 2013. 

Celé znění dokumentu včetně Etického ko-

dexu, Doporučení a mapy najdete v přílohách 

a jsou umístěny na webových stránkách hlav-

ního města. -red-

Hlavní město Praha hledá řešení, jak Praž-

skou linku důvěry daleko koncepčněji začle-

nit v rámci návazných služeb pro Pražany. 

O zrušení této služby Praha nikdy neuvažo-

vala. V současné době Pražskou linku důvěry 

provozuje Centrum sociálních služeb Praha, 

jehož náplní je ale pomoc lidem bez přístře-

ší a s tím spojené služby, jako jsou azylové 

domy, terénní služby nebo odborné sociální 

poradenství.

„Právě rozšiřování služeb v souvislosti 

s řešením problematiky bezdomovectví je 

důvodem, proč chceme služby, které s náplní 

činnosti centra nesouvisí, převést do jiného 

funkčnějšího režimu,‟ zdůvodnil záměr ná-

městek primátora pro sociální oblast a zdra-

votnictví Ivan Kabický.

Služby linky důvěry, RIAPSu a Pražského 

centra primární prevence využívá odlišná 

klientela. „Proto hledáme řešení, jak vytvo-

řit pro tyto služby nové podmínky pro jejich 

efektivnější fungování. Do doby, než se to 

podaří, bude jejich provoz nadále zajišťovat 

Centrum sociálních služeb Praha,‟ upřesnil 

náměstek Kabický.

Transformaci Pražské linky důvěry navr-

hovali před časem sami zaměstnanci. Její 

provoz měl být podporován v rámci gran-

tového systému. „Chápeme, že provoz této 

služby je finančně náročný a málokomu se 

chce do určité nejistoty. V řadě krajů je 

možné pozorovat, že se snaží tyto linky také 

omezovat. To ale není naším cílem, naopak 

chceme nalézt koncepčnější model fungová-

ní s možností napojení na návazné služby,‟ 

popsal Kabický.

Pražská linka důvěry zahájila provoz v roce 

1991. Ročně uskuteční přes 12 tisíc hovorů, 

z toho je přes osm tisíc smysluplných. „Opro-

ti minulosti zaznamenáváme pokles počtu 

hovorů. Naopak nám vzrostl počet mimo-

pražských volajících. Loni to bylo z celkového 

počtu přibližně 70 procent,‟ upřesnil ředitel 

Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.    

Linka důvěry poskytuje nonstop telefonic-

kou krizovou pomoc na čísle 222 580 697. 

Hlavní město Praha na její provoz ročně při-

spívá téměř čtyřmi miliony korun. Přitom 

nejde o bezplatnou službu. „Volající hradí 

poplatek operátorovi dle tarifu, který využí-

vá pro spojení s „pevnou linkou‟. V případě 

komunikace přes sociální sítě zase platí za 

internetové připojení,‟ vysvětlil ředitel Ján 

s tím, že dokud nebude rozhodnuto o dalším 

působení Pražské linky důvěry, tak se na je-

jím provozu nic nezmění. -red-

Linka důvěry má pokračovat, 
ale v jiném režimu
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Rozhovor

Na farmářské trhy na Karlínském náměstí za-

čal pardubický řezník Jiří Kořínek, několikaná-

sobný vítěz soutěže regionální potravina, jezdit 

před dvěma lety. Že patří mezi nejoblíbenější 

prodejce, lze usuzovat z téměř nikdy nekončící 

fronty před jeho dodávkou, odkud se pravidel-

ně každou sobotu line vůně čerstvých uzenin. 

„Karlínští zákazníci jsou  fajnšmekři, nenechají 

se opít rohlíkem,‟ skládá poklonu nakupujícím 

uzenář, vedle něhož se za pultem neúnavně 

ohání manželka. 

Jak vás napadlo nabízet svoje zboží 
v metropoli?

Jezdíme na různé akce, kolega, který má 

kozí farmu, nám před dvěma lety říkal, pojeď-

te s námi do Karlína. Tehdy jsme ještě neměli 

tohle auto a prodávali normálně na pultě.

Vaše firma má dlouholetou tradici, na 
vývěsním štítu stojí rok 1923...

Zakládal ji můj děda v Čáslavi. Po revoluci 

nám vrátili prodejnu, jsme už čtvrtá generace. 

Velkovýroba patří mému mladšímu bratrovi, 

my jezdíme prodávat. Když jsme viděli, že zá-

jem o kvalitní zboží je, řekli jsme si, že do toho 

půjdeme. Moje žena tvrdila, že v životě tohle 

dělat nechce. Ale když přišla o zaměstnání – 

dvacet let pracovala jako pošťačka – rozhodla 

se, že nás v tom nenechá samotné. Dcery v ro-

dinné tradici nepokračují, ale syn chce. Kdyby 

se nepřipravoval na maturitu, je tu s námi. 

Celé dopoledne se za pultem takřka ne-
zastavíte. Přibývají vám zákazníci, anebo 
vám je odlákají jiné farmářské trhy, kte-
rých je v metropoli čím dál víc?

Ano, trhů je víc, ale my si nemůžeme stěžo-

vat. Někteří k nám jezdí nakupovat přes půl Pra-

hy.  Řadu zákazníků poznávám, takže kolikrát 

ani nemusejí říkat, co chtějí, už to vím a sahám 

po konkrétním zboží. Pozorujeme třeba, jak ně-

které maminky začínaly chodit těhotné a teď už 

svoje děti vodí za ruce. Velmi se mi líbí i pro-

středí karlínských trhů, mají své kouzlo.

Co jde nejvíc na odbyt a jakými speciali-
tami se můžete pochlubit?

Jednou jde na odbyt to, pak zas ono, roli hra-

je i sezónnost. Teď na jaře se kupují špekáčky, 

párky, uzené, hovězí šunka, hovězí v pepři, to 

dělá málokdo. 

Jdeme cestou kvality. Tři čtvrtě roku vyrá-

bíme všechno bez lepku, protože si to lidé žá-

dají. Máme jen čtyři výrobky s lepkem, vinnou 

klobásu, jitrnice, prejt a babiččinu sekanou, 

protože ty prostě jinak udělat nejdou.

Spoustu receptů máme po dědovi, třeba 

klasické špekáčky. Dost lidí se ptá, kolik je 

v tom masa. „Jak prosím?‟ reaguju, tam je je-

nom maso a koření. Tlačenka je taky taková, 

jak se dělala dřív. Nechali jsme si namíchat 

koření, třeba do paštik, kam přidáváme napří-

klad medvědí česnek, koriandr, tymián. Mnozí 

dopředu odmítají bylinky, ale když ochutnají, 

vrací se a berou daleko větší kusy. 

Lidi jsou zvyklí, že je pořád někdo balamu-

tí, my se snažíme dělat věci poctivě, aby to 

zákazníci poznali. Maso bereme od speciálních 

dodavatelů z Orlických hor a Vysočiny.  

Klidu a vnoučat si doma asi moc neuži-
jete...

Náročné to je, ráno vstáváme ve tři čtvrtě 

na pět, večeříme o půl jedenácté, a přestože 

jsme celý den v kontaktu s masem, dáme si 

klidně i bůček. Pětkrát týdně vyrážíme pryč, 

v úterý jezdíme po vesnicích v okolí jako po-

jízdná prodejna, čtyřikrát jsme v Praze. 

Hodně se napsalo o tom, že na některých 
farmářských trzích prodávají podfukáři, 
kteří nabízejí zboží zakoupené v super-
marketech. Poznáte to?

Jistě. Jak můžou v březnu prodávat ředk-

vičky, rajčata, kedlubny, když mrzlo? Mezi fa-

lešnými farmáři je hodně světských, když jim 

nejdou kolotoče, vrhnou se na prodej. Uzeni-

nu, sýry nakoupí v supermarketech nebo si 

je nechají někde vyrobit, nakonec jsou dražší 

než my. Tady jsme taky zaznamenali takové 

pokusy. Ale poznali, že v našem oboru nema-

jí žádnou šanci. Zákazníci v Karlíně jsou velcí 

fajnšmekři, nároční, kteří se nenechají opít 

rohlíkem. 

Co si myslíte o těch, kteří odmítají vzít do 
úst uzeninu, protože škodí organismu?

Kvalitní párek jednou za čas neuškodí, ani 

vnoučatům se nebojím ho nabídnout. Vše se 

má jíst po troškách. -ddt-

ŘeZNíK A PRODeJCe NA FARMáŘSKýCH TRZíCH JIŘí KOŘíNeK ŘíKá:

Zákazníci v Karlíně jsou fajnšmekři

 Špekáčky vyrábíme 
přesně podle receptu 
mého dědy

Jiří Kořínek se za pultem musí ohánět.  
Zájem je velký
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Pozvánky

AKCE SOKOLA KARLÍN
od dubna 2013 začaly v sokole karlín hodiny jógy!

n  čtvrtky od 11 hod. do 12 hod. jóga pro seniory
n  čtvrtky od 10 hod. do 11 hod. jóga pro maminky s miminky
n  čtvrtky od 12hod. do 13 hod. jóga pro začátečníky
První hodina zdarma přijďte si vyzkoušet
Hodina stojí 80 korun, s sebou vezměte pohodlné oblečení a podložku. 
Cvičí se na boso
n  18. 5. 2013 – 4. ročník záchrany sněhurky (pražská Stromovka)
n  31. 5. – 2. 6. 2013 – pobyt v přírodě spojený s oslavou dne dětí (Nová 

Paka)

PŘÍPADNÉ INFORMACE V KANCELÁŘI SOKOLA KARLÍN MALÉHO 1,  
PRAHA 8-KARLÍN, NEBO NA E-MAILU: SOKOL.KARLIN@VOLNY.CZ.
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Doprava

Den dopravní  
bezpečnosti  
se vydařil
Na veřejném dopravním hřišti ZŠ Glowackého 

na bohnickém sídlišti se 11. dubna uskutečnil 

Velký den dopravní bezpečnosti. Připravené 

atrakce a aktivity potěšily malé i velké. Děti se 

mohly vyřádit na skákacích hradech či na dis-

kotékách a zúčastnit se mnoha připravených 

soutěží. Tatínkové a maminky si na simuláto-

rech zkusili, co obnáší přímý náraz ve třicetiki-

lometrové rychlosti, či jak se cítí pasažér auto-

mobilu při převrácení vozidla. Návštěvníci měli 

možnost si vyzkoušet „nástrahy‟ největšího 

pražského dopravního hřiště, jehož součástí 

jsou i originální prvky jako benzínová pumpa, 

vlakový přejezd či stanoviště taxi. Nad správ-

ným projížděním hřištěm dohlíželi příslušníci 

Městské policie, kteří dětem pomáhali v osvo-

jení základních pravidel silničního provozu. „Po-

těšila nás neobvykle vysoká účast a zájem rodi-

čů připomenout dětem i sobě nebezpečí, které 

na silnicích a ulicích na účastníky provozu číhá. 

Důkazem smysluplnosti těchto preventivních 

akcí je klesající počet zraněných a usmrcených 

při dopravních nehodách v našem obvodě,‟ řekl 

zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc.  

Dopravní hřiště při ZŠ Glowackého je se 

svou rozlohou přibližně 4500 m2 největším do-

pravním hřištěm v Praze. Celý areál je bezba-

riérový a vstup zdarma.  -red-

Konečně nastalo jaro a do ulic vy-

razilo mnoho cyklistů. I proto rad-

nice urychlila přípravy na zbudo-

vání veřejných stojanů, u nichž si 

může každý uzamknout své jízdní 

kolo. „Cyklistiku v Praze 8 podpo-

rujeme dlouhodobě. Vedle stále 

snazšího pohybu cyklistů je ale 

také potřeba, aby měli své bicykly 

kam zaparkovat. Zatím jsme vy-

brali zhruba dvacet míst, kde by-

chom cyklostojany rádi umístili – 

jde především o školy, polikliniky 

a další místa, kde je výskyt cyklis-

tů nejvyšší,‟ uvedl místostarosta 

Prahy 8 Michal Švarc.

Budované cyklostojany budou 

mít tvar obráceného písmene U, 

což je univerzální tvar vhodný 

pro všechny typy a velikosti kol. 

Cyklostojany jsou nerezové, kot-

vené hluboko pod povrchem a je 

obtížné je poškodit. „Výhodou je, 

že jsou v podstatě bezúdržbové, 

takže by radnici neměly stát v ná-

sledujících letech v podstatě žádné 

peníze,‟ doplnil Švarc. Zbudování 

cyklostojanů zaplatí hlavní město 

prostřednictvím Technické správy 

komunikací, takže i přesný termín 

realizace se odvíjí od možností TSK 

projekt financovat. Cílem MČ Pra-

ha 8 je umístit stojany na vybraná 

místa ještě v letošním roce. Cyk-

lostojany budou na uvedená místa 

instalovány, pokud tomu nebudou 

bránit objektivní důvody, například 

inženýrské sítě v chodnících.

Pokud vám v přehledu nějaké 

místo chybí, sdělte nám ho. Ná-

vrhy je možné posílat na michal.

svarc@praha8.cz nebo volat pří-

mo místostarostovi na telefonní 

číslo 606 035 260. -red-

Karlín, Palmovka a Bohnice získají cyklostojany

n Aquacentrum Šutka
n ZŠ Na Šutce
n ZŠ Hovorčovická
n ZŠ Glowackého
n ZŠ Svídnická
n ZŠ Chabařovická
n ZŠ Na Slovance
n ZŠ Dolákova
n ZŠ Ústavní
n Čimická 780/61 (areál Draháň)
n Lodžská 598/3 (pošta)

n Zhořelecká 514/2 (Albert)
n Čumpelíkova 1764/2 (lékárna)
n Sokolovská 40/57
n Sokolovská 260/143
n Sokolovská (metro Florenc)
n Sokolovská (metro Křižíkova)
n Křižíkova (metro Křižíkova)
n Zenklova (metro Palmovka)
n Zenklova 2/37 (TJ Sokol)
n Na Žertvách 132/24
n ÚMČ Praha 8 – Na Košince 502/1

Navržená místa pro cyklostojany:

Cyklisté získají možnost 
zaparkovat své stroje

Akce se kromě mítostarosty Prahy 8 Michala 
Švarce (vlevo) zúčastnil i zástupce organizace 
BeSIP Jaroslav Kučera

Dopravní 
hřiště 
bylo plně 
vytíženo

Návštěvníci 
si vyzkou-
šeli, jak vy-
padá náraz 
v rychlosti 
30 km za 
hodinu
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Bezpečnost

Na Bulovce proběhlo požární cvičení
Na I. interním oddělení Nemocni-

ce Na Bulovce hořelo. Naštěstí šlo 

pouze o simulovaný požár, který 

měl za úkol prověřit reakci hasičů 

i personálu nemocnice na neče-

kanou krizovou situaci. Zástupci 

nemocnice i hasiči byli s průbě-

hem cvičného zásahu spokojeni 

a pacienti tedy mohou být klidní - 

v případě nehody o ně bude rychle 

a dobře postaráno.

V 9 hodin ráno ohlásili zaměst-

nanci požár v místnosti archívu 

v půdním prostoru pavilonu č. 4 

(takzvané Vychovatelně) s tím, že 

v místnosti se mají údajně nachá-

zet osoby ze zdravotnického per-

sonálu. Během deseti minut byli 

na místě hasiči z třetího hasičské-

ho sboru z Holešovic. Záchrana 

dvou osob jim trvala jen několik 

málo minut. Poté zachraňovali 

zdravotnický materiál a fiktivní 

požár dostali pod kontrolu. 

„Fiktivní požár byl komplikován, 

jako téměř v každém zdravotnic-

kém zařízení, přítomností imobil-

ních osob, a zde ještě navíc nale-

zeným zdravotnickým materiálem 

v prostoru archívu, který jsme 

museli evakuovat a zachraňovat. 

Na místě byly také nalezeny oso-

by, které byly požárem odříznuty 

a zachraňovali jsme je pomocí vy-

váděcích masek,‟ řekl po zásahu 

vedoucí směny HZS hl. m. Prahy 

Miloš Němec. „Při zásahu samot-

ném jsme na překvapení nenara-

zili, složitější to bylo při příjezdu 

k němu, kdy ve spletitých uličkách 

technika složitě projížděla. To se 

ale nedá ovlivnit, proto se také 

tato cvičení provádějí, abychom si 

ověřili dojezdové časy a možnost 

průjezdu v běžných podmínkách,‟ 

dodal.

S cvičením byl spokojený také 

ředitel Nemocnice Na Bulovce Petr 

Zajíc. „Šlo naštěstí jen o cviče-

ní, ale štěstí přeje připraveným. 

O připravenosti hasičů nikdo nepo-

chybuje, připravena musí být i ta 

druhá strana, tedy ten, kdo požár 

či jinou krizovou situaci ohlašuje, 

a to jsou naši zaměstnanci,‟ sdělil 

ředitel. -red- 

Hasiči zasahovali v půdním prostoru 
takzvané Vychovatelny

Strážník Městské policie Praha 8 v polovině 

dubna prokázal, že služba pro něj v podsta-

tě nikdy nekončí. Když jel metrem na denní 

směnu, bylo před šestou hodinou ráno. Ve 

stanici metra Vyšehrad si všiml, že muž, kte-

rý sedí naproti, má nezdravou barvu, nehý-

be se a patrně nedýchá. Strážník ho oslovil, 

dotyčný však nereagoval, a tak se strážník 

pokusil nahmatat puls, ovšem bez výsled-

ku. V tu chvíli již měl policista jasno – muže 

v bezvědomí ze sedačky položil na zem 

v soupravě metra a zahájil nepřímou masáž 

srdce. Asi po minutě se mu podařilo obnovit 

životní funkce a muž začal se strážníkem ko-

munikovat. Ten jej ve stanici metra Muzeum 

vynesl ze soupravy na nástupiště, kde zjistil, 

že záchranná služba je již na cestě. Záchra-

náři si jej převzali do péče s podezřením na 

akutní srdeční příhodu.

To je však jen jeden případ z mnoha dal-

ších, kde strážník pomáhal zachránit život. 

Činností městské policie není jen to, že kon-

troluje veřejný pořádek, dohlíží na bezpeč-

nost a plynulost silničního provozu a pomáhá 

zabezpečovat různé větší akce prostřednic-

tvím bezpečnostních opatření. Strážníci musí 

zvládat spoustu jiných úkolů – od dohlížení 

na děti před školami v době ukončení vyučo-

vání, přes parkovou policii, řešení drobných 

krádeží, konfrontace s osobami bez domova 

nebo drogově závislými, až po záchranu lid-

ského života. 

Ostatně třeba právě strážníci z Prahy 8 byli 

před dvěma lety u brutálního útoku jednoho 

muže na druhého ve stanici metra Florenc. 

Tehdy spolu s kolegy z hlídkového útvaru 

nejen zadrželi útočníka, ale navíc zachránili 

život napadenému, který měl prořízlou část 

krku. -vk-

Strážník cestou do služby zachránil člověka 

Figurantům byly nasazeny vyváděcí masky
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Geocacheři opět pomohli přírodě
Již popáté se příznivci geocachingu rozhodli, že 

vyčistí předem vybrané chráněné území v Pra-

ze 8 od odpadků, kterých se tam zbavili někteří 

„spoluobčané‟. Po říjnovém úklidu Velké skály 

si tentokrát zvolili Okrouhlík. 

I přes relativně špatné počasí akce opět 

přilákala přes stovku milovníků přírody všech 

věkových kategorií. Ti za zhruba dvě hodiny 

naplnili pětitunový kontejner odpadem různé-

ho druhu. „Podle GPS navigace nachodil každý 

účastník při úklidu skoro tři kilometry,‟ infor-

moval organizátor úklidu Otto Šleger.

Akci podpořily MČ Praha 8 a společnost Ipo-

dec – Čisté město, které poskytly techniku, 

nářadí a pomůcky pro úklid nepořádku. -jf-

Životní prostředí

Úklidové akce se zúčastnilo přes sto dobrovolníků

Odpadky se začaly kupit velmi rychle

Nejzajímavějším 
„nálezem‟ 
byla zřejmě 
kancelářská  
židle

Řada účastníků brala úklid 
s úsměvem
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Životní prostředí

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 Lubomír Korynta, tel. 222 805 630.

Harmonogram přistavení velkobjemových kontejnerů  
na červen bude k nahlédnutí na webových stránkách 
Prahy 8 již od 1. 6. 2013. 

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně patří?
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC 
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří?
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.

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů KVěTeN 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Štěpničná (parkoviště) 7. 5. 13.00–17.00

Tanvaldská (proti domu č.1) 7. 5. 14.00–18.00

Trojská x Nad Trojou 7. 5. 15.00–19.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 9. 5. 13.00–17.00

Na Žertvách x Heydukova 9. 5. 14.00–18.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 9. 5. 15.00–19.00

Frýdlantská  
(parkoviště u Žernosecké) 10. 5. 13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou  
(parkoviště) 10. 5. 14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky 10. 5. 15.00–19.00

Braunerova x Konšelská 11. 5. 8.00–12.00

Pobřežní x Thámova 11. 5. 9.00–13.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 11. 5. 10.00–14.00

Roudnická (za Bešťákovou) 13. 5. 13.00–17.00

Nad Popelářkou 13. 5. 14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická 14. 5. 13.00–17.00

Na Žertvách x nám. B. Hrabala 14. 5. 14.00–18.00

Lindavská 15. 5. 13.00–17.00

Uzavřená 15. 5. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 16. 5. 13.00–17.00

Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 16. 5. 14.00–18.00

Na Přesypu x Pod Přesypem 16. 5. 15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická 17. 5. 13.00–17.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 17. 5. 14.00–18.00

Kurkova (parkoviště) 18. 5. 8.00–12.00

U Sluncové x Za Invalidovnou  
(parkoviště) 20. 5. 14.00–18.00

Dolákova x Hackerova x Kusého 21. 5. 13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí 21. 5. 14.00–18.00

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 22. 5. 13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská 22. 5. 14.00–18.00

Drahorádova 23. 5. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) 23. 5. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží  
(východní konec) 24. 5. 13.00–17.00

Havlínova x Pohnertova 24. 5. 14.00–18.00

Havránkova x Šimůnkova 24. 5. 15.00–19.00

Křivenická x Čimická 25. 5. 9.00–13.00

Stejskalova x U Rokytky 25. 5. 10.00–14.00

V Zámcích (u domu 51 / 64) 27. 5. 13.00–17.00

Janečkova 27. 5. 14.00–18.00

U Pekařky 28. 5. 13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská 28. 5. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 29. 5. 13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická 29. 5. 14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce 30. 5. 13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce 30. 5. 14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém 31. 5. 13.00–17.00

Korycanská x K Ládví 31. 5. 14.00–18.00

HARMONOGRAM VeLKOOBJeMOVýCH KONTeJNeRů  
NA BIOODPAD – KVěTeN 2013

Bohnice: Sopotská x Bydhošťská 11. 5. 9.00–12.00

Čimice: Turská x K Větrolamu 18. 5. 9.00–12.00 

Kobylisy: Javorová x Březová 11. 5. 13.00–16.00

Libeň: U Pekařky x Pod Bání 19. 5. 13.00–16.00

Libeň: Střížkovská 733/64 25. 5. 13.00–16.00

Mimořádně bude Městskou částí Praha 8  
přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad

Klecanská x Na Ládví 18. 5. 9.00–12.00

Nad Strání x Na Jabloňce 19. 5. 13.00–16.00

Havlínova x Klíčanská 18. 5. 9.00–12.00

Služská x Přemyšlenská 18. 5. 9.00–12.00
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Životní prostředí

Radnice osmého obvodu připravila na so-

botu 11. května další ročník akce „Psí den‟. 

Součástí výchovně - zábavného programu, 

který proběhne na psí louce v Libni, bude  

již tradičně soutěž o osmičkového voříška. 

Letošní předsedkyní poroty bude Alena Smo-

líková, mistryně Evropy v dogdancingu a dogf-

risbee.

„Akce se již tradičně setkává s mimořádným 

zájmem. Hlavním tahákem je soutěž, na kte-

ré dostávají prostor voříšci a ne čisté rasy, jak 

bývá na soutěžích zvykem,‟ uvedl starosta Pra-

hy 8 Jiří Janků, který nad akcí převzal záštitu. 

O titul „Osmičkového voříška‟ bude letos soutě-

žit zhruba pět desítek kříženců z celé Prahy.

„Vedle projektu Řidičák pro Vašeho pejska 

a rozšiřování psích luk je to další akce, jejímž 

smyslem je, více či méně zábavnou formou, 

poukázat na zodpovědnost při držení psa  

a důležitost správné výchovy. Správný pří-

stup k držení psa má pak samozřejmě vliv 

i na životní prostor nepejskařů,‟ prohlási-

la místostarostka Prahy 8 Vladimíra Lud-

ková. Součástí programu „Psího dne‟ bude 

kromě soutěže také ukázka dogdancing  

a dogfrisbee, ukázky práce záchranářských 

psů (Základní kynologická brigáda Praha), 

předvedení první pomoci čtyřnohému příte-

li (Veterinární záchranná služba PET-MEDIC), 

odchytové techniky, ukázky práce a výcvi-

ku psovodů Městské policie hl. m. Prahy, 

prezentace Základní kynologické organiza-

ce Kobylisy a v neposlední řadě doprovodný 

program pro děti a občerstvení. Připraveny 

jsou také časopisy pro pejskaře a brožury  

o výchově a výcviku, výživové poradenství 

a konzultace.

„Psí den‟ se bude konat na psí louce u ulice 

U Meteoru v Praze 8 od 10 hodin, kdy zároveň 

začne soutěž „Osmičkový voříšek‟. Ukončení 

programu se předpokládá ve 14 hodin. Vstup-

né je zdarma. Majitelé psů musí počítat s tím, 

že vstup psa na akci bude podmíněn platným 

očkovacím průkazem.  -hš-

 Důležité informace z okolí bezplatně přímo na Váš mobilní telefon

Jak se ke službě přihlásit?

Kompletní servis (T1)
• Kompletní zpravodajství
• Praktické informace
• Volný čas a kultura

Volný čas a kultura (T3)
• kulturní akce, koncerty, farmářské trhy
• akce MČ pro děti i rodiče

Praktické informace z Vašeho okolí (T2)
• přistavení kontejneru do Vaší ulice    
• dopravní uzavírky, blokové čištění aj. 

1. Zasláním registrační SMS na telefonní číslo 222 805 111, a to ve tvaru:
Pro odběr kompletního servisu (Praktické informace z okolí + Kultura a volný čas):
registruj mezera praha mezera 8 mezera jmeno ulice mezera cislo orientacni mezera T1
Pro odběr praktických informací z okolí:
registruj mezera praha mezera 8 mezera jmeno ulice mezera cislo orientacni mezera T2
Pro odběr volného času a kultury:
rregistruj mezera praha mezera 8 mezera jmeno ulice mezera cislo orientacni mezera T3

2. Přes internet 
Formulář je k dispozici na adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/praha8

3. Osobně na úřadu osmé městské části
Se zaregistrováním Vám pomohou na informacích ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6.

Voříšci na libeňské louce  
opět dostanou hlavní slovo

V botanické mají 
moruši čínskou
Starosta Prahy 8 Jiří Janků (vpravo) spolu 

s ředitelem firmy IPODEC - Čisté město Kar-

lem Vančurou zasadili v Botanické zahradě 

v Troji unikátní strom – moruši čínskou. Mělo 

by se v současnosti jednat o jediný exemplář 

v botanických zahradách či parcích na území 

Česka. Moruše čínská je pět až sedm metrů 

vysoký strom. Vyrostla ze semínka, které 

zahrada zasela v roce 2003. -jf-



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

12 květen 2013

Radnice pořádala Den Země

Na prostranství před „bílým domem‟ se  

22. dubna uskutečnil tradiční Den Země. Od 9 

do 15 hodin se všichni příchozí mohli seznámit 

s tím, jak šetřit energii a vodu, jak třídit od-

pad, a to včetně elektrospotřebičů, především 

děti se dozvěděly řadu zajímavých informací 

o přírodě. Společnost IPODEC – Čisté měs-

to představila nový čisticí vůz s filtrem pra-

chových částic. Na akci se vedle MČ Praha 8 

podílely i Lesy hl. m. Prahy, Obvodní mysli-

vecký spolek Praha 8, Mladí ochránci přírody 

Sůvy a Magistrát hl. m. Prahy.  -red-

Životní prostředí

Jarní úklid je 
v plném proudu
Radnice Prahy 8 se pustila do jarního úklidu 

- z pozemků patřících jak městské části, tak ji-

ných vlastníků již druhý měsíc postupně odklízí 

drobný a navátý odpad. 

Ve snaze o čistší „osmičku‟ pomáhají také 

geocacheři v rámci CITO aktivit, projekt 

Čistá osmička i odstraňování nelegální re-

klamy.

„Pozemky, které máme ve vlastní sprá-

vě, jsou již uklizeny. Nejsme však spokojeni 

s čistotou pozemků, které jsou ve vlastnictví 

hlavního města nebo jiných subjektů. Proto 

jsme ve spolupráci se společností IPODEC – 

Čisté město zahájili vlastní úklid, zaměřený na 

všechna volně dostupná místa, kde se po zimě 

vyskytuje navátý drobný odpad, nebo která 

jsou více zatížena, například okolí zastávek 

MHD,‟ uvedl starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Nad rámec běžného úklidu jde i projekt 

Čistá osmička, který v Praze 8 funguje již od 

roku 2009. Jedná se o nadstandardní čiště-

ní ulic, které hradí radnice Prahy 8 ze svých 

prostředků, tzn. nad rámec úklidu, zajišťova-

ný hl. m. Prahou prostřednictvím Technické 

správy komunikací hl. m. Prahy. Úklid, který 

probíhá od dubna do října, provádí IPODEC – 

Čisté město. 

Na odklízení nepořádku navazuje také od-

straňování nelegální reklamy. „S nástupem 

jara jsme zvýšili četnost i tohoto úklidu,‟ sdělil 

starosta.  -red-

Další psi získají „řidičák‟
Radnice Prahy 8 připravila další ročník 

akce Řidičák pro Vašeho pejska. „Jedná se  

o výcvikový kurz pro psy několika věkových 

kategorií. Ti, kteří se zúčastní výcviku a složí 

závěrečnou zkoušku, získají certifikát,‟ infor-

movala zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vla-

dimíra Ludková. „Chceme-li mít v Praze 8 vy-

chované psy, je tohle jedna z cest, jak k tomu 

přispět. Podobné je to v případě psích luk, kte-

rých má městská část pět. Pokud chceme mít 

parky bez pobíhajících psů, měli bychom jim 

umožnit volný výběh jinde. Jakákoliv podobná 

aktivita je proto přínosem i pro nepejskaře,‟ 

dodala. Kurz je vedený zkušenými kynology. 

Probíhat bude v květnu a červnu, závěrečná 

zkouška bude v září.  -hš- 

Poděkování
Rád bych poděkoval za profesionální přístup 

pracovníků, kteří se starají o zeleň v blízkosti 

Šimůnkovy ulice. Velmi oceňuji i jejich velkou 

ochotu při debatách s občany. 

František Klich, Šimůnkova ulice

Krátce

Děti si 
mohly 
čisticí 
techniku 
samy 
vyzkoušet 
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Pozvánky
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Jaké možnosti parkování mají občané ve   „spleti paragrafů”?

Fórum

„Místní komunikace je veřejně přístupná po-
zemní komunikace, která slouží převážně míst-
ní dopravě na území obce.‟ Tolik citace ze zá-
kona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Důležité je slovní spojení „veřejně přístupná‟. 
Z něho plyne, že na komunikaci se může po-
hybovat jakýkoliv automobil splňující technické 
parametry a může také parkovat na určených 
místech bez ohledu na písmena ve státní po-
znávací značce. O nějakém omezení ani slovo. 
Prostě žádná dopravní značka zakazující vjezd 
automobilům s „eskem‟ v SPZ neexistuje a ni-
kdy existovat nebude. I když obyvatelům uliček 
v okolí metra Kobylisy by se to jistě líbilo a já se 
jim při každodenní záplavě aut s „eskem‟ před 
jejich domy ani nedivím.

Má problém s parkováním nějaké snadné ře-
šení? Parkovací zóny. Snad. Ale zdůrazňuji, že 

se jedná o regulaci a nikoliv o jistotu, že budu 
mít před svým barákem pro sebe rezervované 
místo. 

Ale zase lepší něco, než nic. I když při sou-
časných názorových veletočích na magistrátu, 
který o zavedení zón rozhoduje, se zóny v Kar-
líně a Dolní Libni rozplývají v mlze.

Parkovací domy. Jsem jednoznačně pro. Ale 
kdo má být investorem? Obec či soukromník? 
Obec na jejich provozu nemusí vydělávat, ale 
pokrýt náklady jistě bude chtít. Soukromník vy-
dělávat chtít bude. Vždyť proč by jinak investo-
val své peníze. Ale bude o ně vůbec zájem? Ve 
chvíli, kdy jsou lidé zvyklí mít něco zadarmo, 
tak se jim nechce příliš platit. A postavit za de-
sítky miliónů korun parkovací dům, který bude 
poloprázdný, není příliš dobrý podnikatelský 
projekt.

Více parkovišť P+R na okrajích metropole. 
Určitě ano. Ale jsme v Praze, kde jsou velké 
problémy s pozemky a město tolik vhodných lo-
kalit nemá. O financích ani nemluvě.

Chtěl bych čtenářům předložit jednoduché 
řešení, ale takové neexistuje. Ideální by byl mix 
všech tří uvedených možností.

Tomáš Mrázek
zastupitel MČ Praha 8 
za ODS

ODS Praha 8: Jednoduché řešení neexistuje, bohužel

Otázku z dílny KSČM vidíte v titulku. Kdybych 
měl parafrázovat klasika, tak bych musel na-
psat, že otázka je doslova takovým parkovacím 
oříškem. Odpovědí na takto zvláštně položenou 
otázku by pak bylo, že občané mají ve spleti pa-
ragrafů opravdu malou šanci zaparkovat. Nyní 
trochu vážněji. 

Otázce parkování se ČSSD jako jediná stra-
na na Praze 8 věnuje nepřetržitě několik let. 
Opakovaně, jak zde ve fóru, tak na zastupitel-
stvech i komisích, jsme představovali své ná-
vrhy na parkovací systém v problematických 
částech naší městské části. Najdete jej i na na-
šich webových stránkách www.cssdpraha8.cz. 
Bohužel pravicové strany řadu let, tedy nejen 
toto volební období, na tyto návrhy nereagovaly 
a raději se věnovaly různým anketám, dotazům 
a šetřením. To, že se jednalo o vyhozené peníze 
a ztracený čas, je dnes jasné. 

Před časem pravicová koalice na magistrátu 
dala pokyn pravicové koalici na Praze 8, aby 
připravila svůj návrh v této oblasti. Tedy ne 
návrh, jak bude vypadat systém parkování, ale 
jak budou vymezeny ulice pro placené parko-
vání. Načež, po vyhotovení tohoto návrhu, tato 
pravicová magistrátní koalice vše zase zrušila. 

Ztracené finanční prostředky budou radnice po-
žadovat po magistrátu. Vše se tedy kompletně 
zablokovalo a znovu se začne „rokovat‟. Výsle-
dek má být za cca dva roky, tedy po volbách. To 
již snad nastoupí nové vedení a vše může být 
jinak. Zkrátka další ztracený čas. 

Situace občanů v Karlíně, větší části Lib-
ně a v Kobylisích v okolí metra je však tristní. 
Situace se horší den za dnem a při procházce 
v pracovní den zjistíte, že více jak polovina aut 
kolem metra Ládví, či Kobylisy má SPZ jinou 
než pražskou. A co s tím? 

Rozhodnout musí magistrát, a to ne za dva 
roky, ale ihned. Je nutné více přitlačit na pra-
vicové vedení magistrátu, aby nečekalo a rych-
le zavedlo takový sytém placeného parkování, 
který by byl výhodný  pro občany Prahy. Pokud 
pravicová koalice toto neudělá, je potřeba si to 
pamatovat při volbách. 

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8  
za ČSSD

Parkování Praha 8 – „Jenom řeči nestačí‟

A to nejen z důvodu možné sankce. Ale co dál? 
Jak si poradit se situací, kdy se ze zodpovědné-
ho motoristy díky absenci parkovacích míst stává 
nedobrovolný přestupce?

Tento problém není nový. Je však přehlížený. 
Argumenty, že zástavba 70. a 80. let nepočí-

tala s takovým nárůstem dopravy, nic neřeší. Již 
více jak dvacet let radnice místo budování no-
vých parkovacích míst parkoviště původně  vy-
stavěná pro občany Prahy 8 rozprodává různým 
developerským firmám, či je pronajímá spřátele-
ným podnikatelům, kteří tím mají zisk zaručen. 
Nemám nic proti placeným parkovištím, ale ne-
smí být běžným standardem. Zavádění modrých 
parkovacích zón jen napomáhá dalšímu ulehčení 

peněžence a automobil se tak pro mnohé občany 
stává paradoxně stále větším luxusem. Parkova-
cí zóny rovněž znepříjemňují život drobným živ-
nostníkům, kdy u jejich krámku či provozovny je 

obtížné, často nemožné, zastavit. Určitým řeše-
ním by byla výstavba parkovacích domů. Není od 
věci zamyslet se nad využitím některých ,,zatrav-
něných‟ ploch, které už dávno nemají se zelení 
nic společného, v souvislosti s instalací prefab-
rikátů využitelných k parkování, skrze něž může 
prorůstat vegetace a se kterými mají zkušenosti 
v jiných regionech.

Proč část příjmů naší radnice nevyužít právě 
pro řešení tohoto bolestného problému? 

Naposledy se nám nabízí otázka, kdo všech-
no za stávající situaci může. Je to opravdu jen 
současná radniční koalice, její část nebo třeba 
i ČSSD, která se o správu věcí veřejných na Praze 
8 léta rozhodujícím způsobem podílela?

Tomáš Kotek
člen výkonného výboru 
OV KSČM Praha 8

Napříč paragrafům se parkovat nemá 
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Doprava včetně parkování a její režim je jedním 
z dominantních témat pražské komunální politi-
ky. Je to živý, neustále se vyvíjející organizmus, 
na který nelze vymyslet žádné dokonalé řešení. 
Jakékoliv zdražení jízdného, omezení MHD, ote-
vření administrativních komplexů či zlevnění po-
honných hmot (vše se v nejbližší době očekává) 
situaci v městské dopravě dramaticky zhorší. 

To, co by vyhovovalo obyvatelům jedné čtvrti, 
za dvěma rohy už neplatí. Jakákoliv regulace či 
restrikce si vždy najde své odpůrce a poškozené, 
ale zdaleka nejhorší je odkládání řešení. Záleží 
nám na vůli občanů naší městské části. Proto 
jsme uspořádali v loňském roce několik besed, 
anket a hlasování na dané téma, abychom získali 
názory obyvatel jednotlivých oblastí a rozděli-
li je do smysluplných celků. Z tohoto několika-

stupňového průzkumu vyšla jako nejpotřebnější 
okamžitá regulace parkování v Karlíně a v Dolní 
Libni. Přidanou hodnotou tohoto řešení bude od-
stranění každodenních přesunů desetitisíců aut, 
trápících většinu našich rezidentů. Parkování, 
respektive jeho regulace ve prospěch obyvatel 

našeho obvodu, je jedním z dominantních témat 
TOP 09 Praha 8. Udělali jsme vše pro co nejrych-
lejší zavedení zón v občany zvolených částech. 
Dle pokynů magistrátu jsme vypracovali všechny 
potřebné podklady. Ještě v letošním březnu tvrdil 
náměstek primátora Nosek, že zóny placeného 
stání budou u nás zavedeny začátkem příštího 
roku. Díky názorovému veletoči pražských rad-
ních však došlo minulý měsíc k znehodnocení 
naší práce, finance, použité na přípravu, byly vy-
dány taktéž nadarmo.

Praha 8 se proto nezávisle na vůli magistrátu 
rozhodla vypracovat studii zavedení vlastního par-
kovacího režimu v Karlíně a Libni, který by byl pro 
rezidenty bezplatný a pomohl jim „přežít‟ do vy-
tvoření celopražského jednotného systému, jehož 
zavedení se dá očekávat nejdříve v roce 2016.

Fórum

Jaké možnosti parkování mají občané ve   „spleti paragrafů”?
ODS Praha 8: Jednoduché řešení neexistuje, bohužel

Michal Švarc
zástupce starosty  
MČ Praha 8 za TOP 09

TOP 09 odmítá tranzit a živelné parkování přespolních aut 

Já také. Ale je to možné? Není, a už nikdy nebu-
de. Ve staré zástavbě Prahy se nikdy nepočítalo 
s tak masivním rozvojem automobilismu. V no-
vější zástavbě závazné stavební normativy, plány 
akcentující co největší počet postavených bytů, 
a také nedostatek politické prozíravosti způsobi-
ly, že i tam je nedostatek míst.  

V Karlíně a v Libni měly být začátkem příštího 
roku parkovací zóny. Nebudou. Magistrát hl. m. 
Prahy už žádnou další placenou zónu v Praze ne-
schválí. Do dvou let chystá svou vlastní celopraž-
skou koncepci, tedy pouze dvě zóny – pro užší cen-
trum města a pro celou zbylou část Prahy. Mnozí, 
zvláště v Karlíně, budou mít pocit, že je to špatné 
rozhodnutí. Myslím, že není. Současné „zónování‟ 
přináší komplikace rodinám žijícím v různých čás-
tech Prahy, ztěžuje řemeslníkům práci, a vyděláva-

jí na něm především odtahové firmy a firmy, které 
zóny provozují. Občané všechno platí a nemají jis-
totu, že zaparkují. Proč však toto rozhodnutí ma-
gistrátu přišlo tak pozdě? Proč současní radní, ale 
hlavně ti minulí, ignorovali návrhy odborníků? 

Lze na tomto stavu něco změnit? Ano, alespoň 
částečně. Je třeba kolem Prahy postavit v dosta-
tečné kapacitě záchytná parkoviště P+R, aby se 
výrazně omezil počet aut denně přijíždějících ze 
Středočeského kraje. Pokud by se k tomuto účelu 
investovaly miliony, které byly již ve schválených 
zónách vybrány, mohl být problém vyřešen. Lze 
souhlasit s budoucí vnitřní zónou Prahy, historic-
ky velmi cennou, kterou je třeba co nejvíce chrá-
nit. Rovněž lze přivítat celou zbylou část Prahy 
jako jednu zónu, neboť Praha je z hlediska záko-
na jednou obcí, a nelze ji stále rozkouskovávat 
a činit tak pohyb občanů nesvobodným. Doufej-
me, že magistrát bude při tvorbě nové koncep-
ce více spolupracovat s odborníky a výsledkem 
bude funkční a vůči občanům přátelský systém 
parkování. 

eva Hrudová
členka Dopravní komise 
Rady MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8

Také byste chtěli parkovat před domem, kde bydlíte?

Zelení: Praha 8 parkování „stojidel‟ nevyřeší sama
Položená otázka, kterak parkovat mezi paragra-
fy, ve mně vyvolává řadu imaginací. Hned tou 
první je obrazné zaparkování u moci těch po-
litiků, kteří jsou na svých místech bez potřeb-
né legitimity. A to ať na centrální nebo městské 
úrovni – vždyť kdo dnes ví, že oficiální pravicová 
koalice v Praze 8 - ODS, TOP 09 a Bobošíkovci 
- je dlouho držena hlasy komunistických zastu-
pitelů.

Druhá asociace parkování v paragrafech mě 
zavádí k novému Občanskému zákoníku, který 
nahrazuje ten z roku 1964. Zde bude nutné hle-
dat nové vztahy mezi subjekty a bude dochá-
zet k obraznému parkování. Toto dává i logiku 
v tom, že tuto otázku si pro nás připravili zá-
stupci KSČM. 

Ale dost již zasněných výletů do říše fantazie 
a zkusme se tedy podívat, kterak může občan 

skutečně parkovat. Když se řekne parkování, vět-
šině z nás se vybaví automobil, kterému často ří-
káme vozidlo, a parkoviště. Kterak je naše logika 
zvrácená, se ukáže hned při zamyšlení se nad tím, 
jak často takové vozidlo vlastně jede. V tu chvíli 
nám dojde, že automobil je spíše než vozidlo jaké-
si stojidlo, protože většinu času někde stojí.

Takové stojidlo pak zabírá i veřejný prostor, 
který by měl být volně přístupný. Pokud použi-
jeme mantru současné pravicové koalice o vše-
spásném trhu, tak zjistíme, že parkovací místa 
jsou velmi ledabyle využitý zábor veřejného pro-
storu, na kterém tratí nejen Praha 8, ale i všich-
ni její občané.

Parkování je pro zelené pouze výsečí celko-
vého plánu pro pohyb ve městě, kde automobil 
tvoří 1/3 všech vykonaných cest. Plán celopraž-
ských parkovacích zón, sdílení aut a kol, záchyt-
ná parkoviště desítky kilometrů před Prahou 
s navazující infrastrukturou hromadné dopravy, 
funkční okruh pro tranzit, to jsou některé návr-
hy, které zelení dlouhodobě prosazují tak, aby 
se nám z Holešoviček po otevření Blanky nestalo 
ještě větší parkoviště, než jste čekali. A dříve, 
než si myslíme.

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

Pondělí
  8:00–9:30 Angličtina hrou (vede L. Vyhnanovský )
  9:00–12:00  Přístup na internet  
  9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů  

(vede R. Svobodová)
   9:00–9:50  Ruština – Co v učebnici nebylo   

(vede Mgr. L. Bodláková)   
   9:30–11:00  Nordic walking  pro méně zdatné  

(vede H. Šandová) 
 10:00–10:50  Francouzština zábavným způsobem  

(vede Ing. K. Krpejš)  
 10:00–11:00  Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)
 11:00–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně 

zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)
 11:00–11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky 

(angličtina) vede PhDr. J. Sukopová 
 13:00–16:00  Přístup na internet  
 13:00–16:00  Právní poradenství – jen pro objednané

Úterý
  8:00–12:00  Přístup na internet 
  9:00–9:50  Conversational english: angličtina konverzační 

metodou „mírně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček) 
 10:00–10:50  Topical english: angličtina – témata „středně 

pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček) 
 10:00–11:00  Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod 

vedením M.Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
 10:00–11:00  Dramaticko–recitační kroužek  

(vede E. Hrbotická)  
 10:00–11:30  Německý jazyk pro „věčné začátečníky‟  

(vede Ing. J. Bartoš) 
 11:00–11:50  Creative english: angličtina kreativně  

„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček)  
 13:00–14:30  Němčina konverzační metodou  

pro pokročilé (vede L. Ulč) 
 13:00–14:30  Přístup na internet
 14:00–16:00  Taneční terapie (vede R. Šamšová)
 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  

– vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

 Středa
   8:00–12:00  Přístup na internet
   9:00–9:50 a Trénink paměti 
 10:00–10:50 (vede Bc. A. Novotná)

   9:30–11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě  
a terapie tancem (vede J. Matějková) 

 10:00–10:50  Anglický jazyk pro pokročilé  
(vede MUDr. M. Veselý) 

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(vede MUDr. M. Veselý)

 11:00–11:50  Německý jazyk pro pokročilé  
(vede PhDr. P. Augusta)

 11:00–11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo 
s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

 11:00–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně za-
hrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

 13:00–14:00  Přístup na internet
 13:00–14:20  Německý jazyk pro radost   

(vede R. Šimonovská)
 13:00–15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná)
 14:00–14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
 14:30–15:20 a  Školička PC a internetu – začátečníci,  
 15:30–16:20 jen pro přihlášené (vede RNDr. E. Tomková) 
 14:30–16:00  Německá konverzace pro pokročilé  

(vede E. Solničková) 
 15:00–16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační 

pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek
   8:00–15:00  Sociální poradenství  

(vedou sociální pracovníci OÚSS)
   8:00–10:00  Přístup na internet
   9:00–9:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.  

(vede Ing. H. Soukupová) 
   9:00–10:30  Angličtina pro věčné začátečníky  

(vede Mgr. J. Hanková)
   9:30–11:00  Nordic walking pro zdatné  

(vede Ing. M. Carbochová) 
 10:00–12:00  Půjčování knih – v klubovně  

DPS Burešova 12 (vede M. Kloudová)
 10:00–10:50,  Školička PC a internetu – konzultační metodou 
 11:00–11:50 (vede Ing. J. Mrkvička)
 10:00–10:50  Anglická konverzace pro pokročilé  

(vede Ing. M. Kolářová) 
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.  

(vede Ing. H. Soukupová) 
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro středně pokročilé  

(vede Ing. M. Kolářová) 
 13:00–14:30 Přístup na internet

PROGRAM CAP – KVěTeN 2013

paměť poradny klubypohyb jazykyinternet
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Centrum aktivizačních programů  pro seniory
 14:00–14:50  Anglický jazyk pro úplné začátečníky  

(vede E. Parma)
 15:30–17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí  

(vede P. Smitková) 
 17:00–18:00  Školička PC a internetu – začátečníci  

(vede P. Smitková) 

Pátek
  8:00–10:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  

– je potřeba objednat se předem
  8:00–12:00  Přístup na internet
  9:00–12:00  Arteterapie – četba světové literatury  

(vede R. Svobodová)
 10:00–11:00  Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)
 10:00–11:00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková) 
 11:00–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně za-

hrát v klubovně DPS Burešova (vede D. Červenková) 
 11:00–12:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) 

– je potřeba objednat se předem

 Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.

Speciální

 Pravidelně každý týden pořádáme pod vedením  
RNDr. M. Štulce turistické vycházky a výlety za přírodními 
a kulturními památkami středních Čech, které jsou plánovány 
a operativně realizovány podle krátkodobých  předpovědí  
počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných 
akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

  7. 5. od 9:00  Háčkujeme parádu pro vnučky i pro babičky 
v kroužku šikovných rukou pod vedením Mgr. M. 
Neckářové (přineste si háčky na háčkování, případně 
klubíčka, která vám doma překážejí)

  9. 5. od 13:00  Patchworková dílnička pod vedením Mgr. S. Kyselové 
13. 5. od 14:00  Hudební odpoledne s Ing. M. Beranovou a kol. 

v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12
14. 5. od 10:00  Koncert žáků ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150 a je-

jich hostů z Heřmanova Městce - srdečně zveme 
všechny, kteří mají rádi hudbu a chtějí strávit pří-
jemné dopoledne při poslechu krásných melodií, do 
přednáškového sálu CAP v 1. patře DPS Burešova 
12, vstup zdarma

14. 5. od  9:00  Nordic walking pro začátečníky – vede Ing. M. 
Carbochová, sraz ve fitnessparku vedle DPS Burešo-
va

14. 5. od 13:00  Prosecké skály, jak je třeba ještě neznáte – vy-
cházka se S. Müllerovou, sraz před DPS Burešova 12

16. 5. od 10:00  Výtvarná dílnička s místostarostkou  
Mgr. V. Ludkovou  

16. 5.od 13:00  Květiny z korálků (2. č.) – dílnička pod vedením  
V. Urbanové  

20. 5. od 14:00  Přijďte se zeptat na vše co vás zajímá o dědic-
kém řízení – besedovat s vámi bude V. Obr,  
který vede v CAP právní poradenství

23. 5. od 13:00  Růžový keř - přednáška R. Svobodové v přednáš-
kovém sále CAP   

27. 5.od 14:00  Hudební odpoledne s Ing. M. Beranovou  
a kol. v Klubu seniorů, v přízemí  
DPS Burešova 1151/12

28. 5. od 13:00  Další poetické posezení  
s PhDr. Jarmilou Sukopovou, tentokrát 
s ochutnávkou ze sbírky veršů Dlaň

29. 5.od 13:30  Vycházka s výkladem H. Barešové 
30. 5. od 14:00  Beseda s Páterem J. Brtníkem
30. 5. od 15:00  Salsa pro seniory - přijďte se naučit  

základní kroky do Klubu seniorů v přízemí  
DPS Burešova 1151/12, pod vedením H. Rezkové 

Přiravujeme

  4. 6. od 10:00  Vyšehrad – sídlo bájných knížat – povídání 
s H. Kohoutovou o dějinách Vyšehradu, o jeho 
dramatických chvílích, ale i o životě prostých lidí

  9. 6. od 16:00  Orientální tanec pro každého – ukázka umění 
seniorek CAP pod vedením K. Horákové v Divadle 
Na Prádle, Besední 3, Praha 1

10. 6. od 14:00  Turecko-brána orientu – beseda s videoprojek-
cí pod vedením zkušených průvodkyň poznáva-
cích zájezdů D. Stejskalové a R. Procházkové 

10. 6. od 14:00  Lékové poradenství pod vedením farmaceu-
tů ústavní lékárny IKeM - jak správně užívat 
léky, konsultace možných nežádoucích účinků 
a vzájemného ovlivňování léků mezi sebou 
(je potřeba se předem objednat na tel. čísle 
283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP) 

11. 6. od 9:00  KŠR - pod vedením Mgr. M. Neckářové 
12. 6. od 10:00  Trénink paměti pod širým nebem – vede er-

goterapeutka Bc. A. Novotná (zájemci se mohou 
přihlásit v CAP do 10. 6. 2013)

13. 6. od 13:00  Korálkování – dílnička pod vedením V. Urbanové  
13. 6. od 15:00  BZ Troja – venkovní expozice Ornamentální 

zahrada – dendrologická vycházka pod  
vedením Mgr. K. Pinkase. Sraz v 15.00 hod.  
na autobusové zastávce Zoologická zahrada  
(Bus 112 od metra C st. „Nádraží Holešovice‟). 

Je prokázáno, že kromě různých 

slovních a logických cvičení má 

pozitivní vliv na paměť i fyzická 

aktivita. Tak proč to nespojit? 

Přijďte si vyzkoušet neobvyklý 

trénink paměti v okolí Centra 

aktivizačních programů (dále 

jen CAP).

Hrávali jste jako děti stopo-

vanou? Obdobně bude probíhat 

i náš trénink paměti. Rozdělíme 

se do skupin, které podle indicií 

budou v okolí CAP hledat a plnit 

různé úkoly, kterými si zároveň 

procvičí paměť. Čas nehraje roli, 

jde především o procvičení pa-

měti, zábavu a týmového ducha. 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, 

přijďte ve středu 12. června, 

v 9.45 hodin do CAP v Burešově 

ulici poblíž stanice metra Ládví.

Prosíme zájemce, aby svou 

účast nahlásili telefonicky na 

čísle 283 881 848 nejpozději do 

pondělí 10. června. Ukončení 

akce je plánováno do 12 hodin.

Trénink paměti  
pod širým nebem
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Osmá městská část začne spolupracovat  
s dětským klubem Baby Smile 

V Bohnicích bude sportovní Den pro seniory

Na základě vzájemné spolupráce 

radnice Prahy 8 a dětského klu-

bu Baby Smile bude moci toto 

zařízení navštěvovat jedno dítě 

ze sociálně znevýhodněné ro-

diny. Vybráno bude na základě 

odborného doporučení sociálního 

odboru městské části Praha 8. 

„Jsme rádi, že jsme s radnicí našli 

společnou řeč a můžeme pomoci 

dobré věci,‟ řekla zakladatelka 

a ředitelka Baby Smile Tereza Jo-

nášová. 

Nově zrekonstruovaný rodin-

ný dětský klub (www.babysmile.

cz) v Křižíkově ulici v Karlíně na-

bízí pravidelnou i nepravidelnou 

formu docházky dětí. Děti mo-

hou využívat mnoho zábavných 

a vzdělávacích aktivit pod dohle-

dem zaškoleného a kvalifikova-

ného personálu. Výhodou klubu 

je i možnost nočního hlídání dětí. 

„Cílem klubu je pomoci rodičům, 

kteří nesehnali místo pro své ra-

tolesti v klasické školce, nebo jim 

nevyšlo hlídání v nečekaných si-

tuacích. Jako maminka se do ne-

čekaných situací spojených s péčí 

o děti dokáži velmi dobře vcítit,‟ 

doplnila Jonášová.  

Dítě může v klubu pobývat celé 

dny (včetně víkendů) nebo třeba 

jen dvě hodiny. Během dne pro-

bíhají v klubu různé kroužky, jako 

výuka angličtiny a němčiny, ta-

nečky, zpívání a různé kreativní 

a modelářské činnosti. Přímo ze 

školky je vstup do uzavřené za-

hrady, kde si děti mohou pod do-

hledem vychovatelky hrát. Během 

pobytu tak vůbec nevstupují mimo 

areál klubu a o jejich bezpečnost 

je dobře postaráno. 

Dětský klub je barevně laděn 

do žluté a zelené barvy a moder-

ně vybaven. Děti mají pro spaní 

oddělenou místnost, která je ur-

čena výhradně pro jejich odpoči-

nek. Odpadá tím každodenní roz-

kládání postýlek a jejich zpětný 

úklid. V klubu se také například 

nachází velikostně nadstandardní 

molitanový bazének s kuličkami 

o velikosti 2,5 x 3,5 metru, který 

se u dětí těší velké oblibě.   -red-

Městská část Praha 8 a softbalový 

klub Joudrs Praha si vás dovolují 

pozvat na Den pro seniory. Akce 

je doprovodným programem k ME 

v softbalu žen 2013 a koná se pod 

záštitou místostarostky Prahy 8 

Vladimíry Ludkové. Vstup do are-

álu a na jednotlivé aktivity je bez-

platný, jedinou podmínkou je re-

zervace místa do 24. května 2013 

na telefonním čísle 222 805 150, 

u Lucie Pancové (kancelář mís-

tostarostky Ludkové). 

TeRMíN:  
pátek 7. června 2013 od 14.30

Místo: softbalový areál Joudrs 
Praha při ZŠ Dolákova, Dolákova 
1, Praha 8 – Bohnice

SPOJeNí:  
MHD – autobus č. 200 a 102 do 
zastávky Sídliště Bohnice, odtud 
dále asi sedm minut chůze ulicí 
Feřtekovou (až na její konec) 
a brankou do areálu ZŠ Dolákova. 

Možnost odvozu na místo 
konání bezplatným autobu-
sem Joudrs Praha z těchto 
nástupních míst: 

13:30 parkoviště za DPS Burešo-
va, Burešova 1151/12

14:00 parkoviště u zastávky 
MHD Řepínská v Čimicích. 

PROGRAM

14:30 sraz v areálu ZŠ Dolákova 
na hřišti s umělým povrchem, 
krátká prohlídka softbalového 
areálu a zázemí s prezentací 
o Joudrs Praha

15:00 začátek aktivit

AKTIVITy V AReáLU

Ukázkový trénink + exhibiční 
zápas v T ballu 15:00 – 16:00 
a 17:00 – 18:00

Pétanque: 15:00 – 18:00 sezná-
mení s pravidly, prezentace hry 
a miniturnaj

AKTIVITy UVNITŘ  
(tělocvičny a třídy)

Jóga (Petra Kalina Zappová), 
začátky 15:00, 16:00, 17:00, 
po 50 min. 

Rehabilitační cvičení (Linda 
Rychlá), začátky 15:00, 16:00, 
17:00, po 50 min. 

Keramická dílna v ZŠ Dolákova 
15:00 – 17:00

15:00 – 18:00 herna (ping pong, 
šipky, stolní hokej, stolní fotbal) 

16:00 – 18:00 volně k dispozici, 
k vyzkoušení pro účastníky

AKTIVITy PO OKOLí

Nordic walking k Vltavě 15:00 – 
16:30

Terénní trénink paměti po okolí 
(s pí Novotnou) 15:00 – 17:00

18:30 Táborák nebo grilování

Stačí vám sportovní oblečení 
a obuv, dobrá nálada a chuť 
vyzkoušet si některou z aktivit. 
Každý účastník je zván k tá-
boráku (občerstvení zajištěno 
zdarma). Všichni obdrží malou 
pozornost a zdarma vstupenku na 
ME v softbalu žen 2013. 

Těšíme se na vás!

Děti se v klubu mohou těšit na velký bazének s kuličkami
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Šimůnkova 1600
Praha 8-Kobylisy
182 00
tel.: 286 883 676

BURZA SeNIORů 
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém 
centru, Šimůnkova 1600, Praha 8, 
spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova, 
tel. 286 883 676. Kontakt: Jana Fejfarová 
725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

PROGRAM  
NA KVěTeN 2013
n 21. 5. ÚTeRý: BABINeC – Tombola.  
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. 
Pod vedením Ivy Hubené
n 28. 5. ÚTeRý: VyCHáZKA  
– Průhonický park. Sraz v 10.30 hod na 
Ládví u fontány. Pod vedením Ivy Hubené.  
Vstupné senioři 30,- Kč, ostatní 50,- Kč
n 28. 5. ÚTeRý: VýTVARNá DíLNA – 
Drátování. Pomůcky: kleště štípací, ploché, 
s kulatými čelistmi. 13.00 – 16.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč, 
pod vedením Alexandry Boušové
n 31. 5. ČTVRTeK: ŠVANDOVO 
DIVADLO. Představení „Vladimírova 
děvka‟, začátek v 11.00 hod. Cena 
vstupenky 85 ,- Kč, omezený počet 
vstupenek. Prodej: středa 12.00–13.00 hod 
u paní Hubené v Gerontologickém centru
n NORDIC WALKING: VyCHáZKA 
S HOLeMI. Ve středu 15. 5., 22. 5.,  
a 29. 5. Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. 
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém 
centru. Pod vedením Ivy Hubené
n 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 8.00 hod. do 19.00 hod. 
Víkendy od 11.00 hod do 19.00 hod. 
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule
n BOWLING: Pondělky: 13. 5., 20. 5.,  
a 27. 5. od 14.00 a 15.00 hod. Herna 
v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. před 
hernou (spojení: autobus č. 162, stanice 
Osecká, metro Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové
n Konverzační kurzy anglického jazyka 
– posledních pár volných míst. Lektorka: 
Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny: 1. pondělí 
9.00 – 11.00, od 11. 2. do 24. 6. 2013 
2. úterý 9.00 – 11.00, od 12. 2. do 25. 6. 
2013. Počet lekcí: 22. Cena: 990,-  Kč. 
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se 
mohou přihlásit na recepci Gerontologického  
centra, Šimůnkova 1600, Praha 8,  
tel.: 286 883 676.
n 4. 6. ÚTeRý: VyCHáZKA  
– Petrovice - Pitkovičky. Sraz v 10.30 hod 
na Ládví u fontány. Trasa dlouhá cca 4 km. 
Pod vedením Marie Froňkové

Žáci viděli film mentálně  
postižených herců
Žáci druhých stupňů základních škol, zřizova-

ných osmou městskou částí, měli začátkem 

dubna možnost zhlédnout film Mikola – tenkrát 

na Koločavě, pohádkový thriller natočený pod-

le předlohy díla Ivana Olbrachta – Nikola Šuhaj 

loupežník. Specifikem filmu jsou jeho protago-

nisté – lidé s mentálním postižením z Polska, 

Slovenska, Ukrajiny a Česka. 

Film vznikl s cílem umožnit lidem s mentál-

ním postižením prožít výjimečné zážitky při 

nevšední práci a zároveň deklarovat společ-

nosti, že i lidé s mentálním postižením doká-

ží, s přiměřenou podporou, mnohé. Záměrem 

současně bylo, aby divák po zhlédnutí filmu 

nepoznal, že v něm hráli handicapovaní občané 

z ústavů sociální péče. Projekt si klade i další 

cíl, a to přiblížit společnosti problematiku men-

tálního postižení a přispět k změnám postojů 

k tomuto postižení. „V dnešní době jsou mladí 

lidé s mentálně postiženými v běžném kontak-

tu, nicméně každá příležitost k zamyšlení se 

a seznámení se s jejich životy a problémy je 

velkým přínosem,‟ uvedl starosta Prahy 8 Jiří 

Janků. Film zhlédli žáci zdarma s tím, že jeho 

projekci zaplatila osmá městská část. „Peníze 

za projekci půjdou opět na podporu činnosti 

mentálně postižených. Třeba se po čase mů-

žeme těšit na další podobný film,‟ dodal sta-

rosta.

Film získal na festivalu Mental Power Prague 

film festival v Praze v roce 2011 pět nominací 

a dvě hlavní ceny v podobě Ceny České televi-

ze a Cenu za nejlepší mužský výkon ve vedlejší 

roli.  -hš-

Promítání uvedl starosta Prahy 8 Jiří Janků

ALMA FEMINA, o. s. je již šest let útočištěm pro 

ženy, které se snaží překonat svou závislost na 

alkoholu. Občanské sdružení děkuje MČ Praha 

8 za spolupráci a velmi profesionální a vstřícné 

jednání, které dokazuje, že MČ Praha 8 není 

lhostejný osud občanů, kteří se dostanou do 

tíživé životní situace.

Za přispění Evropských sociálních fondů OP 

Praha-Adaptabilita a OP Lidské zdroje a zaměst-

nanost podporujeme formou individuálního či 

skupinového poradenství, zprostředkováním re-

kvalifikačních kurzů a asistovaných pracovních 

míst sociální začleňování abstinujících žen a je-

jich návrat na trh práce. Klientky centra oceňují 

především rodinné prostředí a vstřícný přístup 

všech terapeutů a pracovních poradců. Samo-

zřejmostí je spolupráce s dalšími organizacemi 

v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. -red-

Sdružení pomáhá alkoholičkám
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Člověk v tísni otevřel v Karlíně 

nový předškolní klub určený soci-

álně znevýhodněným dětem. Čin-

nost klubu jim má především po-

moci připravit se na docházku do 

běžné mateřské školy a k hladké-

mu vstupu do systému základního 

vzdělávání. Klub je pro děti zdar-

ma a funguje čtyři hodiny každý 

pracovní den.

Je určen dětem ve věku od tří 

do pěti let. Podmínkou je, že děti, 

které dovrší věk pěti let a rodiče 

je chtějí přihlásit na naši předškol-

ní přípravu, musí být zapsány od 

příštího roku do běžné mateřské 

školy nebo do přípravné třídy ZŠ, 

do které budou docházet celý rok 

před nástupem na základní školu. 

„Taková zařízení jsou velmi uži-

tečná a radnice osmého obvodu je 

podporuje,‟ sdělila radní Prahy 8 

Markéta Adamová.

Klub je zdarma a slouží hlavně 

dětem „v předškolkovém‟ věku 

kolem tří a čtyř let, které ješ-

tě nechodí do běžné mateřské 

školy a rodiče s nimi sami z růz-

ných důvodů nemohou dělat to-

lik vzdělávacích a rozvojových 

her a aktivit, kolik by bylo třeba. 

V klubu si děti mohou zvyknout 

na pravidelný program a na to, že 

jsou celé dopoledne bez mamin-

ky, a učit se například básničky, 

písničky, základní barvy a tvary, 

malování, stříhání, lepení a další 

dovednosti. 

Rodiče se můžou poradit s pra-

covnicemi klubu, kam zapsat děti 

do školky nebo do školy, jak s nimi 

nejlépe doma pracovat a můžou 

se i účastnit programu klubu spo-

lu s dětmi.

Proč je takový klub třeba?
Český školský systém bohužel 

přikládá velký význam domá-

cí přípravě dětí, a to jak během 

chození na základní školu, tak 

i ještě před samotným nástupem. 

Zkrátka se počítá s tím, že dítě 

nastoupí do první třídy a bude již 

mít osvojené konkrétní návyky, 

které mělo získat ve školce nebo 

v rodině. Pokud dítě nedostalo 

možnost takové znalosti a návy-

ky získat, mluvíme o sociálním 

znevýhodnění. Toto znevýhodně-

ní bývá bohužel často zaměňová-

no za jiné formy handicapů, jako 

jsou různé poruchy učení, chová-

ní a pozornosti, nebo dokonce za 

mentální retardaci. 

Sociálně znevýhodněné děti 

potom často končí na speciálních 

nebo praktických školách, protože 

si s nimi běžné základní školy bo-

hužel často neví rady. 

Předškolní klub, který provozu-

je společnost Člověk v tísni v Pra-

ze 8, si klade za cíl pomoci dětem 

připravit se na chození do školky 

a do školy a zažívat tam úspěchy. 

Smyslem je předcházet potížím 

v prvních třídách základní školy, 

které často končí odchodem so-

ciálně znevýhodněných dětí na 

méně náročné školy. 

Jak zařízení funguje?
Uplynuly dva měsíce od otevření 

předškolního klubu a již jej každý 

den pravidelně navštěvuje 8 až 10 

dětí. Kapacity stále ještě nejsou 

úplně naplněny a dveře klubu jsou 

otevřeny dalším zájemcům. Každý 

den se dětem věnují dvě vedoucí 

klubu, které s dětmi dělají množ-

ství her a tvořivých a rozvojových 

činností. Důraz je kladený na hra-

vé učení se jazyku a rozšiřování 

slovní zásoby – pojmenovávání, 

slovní hry, říkanky, písničky – dále 

na výtvarné činnosti, kterými si 

děti procvičují šikovnost svých ru-

kou, ale i na běžné povídání a hra-

ní si ve skupince. 

Cílem činnosti předškolního klu-

bu je vyrovnat nerovnoměrný vý-

voj dětí a poskytnout jim speciální 

péči před vstupem do základního 

vzdělávání.

Kde se klub nachází  
a jak vypadá?
Městská část Praha 8 poskytla 

prostory v Březinově ulici v Karlí-

ně, kde se klub koná každý všední 

den dopoledne. Prostory prošly 

drobnou rekonstrukcí, hravým 

vymalováním a dovybavením 

hračkami a dětským nábytkem, 

aby vyhovovaly potřebám dětí. 

Vybavení klubu bylo pořízeno 

z prostředků daru Jiřího Čedíka, 

majitele firmy Trading M&K a. s., 

kterému za jeho podporu velmi 

děkujeme. Více informací podá 

vedoucí klubu Michaela Chramco-

vá, tel: 739 320 312.

Karlín má nový předškolní klub
Klub denně 
navštěvuje 
až deset 
dětí
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Vyzkoušejte šetrnou metodu ošetření nohou
Pečovatelská služba OÚSS v Praze 8 poskytuje 

podporu a pomoc klientům v situacích, kdy to 

z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního 

stavu potřebují. Senioři a lidé se zdravotním 

postižením trpí často mimo jiné i degenerativ-

ním onemocněním páteře a dolních končetin 

a je pro ně problém provádět důležitou péči 

o nohy svépomocí. Ve střediscích osobní hygi-

eny, ale také přímo v domácnostech žadatelů 

provedla pečovatelská služba v minulém roce 

ošetření nohou u 700 klientů, což představuje 

více než pět tisíc těchto výkonů.

V současné době používají pracovnice dvě 

metody: takzvanou mokrou pedikúru, kte-

rá spočívá v namáčení chodidel v teplé lázni 

a následném odstraňování zrohovatělé kůže, 

mozolů a přerostlých nehtů za pomoci nástrojů 

k tomu určených. Tato metoda je žádaná, ale 

představuje určité riziko především pro diabeti-

ky, kde sebenepatrnější poranění může způso-

bit vážné zdravotní komplikace. Přibližně jednu 

čtvrtinu klientů tvoří diabetici, na které pečo-

vatelská služba nejvíce myslela, když žádala 

a získala grant od MČ Praha 8 s cílem zakoupit 

přístrojovou techniku pro provádění moderněj-

ší, takzvané suché pedikúry, kterou se výrazně 

snižuje riziko poranění. 

Suchá pedikúra pracuje s vysokoobrátko-

vým mikromotorem s nástavci rotačních fréz, 

pomocí kterých je fyziologicky přirozeným způ-

sobem – broušením prováděno ošetření nohou. 

Touto metodou je zaručena šetrnost a naprostá 

bezbolestnost ošetření.  Při broušení zrohova-

tělé kůže nedochází k porušení její integrity. 

Ošetření nehtů je důkladnější, šetrnější a při 

zarůstání nehtů prakticky nenahraditelné. Pří-

stroji lze provádět zabrušování nehtů, broušení 

zrohovatělé kůže, ztenčování zbytnělých nehtů, 

odbrušování zarůstajících a defektních nehtů, 

odstranění otlaků na ploskách nohou a bez-

bolestné odstranění kuřích ok. Toto ošetření 

nohou se provádí v Domech s pečovatelskou 

službou (DPS) a od letošního dubna nově také 

zájemcům, kteří nejsou klienty pečovatelské 

služby. 

Objednat se můžete telefonicky u okrsko-

vých sester, nebo přímo ve  střediscích osobní 

hygieny, která se nacházejí v Domech s pečo-

vatelskou službou (DPS):

Přijďte si do příjemného prostředí DPS od 

kvalifikovaných pracovnic nabízený výkon vy-

zkoušet. Věříme, že budete odcházet spokojeni 

a rádi nás navštívíte znovu. -red-

Pečovatelská služba nabízí i šetrnou pedikúru 

n  DPS Křižíkova č. 35/46 tel.: 224 815 878

n  DPS Bulovka č.1462/10 tel.: 283 843 066

n  Středisko osobní hygieny tel.: 283 841 217

n  DPS Burešova č.1151/12 tel.: 286 582 963

n  Středisko osobní hygieny tel.: 286 583 802 
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Své vybrané ¤rmy a živnostníky  
můžete podpořit a anketní lístky zasílat  
do 30. března 2014 na adresu redakce: 

Měsíčník Osmička 
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek) 
180 48 Praha 8-Libeň

Anketa

NEJLEPŠÍ NA OSMIČCE
V každé kategorii vyplňte pouze jednu �rmu, živnostníka 
či instituci sídlící v Praze 8, kterou považujete za nejlepší. 

Kategorie:

  1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7. Sport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše adresa nebo e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TICHÁ KAVÁRNA 

Bonsaje (4. 5. – 12. 5. 2013) 
Venkovní expozice  
– Japonská zahrada, denně 9 – 19 h, 
výstavní sál, denně 9 – 19 h
V Japonské zahradě budou vystaveny bon-
saje od předních pěstitelů a výstavu tradičně 
doplní doprovodný víkendový program: sklá-
dání origami, cvičení Taiji, ukázky tvarování 
a jiné velmi zajímavé akce. 

Motýli (9. 4.–12. 5. 2013)
Skleník Fata Morgana, otevřeno denně 
kromě pondělí: duben 9–18 h,  
květen 9–19 h
Již desátým rokem si mohou návštěvníci 
skleníku Fata Morgana prohlédnout exotické 
motýly. Motýlí kukly do skleníku cestují až 
z anglického Stratfordu nad Avonou, a líhnutí 
motýlů patří tradičně k největším zážitkům 
výstavy. 

Hudební procházky  
(12. 5.–22. 9. 2013)
Venkovní expozice – Ornamentální  
zahrada, každou neděli od 17h
Cyklus hodinových koncertů pod širým 
nebem si získává stále větší popularitu, 
v letošním již osmém ročníku se uskuteční 
celkem dvacet setkání. 

Hmatová indiánská výstava  
(17. 5.–2.6. 2013)
Venkovní expozice – výstavní sál,  
denně: 9–19 h
Na sedmnácté výstavě, určené pro všechny 
smysly, na vlastní kůži zažijete den mezi 
indiány velkých plání a lesů. Na expozici ve 
výstavním sále naváže několik zastavení 
v zahradě, ve stínu severoamerických dřevin 
a v blízkosti rostlin užívaných indiány.

Africké fialky a jejich příbuzní 
(21. 5. – 2. 6. 2013)
Skleník Fata Morgana út–ne 9–19 h
Výstava pořádaná ve spolupráci se spe-
cializovanou základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu – SAINTPAULIA vám 
představíme celou řadu kultivarů i původních 
druhů Saintpaulia a zajímavé kultivary rodu 
Streptocarpus.
V rámci setkání pěstitelů proběhne 11. 5. 
v botanické zahradě burza fialek, kde se 
představí oceněné rostliny a bude možno 
zakoupit rostliny či „řízky‟. 

Trvalkové dny (7. 6. – 9. 6. 2013)
Venkovní expozice – Ornamentální  
zahrada, denně: 9–19 h
Botanická zahrada společně s Českým spol-
kem perenářů pro vás při připravili v rámci 
10. ročníku Trvalkových dnů pestrý program. 
Přijďte se inspirovat, pěstujte trvalky pro 
radost i užitek. Součástí výstavy jsou i foto-
grafie trvalek a expozice informačních panelů 
o léčivých rostlinách.

Botanická zahrada  
hl. m. Prahy
Nádvorní 134
171 00 Praha 7-Troja
www.botanicka.cz

Burešova 12 
Praha 8-Kobylisy

zve 23. května od 18.30 na tvořivou dílničku  
s Vladimírou Ludkovou nazvanou Stromečky štěstí.

Materiál na místě. 
Sledujte i facebook Tiché kavárny.



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

23květen 2013

Pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

24 květen 2013

Nový projekt 
pomůže  
mladým lidem
Radnice Prahy 8 ve spolupráci se Sale-

siánským střediskem mládeže v Koby-

lisích rozjela dvouletý terénní projekt 

zaměřený na pomoc dětem a mládeži 

bezúčelně trávící většinu svého volného 

času v ulicích. 

„Cílem projektu je především přímá 

a efektivní pomoc mladým lidem při ře-

šení jejich problémů. Věříme, že právě 

prevencí můžeme předejít rizikovému 

chování, které vzniká především z nudy 

a pasivního trávení volného času,” sděli-

la radní Prahy 8 Markéta Adamová. 

Salesiánské středisko mládeže vyčle-

nilo na projekt dva terénní pracovníky, 

kteří se budou tři dny v týdnu pohybovat 

ve vytipovaných lokalitách městské čás-

ti. Jedná se především o sídlištní plochy 

v Bohnicích, Čimicích, Ďáblicích a Koby-

lisích. 

Cílem jejich práce je navázání dlou-

hodobého kontaktu s dětmi a mládeží 

s tím, že se je postupně pokusí přivést 

do nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež, například NZDM Vrtule či ji-

ných zařízení (sportovní spolky). 

V případě potřeby budou spolupra-

covat s lidmi, kteří jsou kontaktova-

ným osobám blízcí - rodiče, sourozenci 

a jiní. Mezi plánované aktivity, které 

budou využity k naplnění cílů, lze za-

řadit také rozhovory, situační interven-

ce, poradenství nebo skupinovou práci 

s mládeží.

„Volání po terénních pracovnících, 

kteří by se věnovali této sociální skupi-

ně, se často ozývalo v rámci pravidel-

ného setkávání poskytovatelů sociálních 

služeb pro děti a mládež. To bylo také 

jedním z hlavních impulzů pro spuštění 

projektu, díky kterému zároveň získáme 

konkrétnější pohled i přesnější údaje 

ohledně počtu rizikové mládeže v ulicích 

i těch, kterým jsme již nějakým způso-

bem pomohli. Na základě těchto zjištění 

budeme schopni v budoucnu poskytnout 

efektivnější pomoc místní komunitě, ” 

upřesnila Adamová. -hš-

Divadlo bez domova 
Karlínské farmářské trhy, které pořádá MČ Praha 8, pomáhají i v prezentaci neziskového 

sektoru. 27. dubna tak mohly hostit pouliční show občanského sdružení Jako doma a diva-

delního uskupení DivaDno, které se zaměřují na problematiku bezdomovectví. 

PROGRAM  
KLUBU SeNIORů 
v květnu 2013
Křižíkova 50, Praha 8 - Karlín
(zvoňte prosíme na klubovnu)

Provozní doba klubu:
ÚTeRý  15:00–18:00 hod.
ČTVRTeK  13:00–16:00 hod.

n  7. 5., 15:00 hod. – přednáška 
s promítáním Ing. J. Burdycha 
„Napříč Brazílií‟ II. část 

n  9. 5., 14:00 hod. – trénink paměti –  
Bc. A. Novotná 

n  14. 5., 15:00 hod. – písničky z Čech 
a Moravy (harmonika a klavír pí 
Vokasové)

n  16. 5., 13:00 hod. – „Pojďte s námi na 
procházku po Florencii‟ – vyprávění 
s Mgr. Marií Neckářovou

n  21. 5., 15:00 hod. – tvořivá dílna 
Mgr. Ludkové – košíčky z novin

n  23. 5., 14:00 hod. – přednáška Ing.  
J. Burdycha „Tajemná Čína‟- I. část

n  28. 5., 15:00 hod. – výtvarná dílnička 
Mgr. M. Neckářové – špendlíky z kůže

n  30. 5., 14:00 hod. – trénink paměti - 
Bc. A. Novotná

Po celou provozní dobu je v klubu  
volný přístup na internet a vždy  

v úterý od 17:00 do 18:00 hodin můžete 
využít přítomnosti lektora A. Nováka.  

Gerontologické  
centrum Praha 8  

pořádá kurz 

Manipulace 
s klientem 
s poruchou  

mobility
(prevence bolesti zad u pracovníků 

v sociálních službách)

Kurz je určen pro pracovníky 
v sociálních službách a pro fyzické 
osoby, které poskytují pomoc  
příjemci příspěvku na péči.

Termín konání:  
14. června 2013 od 8.30 do 16.00 hod

Místo konání:  
Gerontologické centrum 
Šimůnkova 1600, Praha 8

Cena: 1200 Kč

Kurz je akreditován MPSV  
v rozsahu 8 hodin

Bližší informace:  
monika.kozova@gerontocentrum.cz 

tel. 286 883 676

Zdravotní a sociální péče
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Festival  
Mezi ploty  
letos nebude
Po jedenadvaceti úspěšných ročnících se oblí-

bený festival Mezi ploty v areálu Psychiatrické 

léčebny Bohnice neuskuteční. Ta poskytovala 

pořadateli akce více než dvacet let prostor pro 

vystoupení desítek hudebních skupin a divadel-

ních souborů. „Mezi účinkujícími byla i řada lidí 

s duševním onemocněním. Vystupovali vedle 

známých umělců, a společně s desítkami tisíc 

návštěvníků festivalu přispívali k odstraňování 

předsudků vůči psychiatrii a psychiatrickým 

pacientům. Je nám líto, že letos festival ne-

proběhne, ale toto rozhodnutí je v kompetenci 

pořadatele, nikoliv léčebny,‟ řekl ředitel Psy-

chiatrické léčebny Bohnice Martin Hollý. Ticho 

a prázdno však podle něj mezi ploty bohnické 

léčebny nebude. „Kultura v léčebně žije i přes 

to, že se letos festival Mezi ploty neuskuteční. 

Z mnoha dalších akcí lze zmínit festival Babí 

léto nebo závod historických vozidel – veterá-

nů v areálu léčebny,‟ informoval Hollý. 

„Dlouho jsme zvažovali, zda silnou tradici 

festivalu přerušovat. Nakonec jsme se rozhodli, 

že možnost nového začátku s větší dynamikou 

za roční pauzu stojí,‟ uvedl zakladatel a ředitel 

festivalu Robert Kozler. Napřesrok bude podle 

něj festival rozšířen o televizní přenos a kon-

certní blok mimo bohnický areál, kterým bude 

program festivalu kulminovat. 

Podle Hollého rozšíření festivalu i „za ploty lé-

čebny‟ může přispět k účinnějšímu informování 

široké veřejnosti o problematice duševních po-

ruch i o změnách v oblasti psychiatrické péče. 

„Doufám, že rozhodnutí pořadatele obohatit 

v příštím roce festival o mediální show, přinese 

očekávané výsledky,‟ sdělil Hollý. -red-

Darujte věc a pomůžete  
komunitnímu centru
Máte doma moc hrníčků, každý jiný? Máte 

doma krásné těžítko, přečtenou knihu, 

bonsaj, kapesní zrcátko, šátek, kabelku, 

šperk, obrázek, hodiny, formu na bábovku 

po babičce a nevíte co s nimi a je vám líto je 

vyhodit? Darujte je o. s. Bohnice žijí. 

Z darovaných věcí uspořádáme bleší trh 

na Starobohnickém posvícení a zisk použije-

me na zařízení komunitního centra na Stat-

ku Vraných. 

Pokud máte nábytek, který by se k zaří-

zeni KC hodil (zejména stoly, židle, stolky, 

lavice), budeme rovněž rádi, když nás kon-

taktujete. Všem dárcům velmi děkujeme. 

Darované věci přijímáme ve čtvrtek 16. 5. 

a v pátek 17. 5. na adrese U velké skály 16, 

Praha 8, Bohnice. Po domluvě i jinak. Kon-

takt Adéla a Eliška Ripkovy 776 299 503, 

bohnice.ziji@gmail.com.

A proč se na statku ještě stále nic neděje? 

Čeká se na vyjádření majetkové komise Ma-

gistrátu hl. m. Prahy a následné rozhodnutí 

městské rady. Takže zachovejte přízeň, na 

podzim se snad začíná. -red-
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V úterý 14. 5. 2013  
od 10 hod. zveme 
všechny zájemce,  
kteří mají rádi  
hudbu a chtějí  
strávit příjem-
né dopoledne při 
poslechu krásných 
melodií na

KONCeRT ŽáKů 
ZUŠ Praha 8,Taussigova 1150 
a jejich hostů z Heřmanova Městce
Kde: v přednáškovém sále  
Centra aktivizačních programů  
v 1. patře DPS Burešova 12

Na programu bude hra na housle, 
zobcovou a příčnou flétnu 
a zpěv za doprovodu klavíru

Vstup zdarma!

Loutkářský 
festival nabídl  
devět souborů
Amatérští loutkáři z Prahy i Středočes-

kého kraje zamířili v prvním jarním ví-

kendu do Kobylis. V Divadle Karla Hac-

kera se odehrál již 38. ročník festivalu 

pražských a středočeských amatér-

ských loutkářů. Návštěvníci měli opět 

jedinečnou možnost na jednom místě 

vidět během jednoho víkendu devět 

různých loutkářských souborů. 

K vidění byl opět velmi zajímavý 

mix různých loutkářských stylů - velké 

i malé marionety, javajky nebo černé 

divadlo. Slavnostního pátečního zahá-

jení se účastnil i starosta Prahy 8 Jiří 

Janků.

Nad všemi představeními bděla ost-

řížím zrakem odborná porota, ve které 

zasedli loutkáři divadla Spejbla a Hur-

vínka Květoslava Plachetková a Bohu-

slav Šulc, animátor a pedagog FAMU 

Jan Klos, herečka Jana Altmanová 

a Štěpán Filcík. Porota nejen hodnoti-

la jednotlivé soubory, ale zároveň jim 

byla nápomocna svými odbornými ra-

dami.

V závěrečném hodnocení byly všem 

vystupujícím souborům předány účast-

nické diplomy a na základě rozhodnu-

tí poroty i 11 individuálních ocenění. 

Hlavní cenu pro vítěze festivalu si od-

vezl dětský loutkářský soubor Kašpá-

rek z DDM v Mladé Boleslavi za insce-

naci hříčky M. Pavlíka Tři sněhuláci. Ani 

domácí Jiskra ale nevyšla naprázdno. 

Jana Kovaříková byla oceněna za mluv-

ní projev v roli smrtky v představení 

Petra Slunečka „Když pán bůh chodil se 

svatým Petrem po zemi‟ a celý soubor 

za svůj výkon získal Cenu Karla Hac-

kera.

Přestože počasí rozhodně jarní ne-

bylo a přivítalo hostující soubory i naše 

diváky nevlídným mrazivým klimatem, 

všichni, kteří festival připravovali, za-

jistili přátelské a vlídné prostředí. Di-

váci, o které nebyla nouze, odměnili 

všechny vystupující tím nejcennějším 

- potleskem. -jik-

Pod Palmovkou  
hrají Královu řeč
Divadlo pod Palmovkou uvedlo 19. a 20. 

dubna premiéru hry Davida Seidlera Krá-

lova řeč. Hra, která je předchůdkyní slav-

ného stejnojmenného filmu, začala vznikat 

v osmdesátých letech minulého století na 

motivy vzpomínek svérázného „královské-

ho logopeda‟ Lionela Logua. 

V centru příběhu, který je založený na 

skutečných událostech, stojí britský král 

(Martin Stránský), který právě nastoupil 

na trůn. Jeho problémy s koktáním, stejně 

tak jako jeho nesmělost a psychická zra-

nitelnost, zásadně ohrožují budoucnost 

království, které se nachází se na prahu 

druhé světové války a naléhavě potřebu-

je silnou a kvalitní osobnost ve svém 

čele. 

Seidlerova působivá a emotivně 

silná tragikomedie je skvěle napsa-

nou hrou o překonávání vlastních 

slabostí, opravdovém vědomí od-

povědnosti a zranitelném mužství. 

Zkoušku Královy řeči navštívil 13. 

března britský princ Edward, vnuk 

hlavního hrdiny, s manželkou Sophií.  

V hlavních rolích účinkují Martin Stránský 

j. h., Dušan Sitek, Petra Horváthová nebo 

Simona Vrbická. Dále hrají: Kateřina Ma-

cháčková, Miloš Kopečný, Karel Vlček, Ivan 

Jiřík, Rudolf Jelínek, René Přibil, Jiří Havel, 

Karel Hlušička, Václav Vostarek, Saša Ma-

linská j. h.  -red-

Jednu z hlavních  
rolí vytvořil  
Martin Stránský  

Mezinárodní  
koncert festivalu

8.  MOZARTOVA 
PRAHA

10. května 2013  
od 18.00 hod.
v kostele sv. Cyrila  
a Metoděje,
Karlínské nám., Praha 8

VySTOUPí SBORy:  
„Gloria‟ Tomsk (R) 
„Elegia‟ Moscow (R)
School n.a. J. Haydn Moscow (R)  
MCCCMoscow (R)

VSTUP VOLNý

Pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy 
a MČ Praha 8
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Neděle 26. 5. 2013 od 15:30 hodin

BENEFIČNÍ  
KONCERT  

SBORU GAMBALE 
v kostele sv. Václava v Bohnicích  

(vstupné dobrovolné)

Ačkoliv letos poslední víkend v měsíci květnu 
neobživne Psychiatrická léčebna v Bohnicích 
festivalem „Mezi ploty“, přesto ten, kdo do ní 
poslední májovou neděli zavítá, může si i tak 
odnést nevšední zážitek. Tým spirituální péče 
ve spolupráci se sbormistryni Evou Šuhajovou, 

připravili na 26. května od 15:30 hodin bene�ční 
koncert v ústavním kostele sv. Václava. Na 

programu budou spirituály, gospely a středověké 
písně v podání smíšeného sboru Gambale. 

Koncert pořádáme v roce, kdy si připomínáme 
dvacáté výročí od znovuzačlenění kostela  
sv. Václava do komunitního života Prahy 8 

Více na www.plbohnice.cz
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Noc kostelů 2013 v Praze 8
Celkem deset duchovních míst v Praze 8, nej-

více v historii, se připojí k letošní Noci kostelů 

2013. Ta proběhne v celé České republice v pá-

tek 24. května. Akci tradičně osobně podpo-

ruje místostarostka osmého obvodu Vladimíra 

Ludková. „Nesmírně si vážím každé komunity, 

která dobrovolně připraví zajímavý program 

pro druhé,‟ uvedla.

V letošním roce můžete navštívit tato du-

chovní místa: Husovu evangelickou kapli v Lib-

ni, kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Václava 

v Bohnicích, kostel U Jákobova žebříku a kostel 

sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích, kap-

li sv. Karla Boromejského a kostel sv. Cyrila 

a Metoděje v Karlíně, kostel Nejsvětější Tro-

jice v Ďáblicích, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 

v Dolních Chabrech a nově také kapli sv. Kláry 

v areálu Botanické zahrady v Troji.

Z programu Noci kostelů v Praze 8 vybíráme 

to nejzajímavější, kompletní program najdete 

na www.nockostelu.cz, v kategorii věnované 

pražským místům. -pb-

KOSTeL  
SV. PeTRA A PAVLA,  
PRAHA 8-BOHNICe
15:30–17:00
Výtvarná dílna pro děti. Vyrob si 
lampion a pojď s námi do kostela
16:00–18:00
Sportovní odpoledne pro děti 
a jejich rodiče. Soutěže, hry 
a jiné. Koná se na farní zahradě 
za každého počasí
17:00–17:30
Prohlídka kostela sv. Petra 
a Pavla pro děti a jejich rodiče
19:00–20:00
Zastavení u stříbrného plátna, 
promítání ve farním centru
20:00–21:00
Večerní koncert při svíčkách, 
účinkuje Veronika Mráčková a její 
hosté
21:00–21:30
Co se skrývá v kostele? 
Komentovaná prohlídka kostela 
při svíčkách
22:00–22:30
Varhanní půlhodinka
23:00–23:25
Chvíle ticha, hudby a mluveného 
slova

HUSOVA KAPLe 
eVANGeLICKéHO SBORU, 
PRAHA 8-LIBeň
16:25–20:00
Obchůdek Jeden svět – Fair 
trade. JEDEN SVĚT je nevládní 
nezisková organizace s cílem 
pomáhat chudým a postiženým 
lidem ve „třetím světě‟ i u nás 
doma tak, aby si dokázali pomoci 
sami. Tato pomoc spočívá 
v prodeji řemeslných výrobků 
a potravin z rozvojových zemí.
17:00–17:55
Divadélko pro děti. Rokec a Žužu: 
Pohádkový cestopis o hledání 
pokladu a své druhé polovičky

18:45–20:15
Zpívá Cantoria – pěvecký sbor 
Prahy 9. Ženský pěvecký sbor 
se sbormistryní a uměleckou 
vedoucí Jaroslavou Halamovou
19:00–19:20
Chvíle ztišení s povídkou. Znáte 
příběh Raoula Wallenberga? 
Vyslechněte si jej v podání našich 
herců 
20:30–21:30
Skupina Carnivàle hraje folk, 
moderní country a pop
21:45–22:15
Ekumenické zpívání evangelíků 
spolu s našimi hosty sestrami 
karmelitkami

KAPLe SV. KARLA 
BOROMeJSKéHO,  
PRAHA 8-KARLíN
18:00–18:30
Zahájení a možnost prohlídky 
kaple
18:30–19:00
Nešpory, večerní liturgická 
modlitba
19:00–22:30
Možnost ztišení a prohlídky 
kostela
22:30–23:00
Modlitba chval a díků, modlitba 
za město

KOSTeL  
SV. CyRILA A MeTODěJe,  
PRAHA 8-KARLíN
18:30–19:00
Mše svatá 
19:10–19:30
Komentovaná prohlídka kostela
19:30–20:30
Výstup k varhanům a prohlídka
19:30–21:30
Výstup do věže a ke zvonům
22:00–01:00
Individuální prohlídka kostela

00:00–00:05
Svatováclavský chorál

KOSTeL SV. TeReZIe  
OD DíTěTe JeŽíŠe,  
PRAHA 8-KOByLISy
15:30–18:00
Program pro děti v kostele, 
megabubliny na zahradě

18:30–19:30
Slavnostní mše - svátek Panny 
Marie Pomocnice

20:00–20:40
Komentovaná prohlídka kostela

21:00–21:40
Růženčino pohlazení melodiemi: 
komponovaný pořad z písní, 
árií a oratorních árií našich 
a světových autorů. Finalistka 
soutěže Opera Star slečna 
Růžena Kováčová

23:00–23:45
Koncert chrámového sboru 
sv.Terezie od Dítěte Ježíše - 
šéfdirigent Zbyněk Müller

KOSTeL SV. VáCLAVA, 
PRAHA 8-BOHNICe 
(AReáL PL BOHNICe)
18:00–22:00
Výstava k 20. výročí znovuvysvě-
cení kostela sv. Václava

18:00–18:45
Komentovaná prohlídka aneb ze 
skladu opět chrám. O pohnuté 
minulosti i zajímavé současnosti 
bude přednášet rektor kostela 
Jan Kofroň 

19:00–19:45
Zastavení s hudbou, vokálně 
instrumentální soubor Hudba 
okamžiku připravil ve spolupráci 
s Týmem spirituální péče v PL 
Bohnice koncert pro dospělé 
i dětské posluchače

KOSTeL  
NeJSVěTěJŠí TROJICe,  
PRAHA 8-ĎáBLICe
Podrobnosti o připravovaném 
programu najdete na www.
kapledablice.cz.

KOSTeL U JáKOBOVA 
ŽeBŘíKU,  
PRAHA 8 – KOByLISy
18:00–22:00
Bohatý program připravilo spole-
čenství Čechů, Korejců, Japonců 
a dalších národností. Vystoupí děti 
i dospělí. Zazní zpěv pěveckých 
sborů, instrumentální hudba, var-
hany a duchovní slovo faráře

KOSTeL STěTí  
SV. JANA KŘTITeLe, 
PRAHA 8-DOLNí CHABRy
17:50–18:00
Vyzvánění zvonů
18:00–18:30
Uvítání a komentovaná prohlídka
19:00–19:30
Komentovaná prohlídka - unikátní 
románské malby
20:00–20:30
Prohlídka s přednáškou Martiny 
Mrňavé o románských malbách 
v apsidě s ohledem na nejnovější 
výzkum kunsthistorika Jana Royta

KAPLe SV. KLáRy,  
PRAHA-TROJA
19:00–19:20
Čtyři svíce, divadelní 
představeníčko dětí vinořské 
farnosti
19:30–20:30
Kryštof Sýkora a jeho hosté, 
koncertní vystoupení
21:30–22:20
Historická přednáška o kapli sv. 
Kláry včetně rekonstrukce kaple
22:30–23:00
Liturgická čtení a modlitby

I kostel  
sv. Václava 
otevře  
své brány 
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Na trzích v Karlíně se posnídá „na férovku‟
Karlínské farmářské trhy se připojí ke Svě-

tovému dni pro fair trade, který se koná  

11.  května. Stejně jako na ostatních místech 

i tam proběhne férová snídaně. Kdo bude chtít, 

může od 10 hodin přijít s dekou a zúčastnit se 

nekomerční férové snídaně, která má vyjádřit 

podporu produktům, při jejichž výrobě nebylo 

poškozováno životní prostředí, nebyla poru-

šována lidská práva či zneužita dětská práce. 

Účastníci, kteří si sami přinesou fairtradové 

a lokální potraviny, se tak připojí ke statisícům 

lidí po celém světě, kteří tento den slaví Svě-

tový den pro fair trade.

„Spojení Karlínských farmářských trhů a fé-

rové snídaně je zcela na místě – požadavky 

na lokální produkci a ohled na životní prostředí 

máme společné,‟ uvedla zástupkyně starosty 

Prahy 8 Vladimíra Ludková. „Ostatně, na Kar-

línských farmářských trzích se již delší dobu 

prodává fair trade zboží - takže nakonec bude 

stačit, když přijdete jen s dekou, snídani si už 

nakoupíte na místě,‟ dodala. -hš- Svou účastí můžete podpořit produkty, jejichž výroba nepoškodila životní prostředí

Od roku 1985 působí na území 

Prahy 8 dětský turistický oddíl 

Sůvy zaměřený na environmen-

tální výchovu. Převážnou část 

své historie bylo sídlo Mladých 

ochránců přírody v Dolních 

Chabrech, se začátkem tohoto 

školního roku se však přestěho-

vali do nové klubovny v centru 

bohnického sídliště. Nalézt ji 

můžete v Poznaňské ulici 430.

A proč stojí za to přijít 

se podívat? Každé 

pondělí a úterý se 

tam konají oddí-

lové schůzky, 

kde se vedoucí 

s dětmi věnují 

získávání a pro-

hlubování znalos-

tí z oblasti táborni-

čení (práce s mapou, 

uzlování, přežití v přírodě…), 

plánování jednodenních výprav 

a celovíkendových akcí, sou-

těžím a celoroční hře, která je 

vždy tématicky zaměřená k le-

gendě blížícího se tábora.

Členství v oddíle totiž dě-

tem nabízí aktivní a smyslupl-

né trávení volného času nejen 

na schůzkách, ale i na výletech 

a akcích mimo Prahu. O jarních 

a letních prázdninách vyjíždějí 

Sůvy vždy na tábory, odkud si 

odvážejí nezapomenu-

telné zážitky, které 

by jinde nezís-

kaly.

Zájemci se 

mohou zapojit 

kdykoliv bě-

hem školního 

roku, činnost 

oddílu je určená 

pro dívky i chlapce od 

pěti do osmnácti let. Před-

školáci a prvňáčci se scházejí 

v pondělí odpoledne, starší děti 

a mládež v úterý.

Zároveň bývá někdy klubov-

na otevřená i pro širší veřej-

nost – například při akcích pro 

veřejnost, jako jsou turnaje 

v deskových hrách či kreativní 

workshopy. Jestli hledáte pro 

své dítě kroužek, který se stane 

součástí jeho životního stylu, 

můžete najít více informací na 

internetových stránkách www.

suvy.cz. 

Zvány jsou všechny děti, kte-

ré mají rády přírodu a chtěly by 

se o ní dozvědět něco víc a zá-

roveň si při toulání krajinou užít 

i spoustu legrace. -red-

Mladí ochránci přírody  
se přestěhovali do Bohnic

proč stojí za to přijít 

se podívat? Každé 

oblasti táborni-

odvážejí nezapomenu

telné zážitky, které 

oddílu je určená 

pro dívky i

Členové oddílu tráví v přírodě hodně času
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Loutkové divadlo  
Jiskra slaví sto let
V prostorách „bílého domu‟, budovy radnice 

Prahy 8, U Meteoru 6, probíhá až do 28. červ-

na výstava 100 let Loutkového divadla Jiskra. 

„Amatérské Loutkové divadlo Jiskra je v oboru 

loutkoherectví pojem, na nějž slyší už něko-

likátá generace dětských diváků. A věřím, že  

i řada budoucích generací bude mít to potě-

šení,‟ řekla zástupkyně starosty MČ Praha 8 

Vladimíra Ludková. Výstava je přístupná v ote-

víracích dnech a hodinách úřadu. 

Loutkové divadlo Jiskra působí v prostorách 

Divadla Karla Hackera, jehož zřizovatelem 

je MČ Praha 8. Jeho historie sahá až do roku 

1913, kdy kobyliský kantor Karel Hacker koupil 

loutkovou scénu a několik loutek z 19. stole-

tí. Jiskra, která patří mezi výrazné amatérské 

loutkářské soubory v České republice, rozví-

jí tradici iluzivního loutkového divadla. Hra-

je především loutkou závěsnou, marionetou. 

Inscenace orientuje zejména na diváky před-

školního a mladšího školního věku. 

Ochotníci představí  
Velkou kočičí pohádku
Amatérský divadelní spolek Ochotní Suchdolníci 

předvede 14. května v 18.30 hodin v Salesián-

ském divadle své nastudování Velké kočičí po-

hádky Karla Čapka. Ochotníci z Prahy-Suchdola 

nepřicházejí do Salesiánského divadla poprvé. 

Před dvěma lety tam představili premiéru hry 

Ukradené vajíčko na motivy děl Ludvíka Aške-

nazyho. Devatero pohádek Karla Čapka je trva-

lou inspirací Ochotných Suchdolníků. Adaptaci 

Velké pohádky doktorské uvedli v roce 2006, 

O tlustém pradědečkovi a loupežnících hráli 

v roce 2009. Suchdolský divadelní spolek vzni-

kl v roce 2004 ve snaze navázat na tradici po-

spolitosti a spolkového života obce, se svými 

představeními se účastní především místních 

slavností. Výtěžek z dobrovolného vstupného 

bude využit pro „oratoř‟ Salesiánského středis-

ka, prostor pro volnočasové aktivity dětí a mlá-

deže. Vstupné na představení je dobrovolné.

InDance roztančí  
Salesiánské divadlo
První dva červnové víkendy roztančí žáci taneční 

školy InDance Salesiánské divadlo v Kobylisích. 

Taneční škola InDance, která každoročně otevírá 

své kurzy v KD Krakov a DK Karlík, pořádá závě-

rečné představení všech svých malých i velkých 

tanečníků. V rámci Hejblat vystoupí i soubor Pop 

Balet, jehož představení Tanecbook můžete prá-

vě navštívit na Nové scéně Národního divadla 

v Praze. Pokud chcete své dítě vidět tančit na 

divadelních prknech, můžete ho již brzy přihlásit 

do kurzů taneční školy InDance. Přihlašování pro 

školní rok 2013/2014 bude spuštěno v průběhu 

června 2013. Více na www.indance.cz.  -red, hš-

Krátce

V Bohnicích se 18. května uskuteční již šesté 

Starobohnické posvícení „Na tamním náměs-

tí probíhají v roce dvě akce – Starobohnické 

posvícení a Vánoční těšení. Za těch několik 

let si dovoluji tvrdit, že jsme společnými si-

lami dali vzniknout dvěma krásným tradicím, 

které mají stále více příznivců,‟ uvedla mís-

tostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. Po-

svícení se již tradičně připravuje u příležitosti 

vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Od něj 

30. května uplyne 855 let.

Posvícení vypukne v pravé poledne na 

náměstí ve Starých Bohnicích. Na progra-

mu budou pěvecká i taneční vystoupení na 

pódiu, šermířské souboje, pohádky pro děti, 

chybět nebude jarmark historických řeme-

sel, nabídka staročeských specialit, výtvarná 

dílna, hry a soutěže nejen pro děti, k vidění 

zde budou i historické zbraně. Na místě bude 

možné koupit i výroční turistickou známku.

V neděli bude od 9 a 11 hod. v kostele  

sv. Petra a Pavla sloužena mše svatá, od 17 

hodin proběhne na farní zahradě Májová po-

božnost a den zakončí v 18 hodin Májový 

koncert v kostele sv. Petra a Pavla. -hš-

Bohnice ožijí tradičním posvícením

Poslední akcí na náměstí ve Starých Bohnicích bylo vánoční těšení.

Kultura
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Na Vlachovce se 
opět točí televizní 
pořady při dechovce
Není to tak dávno, co jsme infor-

movali o tom, že Restaurace Na 

Vlachovce obnovila svůj provoz 

a i nadále rozšiřuje své aktivity. 

Duben byl pro celý objekt velice 

významný, neboť díky práci nové-

ho hudebního dramaturga Petra 

Soviče došlo k propojení Vlachov-

ky s televizí Šlágr. Právě na zá-

kladě této nové spolupráce budou 

vznikat zábavné televizní pořady 

při dechovce a v historickém sále 

se tak bude točit více než dvakrát 

měsíčně. 

Pravou atmosféru těchto zá-

bav již okusili první hosté, a to  

20. dubna 2013, kdy měli možnost 

zhlédnout vystoupení pražské 

Strahovanky, legendární morav-

ské Mistříňanky a dokonce i slo-

venskou špičkovou kapelu Ma-

guranka. Zábava to byla, jak se 

patří, neboť atmosféra v sále byla 

vynikající a natáčení končilo až po 

11. hodině večerní, kdy se všichni 

zúčastnění rozešli ke svým domo-

vům. Pořadem provázel známý 

bavič a moderátor Eduard Hru-

beš. Ke konci dubna na Vlachovku 

dorazila i velká legenda českého 

country zpěvák Robert Křesťan 

s kapelou Druhá Tráva. 

Vlachovka pokračuje v přípravě 

dalších kvalitních koncertů inter-

pretů a souborů, které se těší vel-

ké oblibě u posluchačů. V květnu 

se můžete kromě dvoudenního 

natáčení těšit i na fenomenálního 

Ivana Mládka a jeho Banjoband, 

nebo například na country legen-

du - dámskou kapelu Schovanky. 

Více o programu naleznete na 

webových stránkách http://www.

navlachovce.eu.  -jf-

Na Vlachovce se 20. dubna zase tančilo při dechovce

(Placená inzerce)
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KVěTeN 2013
Otevírací doba: 
Po 13.30–15.30, 18.00–21.00, Čt 13.30–15.30, 21.30–23.00, 
Ne 14.00–16.00, St 8. 5. zavřeno.

PŘeDNáŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
13. 5.  Mgr. Ing. Jiří Lehejček : BAJKAL  a okolí – aneb transsi-

biřskou magistrálou za krásami Sibiře.

POŘADy (film. večery) 
v pondělí od 18:30.
20. 5. a 27. 5. APOLLO 15 , APOLLO 16.

POZOROVáNí OBLOHy dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30. Čt 21.30–23.00, Ne 14.00–16.00 
za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami 
Venuše – ve druhé polovině května

Noční obloha:  Měsíc – od 13. 5. do 26. 5. nejlépe okolo 18. 5.
 Saturn – po celý květen
  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý 

květen
 Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,  
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu. 

HROMADNé  NáVŠTěVy
Ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 mohou hvězdárnu navštívit  
předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

Program: pozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů.

ŠKOLNí POŘADy
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní 
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.  
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.

POHáDKy PRO NeJMeNŠí
Ne 19. 5. od 10.15, O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
Za jasného počasí 11.00-12.00 pozorování Slunce případně Venuše.  

  Pozor. oblohy Pořady
VSTUPNé: dospělí 45,- Kč 55,- Kč
 mládež 25,- Kč 30,- Kč
 senioři  40,- Kč 50,- Kč

Doprava: –  konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,  
tram 10 a 10 min. pěšky

 –  stanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C-Ládví) 
103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

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

(Placená inzerce)

BeZPLATNá PORADNA PRO BeZRADNé
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602

e-mail: info@nakorabe.cz
PO–Pá   8.00–16.00 hod.

JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Dobrý den, vážení a milí čtenáři. Pamatujete 

si na náš článek o velkém sportovním klání, 

o kterém jsme vás informovali na podzim mi-

nulého roku? Tehdy jsme vám slíbili, že se zase 

někdy ozveme. Neuběhlo ani půl roku a jsme 

tady. Ptáte se, proč? To proto, že jsme prožili 

na naší škole opět jeden báječný a nezapome-

nutelný den.

Již v minulých článcích jsme vás informovali 

o tom, že ZŠ Libčická má již řadu let výbor-

né vztahy s africkými přáteli z Ghany. Také že 

pomáháme našemu africkému kamarádovi, 

aby i on mohl ve své zemi navštěvovat ško-

lu a vzdělávat se. 20. března k nám naši milí 

hosté zavítali a připravili pro nás na oplátku 

skvělý program. 

Především vystoupil velmi populární ghan-

ský lidový umělec - bubeník, flétnista a zpěvák 

Dela Botri. Přijel na návštěvu České republiky 

a udělal si čas i na nás. Za doprovodu Nana 

Kusiho, hráče na akustickou kytaru, předve-

dl skvělé vystoupení. Netrvalo dlouho a oba 

hudebníci roztleskali, rozezpívali a roztančili 

celý sál. Všichni byli strženi temperamentní 

rytmickou hudbou a divokými zvuky tradičních 

bubnů. 

Další ze zajímavých akcí byla přednáška 

a beseda o Tožské republice - Togu. Půvabná 

a milá slečna lektorka nám roztomilou češti-

nou vyprávěla o krásách své země. Ukázala 

nám nádhernou přírodu, seznámila nás se způ-

sobem života, kulturními památkami, lidovými 

zvyky, obyčeji a jazykem. Svůj výklad dopro-

vodila nádhernými barevnými fotografiemi 

a videem. 

V rámci výtvarné dílny se mohly děti do-

zvědět něco o tradicích potisku látek Adink-

ra a samy si vyzdobily svá trička, šaty, látky 

a ubrusy. Nakonec jsme si všichni mohli po-

chutnat na tradičním africkém jídle, které pod 

vedením zkušeného afrického mistra kulinář-

ského umění připravili naši žáci.

Celé dopoledne bylo veselé a hravé, zkrátka 

takové, které může vzniknout jen mezi dob-

rými přáteli. Velký dík patří všem, kteří se na 

tomto dni podíleli. Především bychom chtěli 

poděkovat Velvyslanectví Ghanské republiky 

v Praze a organizaci Humanitas Afrika, o. s., se 

kterou již dlouhodobě spolupracujeme. 

Pochopili jsme, že přátelé mohou žít daleko 

od sebe, a přesto jsou si blízcí. Tak zase někdy 

na shledanou. Žákovská samospráva  

 a Tamara Antalová, ZŠ Libčická

Hudební představení ghanských umělců stálo za to

Na ZŠ Libčická měli africké dopoledne

Před velikonočními svátky uspo-

řádaly paní učitelky společně 

s dětmi z Mateřské školy Kory-

canská v Čimicích velikonoční 

výstavu kraslic. Ke spolupráci 

pozvali i rodiče dětí, kteří též rádi 

dali k dispozici na výstavu typic-

ké velikonoční výrobky. Přestože 

za okny ještě vládla zima, poved-

lo se jim na terase zdejší mateř-

ské školy představit svátky jara 

v plné kráse.

Mohli jsme obdivovat kraslice 

všeho druhu, děti se seznámily se 

zdobením slámou, voskem, ko-

rálky, vlnou, s kraslicemi madei-

rovými, vyšívanými, skleněnými 

atp. Připomenuly si staročeské 

velikonoční zvyky, jako je pečení 

mazance a beránka, polévání vo-

dou a hodovačky. Samy pak při-

spěly svými výrobky k báječné 

velikonoční atmosféře, ukázaly, 

jak jsou šikovné i co všechno se 

již v mateřské škole naučily.

Všem, kteří výstavu zhlédli, 

pomohli i navzdory počasí vy-

kouzlit tu správnou jarní pohodu, 

moc děkujeme.

Kolektiv mateřské školy  

Korycanská 

Společné Velikonoce se vyvedly

Návštěvníci školky si mohli 
prohlédnout velikonoční tvorbu
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Mateřská škola Na Pěšinách a na-

kladatelství Portál uskutečnily 

literárně-výtvarný projekt Malý 

ilustrátor. Začal již v lednu tohoto 

roku pozváním předškolních dětí 

do nakladatelství Portál v Klapko-

vě ulici. Navštívily nejen knihku-

pectví, ale také si mohly krásné 

knihy prohlížet v samotném nakla-

datelství, kde pro ně byl připraven 

program plný povídání a úkolů. 

Děti poznávaly známé tituly, 

obdivovaly knihy velkých formá-

tů, porovnávaly a třídily knihy 

na „dospělácké‟ a ty pro děti. 

Z dětských knížek jsme pak četli 

básničky, zkoušeli jsme rýmovat 

a vymýšlet text a samozřejmě do-

šlo i na kreslení ilustrace k vybra-

nému říkadlu. Děti se dozvěděly, 

co všechno je třeba připravit, než 

může vzniknout kniha, a že nej-

důležitějšími osobami jsou autoři, 

tedy spisovatel a ilustrátor. 

A protože kreslit dovedou děti 

z naší školky krásně, dohodli jsme 

se, že se na chvíli stanou ilustrá-

tory. Do školky jsme si odnesli 

dvě krásné knihy z nakladatel-

ství Portál: Kokrhací hodiny Iva-

na Klímy a Pohádky pod polštář 

Zuzany Pospíšilové. V následují-

cím měsíci jsme si z knížek čet-

li, prohlíželi je a děti pak příběhy 

a pohádky, které se jim zalíbily, 

výtvarně zpracovaly. A konečně 

26. března jsme se s dětmi, rodiči 

a pracovníky nakladatelství sešli 

na slavnostní vernisáži výstavy 

dětských prací v knihkupectví 

Portál. Ilustrátorka dětských kní-

žek Edita Plicková děti překvapila 

výtvarnou hádankou a také ilu-

strováním „naživo‟, když dětem 

nakreslila jednu z básní, kterou 

právě přednesly. Následovaly tři 

písničky s klavírním doprovodem 

a vyhodnocení nejlepších dět-

ských prací. Výherci byli oceněni 

krásnými knížkami z nakladatel-

ství a všechny děti dostaly jako 

poděkování knihy plné úkolů pro 

předškoláky.

Děkujeme paní Evě Pincové 

z nakladatelství Portál za nabídku 

podílet se na zajímavém projek-

tu. Jako učitelky velmi oceňujeme 

příležitost ukázat dětem, jak pra-

cují dospělí a jak konkrétní věci 

vznikají. Výstava a vernisáž byla 

pro všechny děti oceněním jejich 

práce a pro nás dospělé krásnou 

slavností. Nakladatelství Portál 

také děkujeme za knihy do naší 

školní knihovny.

 Učitelky MŠ Na Pěšinách

Nakladatelství se zcela zaplnilo těmi nejmenšími 

Nakladatelství bylo plné ilustrátorů

Vynášení Morany je v naší mateřské škole již 

tradiční. I letos jsme s dětmi vyrobili slamě-

nou pannu, oblékli ji do šatů, uvázali na hlavu 

šátek a krk jí ozdobili vyfouklými vejci, tak-

zvanými vejdumky.

Vynášeli jsme Moranu z budovy školy přes 

sídliště a kolem ohrady koní, kteří si nás se 

zájmem prohlíželi. Cestou jsme si zpívali 

tradiční písně, například Smrt nesem ze vsi 

a odříkávali básničky s tématem Morany, 

zimy i nadcházejícího jara. Cílem naší ces-

ty byl malý rybníček schovaný mezi vrbami. 

Tam jsme ji vysadili na strom a na rozlouče-

nou jí ještě zazpívali. Nakonec děti odříkaly 

báseň Zimo, zimo, táhni pryč! Poté jsme ji 

hodili do rybníka a utíkali.

Utopit se ji ale nepodařilo, protože voda 

byla zmrzlá. Ale i tak doufáme, že se nám 

ji podařilo přemluvit, aby už konečně odešla 

a pustila k nám dlouho očekávané jaro.

Anna Kolesárová, učitelka MŠ Štěpničná

Na Štěpničné děti vynesly Moranu 
Děti si akci 
vítající jaro 
užívaly
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V polovině března proběhly zápisy do 24 mateř-

ských škol, zřízených městskou částí Praha 8. 

K zápisu přišlo přes dva tisíce dětí, z nichž ně-

kolik stovek dětí nemá v Praze 8 trvalé bydliště, 

tudíž šance na jejich přijetí byla víceméně nulo-

vá. „Uvedené číslo však není nijak vypovídající, 

protože někteří rodiče nechávají děti zapisovat 

až do sedmi školek. Počty duplicit tak v letošním 

zápise dosahují stovek,‟ vysvětlil radní Prahy 8 

Martin Roubíček. Podle něj i přes vysoký počet 

přihlášených dětí stále platí, že se radnici daří 

umisťovat čtyřleté až šestileté děti v drtivé vět-

šině případů, u tříletých pak závisí na konkrétní 

lokalitě. „Nicméně do žádné školky nejsou přija-

té všechny děti, to je nereálné,‟ uvedl.

Situace v jednotlivých školkách je různá - 

na některých místech byly přijaty děti, které 

teprve o prázdninách dosáhnou věku tří let. 

V místech s větší poptávkou se pak děti dostá-

vají do školky zhruba ve věku 3,5 až 4 let. 

Děti jsou do mateřských škol přijímány pod-

le věku – ze zákona povinně předškoláci, a dál 

sestupně. Současný postup vychází z poža-

davků ombudsmana a s ohledem na to, že ma-

teřská škola je vzdělávací zařízení, ne hlídací 

služba, a nárok by tak měly mít všechny děti 

po dosažení určitého věku. Nemělo by se tak 

stávat, že dítě by nemohlo navštěvovat mateř-

skou školu jen proto, že má doma maminku 

s mladším sourozencem.

Pro nejstarší nepřijaté „osmičkové‟ děti se 

v červnu otevře ještě další možnost pro přijetí, 

a to dodatečný zápis v MŠ Libčická v Čimicích. 

„Od září tam otevřeme tři nové třídy pro 84 

dětí,‟ informoval Roubíček. Bližší informace 

budou na webu městské části a MŠ Libčická  

v polovině května.

Situaci nezjednodušují i někteří rodiče.„Je 

to nepochopitelné, ale jsou rodiče, kteří ne-

chávají přijaté děti zapsané ve více školkách 

i v průběhu nového školního roku. Například 

víme o tom, že jsou přijaté do dvou, tří školek, 

samozřejmě dochází do jedné, ale my nemá-

me žádnou možnost, jak je donutit k ukončení 

docházky v nenavštěvovaných školkách,‟ stě-

žuje si Roubíček. „V této souvislosti upozorňuji 

rodiče, kteří mají jedno dítě přijaté na několika 

školkách a stále blokují místa ostatním nepři-

jatým, že budou od 1. září 2013 nuceni platit 

úplatu za předškolní vzdělávání – v souladu se 

školskou legislativou – ve všech mateřských 

školkách, kde byli přijati, byť jejich potomek 

bude docházet samozřejmě jen do školky jed-

né,‟ varuje radní.

Stav s přijímáním dětí naopak komplikuje 

vzrůstající počet dětí s odkladem školní do-

cházky, přestože druhý rok předškolní docház-

ky již není zadarmo. „V tomto případě je vhod-

né využívat přípravné třídy, které postupně 

v základních školách zřizujeme. Je to ideální 

přechod mezi školkou a školou, protože školka 

pro takto velké děti již ani nemusí být příno-

sem,‟ dodal Roubíček.

MČ Praha 8 v mateřských školách průběžně 

zvyšuje počet míst již několik let. Naposledy to 

bylo v případě MŠ Šiškova, kde vloni vznikly dvě 

nové třídy (56 míst), v září 2013 to budou dal-

ší třídy v MŠ Libčická. Za posledních pět let se 

počet dětí v mateřinkách zřízených městskou 

částí Praha 8 zvýšil z 2300 skoro na tři tisíce, 

přibylo 18 nových tříd. To se týkalo například 

školek v Korycanské, Štěpničné, Krynické, Po-

znaňské nebo Bojasově ulici. Celkem školky zří-

zené radnicí osmého obvodu nyní nabízejí 113 

tříd, tedy nejvíce za posledních 20 let.  -hš-

V MŠ Libčická bude dodatečný zápis
Takto se loni 
loučily děti 
se školkou 
ve Štěpničné 
ulici

MČ Praha 8 získala v rámci Ope-

račního programu Životní pro-

středí finanční dotaci v hodnotě 

96 miliónů korun na zateplení tří 

největších základních škol v os-

mém obvodu. Z toho na ZŠ Bu-

rešova připadá 29 miliónů, na 

ZŠ Libčická 34 miliónů a na ZŠ 

Ústavní 33 miliónů korun. Dota-

ce pochází z Fondu soudržnosti 

Evropské unie a byla poskytnu-

ta na základě rozhodnutí minis-

tra životního prostředí. V rámci 

rozbíhajících se projektů bude 

provedeno zateplení obvodových 

stěn, střech, dojde i k výměně 

oken a dveří. 

Samotné zateplení se usku-

teční během letních prázdnin. 

V současnosti probíhají výběrová 

řízení na zhotovitele prací v jed-

notlivých školách

V uvedené záležitosti je nutné 

zmínit, že akce tohoto druhu jsou 

z realizačního hlediska natolik 

náročné, že některé dokončovací 

práce budou zasahovat do začátku 

školního roku. Radnice se tak ro-

dičům omlouvá za případné kom-

plikace, které by snad z této sku-

tečnosti mohly vyplynout a věří, 

že konečný výsledek v podobě 

nově zateplených škol vynahradí 

možné budoucí nepohodlí. -red-

Chystá se zateplení tří největších základních škol 

Fo
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Abychom žákům naší školy oživili vyučovací 

hodiny, rozjeli jsme v posledních týdnech no-

vou strategii výuky, která je známá pod ná-

zvem „Team Teaching‟. Tato technika je zalo-

žena na týmové spolupráci pedagogů v jedné 

vyučovací hodině a zároveň umožňuje propojit 

konkrétní učivo napříč několika předměty.

Během hodiny tak žáci mohli prožít symbo-

lickou plavbu s Bedřichem Smetanou po Vl-

tavě, při níž se seznámili s osobností tohoto 

významného skladatele a jeho dílem (hudební 

výchova), dále na mapě prozkoumali povodí 

naší nejdelší české řeky (zeměpis) a v nepo-

slední řadě výtvarně vyjádřili své pocity z po-

slechu samotné skladby (výtvarná výchova).

Lucie a Tereza Suslovy, 6. C: „Projekt Team 

Teaching se nám líbil. Bylo velmi zajímavé vní-

mat, jaká je krajina okolo Vltavy - zeměpis-

ně a zároveň zakreslovat dojmy po umělecké 

stránce. Rády bychom si to zopakovaly a vy-

zkoušely i další předměty.‟

Aktuálně jsme do rozvrhu třídy 7.A zařadili 

cyklus hodin, který ústředním tématem „ba-

roko‟ propojil vyučovací předměty (dějepis, 

zeměpis, přírodopis, hudební a výtvarná vý-

chova,…), současně umožnil použít metody 

efektivního učení i základní kreativní postupy 

- například myšlenkové mapování.

Barbara Szczepanská, 7. A: „Podle mě je 

Team Teaching velice efektivní a navíc zábav-

ný. V průběhu 45 minut máme možnost být 

v několika hodinách najednou. Myšlenkové 

mapování podpořilo naši týmovou spoluprá-

ci a povzbudilo třídní kolektiv.‟ Nejde pouze 

o inovaci ve vyučování, ale i posílení vztahů 

mezi pedagogy a žáky (samozřejmě také pe-

dagogy navzájem), čímž se výrazně zlepšuje 

učební klima na škole. Týmová výuka dovoluje 

využívat a prohlubovat specializaci pedagogic-

kého sboru. Společně s kolegy už plánujeme 

mnoho dalších námětů (např. klimatické změ-

ny pro žáky 9. ročníku) a já pevně věřím, že se 

nám je povede úspěšně realizovat.

Michal Staněk, ZŠ Bohumila Hrabala

V libeňské škole Bohumila Hrabala  
zkoušejí novou strategii výuky

Příměstské tábory s angličtinou 

společnosti Wattsenglish jsou 

v MŠ Korycanská již zavedenou 

tradicí. Letos na děti čeká zábav-

ný program inspirovaný kultov-

ním dětským filmem Ať žijí du-

chové! V pohádkový hrad Brtník 

se školka promění v termínech od 

15. do 19. července, od 22. do 26. 

července a od 29. července do 

2. srpna. Kromě zkušených čes-

kých vedoucích budou jako každý 

rok přítomni i kvalifikovaní rodilí 

mluvčí, kteří hravou a zábavnou 

formou provedou děti světem an-

gličtiny. Tábor je určen pro holky 

a kluky od pěti do deseti let. 

Tábory s angličtinou rozhodně 

nejsou jen přesunem ze školy do 

školy, jak by se mohli mnozí ro-

diče obávat. „Angličtina na tábo-

rech Wattsenglish probíhá jaksi 

mimochodem, děti vlastně vůbec 

nevnímají, že se něčemu učí – jen 

si zkrátka „hrají‟ s rodilým mluv-

čím,‟ objasnila Jarmila Kotrbová, 

ředitelka školky. „Angličtina pro-

stupuje všemi hrami a běžnými 

denními aktivitami, i třeba při 

stolování, takže ji děti berou jako 

samozřejmost a tím odpadá jaký-

koliv ostych z mluvení. To pova-

žuji za obrovský přínos,‟ dodala.

V Korycanské v létě ožijí slav-

né filmové postavy jako Leon-

týnka, Jouza, rytíř Brtník i Jen-

da a Pilátová. „Vykouzlíme si 

trpaslíky, na výletech se naučí-

me rozpoznávat javor od jasanu 

a také nahlédneme do skřítkovy 

kuchyně, kde na děti budou če-

kat kromě žampionů nadívaných 

i Pribináčky. 

Určitě se děti můžou těšit i na 

spoustu českých a anglických 

písniček pod taktovkou mistra 

hajného,‟ poodhalila náplň tá-

borů metodička Michaela Pavlá-

tová. Každý večer se pak tábor-

níci budou vracet domů do svých 

postýlek.

Více informací a online přihláš-

ky najdete na: www.wattseng-

lish.cz. -red-

MŠ Korycanská nabízí tábory s angličtinou

Téma 
baroko 
sedmákům 
propojilo 
například 
dějepis, 
zeměpis, 
přírodopis 
a výtvarnou 
výchovu

Hodně 
časo děti 
stráví na 
čerstvém 
vzduchu
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V budově základní školy na Lyčkově náměstí 

v Karlíně se 19. dubna uskutečnil 1. ročník Desko-

herního odpoledne, které uspořádalo sdružení 

Rodiče smysluplné školy. Hlavním mottem akce 

bylo: „Udělejte si čas a přijďte si hrát‟. 

Rodičů a dětí, kteří si přišli zahrát, bylo dost. 

Účastníci zasedli kolem herních desek a snažili 

se přehrát nebo jinak přelstít své spoluhráče. 

Někdo si lámal hlavu s neposednými tučňáky 

na ledové kře, někteří vymýšleli různé příběhy, 

jiní se proměnili v bojovníky nebo cestovatele. 

Kdo si nehrál, využil chvilky k setkání s ostat-

ními účastníky, což byl také jeden z cílů této 

akce. Pokud se hry rodičům nebo dětem zalíbi-

ly, bylo možné je na místě zakoupit.

K této akci poskytla škola prostory, organizaci 

zajistili dobrovolníci z řad rodičů, herním odpo-

lednem provázeli, hry prezentovali a nadšeným 

malým i velkým hráčům vysvětlovali Radek Bo-

xan a Michal Pešák z obchodu Tomovy hry. 

Organizátorům i účastníkům patří poděko-

vání. Věříme, že se můžeme těšit na příští roč-

ník. Renata Lišková, Lucie Klimešová,  

 sdružení RSŠ

První ročník Deskohraní  
na Lyčkově náměstí táhl

Akce 
přinesla 
spoustu 
zábavy pro 
všechny

MěSTSKá ČáST PRAHA 8
Úřad městské části 
odbor školství

Provoz mateřských škol 
MČ Praha 8 o letních 
prázdninách školního 
roku 2012/2013
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhláš-

ky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění, stanovili ředi-

telé mateřských škol po projednání se zřizo-

vatelem, městskou částí Praha 8, omezení 

a přerušení provozu mateřských škol v době 

letních prázdnin školního roku 2012/2013. 

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

n od 1. 7. do 12. 7. 
• mateřské školy uzavřeny

n od 15. 7. do 26. 7.  
• Základní škola a mateřská škola, Praha 8, 

Lyčkovo náměstí 6 - pracoviště Mateřská 

škola Lyčkovo náměstí 6,   

• Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3, 

• Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2

n od 29. 7. do 9. 8. 
• Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a,

• Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8

n od 29. 7. do 2. 8. 
• Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

n od 5. 8. do 9. 8. 
• Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1

n od 12. 8. do 23. 8.
• Základní škola a mateřská škola Petra 

Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 – pra-

coviště Mateřská škola Za Invalidovnou 3,

• Základní škola a mateřská škola, Praha 8, 

U Školské zahrady 4, pracoviště Mateřská 

škola U Školské zahrady 8,

• Mateřská škola, Praha 8, Šiškova 2,

• Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14

n od 26. 8. do 30. 8.
• mateřské školy uzavřeny.

Zákonní zástupci přihlásí své dítě na 
prázdninový provoz ve své kmenové 
mateřské škole do středy 15. 5. 2013

Školní rok 2013/2014 bude zahájen v ma-

teřských školách, zřízených městskou částí 

Praha 8, v pondělí 2. září 2013.

Mgr. Petr Svoboda

vedoucí odboru školství
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Bulovka, Rokoska, Kuchyňka, 

Vychovatelna. Tato jména jsou 

většině občanů nejen Prahy 8 

jistě známa. Ale ne každý ví, co 

ve skutečnosti znamenala a kde 

se nacházejí, neboť místní ozna-

čení lokality občas neodpovídá 

skutečnému místu.

Klub českých turistů Kobyli-

sy za podpory MČ Praha 8 vás 

zve v úterý 28. května 2013 na 

podvečerní procházku s názvem 

„Usedlosti a památky 

Prahy 8‟. Zúčastnit se 

může každý bez roz-

dílu věku, kdo ujde 

pěšky devět kilomet-

rů. Přijít mohou klid-

ně i rodiny s dětmi. 

Začínáme mezi 17 a 19 hodin 

před KD Ládví u fontány u vstu-

pu do metra. Po zaplacení star-

tovného 20 korun (děti do 15 let 

pět korun) obdrží každý od po-

řadatelů popis trasy 

a společně s rodinou, 

přáteli, po skupin-

kách nebo i jednotli-

vě se vydá na trasu, 

která povede kolem 

již zmíněných used-

lostí a dalších zajímavostí Libně, 

Troje, Bohnic a Kobylis.

V cíli vás budeme čekat od 

18.30 do 20.30 hodin v příjemné 

hospůdce v Kobylisích, kde dle 

zájmu můžete i posedět. Věří-

me, že vás náš pochod zaujme 

a bude se vám líbit. 

Záštitu nad akcí převzala mís-

tostarostka Prahy 8 Vladimíra 

Ludková, a tak nelze vyloučit, že 

se s ní na pochodu můžete po-

tkat. Těšíme se na vás, přijďte 

v hojném počtu – všichni jsou 

vítáni. 

Ivan Press,  

předseda KČT Kobylisy

Turisté zvou na výlet po památkách Prahy 8

Kadetky Joudrs vyhrály důležitý turnaj
Venkovní softbalovou sezónu tradičně oteví-

rají turnaje pořádané bohnickými Joudrs. Tím 

úplně prvním letošním byl kvalifikační turnaj 

kadetek o účast v nejvyšší soutěži této kate-

gorie do 16 let, který klub z Prahy 8 uspořádal 

o druhém dubnovém víkendu. Domácí děvčata 

v něm zúročila náročnou zimní přípravu a před 

domácím publikem vybojovala první letošní 

turnajové vítězství.

Všechny týmy byly natěšené, že si po 

dlouhé zimě konečně zahrají venku. Bohu-

žel počasí herní podmínky turnaje ztížilo až 

na hranici regulérnosti, citelný chlad ovlivnil 

výkony všech zúčastněných týmů. Joudrsač-

ky si však s nepříznivými podmínkami i sou-

peřkami poradily nejlépe. V základní skupině 

s přehledem porazily oba své soupeře, jak 

trojský SaBat, tak i jihočeské Ledenice. Tím 

se nejen probojovaly do bojů o medaile, ale 

především se kvalifikovaly do letošního roč-

níku extraligy. 

Ani v semifinále v oranžovém hrající domá-

cí hráčky nezaváhaly a po hladké výhře 1:11 

nad Ostravskou univerzitou chtěly ve finále 

poměřit síly s favoritem posledních let, celkem 

Dvora Králové. Soupeř, který si stejně jako 

bohnická děvčata účast v nejvyšší soutěži za-

jistil již předchozími výhrami, však k zápasu 

v téměř mrazivém počasí nenastoupil. To však 

vítězství Joudrs v celém turnaji nesnižuje, na-

opak jej umocnilo ocenění Míši Polákové coby 

nejlepší nadhazovačky turnaje. Vykročení do 

letošní sezóny tak kadetky Joudrs měly více 

než příjemné. Pomohla jim k tomu i pomoc 

mnoha dobrovolníků z řad rodičů, kteří i v tak 

náročných povětrnostních podmínkách doká-

zali skvěle zorganizovat a zajistit bezchybně 

připravený turnaj.

O týden později chtěly úspěch kadetek na-

podobit i jejich starší spoluhráčky z B týmu 

žen na domácím Joudrs cupu žen uspořáda-

ném především druholigové týmy. Děvča-

ta v oranžovém zvítězila během turnaje ve 

čtyřech zápasech a jen jednou odešla po 

velmi dramatické koncovce ze hřiště poraže-

na, navíc o jediný bod. Stalo se tak bohužel 

ve čtvrtfinále, čímž se Joudrsačkám zavřela 

cesta do bojů o medaile. I přes počáteční vel-

ké zklamání z této prohry se bohnický tým 

vzchopil a dvěma výhrami vybojoval koneč-

né 5. místo. Vítězem celého turnaje se stal 

houževnatě bojující výběr kadetek, které 

budou tvořit základ kadetské reprezentace 

na srpnovém ME v Ostravě. Není jistě bez 

zajímavosti, že hlavním koučem reprezen-

tačního týmu je předseda Joudrs Tomáš Kusý 

a v základní sestavě jsou děvčata z bohnic-

kého týmu.

Nejlepší nadhazovačkou turnaje kadetek byla Míša Poláková
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Judo Club Raion-ryu uspěl 
na Šumavském poháru 
Členové klubu Raion-ryu z Prahy 8 se začát-

kem dubna zúčastnili závodů o Šumavský po-

hár.  Soutěžilo se v kategorii mladší a starší 

žáci a muži. Judo klub Raion-ryu zastupovali 

trenéři Filip Rubínek, Marek Lanč, žáci - Mi-

roslav Špaček a Adam Krýcha a nechyběla 

psychická podpora trenérek Jany Machotové 

a Anety Krýchové, samozřejmě i rodičů dětí.

Celkem se soutěže zúčastnilo 238 závodníků 

z celé ČR, ale i ze zahraničí. Marek Lanč vy-

bojoval v této konkurenci 3. místo v kategorii 

muži do 81 kg, Miroslav Špaček získal 2. místo 

v kategorii ml. žáci a Adam Krýcha získal 3. 

místo v kategorii starší žáci (oba na foto vpra-

vo dole). Před měsícem v březnu 2013 trenér-

ka Jana Machotová získala v Písku v podobné 

soutěži 2. místo v kategorii - ženy.

Škola Raion-ryu se zaměřuje především na 

výuku Judo jako bojového umění. Sportovní 

forma se ve škole rovněž vyučuje a členové 

mají možnost účastnit se i řady soutěží. Sou-

těže však nejsou pro školu prioritou z důvo-

du sbírání vítězství, ale pro získávání cenných 

zkušeností, které v boji uplatňuje. Součástí 

Judo klubu je také mnoho aktivit, jako výlety, 

soustředění, letní tábory plné zábavy, her, ale 

i tvrdého tréninku. Pokud máte zájem, můžete 

se členem školy Raion-ryu stát i vy. Informace 

u vedoucího školy Filipa Rubínka nebo na www.

judopraha.cz. -red-

Adam Krýcha a Miroslav Špaček (vpravo dole) byli ve svých kategoriích úspěšní

Pokud chcete komunikovat  
se členy vedení radnice za ODS, 
můžete je vyhledat na Facebooku 
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo 
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz 
(životní prostředí, informatika), vladimira.
ludkova@praha8.cz (kultura, sociální 
a zdravotní problematika), ondrej.gros@
praha8.cz (majetek) a martin.roubicek@
praha8.cz (školství).

Zástupce radnice za TOP 09 
můžete kontaktovat následovně: 
Michal Švarc – doprava a finance, tel: 
222 805 138, michal.svarc@praha8.
cz. Markéta Adamová – sociální oblast 
a protidrogová prevence, evropské fondy, 
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec  
pro Palác Svět, tel: 222 805 186, 
tomas.slabihoudek@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8  
mají pro občany tuto nabídku: Vytipujte 
největší problémy naší městské části, 
pokusíme se je spolu s Vámi řešit.  
Volejte +420 284 825 820 či použijte 
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat 
28. 5 . od 17 do 19 hodin. Kromě toho  
je možné navštívit webové stránky  
www.cssdpraha8.cz, facebook cssdpraha8 
a nebo naše informační středisko v Libni, 
Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty: 
tel: 246 035 966, mob: 721 029 892 
email: ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům setkání 
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti 
pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele 
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte 
se zelenými na facebooku (odkaz  
www.qrs.ly/of36zac), sledujte web 
praha8.zeleni.cz. Děkujeme Vám, že se 
zajímáte o dění v naší městské části.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8  
pořádá setkání s občany dne 22. května 
2013 od 18 hodin v přízemí budovy 
městského úřadu (bílý dům),  
U Meteoru 6. Tématy budou privatizace 
bytů a další otázky života v Praze 8.  
Na setkání zve JUDr. Václav Musílek.  
E-mail: vaclav.musilek@praha8.cz,  
tel.: 724 889 420.

Setkání s politiky

Den dětí se blíží a Squash Sport v Čimicích po-

řádá pro děti všeho věku sportovní den. V so-

botu 1. června 2013 během celého dne mohou 

přijít děti sportovat, a to zcela zdarma. Po celou 

dobu budou k dispozici trenéři a instruktoři jed-

notlivých sportů. 

Děti se mohou těšit na 

zábavné lekce zumby (ve 14 

a 15 hodin), squashe (celý 

den), stolního tenisu, alpin-

ningu (v 10 a 11 hodin). Do 

programu je zahrnut i kruhový trénink a opičí 

dráhy (od 16 hodin), starší mohou využít slu-

žeb fitness trenéra a zacvičit si v posilovně. 

Pokud děti přivedou své rodiče a budou chtít 

sportovat s nimi, pak jsou ceny stanoveny na 

50 procent z cen základních.

Squash Sport najdete 

v OC Draháň, Čimická 780, 

parkování v ulici Na Zám-

kách, MHD zastávka autobu-

su Čimice. -mal-

Sportovní den s Squash Sportem

(Placená inzerce)
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Okrouhlík  

je bez odpa
dků.  

Na jak dlou
ho?

Více na str
. 9

Otevření C
entra  

Krakov se 
blíží  

Více na str. 2

Lidé si užil
i  

Den dopra
vní  

bezpečnos
ti 

Více na str. 7

V Libčické 
bude  

dodatečný
 zápis 

Více na str. 44

  ÚMČ Praha 8, infocentrum,  
tzv. „Bílý dům®, U Meteoru 6,  
Praha 8 - Libeň

  ÚMČ Praha 8, Libeňský zámek,  
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň

  Nemocnice Na Bulovce,  
Budínova 2, Praha 8 - Libeň

  Dětský klub Karlík, Kollárova 6, Praha 8 - Karlín

  Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8 - Kobylisy

  Kulturní dům Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, Praha - 8 Koby-
lisy

  Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8 - Kobylisy

  Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8 - Bohnice

  Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 - Troja

  Psychiatrická léčebna Bohnice (hlavní budova),  
Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

  od listopadu 2012 Chaberský dvůr ,  
Hrušovanské náměstí 253/5, Praha - Dolní Chabry, 184 00

Osmička
je k dostání pravidelně  
také na následujících  
místech:

Retrospektivní výstava 
ZDeňKA VINKLáŘe
Zdeněk Vinklář (28. 11. 1962 – 18. 2. 2012)
Absolvoval výtvarnou výchovu a češtinu na Pedagogické fakultě UK a působil 
jako učitel na pražských gymnáziích (od začátku devadesátých let na 
Gymnáziu Ústavní v Praze 8). U žáků kladl důraz na svobodnou tvořivost 
a zbavování se zábran, což souviselo s jeho zájmem o arteterapii, kterou také 
bakalářsky vystudoval v Českých Budějovicích (2000). Po celou učitelskou 
kariéru rozvíjel vlastní tvorbu, kterou představil na řadě samostatných 
a skupinových výstav.

Pro Vinklářovu tvorbu je příznačné experimentování se žánry a médii, 
sahajícími od kresby, malby, komiksu a koláže přes grafiku po fotografii 
a video. Dlouhodobě se věnoval především kresbě a komiksu. Několik jeho 
komiksů vyšlo buď samostatně (Legenda o Karlu Velikém, FABeR 1999), nebo 
bylo publikováno časopisecky (časopisy ABC, Nový prostor ad.), řada prací 
zůstala nevydána. Nápaditost a bravurní provedení jeho komiksů prozrazují 
dokonalé zvládnutí kresebné techniky, které dokumentuje také množství 
příležitostných kreseb a náčrtníky. Své kreslířské schopnosti uplatňoval 
i jako ilustrátor knih o architektuře (např. encyklopedie architektury, 
2000). Koláže s ozvuky pop-artu a absurdity někdy používal i v komiksech. 
Z linorytů je pozoruhodná série Zákusky (2006), která si ironicky pohrává 
s uměleckými směry dvacátého století. Videa se datují do Viklářových 
začátků a do posledních let (Kde domov můj?, 2010) a většinou vycházejí 
z všedních, banálních situací, které staví do groteskního světla.

Retrospektiva Zdeňka Vinkláře obsáhne všechny zmíněné polohy. Je 
příležitostí podívat se na jeho práce z nadhledu a představit ty nejzajímavější 
momenty.

Zdeněk Vinklář, retrospektivní výstava
7. 5. – 29. 6. 2013 

Libeňský zámek, Zenklova 1/35, Praha 8-Libeň
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Sport

V Praze 8 se uskutečnil celore-

publikový, již 14. ročník Plavec-

ko-běžeckého poháru, kterého se 

zúčastnilo více než 15 tisíc dětí. 

V rámci hlavního města se jed-

nalo o čtvrtý závod. Ten probíhá 

během školního roku s tím, že děti 

sbírají body pro své základní ško-

ly. Plavecká část se uskutečnila 

v bazénu Šutka.

Nejúspěšněji reprezentovaly 

svoji městskou část děti z Prahy 

2, osmý obvod se umístil na čtvr-

tém místě. -jf-

V tenisovém areálu na Ládví za-

čala další letní sezóna, nafuko-

vací haly tam již nenajdete, pro 

všechny tenisty je k dispozici 

šest antukových kurtů.

Tenis Ládví připravuje na blí-

žící se letní prázdniny příměst-

ské tenisové kempy s angličti-

nou, které jsou určeny pro děti 

ve věku 4 až 12 let. 

Přihlásit se mohou jak teniso-

ví začátečníci, tak i zkušenější 

tenisté. Každý kemp je od pon-

dělí do pátku od 8 do 16 hodin. 

Podrobnosti najdete na www.

tenisovykemp.cz.  -rob-

Šutka poprvé přivítala  
Plavecko-běžecký pohár

Tenisové kempy s angličtinou

Čtvrtek 23. května 2013
17:00 – 18:00 hodin

U Školské zahrady, Praha 8 Kobylisy

Běh Naděje je veřejná sbírka pořádaná každoročně za účelem zís-
kání finančních prostředků na léčbu onkologických onemocnění. Je-
dinečností této sbírky je, že nás zároveň chce přivést ke zdravému 
životnímu stylu. Veškeré náklady na pořádání běhu jsou hrazeny po-
řadateli. Výtěžek je v plné výši odevzdán na celorepublikové konto, 
odkud je rozdělen na konkrétní pomoc potřebným. Vyúčtování sbírky 
podléhá kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

www.behnadeje.cz

Turistický oddíl  
Lvíčata 68. P. S. 
Základní škola, U Školské zahrady

Městská část Prahy 8 ve spolupráci se Základní školou  
U Školské zahrady a Turistickým oddílem Lvíčata 68. P.S. 
pořádá šestý ročník Běhu Naděje na Praze 8.

Místo:  Přihlašování, start a cíl v prostoru  
ZŠ U Školské zahrady 4, Praha 8, Kobylisy

Trať:  V okolí ZŠ U Školské zahrady a na Okrouhlíku 
Tratě jsou rozděleny podle délky a obtížnosti a je možno je ab-
solvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během, joggingem, na 
invalidním vozíku, na kole (cyklistická helma), na koloběžce, na 
kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem…..podle vlastních sil.

Časový rozvrh: 17.00 360 m  vhodný pro nejmenší  
+ štafetový běh

 Průběžně  750 m  bez převýšení,  
vhodný pro kolečkové brusle, 
koloběžky apod.

 Průběžně 2 300 m mírné převýšení

 18.00  2 800 m značné převýšení

Závod do vrchu (schodů) 107 m, převýšení 16m, bez vyhlašování 
vítězů ale s měřením času bude vsunut dle časových možností mezi 
17.00 až 18.00 hodinu.

Startují: Všichni, kteří se zapíší do registračních listů BN a přispějí 
jakoukoliv částkou na konto výzkumu rakoviny. Výše vkladu není 
omezena. Startující obdrží diplom a medaili.

Přihlášky: Na místě startu od 16.30

Plavci mohli využít nový padesátimetrový bazén 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

55květen 2013

Sport, pozvánka

O letošních velikonočních svátcích se uskutečnil 

dvacátý druhý ročník mezinárodního mládež-

nického házenkářského turnaje Prague Hand-

ball Cup. Zúčastnilo se ho 411 týmů z 22 států, 

tedy několik tisíc mladých hráčů. Turnaj patří 

k největším akcím svého druhu v celosvětovém 

měřítku. Celkem 26 pražských sportovních hal 

a vlastně celé město tak ovládl babylon jazyků 

hráčů a hráček, které jsme mohli během svá-

tečních dnů potkávat v MHD a jinde. 

Prahu 8 reprezentovaly dívky z TJ Sokol Ko-

bylisy II, a to v kategorii mladších žákyň, star-

ších žákyň a starších dorostenek. A všechny 

týmy uspěly. Starší žákyně obsadily 3. místo 

ve své kategorii. Mladší žačky se probojovaly 

do „B‟ finále a starší dorostenky hrály „B‟ se-

mifinále ve svých kategoriích.  

Mladší žákyně sehrály v kvalifikačních sku-

pinách vítězná utkání se třemi týmy ze Sloven-

ska a dvě vítězná utkání s týmem HC Ostrava, 

remizovaly s týmem z Maďarska. Prohry utrpě-

ly s mladými hráčkami ze Švédska, z Německa 

a dvěma slovenskými týmy mladších žákyň. 

Tyto výsledky a zejména skóre je posunuly do 

finálové skupiny B. Po vítězství nad pražskou 

Astrou se ve finále B opět utkaly s týmem Ess-

lingen–Teck z Německa a po statečném výko-

nu tým podlehl těsně 16:18.

Mimořádného úspěchu dosáhly starší žáky-

ně. V průběhu turnaje sehrály vítězná utká-

ní s hráčkami ze Švédska, Slovinska, Dánska 

a českými dívkami Žírovnice. Ztratila jen utká-

ní se silným celkem Kirovské oblasti v Rusku. 

O postup do finálové skupiny děvčata sehrála 

mimořádně dramatické utkání s dánským cel-

kem Ajax Kopenhagen. Po remíze o postupu 

rozhodl rozstřel, kdy brankářka přehazuje hřiš-

tě, aby hráčka, aniž by se míč dotknul palu-

bovky, po třech krocích střílí na branku. V této 

loterii byly hráčky z Kobylis úspěšné až v osmé 

sérii. Ve finálové skupině hráčky z Kobylis nej-

prve podlehly favorizovanému celku Háje z Pra-

hy 11 a tak musely všechny síly, které po třech 

dnech ještě zbyly, vložit do utkání o třetí místo 

s plzeňskými DHC. Utkání plné zvratů skončilo 

opět remízou 8:8, a tak opět přišly ke slovu roz-

střely. Zde rozhodly hráčky Sokolu Kobylisy II 

již v v úvodní pětici dvěma úspěšnými nájezdy 

a získaly tak medaile za třetí místo v kategorii, 

které se účastnilo celkem 60 celků z 16 zemí.

Také starší dorostenky vystoupily úspěšně 

a čtyřmi vítězstvími nad celky z Dánska, Ně-

mecka, Slovenska a z Pardubic při prohrách 

s Chorvatkami, Slovenkami z Michalovců a hráč-

kami Jindřichova Hadce. Ve finálové skupině B 

neuspěly s německými hráčkami z Vipers. 

Hrát takovéto mezinárodní turnaje mají 

možnost hráčky, které nastoupí do přípravných 

žákovských družstev Sokola Kobylisy II, která 

pořádají v květnu i červnu náborové akce. Po-

drobnosti zjistíte na www.sokolkobylisy2-stz.

websnadno.cz/ -as-

Kobyliské házenkářky  
se v obřím turnaji prosadily

Házenkářky z Kobylis pravidelně sbírají úspěchy
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V  dřívějším vydání měsíčníku 

Osmička jsme se zabývali náleži-

tostmi návrhu na rozvod manžel-

ství a postupu v případě řešení 

této životní situace. V tomto čísle 

se zaměříme na často řešenou 

otázku péče o děti. 

Pokud se z manželství narodi-

ly nezletilé děti, soud manželství 

nerozvede, dokud nebudou pra-

vomocně upraveny jejich pomě-

ry. Ideální variantou je dohoda 

rodičů o péči o děti a o výši výživ-

ného. Děti mohou být svěřeny do 

péče jednoho z rodičů, případně 

do střídavé péče. Tato varianta 

je však možná jen v případě, že 

jsou rodiče schopni se dohodnout 

na jejích podmínkách a obvykle 

také tehdy, jsou-li bydliště rodičů 

alespoň ve stejném městě, aby 

byla například zajištěna docház-

ka dítěte do totožného školního 

zařízení.

Obvyklou variantou je svěření 

dítěte do péče jednoho z rodi-

čů a určení výživného. Řízení je 

zahájeno na návrh jednoho z ro-

dičů doručeného k příslušnému 

soudu. Ten ustanoví nezletilému 

dítěti opatrovníka, který v řízení 

hájí jeho zájmy. V případě své 

zletilosti hájí své zájmy samo. 

Výživné na dítě je určeno s při-

hlédnutím k poměrům jak rodičů, 

tak dětí.  Obvykle činí 10 až 15 

procent příjmů druhého (povin-

ného) rodiče. V případě změny 

poměrů je možné žádat o jeho 

zvýšení či snížení.

V případě nehrazení výživného 

lze podat návrh na nařízení exe-

kuce proti povinnému rodiči. Za-

nedbání povinné výživy po dobu 

delší než čtyři měsíce je rovněž 

trestným činem.

Výživné je rodič povinen dítěti 

poskytovat, dokud není schop-

no se samo živit, vyživovací po-

vinnost není limitována věkem. 

Obecně platí, že studuje-li dítě 

v navazujících oborech, vyživo-

vací povinnost je zachována do 

ukončení studia a nalezení pra-

covního uplatnění. Ale například 

v případě opakovaných změn 

studovaných oborů je možné dát 

důvod pro zrušení vyživovací po-

vinnosti. Nedojde-li v takovém 

případě k dohodě, je nutné podat 

návrh k soudu.

Chcete-li se dozvědět více 
o problematice péče o děti 
nebo pomoci s návrhem na 
zvýšení výživného, neváhejte 
se na nás obrátit buď na 
jedné z našich pražských 
poboček, v online právní 
poradně nebo na telefonním 
čísle 724 784 302.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

JAK Se SPRAVUJe ČeSKá RePUBLIKA?

Územní plán
Územní plán je jedním z nejdůležitěj-

ších dokumentů, které obec má. Jed-

ná se o velmi složitý dokument, který 

je velmi rozsáhlý (je to celá řada map, 

různých textů a tabulek). Občan obce 

se z něj dozví co, kde a za jakých pod-

mínek je možno v obci postavit. 

Územní plán není krátkodobou zá-

ležitostí, ale je sestavován vždy na 

několik let. Například územní plán 

Prahy je platný od 1. ledna 2000 a po-

čítá se, že ještě několik let platit bude. 

Územní plán si nemůže obec sestavit 

jen tak. Při zpracování se musí řídit 

územním plánem, který zahrnuje vět-

ší území. Jinak řečeno úplně na vr-

cholu je záměr státu. Kudy povedou 

dálnice, železniční koridory, kde bu-

dou stát například jaderné elektrár-

ny a tak dále. Kraj staví plán celého 

území kraje a v něm již respektuje, 

co chce stát. Města a obce ve svém 

plánu musí respektovat stát i kraj. 

Jestliže u státu jde o velké celky, tak 

u obce jde o jednotlivé parcely.

Dost obecného povídání. Co zna-

mená územní plán pro občana a na 

co si dát pozor? Když si budu chtít 

postavit dům, tak v prvé řadě mu-

sím zjistit, jestli je to podle územního 

plánu možné. Uprostřed území, kte-

ré v plánu je označeno jako prostor 

pro výstavbu sportovišť, žádný úřad 

výstavbu rodinného domu nepovo-

lí. Stejně tak nepovolí stavbu domu 

o pěti patrech, když v územním plá-

nu je dáno, že je možno stavět domy 

maximálně o jednom podlaží s obyt-

ným podkrovím. 

V současné době se rozeběhly 

v Praze práce na novém plánu a tak 

bude dobré, když si příště povíme 

něco o tom, jak může občan zasáh-

nout do přípravy a jak se může bránit 

změnám územního plánu.

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

NAFUKOVACÍ  
AITRAKOVÁ DRÁHA  
V SOKOLE KOBYLISY

18. a 19. 5. 2013

Přijďte si zaběhat, zaskákat a vyzkoušet svoje  
dovednosti na airtrackové dráze – nafukovací  

„matrace“ 12 m dlouhá, 2 m široká a 0,5 m vysoká!

Vhodné pro všechny věkové skupiny od jednoduchého 
poskakování, až po přízemní akrobacii.  

Malé a školní děti dráhu využijí jako trampolínu,  
jedná se o „matraci“  - modřiny nebude mít nikdo

Kdo si troufne, dráha je vhodná  
i pro akrobatické prvky!!

Možnost vyzkoušet i SLACKLINE

Více na www.sokolkobylisy.cz
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Výročí

Nově narozené děti Jubilea

DUBeN 2013

n  Na Jaroslava, 27. dubna, oslavili zlatou 
svatbu manželé Stanislava a Jiří 
Duchanovi z Ďáblic. Přejeme jim do 
dalších let hlavně zdraví, optimismus 
a pohodu. Dcera Iveta a syn Tomáš 
s rodinami.

KVěTeN 2013

n  Dne 28. května 
2013 oslaví pan 
Ing. František Kudr 
krásné životní jubileum 
- 80 let. Hodně zdraví, 
vitality a životního 
optimismu do dalších 
let přeje manželka 
s rodinou.

n  Dne 5. května oslaví 
naše milá dcera paní 
Jarmila Brejšková své 
50té narozeniny. Všichni 
Ti přejeme hodně moc 
pevnějšího zdraví, 
pevnou vůli, hodně 
optimismu a dobré 
pohody do dalších let. 
Přejí rodiče a bratr Jindřich s rodinou. 

n  Dne 21. května oslaví 
krásné jubileum  - 
své 80. narozeniny 
- pan Vladimír Pour.
Hodně zdraví, pohody, 
životního elánu a ještě 
hodně cestovatelských 
zážitků přejí vnučka Anička s Janou 
a Martinem, syn Petr s Jánem - Tvojí milí 
Pražáci.

ČeRVeN 2013

n  Diamantovou svatbu oslaví 1. června 2013 
Olinka a Pepa Schuberovi! Moc a moc 
zdravíčka do dalších let přejí ze srdce dcera 
a synové s rodinami, pět vnoučat, pravnuk 
a všichni přátelé a známí.

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.

ČeRVeNeC 2012

Sitná Alžběta 

ZáŘí 2012

Jägerová Veronika

Polesná Daniela

LISTOPAD 2012

Auderová Molly

Bodenlosová 
eliška

Brázdil Tadeáš 

Brejchová Kamila

Horký Filip 

Kozáková Barbora

Medková 
Dominika

Nekvasilová Anna

PROSINeC 2012

Březina Ondřej

Cingrošová  
Justýna ella

Kollinger Jakub

Paseková Alice

Stáňová Nela

Urbánková eliška

LeDeN 2013

Holasová Kateřina

Šula Petr

ÚNOR 2013

Hanuš Marek 

Halová Natalie 
Antonella

Jermanová 
Vendula

Kadeřábek Jan

Královec Jáchym

Lerch Adam

Malečková 
Kateřina

Mirgová Tamara

Musilová Anna

Procházková 
Viktorie

Svobodová 
Barbora

Vodička Mikuláš

BŘeZeN 2013

Brát Marek

Černohorský Jiří

Dostálíková Anna

Fejt Marek

Chmelenský 
Matyáš

Janoščíková Marie

Kohout Jan

Matějka Tomáš

Miláčková 
Josefína

Roubalová Lucie

Roubal Adam

Zigo Romana

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.  
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte  

na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.  
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.  
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Zábava

Sudoku (snadné)

2 76 4

7 6

21 3

4 9 1

3 8

5 3 9

3 42

8 6

9 85 6

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Přírodní rezervace Podhoří

Výherci, kteří obdrží sadu reklamních předmětů MČ Praha 8, jsou:  
Vlasta Kudláčová (Praha 8), Štěpán  Steiger (Praha 8),  
Robert Čermák (Praha 8), Věra Zirnsáková (Praha 8) a Petr Jiříček (Praha 8).

Správné znění tajenky z květnového čísla nám zašlete nejpozději  
do 31. května 2013 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8,  
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Deset vylosovaných výherců obdrží 
permanentní VIP vstupenku na Karlínské 
filmové léto 2013 (platí pro dvě osoby na 
všechny představení). Karlínské filmové léto 
probíhá v termínu od 20. června do 8. září 
2013 v Letním kině Regina, Hybešova 10, 
Praha 8 – Karlín.
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MALíŘ – LAKýRNíK. ŠTUKOVáNí 
A TAPeTáŘSKé PRáCe.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz

STěHOVáNí – VyKLíZeNí,  
čeští pracovníci, specialisté na 
stěhování bytů, SO + NE stejné 
ceny. Přistavení, odstavení+km po 
Praze zdarma. Tel.: 723 80 91 37, 
www.stehovanibytu.cz.

NABíZíM PRáVNí SLUŽBy 
a zastoupení při převodech 
nemovitostí, vč. depozita a ověření 
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová, 
advokátka, AK Praha 8 Libeň,  
tel.: 602 250 836. 

PROVeDU LAKýRNICKé 
A MALíŘSKé PRáCe.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

RIZIKOVé KáCeNí,  
ŘeZ STROMů. ZAHRADy.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

HODINOVý MANŽeL.  
Drobné i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 775 50 76 00.

PLyNAŘ – INSTALATéR – 
TOPeNáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Tel.: 603 93 70 32.  
Vladimír Tymeš.

eLeKTRIKáŘ S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 44 05 51. 

HLíDáNí DěTí LIBeň,  
doma a dohodou. Tel.: 724 252 722. 
salaca@seznam.cz. 

ODVyKáNí KOUŘeNí 90%.  
Tel.: 604 20 77 71.

KáCíM ČISTíM ZAHRADy, SeKáM.  
Tel.: 603 833 107. 

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

INSTALATéR – TOPeNáŘ  
– NePŘeTRŽITě. Opravy  
a montáž vodovodních baterií,  
WC, umyvadel, van, el.ohřívačů, 
připojení praček, myček,  
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

ČIŠTěNí ODPADNíHO POTRUBí 
a kanalizace, veškeré instalatérské  
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce  
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75

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.: 724 060 603.

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. 

MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCe, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680. 

ŽeHLeNí VČeTNě DOPRAVy. Tel.: 
608 221 626, www.zehleniplus.cz.

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   

KOUPíM ByT A DůM KDeKOLI 
V PRAZe. 1+kk, 1+1, 2+kk,  
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.  
Platba možná hotově do 48 hodin! 
Tel.: 607 110 477.  

VyMáHáNí POHLeDáVeK,  
pátrání po osobách.  
Tel.: 602 35 44 88.  
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz.  

SeVeRNě OD PRAHy 8,  
v obci Zdiby prodám parcelu na 
RD, 956 m2, cena 1150,- Kč/m2. 
Stavba za 2 roky. Tel.: 602 312 212, 
602 215 014. 

20 km od Prahy, U STARé 
BOLeSLAVI prodám stavební 
parcelu 1200m2, cena 850 Kč/m2. 
Tel.: 602 312 212, 602 215 014. 

HODINOVý MANŽeL – 
profesionální pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc  
ve Vaší domácnosti, na zahradě, 
chatě nebo v kanceláři.  
Tel.: 736 14 09 42.

DOUČOVáNí ÚČeTNICTVí, 
matematiky a IT SOŠ.  
www.vachtova.cz.  

TVORBA WeBOVýCH STRáNeK, 
grafiky a programování.  
vachtova.cz.

ANTIKVARIáT koupí knihy, 
pohlednice, obrazy, mince,  
mapy, sv.obrázky, grafiku.  
Tel.: 773 54 27 97.

!! VyKLIDíMe VáŠ ByT,  
SKLeP, POZůSTALOSTI, ODVOZ 
starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 22 78 40. 

ZPRACOVáNí ÚČeTNICTVí, 
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, 
tel.: 603 42 20 80, e-mail:  
blankad.dvorakova@seznam.cz

VeŠKeRé MALíŘSKé 
A LAKýRNICKé PRáCe,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

OPRAVA PRAČeK TéMěŘ VŠeCH 
ZNAČeK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

PRONAJMU ŘRD  za 14 tis.  
+ služby. 5+kk, novostavba, plně 
vybavený a zařízený, 2 park. stání, 
zahrádka.  Ze Zdib cca  9 km. 
Nejblíže z Prahy 6, 8, 9. Ne RK!  
Tel.: 721 916 980. 

KADeŘNICTVí ŽeNy, MUŽI, DěTI. 
Důchodci a ženy na mateřské – 
10%. Stříhání bez mytí 60 Kč, dámy 
od 75 Kč. Praha 8 – Čimice, Okořská 
38. Tel.: 233 556 612, 606 752 053. 
www.kadernictvi-mvasickova.cz.  

CCA 8.000,- ZAPL. za zlatou ruskou 
minci10 Rb., min. 6.000,- za st.sva-
tovacl. dukát. Koup. st. stř. předměty, 
zl. šperky atd. kval. obrazy čs. mistrů. 
INTERANTIK Pha 9, Pod pekárnami  
3. Tel.: 283 893 334, 605 829 440. 
Nákup út až pátek.  

STROPNí SUŠáK PRáDLA, 
montáž na míru. Tel.: 602 273 584. 

NABíZíM MALíŠKé a lakýrnické 
práce + štukování, stěrkování. Tel.: 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz. 

KNIHy A KNIŽNí POZůSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

ZAKáZKOVé KReJČOVSTVí ADU 
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 – ná-
vrhy oděvů, šítí na míru, potahování 
knoflíků, opravy, úpravy, profesní 
oblečení. Tel.: 602 218 041, e-mail: 
adustyl@gmail.com, www.adu-styl.cz.   

BIKeMARAST.CZ   
prodej a servis jízdních kol. 
Novovysočanská 589/7 – vchod: 
Skloněná. Tel.: 776 346 435.    

KOMPLeTNí PéČe O ZAHRADy, 
rizikové kácení, řez stromů. 
Tel.: 604 81 06 63. P. Nestarec Dis. 
Tel.: 776 19 13 07, Bc. Krajinová, 
www.nastrom.cz

HLeDáTe STAVeBNí DOZOR  
nebo sádrokartonářské práce?  
Tel.: 606 91 02 46. 

ReKONSTRUKCe ByTů  
a bytových jader. Tel.: 603 851 048. 

ReVIZe eLeKTROINSTALACe, 
revize el. spotřebičů, 
elektroinstalační práce.  
Tel.: 603 851 048. 

NABíZíMe ČIŠTěNí KOBeRCů 
a čalounění, mytí oken a výloh, úklid 
bytů, kanceláří a domů, pokládku 
koberců a PVC, malování, údržbu 
zeleně. Václav Najman, mob.: 
604 634 529, Tel.: 220 801 542. 

INSTALATéRSTVí ŠVáRA. Tel.: 
233 551 973, mob. 728 324 916. 

HODINOVý MANŽeL  
– řemeslné práce v domácnosti. 
Tel.: 774 908 240.

PRIVATIZACe A PŘeVODy ByTů 
do vlastnictví. Tel.: 724 304 603.

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

VeŠKeRé ÚKLIDOVé 
A ZAHRADNICKé PRáCe – 
LeVNě. Tel.: 604 512 297. 

ŘeMeSLNé PRáCe – LeVNě: 
malování, instalatérské, zednické aj. 
domácí práce. Tel.: 602 835 102. 

MASáŽe OD MASéRA od 200 Kč, 
masáž na terap. lehátku s jadeit. 
válečky 100 Kč. Tel.: 602 876 864. 

SOUKROMé LeKCe ANGLIČTINy 
A NěMČINy. Tel.: 739 677 891. 
INSTALATÉR – VOLEK. Tel.: 
602 649 359. 

DŘeVěNé HRAČKy – PRODeJ 
JIŽ 11 LeT. Velký výběr českých 
hraček najdete v naší specializované 
prodejně Praha 8, Ořechová 5  
/proti Ďáblickému hřbitovu/.  
Tel.: 604 287 794,  
www.inna.cz. Nyní i v e-shopu: 
www.drevenehracky-inna.cz. 

ZAHRADy, trvalkové záhony, 
údržby. www.zahradyrevit@seznam.
cz. Tel.: 604 928 069.  

KOUPíM FeLICII.  
Tel.: 602 123 253. 

FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 702 095 533. 

MALíŘSKé A LAKýRNICKé 
PRáCe P-8. Doprava a rozpočet 
zdarma. Kvalita, spolehlivost.  
Tel.: 723 984 693. 

KLeMPíŘSTVí POKRýVAČSTVí 
NáTěRy. Kvalitní opravy  
i nové střechy. Tel.: 605 350 665. 
www.strechyjarnov.cz. 
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PŘeVOD ByTů DO OS. 
VLASTNICTVí. Vypracování 
Prohlášení vlastníka budovy. 
Zprivatizovali jsme domy MČ Pha 7 
a MČ Pha 17. GSG s.r.o.  
Tiskařská 10, Pha 10. www.gsg.cz.  
Tel:: 602 342 864, 234 054 197.

PODLAHáŘSTVí – prodej 
a odborná pokládka (PVC, koberců, 
vinylu, plovoucí podlahy atd). 
Zakázku bezplatně zaměříme 
a provedeme cenovou nabídku.  
Tel.: 734 381 414. 

KOUPíM ByT NA PRAZe 7, 8, 9. 
Preferuji byt v OV, RK nechci, stav 
nerozhoduje, nabídněte. Dluh 
nebo exekuce nevadí, může být 
i v privatizaci. Tel.: 774 720 752.

KyTAROVý VIRTUOS MILAN 
ZeLeNKA Prof. HAMU dává 
soukromé lekce. Tel.: 731 270 012. 
www.milanzelenka.uvadi.cz. 

GARáŽ PRONAJMU. Čimice,  
ul. K Ládví 47. Nabídky formou SMS 
na 777 331 948. Děkuji.

ZDIBy – PŘeMyŠLeNí,  
pozemek akce 990 000 Kč za 
pozemek. Stavba do 2 let.  
Více na www.pozemkyreality.cz. 
Tel.: 724 009 484.

MASáŽe KOByLISy, zkušená 
masérka, východní a evropské 
techniky, www.prahamasaz.cz.  
Tel.: 773 203 325.

VýKLAD TAROT. KAReT. 
Astrologická poradna.  
www.astrojana.cz. Malečková.  
Tel.: 603 910 103.  

KOUPíM  ByT, rodinný, 
činžovní dům, vilku, pozemek, 
jakékoli velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
neoprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy 
na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seriozní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

SHáNíM NA PRONáJeM  
menší byt – max 2kk do ceny 
i s popl. 11 000. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 605 845 088. 

VeŠKeRé OPRAVy OBUVI, 
tašek, batohů a jiné galanterie. 
Čumpelíkova 1222 Praha 8.  
Tel.: 284 686 074.

www.PeNSION21.eU Ubytování 
pro firmy i pro rodiny s dětmi za 
příznivé ceny. Tel.: 777 213 321. 

ReKONSTRUKCe bytových jader 
a kompletní rekonstrukce bytů 
provádíme. Tel.: 602 191 421.

HLeDáM GARS. – 2+1 v Praze 
max do 11 000 nebo 3+kk – 4+1 do 
13 000 vč. popl. Tel.: 602 257 202.  

K PRONáJMU nabídnu byt 1kk 
a 2kk, 8 a 10 tis i s poplatky.  
Tel.: 777 640 390.

LíMANOV – 2, 4 ha k výstavbě  
mj. 22 RD – v Sudové Hlavně,  
18 km od hranice Prahy, prodám  
za 12 mil. Kč nebo vyměním  
za nemovitost v Praze. janfam@
seznam.cz, Tel.: 728 227 332.

TRUHLáŘ S PRAXí nabízí výrobu 
i menšího nábytku, kuch. linek  
či opravy v domácnosti či chatě. 
Tel.: 775 034 757.

PRODáM GARáŽ v ulici 
Čumpelíkova. Tel.: 604 961 060. 

PRONAJMU GARáŽ v ulici 
Čumpelíkova. Tel.: 604 961 060.

JINá CeSTA. Celostní medicína, 
regenerace, sebe-uzdravení.  
www.jinacesta.webnode.cz.  
Tel.: 720 166 947. P. Vosáhlo.  

ŽeHLíM DOMA. Tel.: 724 183 868. 

ZáKLADNí ŠKOLA přijme šatnářku 
– uklízečku – prodej drobného 
zboží. Prac. doba 8 – 17. Informace: 
233 321 976. 

PRODáM MeZONeTOVý ByT 6+1 
(126 m2) v cihlovém domě blízko 
stanice Kobylisy. Cena 5 040 000 Kč. 
E-mail: bytprorodinu@gmail.com.

PŘIJMeMe PRACOVNíKy  
na úklid OC Prosek.  
Čistý RT a praxe podmínkou. 
Bydliště Prosek a Ďáblice výhodou. 
Tel.: 236 040 011.

V PROSTORáCH RMA CeNTRA 
PRAHy 7 nabízíme služby zaměře-
né na kompenzaci sluchových vad 
sluchadly. Úhrada ze zdrav. pojiště-
ní. Otomed s.r.o. Tel.: 604 633 896. 

PRODáM 2 GARáŽOVá STáNí. 
Tel.: 603 113 113.

POTŘeBUJeTe eNeRGeTICKý 
ŠTíTeK BUDOVy – PeNB?  
Volejte. Tel.: 604 634 243. Francová.

PROVáDíMe KOMPLeXNí 
ReKONSTRUKCe domů, bytů.  
Tel.: 728 217 120. 

PRONáJeM GARáŽOVéHO  
STáNí u metra Palmovka,  
ul. Novákových (střední nakladač). 
Cena 1800 Kč/měsíc.  
Tel.: 606 201 029. 

DOBRéHO ŘIDIČe – dopravce 
dohodou, hl. žena cca 1x týdně 
Kobylisy – Nová Živohošť.  
Tel.: 777 224 601. 

ZUBNí ORDINACe. Přijímáme 
nové pacienty. Tel.: 283 880 347, 
Praha 8, Ďáblická 1003/2d.

ÚČeTNICTVí, AUDIT, DANě. 
Zpracování daň. přiznání.  
Ing. Pavel Síč. Tel.:  605 240 767, 
www.lupapromo.cz. 

PŘíMý ZáJeMCe KOUPí dva byty 
v Preze 2, 3, 8, 10, 11 – menší 
1 – 2 + 1 a větší 3 – 4 + 1, platba 
hotově, na vystěhování nespěchám, 
lze i zadlužený nebo před 
privatizací. Tel.: 775 733 815. 

NAPíNANé STROPNí PODHLeDy 
nahradí sádrokarton. Porovnatelná 
cena, neporovnatelně lepší 
výsledek. Tel.: 737 272 779. 

PRONáJeM GARáŽe U Slovanky. 
Nabízím stání v dvojgaráži i se 
samostatnými automatickými vraty. 
Tel.: 603 282 108. 

ÚKLIDOVá FIRMA, mytí oken, 
úklid po rekonstrukci a po malování. 
Tel.: 724 006 275. 

ÚKLIDOVá FIRMA PŘIJMe 
na výpomoc paní v Bohnicích 
nebo Čimicích. Pište email na 
pistoravaclav@seznam.cz. 

SeKáNí ZAROSTLýCH POZeMKů 
naší technikou včetně odvozu 
vzniklého bioodpadu. Pravidelné 
sekání trávy. Tel.: 724 006 275. 

KVALITA Z NěMeCKA – dovoz 
drogerie, kosmetiky, potravin.  
Výdej objednávek – Katovická 409.  
www.kvalitaznenecka.cz.

PůJČOVNA ČISTICíCH STROJů 
na koberce a čalounění  
Odolena Voda. Tel.: 775 693 020,  
www.pujcovna-cisticich-stroju.cz.

DěTSKé CeNTRUM POD SMRKeM 
nedaleko Vozovny Kobylisy, rodinná  
školička už od 2 let, s rytmikou, klid-
né místo se zahrádkou, zdravotnický 
personál, plus kroužky: angličtina, 
balet, keramika, rytmika, hudební 
škola Yamaha a výtvarný k roužek. 
Přijímáme přihlášky již nyní. Tel.: 
724 021 243, e-mail: pod-smrkem@
centrum.cz, www.pod-smrkem.cz. 
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

PRONAJMU GARáŽ.  
Hlídaný objekt, Praha 8 – Písečná.  
Tel.: 284 687 032, 720 149 644. 

ČIŠTěNí KOBeRCů a nábytku 
extrakční metodou. Zkušenosti, 
slušné jednání. Tel.: 724 006 275. 

ANGLIČTINA -  KONVeRZACe – 
doučování. Byl jsem 10 let v GB. 
Tel.: 603 908 249. 

NAHRáVACí STUDIO.  
Tel.: 603 908 249 – hudba, slovo, 
přepis LP, VHS na CD.

VeŠKeRé MALíŠKé 
A LAKýRNICKé PRáCe, nástřik 
tapet, zednické práce a drobné 
opravy, výhodné ceny. Jarní sleva 
10%! Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 432 476. 

MASáŽe LáDVí – klasické, 
láv.kameny, lifting obličeje, 
celulitida, baňky, Dornova metoda, 
kinezioteping, lymfodrenáž.  
Tel.: 284 688 918, 608 056 067.  

POČíTAČe SeRVIS, PRODeJ. 
Opravy a prodej software, hard-
ware, domácího elektra, připojení 
k internetu pro domácnosti i firmy. 
Po dohodě práce u zákazníka. Adre-
sa: Lublinská 13, Bohnice, naproti 
Pennymarketu. Otevřeno: po-pá 
13-19. Tel.: 240 200 282,  
e-mail: obchod@rooster.cz  
www.rooster.cz.  

MyTí OKeN, čištění koberců a čalou-
něného nábytku. Tel.: 604 711 750. 

eLeKTROPRáCe VŠeHO DRUHU, 
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.: 
284 687 436, mob.: 602 881 859.  

HODINOVý MANŽeL – údržba do-
mácností, drobné opravy a úpravy 
v bytech a domech, pokládka pod-
lahových krytin, truhlářská výroba, 
sádrokarton, malování, obkladačské 
práce a jiné.  Tel.: 773 168 170.
 
INSTALATéR – VOLeK.  
Tel.: 602 649 359.
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