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Zprávy
Občané Prahy 8 zvolili nejlepší podnikatele
osmé městské části
K referendu přišlo málo lidí.
Radnice ale chce dále snižovat počet heren
Fasáda Libeňského zámku projde nutnou
rekonstrukcí. Již nyní se opravuje kaple
Magistrát představil koncepci parkování.
Radnice Prahy 8 má připomínky
Fitness hřišť pro dospělé přibude,
dvě vzniknou na ďáblickém sídlišti
Fórum: Jak se stavíte k možnosti zavést
v MČ Praha 8 participativní rozpočet?
Kompletní nabídka center aktivizačních programů
pro seniory v Burešově a Mazurské ulici

str.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

2

právě začalo období v roce, které je ideální
trávit pod širým nebem, nikoli doma mezi
čtyřmi stěnami. A ať již v hezkém počastí žije-

3

te sportem, kulturou, procházkami v přírodě
či třeba pouhým piknikem na trávníku v parku, je Praha 8 naštěstí lokalitou, která dokáže

5

poskytnout adekvátní zázemí pro volnočasové aktivity všeho druhu.
A další atraktivní místa k trávení volného času zde v nejbližší době při8

budou. Mluvím především o blížící se revitalizaci Thomayerových sadů
a rekonstrukci bazénu u Ládví, v němž bychom si měli zaplavat již
během tohoto léta.

11

A když už jsme u pobytu venku, musím vyzdvihnout již tradiční akci
vyznavačů geocachingu. Ti opět ukázali, že kdo má rád přírodu, tak ji
nejen navštěvuje, ale umí se o ni též postarat. Před jejich akcí, během

16

níž vyčistili část Ďáblického háje, jednoznačně smekám.
V minulém měsíci jsem se též sešel s organizátory motoristické slavnosti Legendy, jež se v areálu bohnické léčebny bude konat

22 až 23

14. a 15. června. Více se o ní dozvíte i v tomto vydání Osmičky. Na
tuto akci jsem osobně velmi zvědavý. Legendy rozhodně budou stát za
pozornost a už dnes mohu prozradit, že se právě pokoušíme pro oby-

V Libni vzniká Dům sociálních služeb.
Otevře se do dvou let

26

vatele naší městské části vyjednat nějakou formu zvýhodnění či slevy,
pokud budou chtít tuto akci navštívit.
Závěrem bych vás rád pozval na sedmé Starobohnické posvíce-

Kostel sv. Cyrila a Metoděje slaví výročí,
chybět nebude bohatý program

ní, jednu z několika kulturních akcí, které jsme na květen připravili.
36

Snad se o víkendu 17. a 18. května v Bohnicích uvidíme.
Slunečný květen přeje

Základní škola Burešova si připomněla
čtyřicet let své existence

48

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8

Areál Základní školy Dolákova přímo láká
ke smysluplnému trávení volného času

59
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Zpravodajství

Obyvatelé vybrali nejlepší
podnikatele osmého obvodu

ší na Osmičce měla velmi dobrou
odezvu jak mezi soutěžícími, tak
mezi hlasujícími. Je to ocenění
především našich šikovných osmičkových živnostníků a podnikatelů,‟ okomentoval anketu její iniciátor, radní Tomáš Slabihoudek.
Anketa Nejlepší na Osmičce
je jedním ze způsobů, jak radnice Prahy 8 podporuje místní
řemeslníky, restaurace a další
živnostníky a pomáhá jim s propagací. Koncem dubna se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích,
kde výherci na prvních třech
místech obdrželi hodnotné ceny
od

hlavního

partnera

soutěže

a Městské části Praha 8 z rukou

Foto: jh

starosty Jiřího Janků a jeho zá-

Radní MČ Praha 8 Tomáš Slabihoudek předává za asistence starosty Jiřího Janků ceny nejlepším

stupce Michala Švarce.
„Budeme dále pomáhat podnikatelům z Prahy 8, aby o jejich
službách či produktech bylo více

Prvního ročníku ankety o nejlepší

stránce

www.nejlepsinaosmicce.

ří odvádějí nejlepší práci. Partne-

slyšet. Cílem této ankety je upo-

firmy a živnostníky Prahy 8 se zú-

cz a prostřednictvím hlasovacích

rem ankety je ERA účet od Poš-

zornit na podnikatele, kteří po-

častnilo 572 firem z Prahy 8, které

lístků v časopisu Osmička. Cílem

tovní spořitelny, která připravila

skytují služby na nejlepší možné

dostaly přes 3700 hlasů. Hlaso-

této ankety je podpořit místní

pro vítěze řadu zajímavých cen.

úrovni, prostě nejlepší na Osmič-

vání probíhalo přes internet na

podnikatele a poukázat na ty, kte-

„Jsem velmi rád, že akce Nejlep-

ce,‟ dodal Slabihoudek.

-red-

Přehled umístění v jednotlivých kategoriích
Restaurace, bary

Krása, relaxace

ERA Neziskovka

Sport

1. Vinotéka Karlín, Šaldova 28,
Praha 8-Karlín
2. Maňana Music Bar,
Pod Čertovou skalou 834/3,
Praha 8-Libeň
3. Vinárna Křižík,
Sokolovská 87/95,
Praha 8 -Karlín

1. S
 alon Annete,
Sokolovská 106/42,
Praha 8 - Karlín
2. Správná podprsenka,
Na Hrázi 3, Praha 8 - Libeň
3. P táčková Jana – kadeřnictví,
Ratibořská 598/24,
Praha 8-Bohnice

Kultura

Ubytování

1. A
 MELIE, o.s.,
Šaldova 337/15, Praha
8-Karlín
2. APPN, o. s.
(Agentura pro neslyšící),
Světova 1051/15,
Praha 8-Libeň
3. Centrum integrace dětí
a mládeže, o.s.,
Peckova 277/7, Praha 8-Karlín

1. S
 vět pod Palmovkou –
sportovní centrum,
nám. Dr. Václava Holého 13,
Praha 8-Libeň
2. Basket Slovanka,
Březinova 501/4,
Praha 8-Karlín
3. Aquacentrum Šutka,
Čimická 848/41, Praha 8-Troja

1. Divadlo Karla Hackera,
Klapkova 3/26,
Praha 8-Kobylisy
2. Kino ATLAS, Sokolovská
371/1, Praha 8-Karlín
3. Divadlo pod Palmovkou,
Zenklova 566/34,
Praha 8-Libeň

1. P
 enzion Lucie, Klapkova
549/53, Praha 8-Kobylisy
2. Penzion ve Vilách,
Učitelská 1814/1,
Praha 8-Kobylisy
3. Penzion U Hofmanů,
Nad Šutkou 490/16,
Praha 8-Kobylisy

Květiny, dekorace

Kavárny, cukrárny

Řemeslníci

1. B
 EST DRIVE KARLÍN –
pneuservis, Pernerova 11/16,
Praha 8-Karlín
2. Auto Rava, Prosecká 8/47,
Praha 8-Libeň
3. HeleAutoškola,
Pernerova 61/536,
Praha 8-Karlín

1. T ichá kavárna,
Burešova 1151/12, Praha 8
2. Můj šálek kávy,
Křižíkova 105, Praha 8-Karlín
3. Ovocný Světozor,
Sokolovská 32/22,
Praha 8-Karlín

1. J AKOV A-Z, Voctářova 51/18,
Praha 8-Libeň
2. Zlatnictví Jelínek Libeň,
Zenklova 25, Praha 8-Libeň
3. Malecha Pavel-klempířství,
Střekovská 1346/18,
Praha 8-Kobylisy

(shodný počet hlasů, pro první místo)

1. A
 ros-Osiva,
Trousilova 1066/1,
Praha 8-Kobylisy
1. Květiny a dárky,
náměstí Doktora Václava
Holého 1054/13,
Praha 8-Libeň
2. Moje Levandule,
Křižíkova 37, Praha 8-Karlín
3. Maličová Květiny,
Zelenohorská 508/13,
Praha 8-Bohnice

Auto, moto
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Zpravodajství

Radnice bude dál snižovat počet heren
V místním referendu v Praze 8

K referendu
o hernách
přišlo
necelých
14 procent
lidí

o nulové toleranci hernám dosáhla účast 13,81 procenta, tudíž
nesplnila

požadovanou

hranici

35 procent oprávněných hlasu-

stupného a radikálního snižování
počtu heren. Nechceme popírat
principy

osobní

zodpovědnosti

a volby člověka,‟ uvedl starosta
Prahy 8 Jiří Janků.

jících. Referendum proto neby-

Na druhé straně ale vyslal jas-

lo platné. Jeho výsledek tudíž

ný vzkaz provozovatelům heren.

pro radnici Prahy 8 není závaz-

„Zdůrazňuji ale, že i nadále tvrdě

ný. K nulové toleranci se přiklo-

půjdeme proti nekale provozova-

nilo 95,74 procenta hlasujících.

ným hernám a od magistrátu bu-

„To, že výsledek není pro vedení

deme žádat další výmazy adres

městské části závazný, nezname-

z vyhlášky. Ještě razantněji se za-

ná, že nebudeme v této oblasti

měříme na lokality, kde lidé proje-

podnikat další kroky,‟ řekl sta-

vili největší nesouhlas, například

rosta Prahy 8 Jiří Janků. Místní

v oblasti Ládví,‟ sdělil.

referendum

bylo

Osmá

jednomyslně

městská

část

zača-

schváleno na únorovém zasedání

la herny omezovat přede dvě-

zastupitelstva Prahy 8, a to jak

ma roky. Z původních 130 jich

koaličními, tak i opozičními poli-

je

tiky.

s tím, že radnice požadovala

nyní

ve

vyhlášce

padesát

I na základě výsledků referen-

ještě vyšší omezení, které však

da bude radnice osmého obvodu

u zástupců hlavního města ne-

pokračovat v současné strategii

prošlo. „Příliš vysoký počet he-

razantního snižování počtu he-

ren je důsledkem práce minis-

ren. „Výsledky referenda si každý

terstva financí a uvolněné doby
devadesátých let. Tvrdím, že za

může vykládat různě. Neoddis-

půl roku bude situace diametrál-

lidí

jednodušší, populistickou cestou.

pravděpodobně

Občané nám prostřednictvím re-

ně jiná. Je však i na ministerstvu

hernám se po masivní propagaci

nepálí či ho nechtějí aktivně ře-

ferenda dali mandát k tomu, aby-

financí, aby zrychlilo odebírání

referenda vyslovilo pouze třináct

šit. Rozhodli jsme se proto nejít

chom pokračovali v politice po-

licencí,‟ míní starosta.

kutovatelné však je, že lidé do-

procent

stali možnost se vyjádřit. Proti

tento

obyvatel.

problém

Většinu

Městská část chce zachovat koupaliště Stírka
Osmá městská část se snaží od-

i bez dotací,‟ vysvětlil zástupce

koupit od Úřadu pro zastupování

starosty Prahy 8 Ondřej Gros.

státu ve věcech majetkových kou-

Jednání ohledně odkoupení pro-

paliště Stírka. Areál po zaplacení

bíhají již od roku 2011. Městskou

kupní ceny získá do svého majetku

část přijde zakoupení areálu na

hlavní město Praha, a to je násled-

zhruba dvacet milionů korun. Ko-

ně svěří do péče městské části.

nečný souhlas se záměrem musí

„Stát se chce koupaliště zbavit. Máme obavu, že by soukro-

stvrdit zastupitelé hlavního města a zejména vláda ČR.

mý investor vytvořil tlak na zru-

Kromě koupaliště Stírka chce

šení koupaliště a pozemek využil

radnice Prahy 8 zachovat v pro-

například pro výstavbu. Proto

vozu také koupaliště Ládví, které

jsme se rozhodli o koupi areálu

po letech vyjednávání městská

usilovat. Cílem samozřejmě je

část získala do své správy. Ne-

zachování bazénu pro naše ob-

dávno tam byly zahájeny pří-

čany třeba i s možností zvýhod-

pravné práce pro přestavbu are-

něného vstupného. Jde o jedno

álu s tím, že v provozu by měl být

z mála koupališť, které je v zisku

od letošního léta.

-hš-

Koupaliště Stírka nyní patří státu

-hš-
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Zpravodajství

Bohnice hostí motoristickou slavnost

V areálu bohnické psychiatrické nemocnice se druhý červnový víkend uskuteční
ojedinělá motoristická slavnost – Legendy. Fandy sportovních automobilů, youngtimerů, veteránů, motocyklů, osobností
okolo motorsportu a vůbec veškerého
benzinem nasáklého dění čeká 14. a 15.
června bohatý program.
Návštěvníci se mohou těšit na ojedinělou podívanou za účasti skutečných legend. Z osobností jmenujme například Tomáše Engeho, jediného Čecha ve formuli
1 s jeho otcem Břetislavem, Martina Prokopa, zastupujícího české barvy v šampionátu WRC, úřadujícího mistra ČR v rallye
Václava Pecha či dvojnásobného světového
šampiona v rallye Stiga Blomqvista nebo

Slavnost nabídne
historické i moderní vozy

Ladislava Samohýla, majitele obří sbírky
unikátních historických automobilů.

Návštěvníci se mohout těšit na dopro-

V nádherném prostředí anglického parku

vodný program zahrnující výstavy obrazů

budou moci děti i dospělí potkat nejen ži-

a fotografií, předváděcí jízdy, tematické

voucí osobnosti, ale také si zblízka vychut-

expozice, autogramiády, rozhovory, dám-

nat stroje na čtyřech kolech v čele s uni-

skou a dětskou zónu, kino, odpočinkovou

kátním Bugatti 35B. Společnost mu budou

čítárnu a v neposlední řadě soutěže o ceny

dělat další skvosty: soutěžní Audi Sport

– vše v noblesním areálu otevřeném od

Quattro třídy B v originálním stavu, rallyo-

10 do 20 hodin.

vé Lancie 037 B a Delta HF Integrale či Mini

Vstupné činí do konce dubna 299 korun

JCW S2000, okruhový Mercedes-Benz 300

za osobu a den (k dostání v síti TicketPro),

SEL AMG přezdívaný „rudá svině‟ nebo zá-

přičemž dále se počítá se zvýhodněným ro-

vodní speciály Alfa-Romeo 155 a BMW M3

dinným vstupným (550 korun za dvě dospě-

z německého mistrovství DTM. Tyto a řadu

lé a tři děti) a slevami pro studenty, seniory

dalších ostrých automobilů bude veřejnost

či držitele průkazů ZTP. Všichni se kromě

obdivovat nejen staticky, ale také v plném

zážitků provoněných benzinem mohou těšit

nasazení na krátké exhibiční jízdě.

na doprovodný program zahrnující výstavy

Nebudou chybět ani historické perly

obrazů a fotografií, předváděcí jízdy, tema-

typu Mercedes-Benz 500K a 300SL Gul-

tické expozice, autogramiády, rozhovory,

lwing, Tatra MTX V8 či aktuálnější hvězdy

dámskou a dětskou zónu, kino, odpočin-

supersportovního nebe: Bugatti Veyron,

kovou čítárnu a v neposlední řadě soutěže

Ferrari ENZO, Jaguar XJ 220, Maseratti

o ceny – vše v noblesním areálu otevřeném

MC 12, Morgan Aero, Porsche 959, série

od 10 do 20 hodin za doprovodu dobrého

vozů Porsche, Ferrari a Lamborghini do-

jídla a pití a věřme, že i slunečného počasí.

plněné přehlídkou oblíbených amerických

„Spolupracujeme s pořadatelem na tom,

sportovních aut. Tomu všemu budou se-

aby akce co nejméně zatěžovala okolní

kundovat expozice automobilek, které se

obyvatele. Rovněž jednáme o slevách na

ukážou nejen s prezentacemi, ale i testo-

vstupném pro místní,‟ informoval starosta

vacími jízdami a zajímavými nabídkami.

Prahy 8 Jiří Janků.

-jf-

V Bohnicích budou ke zhlédnutí
stovky automobilů a motocyklů

Osmička
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Zpravodajství

Průčelí Libeňského zámku
projde potřebnou rekonstrukcí
Radnice osmé městské části připravuje na nadcházející měsíce rekonstrukci průčelí Libeňského zámku. Ta
bude prováděna lokálně v místech,
která jsou ve špatném stavu. Současně budou provedeny i údržbové
a konzervační práce na znaku Starého Města pražského a fragmentu
sgrafita.
„Rekonstrukce celého průčelí by
vyžadovala velký zásah a vysoké finanční náklady. Opravy proto provedeme dílčím způsobem pouze v místech, která si to vyžadují,‟ informoval
tajemník Úřadu MČ Praha 8 Zdeněk
Laňka. Práce se nepřímo dotknou
i svatebních obřadů, a to v estetické rovině. „Lešení na fasádě bohužel
naruší pohled na Libeňský zámek.
Práce však není možné naplánovat na
zimní období, protože se jedná o specifickou opravu historických omítek.

Opravu
průčelí
Libeňského
zámku
již nelze
odkládat

Svatebčané jsou na tuto skutečnost
upozorňováni,‟ sdělil tajemník.
Oprava, kterou radnice připravuje od roku 2011, včetně zjišťování
možnosti dotací, by měla být hotová
do konce letošního roku. V současné
době již na zámku probíhá oprava
kaple. 

-hš-

Lidé dělají z kanalizace černou skládku
V kanalizační síti se v poslední době objevuje

ně znečištěné během běžné denní hygieny,

zenými pevnými látkami, na které se vážou

zvýšené množství látek a předmětů, kterým

užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí.

zejména tuky, což může mít za následek

je kanalizace zapovězena. „Nezodpovědnost

Co do kanalizace nepatří, je určeno záko-

snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až

některých domácností i firem nám způsobu-

nem a všechny detaily mohou Pražané najít

po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygi-

je problémy při odvádění a čištění odpadních

v Kanalizačním řádu na webových stránkách

enických potřeb, které nepodléhají rozkladu,

vod,‟ uvedl Tomáš Mrázek, mluvčí společnos-

www.pvk.cz.

ti Pražské vodovody a kanalizace.

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat

zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích
stanicích odpadních vod. Čerpadlům také

Ty proto připravily osvětovou kampaň.

biologický odpad (zbytky jídel, odpad z ku-

vadí vhazování vláknitých materiálů do kana-

„Oslovíme vybraná sociální a zdravotnická

chyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové

lizace (kousky vaty, hadry apod.).

zařízení, která mohou být původci znečiš-

oleje), veškeré hygienické potřeby, chemiká-

Provoz čistírny odpadních vod může vý-

tění kanalizační sítě. Rovněž se zaměříme

lie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné

razně zkomplikovat řada chemických a ne-

na děti a mládež, jimž chceme populární

fungování kanalizačního systému a čistíren

bezpečných látek, z nichž některé jsou vy-

formou vysvětlit, co do kanalizace nepatří,‟

odpadních vod. Zbytky potravin v kanaliza-

soce jedovaté a výbušné a mají negativní

sdělil Mrázek. Kanalizace je určena výhradně

ci podporují život různých živočichů. Odpad

vliv na biologické procesy při čištění odpadní

k odvádění odpadních vod – to je vody mír-

z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usa-

vody.

-jf-
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Doprava

Nový systém parkování
magistrátu: radnice trvá
na „celoosmičkových‟ kartách
formace o finální podobě zón
placeného stání. Konečná verze

nT
 akzvané virtuální parkovací hodiny – internetové nebo mobilní aplikace pro návštěvnické parkování

bude poplatná 21. století vy
užitím moderních informačních
technologií. V předložených ma-

nV
 ětší a rychlejší vymahatelnost
pokut – každá městská část si
bude pokuty spravovat a vymáhat
sama, magistrát bude pouze odvolacím orgánem

teriálech o nových zónách však
schází původně (leden 2014)
ohlášená verze, která umožňovala i parkování rezidentů
v rámci celé městské části, ni-

nN
 ová generace parkovacích automatů – možnost platby v hotovosti, bankovní kartou, Opencard
a dalších platebních kanálů

koli jen v nejbližším okolí bydliště.
Pro MČ Praha 8 je kvůli její

nN
 ové technologie monitoringu
parkovacích stání – tzv. mobilní
monitoring, vozidlo se speciálním
vybavením pro automatizované
rozpoznání registrační značky
vozidla s propojením na databázi
úhrad parkovného

územní rozmanitosti tato možnost klíčová. Obyvatelé Prahy
8 jsou zvyklí využívat osobní
dopravní prostředky pro své
S těmito značkami se setkají Karlínští již letos na podzim

– návštěvy lékaře, úřadů, pošty, nákupy, doprava dětí do škol

ní možnost pořízení rezidenční

představeno magistrátem, prv-

či školek a podobně. „Jakékoli

karty pro celé území městské

ní

omezení,

části,‟ dodal.

její pilotní verze, by měla pro-

zmenšení

rezidenč-

nM
 ožnost výběru dvou režimů karty
– levnější, pouze lokální, dražší –
celá městská část
nP
 řevaha takzvaných smíšených
zón – nehrozí umrtvení oblasti,
umožnění krátkodobého parkování
návštěv, řemeslníků

Radnice Prahy 8 vítá nové in-

každodenní nezbytné potřeby

Úvodní informace o podobě
nových zón placeného stání,
připravovaných magistrátem

část

instalace,

respektive

ních oblastí by postihlo ty, kte-

Úprava musí jít ve prospěch,

běhnout v Karlíně již letos na

rým má úprava naopak pomoci,‟

nikoli v neprospěch všech Pra-

podzim. Další, osmou městskou

uvedl místostarosta Prahy 8 Mi-

žanů. V případě pouze lokál-

částí požadované oblasti jako

chal Švarc. „Budeme požadovat

ního

parkování

Invalidovna, Libeň a Kobylisy,

po magistrátu písemné garance,

by městská část na navržený

by se měly dočkat regulace za-

že zůstane vždy jako alternativ-

systém nepřistoupila. Jak bylo

čátkem příštího roku.

rezidenčního

-red-

nP
 arkovací informační portál pro
veřejnost – informace o obsazenosti jednotlivých území
nV
 eškeré zisky se rozdělí mezi hl.m.
Prahu a jednotlivé městské části,
bez vnějšího provozovatele, jak
tomu bylo doposud
nZ
 ákladní provozní doba lokálně
upravována dle aktuální potřeby
území

Praha 8 zvažuje nové osvětlení přechodů
Radnice Prahy 8 reaguje na stále

opět zhasnou. „Chceme jít cestou

vysoké číslo nehodovosti s účastí

Prahy 9, která má podobné řeše-

chodce na vyznačeném přechodu.

ní na Proseku. Jediný problém je,

Plánem MČ Praha 8 je vybrané rizi-

že se musíme dohodnout s Tech-

kové přechody pro chodce zvýraz-

nickou správou komunikací, pro-

nit aktivními LED diodami přímo

tože vozovka je v jejich správě.

ve vozovce. „Jde nám především

TSK podobné zařízení běžně ne-

o přechody vedoucí přes dva pru-

používá, ale podle předběžných

hy bez světelné signalizace, pří-

konzultací nám vyjdou vstříc,‟

padně na některých velmi vytíže-

Diody fungují například na Vysočanské ulici na Proseku

dodal Švarc.
V současnosti odbor dopravy

ných úsecích. Několik takových je
například na Čimické ulici,‟ uvedl

Představa radnice je, že sou-

cího chodce, a diody ve vozovce

řeší, jaká technologie bude nej-

místostarosta Michal Švarc, který

částí zařízení přechodu bude či-

se rozblikají výstražnou barvou.

vhodnější a současně cenově

je zodpovědný za dopravu.

dlo, které zaznamená přicházejí-

Až chodec přechod opustí, diody

přijatelná. 

-red-
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Doprava, pozvánka

Dopravní výchova: nejlepší prevence
nehod dětí v každodenním provozu
Praha 8 je,a díky plánovanému otevření

ve všední dny věnovali strážníci Měst-

tunelového komplexu Blanka ještě více

ské policie.

bude, tranzitní městskou částí. Z toho

I přes nepřízeň počasí se setkání vy-

pramení permanentní nebezpečí pře-

dařilo a na své si přišly nejen děti při

devším pro ty, kteří jsou v městském

různých formách zábavy, ale i tatínkové

provozu nejzranitelnější – děti.

či maminky v simulátoru převrácení.

„Radnice si plně uvědomuje nebez-

Dopravním dnem akce na dopravním

pečí, které hrozí našim školákům a pro-

hřišti nekončí. Areál se nově stane mís-

to vybudovala na svém území největ-

tem dvou kol „Dopravní soutěže mla-

ší pražské dopravní hřiště, na kterém

dých cyklistů‟ Besip. Ta se uskuteční

pořádá nejen pravidelnou školní výuku,

v květnu, kdy proběhne pod záštitou

ale i dnes již tradiční dny bezpečnosti

místostarosty Švarce nejprve osmičko-

silničního provozu,‟ uvedl k problema-

vé a následně i krajské kolo této každo-

tice prevence místostarosta Prahy 8

roční preventivní soutěže.

Michal Švarc.
Poslední dětský dopravní den se

„Dodržování dopravních pravidel zároveň učí dětí ohleduplnosti vůči ostat-

uskutečnil v polovině dubna a byl jako

ním

každoročně věnován soutěžím a prak-

zejména pak chodcům, kterou bohužel

účastníkům

silničního

provozu,

tickým ukázkám dopravních situací, na

leckdy u některých cyklistů postrádá-

které mohou narazit děti jak na kolech,

me,‟ dodal radní pro školství Martin

tak i jako chodci. Výuce se stejně jako

Roubíček.

-red-

Místostarosta Michal Švarc při dopravní výuce
prováděné strážníky Městské policie
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Životní prostředí

Radnice si připomněla Den Země
Na prostranství před „bílým do-

jak třídit odpad, a to včetně elek-

prostředí,‟ řekla zástupkyně sta-

obrázek. Na akci se vedle MČ Pra-

mem‟ v Libni se 22. dubna usku-

trospotřebičů,

rosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.

ha 8 podílely IPODEC – Čisté měs-

tečnil

dozvěděli

se

in-

popelářský

to, a. s., Lesy hl. m. Prahy, Ob-

a úspoře energie. „Již tradičně

vůz s pohonem CNG, malé kro-

vodní myslivecký spolek Praha 8,

nechyběly ani děti, se seznámi-

jsme představili nejzákladnější věci

picí vozy a chodníkový vysavač.

Mladí ochránci přírody Sůvy a Ma-

li s tím, jak šetřit energii a vodu,

a chování vztahující se k životnímu

Na děti čekala soutěž o nejhezčí

gistrát hl. m. Prahy.

již

tradiční

Návštěvníci

akce,

Den

Země.

formace vztahující se k ekologii

mezi

nimiž

Nechyběly ani hry s ekologickou tematikou

Lidé

mohli

vidět

-hš-

Členové mysliveckého spolku zkoušeli děti ze znalostí

Počet fitness hřišť pro dospělé se zvýší
Radnice Prahy 8 rozšíří na území

Čimice při ulici Ouholická (v místě

– jedno v Ďáblicích v Kubíkově uli-

ory, který je k dispozici klientům

městské části venkovní fitness

bývalého škvárového hřiště).

ci a jedno na Invalidovně,‟ uvedl

Centra aktivizačních programů.

starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Přehled fitness sportovišť, stej-

hřiště pro dospělé. Do konce červ-

„Chceme tím přispět k rozvoji

na přibudou nové venkovní posilo-

a možnostem pohybových aktivit

V současnosti jsou na území

ně jako dalších sportovišť a dět-

vací stroje na sídlišti Ďáblice mezi

dospělých obyvatel. Navíc plánu-

Prahy 8 čtyři veřejně přístupná

ských hřišť, je možné najít na

ulicemi Taussigova a Střekovská

jeme na základě ohlasu a poptáv-

sportoviště s fitness prvky. Kro-

mobilní aplikaci mapového por-

(vedle antukového hřiště a asfal-

ky občanů zbudovat v průběhu

mě toho radnice v loňském roce

tálu – viz http://www.praha8.cz/

tového sportoviště) a na sídlišti

roku ještě dvě další fitness hřiště

zbudovala fitness park pro seni-

Mapovy-portal.html.

-hš-

Park pod plynojemem zdobí stromy a keře
Obnova zanedbaného parku pod

ní opatření – kokosová síť. Nové

plynojemem (U Koule) pokračo-

nízké oplocení slouží jako dočas-

vala i v dubnu. Zahradníci nejprve

ná ochrana keřů a stromů proti

upravili terén a následně v mís-

psům.

tě vysázeli pět nových stromů

„V průběhu letoška radnice po-

a stovky půdokryvných dřevin.

čítá se zpracováním projektové

Jde o jírovec červený, tři liliovníky

dokumentace k celkové revitaliza-

tulipánokvěté a jeden dub červe-

ci parku. K ní by mělo dojít příští

ný. Prostor dále osvěží pět stovek

rok. Do té doby budeme prostor

břečťanů a několik desítek kve-

uklízet a provádět udržovací prá-

toucích keřů, jako jsou třezalka

ce,‟ informoval starosta Prahy 8

kalíškatá a kdoulovec japonský.

Jiří Janků. Radnice získala zubo-

Jelikož jsou keře vysazeny ve
svahu,

bylo

použito

protieroz-

žený park do své správy po letech
jednání na přelomu roku.

-jf-

Dnešní podoba parku již láká k návštěvě
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Životní prostředí
Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů
Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

květen 2014

Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

Petra Bezruče x U Pískovny

9. 5.

13.00–17.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

22. 5.

16.00–20.00

Pakoměřická x Březiněveská

9. 5.

14.00–18.00

Drahorádova

23. 5.

13.00–17.00

Mazurská (u trafostanice)

9. 5.

15.00–19.00

Pobřežní x U Nádražní lávky

23. 5.

14.00–18.00

9. 5.

16.00–20.00

Na Pěšinách x Pod Statky

23. 5.

15.00–19.00

11. 5.

10.00–14.00

Lindavská

23. 5.

16.00–20.00

24. 5.

8.00–12.00

Uzavřená
Na Pecích x Chaberská
Gdaňská x Toruňská

12. 5.

13.00–17.00

Pobřežní x Thámova

Na Přesypu x Pod Přesypem

12. 5.

14.00–18.00

Pivovarnická (proti domu č. 15)

24. 5.

9.00–13.00

Služská x Přemyšlenská

12. 5.

15.00–19.00

Burešova

24. 5.

10.00–14.00

Třeboradická x Košťálkova

12. 5.

16.00–20.00

Valčíkova x Na Truhlářce

26. 5.

13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém

13. 5.

13.00–17.00

Fořtova x Do Údolí

26. 5.

14.00–18.00

26. 5.

15.00–19.00

Havlínova x Pohnertova

13. 5.

14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec)

Na Truhlářce – parkoviště

13. 5.

15.00–19.00

Mlazická

26. 5.

16.00–20.00

27. 5.

13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64)

13. 5.

16.00–20.00

Podhajská Pole (parkoviště)

K Haltýři x Velká skála

14. 5.

13.00–17.00

Pernerova x Šaldova

27. 5.

14.00–18.00

Modřínová x Javorová

14. 5.

14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém

27. 5.

15.00–19.00

27. 5.

16.00–20.00

Braunerova x Konšelská

14. 5.

15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská

Na Žertvách x Vacínova

14. 5.

16.00–20.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

28. 5.

13.00–17.00

28. 5.

14.00–18.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

15. 5.

13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská

Křivenická x Čimická

15. 5.

14.00–18.00

Janečkova

28. 5.

15.00–19.00

15.00–19.00

Kandertova x Lindnerova

29. 5.

13.00–17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

29. 5.

14.00–18.00

Řešovská x Zelenohorská

29. 5.

15.00–19.00

Na Vartě

30. 5.

13.00–17.00

Kubíkova (u DD)

30. 5.

14.00–18.00

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

30. 5.

15.00–19.00

Pobřežní x Thámova

31. 5.

8.00–12.00

Jirsíkova x Malého

31. 5.

9.00–13.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

31. 5.

10.00–14.00

Nad Rokoskou x Kubišova

15. 5.

Dolejškova x U Slovanky

15. 5.

16.00–20.00

Kašparovo náměstí

16. 5.

13.00–17.00

Lindavská

16. 5.

14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce

16. 5.

15.00–19.00

Pekařova x Jestřebická

16. 5.

16.00–20.00

Katovická

17. 5.

8.00–12.00

K Mlýnu x Chorušická

17. 5.

9.00–13.00

Havránkova x Šimůnkova

17. 5.

10.00–14.00

Korycanská x K Ládví

19. 5.

13.00–17.00

Pod Labuťkou x Prosecká

19. 5.

14.00–18.00

Libišská (parkoviště)

19. 5.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

19. 5.

16.00–20.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště)

20. 5.

13.00–17.00

Vacínova x Na Žertvách

20. 5.

14.00–18.00

Přemyšlenská x Služská

20. 5.

15.00–19.00

Chaberská x Líbeznická

20. 5.

16.00–20.00

Petra Slezáka x Urxova

21. 5.

13.00–17.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

21. 5.

14.00–18.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

21. 5.

15.00–19.00

Křivenická x Čimická

21. 5.

16.00–20.00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

22. 5.

13.00–17.00

Pernerova x Sovova

22. 5.

14.00–18.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou
(parkoviště)

Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 8 David Zlatý, tel.: 222 805 630.

22. 5.

15.00–19.00

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí
svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel.: 286 583 310.

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.
Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP
Lukáše Jandy (tel.: 236 004 263) uvádíme, které odpady je možné
ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.

Osmička
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Životní prostředí, pozvánky
Harmonogram velkoobjemových
kontejnerů na bioodpadkvěten 2014
Na Štěpnici x Pod Vlastním Krovem

10. 5.

8.00–12.00

Přemyšlenská x Chaberská

10. 5.

9.00–13.00

Nad Strání x Na Jabloňce

10. 5.

10.00–14.00

Javorová x Březová

11. 5.

8.00–12.00

Mirovická

11. 5.

9.00–13.00

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu květen 2014
Datum Místo
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu
18. 5.

Hovorčovická (u areálu Veolie)

8.00–14.00

25. 5.

Na Zámkách x K Rybníku

8.00–14.00

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, jež můžeme
ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky
ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů,
hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který
je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či
na rekultivaci.

Co do mobilního sběru patří:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní
chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie,
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

Osmička

14

květen 2014

měsíčník Městské části Praha 8

Životní prostředí

Velký jarní úklid. Geocacheři

Na akci se sešlo přibližně 150 geocacherů

Dvakrát ročně vyrážejí příznivci

s námi i starosta Prahy 8 Jiří Jan-

geocachingu do terénu, aby po-

ků,‟ sdělil Šleger.

mohli přírodě v Praze 8. Tentokrát

Na podzim loňského roku geo-

si 26. dubna vybrali část Ďáblic-

cacheři vyčistili Čimický háj, kde

kého háje, kterému pomohli od

sebrali 15 tun odpadu. Na podzim

zhruba pěti tun odpadu.

se chystají uklidit další část Ďáb-

„Sešlo se přibližně 150 lidí. Uklí-

lického háje.

zeli jsme asi hodinu východní část
háje a zcela naplnili pětitunový

Nezaháleli ani softbalisté

kontejner. Zřejmě nejzajímavěj-

O několik dní dříve pomohli příro-

ším nálezem byla metrová plyšová

dě i hráči a hráčky softbalového

postava Krtečka,‟ informoval or-

klubu Joudrs. Spolu se svými ro-

ganizátor akce Otto Šleger. Podle

diči likvidovali odpad v lese kolem

něj byly nejčastějším odpadem

jejich zázemí v areálu Základ-

PET lahve a matrace, nechybělo

ní školy Dolákova. Sešlo se jich

ani kompletní vybavení kuchyně.

zhruba sedmdesát a v rámci akce

Bezdomovci si svá „obydlí‟ odvez-

„Ukliď si před vlastním prahem‟

li již před začátkem úklidu, byli

chtějí motivovat ostatní sportov-

o něm informováni.
„Chtěl

bych

opět

ní kluby v Praze 8 ke stejnému
poděkovat

Z lesa u ZŠ
Dolákova
zmizelo
i rozsáhlé
bezdomovecké
doupě

kroku.

radnici Prahy 8 za plnou nadstan-

Sebrali také asi pět tun odpa-

dardní podporu, která se nám v ji-

du, sesbírali větvě a zlikvidovali

ných částech Prahy příliš nedostá-

hnízdo bezdomovců. Rovněž při

vá. Opět jsme měli rukavice, pytle

této

a další pomůcky. Celou dobu byl

Prahy 8.

akci

kooperovala

radnice
-vk-

I příjemné
počasí přálo
dobré náladě
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Životní prostředí

vyčistili část Ďáblického háje

Organizátor
úklidu Otto
Šleger se
starostou
Prahy 8 Jiřím
Janků

Milovníci
přírody
naplnili
pětitunový
kontejner

Lesu kolem
softbalového hřiště
pomohly i hráčky
Joudrs

V odpadu nechyběly
ani staré židle
a nákupní tašky
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Jak se stavíte k možnosti zavést v MČ
ODS Praha 8: Zastupitelská demokracie funguje staletí
Rozpočet obce je nejdůležitějším nástrojem, jak
usměrňovat vývoj městské části a zlepšovat život občanů. V tomto smyslu se vedení městské
části snaží již od voleb klást důraz na věci, které naše obyvatele trápí. Jsem přesvědčen, že je
to v Praze 8 vidět. Stačí zmínit desítky dětských
hřišť, revitalizace parků, investice do veřejného
majetku a pořádku a tak dále.
Participativní rozpočet je v jádru velmi hezká
myšlenka. Občané sami rozhodnou, co vlastně
chtějí, a budou tak vtaženi do veřejného dění.
Několik obcí již takto vyčlenilo velmi malou část
veřejných peněz a dalo je k dispozici veřejnému
rozhodování.
Ďábel se jako vždy skrývá v detailech. Je třeba
si uvědomit, že většina lidí nemá čas a ani chuť
věnovat se podrobně každodenním záležitostem
městské části. Není se co divit, mají svou práci,

Ondřej Gros
zástupce starosty
MČ Praha 8 za ODS
starosti, koníčky. Volí si proto své zástupce ve
volbách, aby se o podobné věci starali. Nejsou
proto o nic horší než ostatní. Tak prostě funguje
staletími prověřená zastupitelská demokracie.
Obávám se, že se v případě zavedení participativního rozpočtu se věci chopí profesionální
aktivisté, kteří sice ve společnosti tvoří absolut-

ní menšinu, ale jsou z podstaty nejvíce slyšet.
O veřejných penězích tak sice nebudou rozhodovat zvolení zastupitelé, ale ani většina občanů.
Bude tak demokracie opravdu vylepšena? Jsem
přesvědčen, že ne.
Pokud se bude jednat o model, který už v několika obcích „funguje‟, tedy vyčlenění zanedbatelného zlomku rozpočtu pro občanské rozhodování, nemám v zásadě nic proti. Jen upozorňuji,
že jde v tomto případě o čirý populismus, který
má přitáhnout pozornost a ukázat, jak jsou politici moderní, jdou s dobou a záleží jim na občanech. Ve skutečnosti zlomek veřejnosti rozhodne
o malé části veřejných peněz a výsledek bude
nicotný.
Občanským demokratům záleží na všech slušných občanech, kterým není naše „osmička‟
lhostejná a berou ji jako svůj domov.

Participativní rozpočet by Praze 8 prospěl
Současné vedení Prahy není schopno řádně spravovat veřejné finanční zdroje, kterými disponuje
Praha 8 ve svém rozpočtu. Svědčí o tom neustále
se zvyšující výdaje naší městské části, které již
dosáhly téměř 1,8 miliardy korun. Jinými slovy
Praha 8 za pár let již nebude mít na současné
rozmařilé financování svého chodu a bude muset
začít drasticky šetřit.
Praze 8 brzy dojde dočasný finanční polštář,
který získala masivním rozprodejem svého bytového fondu za daleko nižší než tržní ceny. Navíc
výpadek příjmů za nájem z těchto bytů znamená
každý rok ztrátu pro rozpočet Prahy 8 v řádech
desítek milionů korun ročně.
Oproti tomu vynakládá dnes Praha 8 desítky
milionů více na obnovu zeleně či bezpečnost, než
tomu bylo před osmi až deseti lety. Bohužel žádný
patrný rozdíl v množství zeleně není znát ani se

Čili zdraví selský rozum a reflexe představ
a potřeb občanů městské části by jistě byly
přínosem při přípravě rozpočtu Prahy 8. Jistě
by tento přístup nevedl k výstavbě nové radnice za více než miliardu korun podle plánů ODS
a TOP 09, ale k daleko užitečnějšímu vynaložení

Tomáš Novotný
zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD

takto rozsáhlých zdrojů.
Obyvatelé naší městské části musí denně vážit své výdaje a tento hospodárný přístup by
Praze 8 velmi prospěl.
Jsem jednoznačně pro vyzkoušení participa-

nijak nezvýšila naše bezpečnost. Dalším tradičním výdajem je oblast informačních technologií,
kde se městská část chová skoro jako londýnská
burza a investuje již řadu let do neustálé obnovy počítačů a programů okolo 10 milionů ročně
a většinou i více.

tivního rozpočtu a dát občanům Prahy prostor
se podílet na sestavování městského rozpočtu.
Podmínkou

ovšem

je,

že

koalice

ODS

a TOP 09, která provozuje už několik let v Praze
8 vpravdě turecké hospodářství a nebere na nikoho ohledy, po říjnových volbách skončí.

Lidé vědí nejlépe, do čeho v jejich okolí investovat
Pro mnoho lidí je téma participativního rozpočtu neprobádanou zemí. V médiích se o tom skoro vůbec
nehovoří a průměrný občan si pod tím může představit cokoli. Participativní rozpočet znamená, že
o části rozpočtu nebo prioritách rozhodují přímo občané dané obce. V praxi to funguje tak, že se vyčlení část prostředků (v případě Prahy 8 by se jednalo
o částku v řádech miliónů) a občané rozhodnou, na
jaké projekty to má jít. Nezáleželo by, kdo zrovna
v danou chvíli vládne, občané by sami hlasováním
rozhodli o prioritách v jejich okolí. Jedni by žádali
nové hřiště, další opravit chodník a někteří by třeba
chtěli ve svém okolí nové sociální služby…
Participativní rozpočet nemá nahradit rozhodování zastupitelů, jen provazuje občany se samo-

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
správou. Bohužel v posledních letech se ukazuje,
jak některé politické subjekty po volbách na občany okamžitě zapomenou a starají se jen o „své
blaho‟. KSČM se nebojí vůle občanů a bude pro-

sazovat krom jiného i participativní rozpočet.
KSČM má zájem, aby se lidé více zajímali o své
okolí, aby jim více záleželo na tom, co se v jejich
bezprostředním sousedství děje a jak se tam vynakládají veřejné peníze. Nebojme se, i v Praze
už jsou MČ jež participativní rozpočet zavádějí.
V Evropě s participativním rozpočtem mají zkušenosti např. v Berlíně, Lipsku, Bonnu, Bratislavě, Římě, Londýně… Praha 8 v tomto roce bude
hospodařit s rozpočtem převyšujícím 1,5 miliardy
korun. Bohužel spousta prostředků proletí komínem, protože budou utraceny za nesoudné projekty jako Centrum Palmovka. Mým přáním je,
abychom se stali v příštím roce obcí, jež umožní
občanům se podílet na rozpočtu.
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Praha 8 participativní rozpočet?
TOP 09: Ano dialogu s občany, ne populistickým pokusům
Participativní rozpočet (PR) je alternativním
procesem, v rámci kterého mohou obyvatelé
určitého místa či členové komunity diskutovat
a rozhodovat o využití části rozpočtu. Nápad má
jihoamerický původ, ale byl už rozšířen i v některých evropských obcích. V praxi tento systém můžeme vidět i v Praze. Díky PR se jedno
procento rozpočtu takto alokuje na „sedmičce‟.
V této či podobné výši jsou rozpočty i ostatních
evropských vlaštovek.
Dovolím si tvrdit, že se v tomto objemu jedná
jen o podbízivé politikum. Bratislava PR řeší již
několik let, stala se z něj však pouze internetová
anketa bez valného zájmu. Aplikace ve větším
měřítku (30 procent a více) by mohla být navíc
vnímána jako snaha nahradit, dle mého soudu,
slušně fungující systém zastupitelské demo-

Michal Švarc
zástupce starosty
MČ Praha 8 za TOP 09
kracie. Vždy lze PR, resp. diskuze či hlasování
o něm napadnout pro nedostatečně reprezentativní účast. Stále je více těch, kteří se pro vlastní
pracovní vytížení či starosti zajímají o veřejné
dění jen okrajově. Proto je potřeba konstatovat
snadnou napadnutelnost rozhodnutí učiněných

na základě těchto fór a s tím související případná
obvinění z podjatosti ve prospěch jednoho či druhého návrhu. Výsledkem pak může být obecné
znechucení účastníků projektu a jejich ještě větší
zahořklost vůči aktivní účasti.
V Praze 8 jsme některé myšlenky rozvoje kultury demokracie a aktivního občanství, resp. přímého zapojení občanů do rozhodování o svém
okolí aplikovali formou debat, anket, průzkumů
a dalšími aktivitami, jež mají jediný cíl – zjistit názory občanů na aktuální problémy. Klíčové je pro
TOP 09 i uveřejňování kontaktů radních s možností obrátit se na ně s okamžitými reakcemi, permanentní snaha zapojit občany do rozhodování.
Snaha o zavedení PR by byla před volbami určitě
zajímavá možnost, jak na sebe upozornit, ale bez
valného výsledku a zavánějící populismem.

Nic pozitivního. Jenom oslabování zastupitelské demokracie
Rozleptávání jednoty veřejné správy dosáhlo neuvěřitelných rozměrů. Namísto vlády rozhodují
různé „nezávislé komise‟, rady, regulační úřady,
které vláda neřídí a na jejichž chod nemá žádný vliv. Je to zhoubná tendence stoupenců tzv.
občanské společnosti odnímat věci zvoleným zástupcům a posouvat je na úroveň mimo jejich
dosah. Výsledkem je oslabování zastupitelské
demokracie jako klíčového principu obhajoby veřejných zájmů.
V poslední době bojovníci za občanskou společnost, chápanou v přísně kolektivistickém
a nikoli individualistickém smyslu, zaměřili
svou pozornost na samosprávu, tedy na obce
a města. Tzv. participativní rozpočet je jedním
z nástrojů, jak omezit kompetence volených
orgánů a jejich část přenést na nikým nevole-

Václav Musílek
radní MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
né, nikomu neodpovědné a nikým nekontrolované komunity.
Vychází ze základní myšlenky, že jsou to
občanské aktivity, které znají potřeby občanů
lépe než jejich zvolení zástupci. Při přípravě
takového rozpočtu se prý můžeme seznámit

s aktivními občany a komunitami a lépe poznat
konkrétní potřeby a požadavky občanů.
Už tyto věty, uvedené v jakési žádosti o podporu participativního rozpočtu, svědčí o naprosté neznalosti fungování radních, zastupitelů
i celého úřadu. Soustavný kontakt s občany, řešení jejich podnětů, dotazů a stížností, zajišťování základních funkcí veřejné správy na úrovni
městské části, prosazování priorit, na jejichž základě jsme obdrželi mandát od voličů, podpora
občanských aktivit, které dlouhodobě přinášejí
našim občanům užitek, to je náš každodenní
program. Tzv. participativní rozpočet vytváří
spíše podmínky pro úzké skupinové zájmy těch,
kteří mají ostré lokty a dokážou se prosadit na
úkor obecného zájmu a na úkor ostatních spoluobčanů.

Participativní rozpočet by přispěl k průhlednějšímu hospodaření
Již v lednovém čísle Osmičky jsem se vyslovil
pro větší zapojení občanů do sestavování rozpočtu. Otázkou je, jak se mohou dnes občané
v Praze 8 zapojit do přípravy rozpočtu a jakou
máme obecně zkušenost se zapojením občanů
do rozhodování. Odpověď: Téměř žádnou, resp.
negativní.
Příkladem jsou radnicí organizovaná setkání
radních s občany, jejichž podněty končí ve volebních programech daných stran, ale o participaci
občanů tady nemůže být řeč. Jako ukázkový příklad nezvládnuté participativní politiky je ad hoc
vyhlášené referendum, o jehož výsledku bylo
předem rozhodnuto z důvodu úmyslně zrychlené
organizace a zvolení zcela nevhodného termínu.
Občané v Praze 8 musí tedy být zákonitě z přístupu radnice demotivováni. Participaci občanů

Tomáš Průša
místopředseda
Strany zelených
vč. rozpočtování nelze dělat ad hoc jen ve volebním roce, ale naopak jde o dlouhodobý proces.
Participativní rozpočtování je koncept, kterému je potřeba občany a politiky naučit. Rozpočet
můžeme v zásadě rozdělit na běžný a investiční.
Participativní rozpočet, o kterém rozhodují pří-

mo občané např. ve formě konkrétních projektů
nebo tematických programů, se týká právě investiční části. Tento mechanismus není nic nového a používá se v mnoha zemích včetně Německa nebo Španělska. Jestliže je mechanismus
zapojení občanů do přípravy rozpočtu dobře
nastaven, přispívá výrazně ke snížení korupce,
zvýšení efektivnosti a kredibility veřejných výdajů a zastavení zbytečných projektů, o které
vlastně nikdo nestojí. Možná právě proto není
o tento koncept v ČR zájem. Zelení budou prosazovat, aby se participativní rozpočtování stalo
součástí správy věcí veřejných v Praze 8. Věřím,
že pokud by totiž o investičních výdajích rozhodovali občané, nemohla by radnice z našich peněz postavit nesmysl, kterému se říká Centrum
Palmovka.
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Osmý obvod je v současnosti
Lidé toužící po kvalitních potravinách i jiných výrobcích mají v osmé
V Praze 8 se na nejrůznějších místech pravidelně konají farmářské či

Karlínské farmářské trhy

Farmářský trh Ládví
Především obyvatelé ďáblického sídliště si již zvykli,
že každé úterý lze na prostranství proti KD Ládví
zakoupit něco dobrého. Na trhu je k mání čerstvé
pečivo, řeznické speciality, nechybějí ani prodejci
včelařských produktů, ovoce, zeleniny, nápojů nebo
chlazených ryb.

Největší a nejznámější trh v osmém obvodu nabízí
již pátým rokem široký průřez sortimentem. Lidé
u karlínského kostela v příjemném prostředí pod
platany najdou vše od farmářských uzenin, ovoce,
zeleniny, pečiva, vína, ryb, mléčných výrobků,
nápojů či medu až po spotřební zboží, jako jsou
proutěné zboží nebo potřeby pro domácnost.
Radnice se snaží pečlivě hlídat kvalitu nabízeného
zboží, které by mělo pocházet zejména od
prvovýrobců.
Karlínské farmářské trhy se konají s nástupem jara
vždy v sobotu, letos až do poloviny prosince.
Velkou oblibu mají pravidelné speciální akce
věnované třeba rybám
či vínu. Nejbližší z nich
se uskuteční 21. června,
a to pod názvem Apetit
piknik. Můžete se
těšit na delikatesy od
oblíbených kulinářů,
kuchařské show,
tombolu, dětský zábavný
park či živou hudbu.
Exkluzivně vystoupí
skupina Tata Bojs.

Farmářský trh Ládví
nk
 aždé úterý od 8 do 18 hodin
n informace: www.farmarsketrhy-praha.cz

Karlínské
farmářské trhy
nk
 aždou sobotu
od jara do Vánoc
(léto prázdninový režim)
np
 ořadatel:
Centrum Palmovka, a. s.
n informace: Facebook
Karlínské farmářské trhy
Praha 8
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Zdraví

rájem farmářských trhů
městské části řadu míst, kde si je nakoupit.
sousedské trhy, které již rozhodně získaly stálou klientelu zákazníků

Sobotní a nedělní
Sousedské trhy

Mezi Palmovkou a Invalidovnou se v Sokolovské ulici
každou sobotu a neděli otevírají Sousedské trhy.
Od osmé hodiny ranní do 14 hodin tam návštěvníci
najdou třeba výpěstky Zahradnictví a ovocnářství
České Kopisty u Litoměřic. Nabízí nejen sadbu
vlastní produkce (okurky, rajčata, jahodníky,
salát, kedlubny, zelí...), což je na jaře aktuální, ale
samozřejmě i zeleninu (od ředkviček, brambor,
zelenohorské zelí až po český česnek). Ke koupi jsou
také trvalky a bylinky.
Protože Sousedské trhy nejsou čistě farmářské,
dále je k dispozici textilní, drogistické a jiné zboží.
Zajímavé jsou i bylinné produkty maďarských lázní
na léčení pohybového aparátu, exemů, lupénky či
gynekologických potíží.
V průběhu letošního roku v místě najdete
i obuv, keramiku, auto-moto díly, dětský koutek
a občerstvení s krajovými specialitami.
Sousedské trhy
nk
 aždou sobotu a neděli od 8 do 14 hodin
n informace: info@nakorabe.cz

Kobyliský Dvůr
Především občané severní části Prahy 8 mohou
využívat dopravně výborně přístupné tržiště naproti
stanici metra Kobylisy v Klapkově ulici. Jmenuje se
Dvůr. Zájemci tam najdou především farmářské
potraviny – pečivo, ovoce, zeleninu, bohatý výběr
sýrů a jiných mléčných výrobků, čerstvé ryby,
koření či produkty z medu. Nechybí ani příjemné
posezení s točeným pivem.
Zřejmě nejoblíbenější je stánek uzenin z Budislavi,
kde vám speciality i tepelně upraví, k dispozici je
také udírna.

Dvůr
nk
 aždé úterý,
středa a pátek
od 9 do 18 hodin
np
 ořadatel:
Marek Binder
n informace:
www.nasdvur.cz
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro
Program
CAP Burešova

Burešova 1151/12
tel.: 283 881 848
e-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Pondělí
8:00–8:50;
Školička PC a internetu – začátečníci
9:00–9:50	(vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP
9:00–12:00	Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)
9:00–9:50	Ruština – Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková)
9:30–12:00	Nordic walking pro méně zdatné (vede H. Šandová),
sraz před katastrálním úřadem, metro C Kobylisy

internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

Středa
8:00–12:00	Přístup na internet
9:00–9:50;
Trénink paměti
10:00–10:50	(vede Bc. A. Novotná)
8:45–9:30	Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.
(vede Ing. H. Soukupová)
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)

10:00–10:50	Francouzština zábavným způsobem
(vede Ing. K. Krpejš)

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

10:00–10:50; Školička PC a internetu – pokročilí
11:00–11:50	(vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP

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

10:00–11:30	Angličtina – mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková)
10:00–11:00	Cvičení na židlích (vede D. Husáková)
11:00–11:50	Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
11:15–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede Z. Pilařová)

11:00–11:50	Trénink paměti pro hůře slyšící
nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)
11:15–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede M. Bílek)
13:00–14:30	Přístup na internet
13:00–14:20	Německý jazyk pro radost (vede R. Šimonovská)
13:00–15:00	Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

13:00–16:00	Přístup na internet

14:00–14:50	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

13:00–16:00	Právní poradenství – jen pro objednané

14:30–16:00	Německá konverzace pro pokročilé
(vede E. Solničková)

14:30–16:00	Angličtina – začátečníci (vede P. Aksamítová)
Úterý
8:00–12:00	Přístup na internet
8:00–8:50	Business and tourist English
+ písně s kytarou „středně pokročilí‟
(vede Ing. P. Vondráček, lektor Agentury Educo)
9:00–9:50	Angličtina konverzační metodou
+ písně s kytarou „falešní začátečníci a mírně
pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)
9:30–11:30	Dramaticko-recitační kroužek (vede E. Hrbotická)

14:30–15:20;
15:30–16:20

Školička PC a internetu – začátečníci
vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP

15:00–16:00	Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky
(vede Bc. A. Novotná)
Čtvrtek
8:00–15:00	Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS)
8:00–10:00	Přístup na internet
9:30–12:00	Nordic walking pro zdatné
(vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle
před katastrálním úřadem, aktuální info v CAP

10:00–10:50	Témata v angličtině + písně s kytarou
„středně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)

10:00–12:00	Půjčování knih – v klubovně v přízemí
(vede M. Kloudová)

10:00–10:50	Německý jazyk – mírně pokročilí
(vede Ing. J. Bartoš)

10:00–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede JUDr. V. Vinš)

11:00–11:50	Angličtina pro falešné začátečníky
a mírně pokročilé + písně s kytarou
(vede Ing. P. Vondráček)
12:00–13:30	Stolní tenis – pro pokročilé,
hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová)
13:00–14:30	Němčina konverzační metodou pro pokročilé
(vede L. Ulč)

10:00–10:50, Školička PC a internetu – pokročilí,
11:00–11:50	konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
– sudé týdny: 15. 5., 29. 5., přihlašování v CAP
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)

13:45–14:30	Přístup na internet

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

14:00–16:00	Taneční terapie (vede R. Šamšová)

13:00–14:30	Přístup na internet

16:00–17:00	Zdravotní cvičení a terapie tancem
– kromě 1. a 2. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

13:00–15:00	Španělský jazyk – začátečníci
(vede Ing. F. Máčaj)
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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) – pro objednané
8:00–12:00	Přístup na internet
9:00–10:00	Cvičení na židlích (vede D. Husáková)
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)
11:15–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede D. Červenková)
11:00–12:00	Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané
Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.
Upozornění
Od 1. 4. rozšiřujeme nabídku výuky anglického jazyka
o kurz pro středně pokročilé s názvem „Business and tourist
English‟, přihlášky přijímáme v kanceláři CAP.

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.
12. 5. od 14:00	Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. –
v klubovně v přízemí DPS Burešova
13. 5. od 9:00	Kroužek šikovných rukou – dílnička pod vedením
Mgr. M. Neckářové. Přijďte si vyzkoušet frivolitkování.
Dílna probíhá v přednáškovém sále CAP v 1. patře.
Kdo má člunek na frivolitkování, přineste si ho s sebou.
16. 5. od 9:30	„Hudba – klíč k porozumění‟ – hudební dílna pro
všechny zájemce, kteří mají chuť zaposlouchat se do
zvuků nástrojů z celého světa a společně si zazpívat
a objevovat kouzlo společného muzicírování. Vede
Bc. O. Tichý, předseda občanského sdružení Potichounku
– přednáškový sál CAP
20. 5. od 8:30	„Výlet za Emilem Zátopkem a svatým Václavem
do Brandýsa n. L. a St. Boleslavi‟ – sraz v 8.30 na
nástupišti metra B Černý Most, vede P. Aksamítová
20. 5. od 10:00	Berta Suttnerová roz. Kinská – povídání o této
mimořádné ženě, laureátce Nobelovy ceny za mír, s paní
H. Kohoutovou, přednáškový sál CAP v 1. patře
20. 5. od 13:00	Korálková dílnička – „kulička‟ v přednáškovém sále
CAP v 1. patře pod vedením V. Urbanové, přihlašování
v CAP nutné
22. 5. od 13:00	Patchworková dílnička – v přednáškovém sále CAP
v 1. patře pod vedením Mgr. S. Kyselové

Zdravotní a sociální péče, pozvánka
22. 5. od 13:00	Individuální lékové poradenství pod vedením
farmaceutů ústavní lékárny IKEM – jak správně užívat
léky, konzultace 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)
26. 5. od 14:00	Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol.
– v klubovně v přízemí DPS Burešova
27. 5. od 10:00	Tvořivá dílnička – drátování, přednáškový sál
v 1. patře pod vedením J. Vávrové.
27. 5. od 13:00	Poetické posezení s PhDr. Jarmilou Sukopovou,
tentokrát na téma „Slůvka hravá poletavá‟. Autorské
čtení bude doplněno ilustrační výstavkou v relaxační
místnosti CAP.
27. 5. od 13:00	Tvořivá dílnička – papírová krajka, přednáškový sál
v 1. patře pod vedením D. Zemanové. Na podzim otevře
lektorka nový kurz paličkování, na tradičních krajkářských
trzích je možné si pořídit nezbytné pomůcky k této činnosti.
Probíhají 16. a 17. 5. v ZŠ nám. Curieových, Praha 1.
28. 5. od 13:30	Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou –
přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno
29. 5. od 13:30	Energetická cvičení pro oči II. – další pokračování
z tematického cyklu Ing. A. Čupové, terapeutky celostní
medicíny, v přednáškovém sále CAP v 1. patře
29. 5. od 14:00	Beseda s P. J. Brtníkem na téma „Tvář Slova – Ježíš,
který se nám dává poznat v příbězích svého života‟
3. 6. od 9:00	Kroužek šikovných rukou – dílnička pod vedením
Mgr. M. Neckářové, v přednáškovém sále CAP
v 1. patře
3. 6. od 15:00	Návštěva BZ Troja – venkovní expozice Japonská
zahrada a Flóra Středomoří před koncem jara
– sraz v 15:00 na autobusové zastávce Na Pazderce.
Vede Mgr. K. Pinkas.
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro
Program
CAP mazurská

Mazurská 484/2
tel.: 283 024 118
e-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni využívat
programy v obou centrech, stejně tak novým zájemcům z řad seniorů
a osob se zdravotním postižením z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz
na obou místech.
V centru CAP Mazurská je otevřeno každý pracovní den.

internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

9:15–10:15	Cvičení – Čchi-kung (vede RNDr. J. Pospíšilová)
9:00–9:50	Školička PC a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 14. 5. a 28. 5.
10:00–11:00	Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)
– sudé týdny: 14. 5. a 28. 5.
10:00–10:50	Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)

Pondělí
8:00–12:00	Přístup na internet
8:00–9:00	Cvičení – Čchi-kung (vede J. Guttenbergová)
9:15–10:15	Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)
9:00–10:00	Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Mgr. D. Setváková) – 12. 5. hodina odpadá
10:30–11:30	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
11:45–13:30	Stolní tenis (vede T. Pavlovský)
12:30–13:20	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede Ing. M. Vítková)
13:30–14:30	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede Ing. M. Vítková)
Úterý
8:30–9:45	Německý jazyk konverzační metodou
pro pokročilé (vede L. Ulč)
8:30–9:30	Školička PC a internetu – mírně pokročilí
(vede J. Jelínková).
9:00–10:00	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
– 20. 5. hodina odpadá

10:30–11:30	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
– 14. 5. hodina odpadá
11:30–13:00	Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
11:45–12:45	Cvičení pro radost (D. Červenková)
13:00–14:30	Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
13:00–14:30	Stolní tenis (vede J. Mrázek)
13:30–15:00	Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková)
– liché týdny: 7. 5. a 21. 5.
13:30–15:00	Bingo – společenská hra (vede L. Králíková)
– sudé týdny: 14. 5. a 28. 5.
Čtvrtek
8:00–10:00	Přístup na internet
8:30–9:30	Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. H. Soukupová)
9:30–11:00	Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
tancem (vede J. Matějková)
10:00–10:50	Školička PC a internetu – pokročilí
– konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička) – 22. 5.

9:30–10:30	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede J. Jelínková)

11:00–11:50	Školička PC a internetu – pokročilí
– konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička) – 22. 5.

9:30–12:00	Nordic walking (vede S. Činátlová)
– sraz na Mazurské před centrem CAP

12:30–13:30	Relaxační cvičení motivované jógou
(vede E. Parma)

10:00–12:00	Výtvarná dílnička místostarostky
Mgr. V. Ludkové – sudé týdny: 13. 5. a 27. 5.

12:45–13:30	Německý jazyk pro začátečníky (vede L. Ulč)

10:30–11:30	Zdravotní cvičení na židlích
(vede L. Němcová) – 20. 5. hodina odpadá

13:45–14:45	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

11:45–13:30	Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský)
13:00–14:00	Italský jazyk pro začátečníky
(vede E. Hyklová) – bude probíhat každý týden
13:00–15:00	Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS) – 20. 5.
13:45–14:45	Řecké tance (vede J. Čiháková)
– sudé týdny: 13. 5. a 27. 5.
14:00–16:00	Tvořivá dílnička (vede L. Němcová) – 20. 5.

13:00–14:30	Přístup na internet
13:45–14:30	Anglický jazyk pro začátečníky v liché týdny,
pro pokročilé v sudé týdny (vede E. Parma)
Pátek
8:00–9:00,
Přístup na internet
12:00–14:30	
8:00–9:15	Stolní tenis (vede V. Soušková)
9:00–9:50	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

11:00–14:30	Přístup na internet

9:00–9:50	PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová) – liché týdny: 9. 5. a 23. 5.

Středa

9:30–10:20	Relaxační cvičení motivované jógou
(vede E. Parma)

8:00–9:00	Přístup na internet
8:00–9:00	Cvičení na bederní páteř a Čchi-kung
(vede J. Guttenbergová) – 14. 5. hodina odpadá
8:30–9:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)

10:00–10:50	PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová) – liché týdny: 9. 5. a 23. 5.
10:30–11:30	Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová)
10:30–11:20	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
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seniory

květen
2014

11:45–12:45	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
12:30–14:30	Individuální rehabilitační poradna
(vede Bc. A. Novotná,
po objednání na tel. 732 101 824 )

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,

Zájemci o kurzy a přednášky se mohou hlásit v kanceláři CAP

Iva Hubená 737 353 942

Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118.
Dále je nutné se vždy přihlásit na Korálkovou dílničku.

Program na květen 2014

Jazykové kurzy jsou v současné době naplněny.
Děkujeme za pochopení.

n1
 3. 5. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Drátování a síťování.
Pomůcky: kleště štípací ploché a s kulatými čelistmi.
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč,

Individuální rehabilitační poradna
Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou
OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení vašich problémů.
Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku,
základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního
plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti
po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady
kompenzačních pomůcek a další.

pod vedením Alexandry Boušové
n1
 5. 5. ČTVRTEK: DIVADLO ROKOKO – MOLLY SWEENEY –
psychologické drama. Začátek v 11.00 hod., vstupné 95 Kč.
Vstupenky každou středu mezi 12.00 a 13.00 hod. u pí Hubené.
n2
 0. 5. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI. Od 13.00 hod
v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené
n2
 2. 5. ČTVRTEK: VYCHÁZKA – KRÁLOVSKÁ ZAHRADA –
LETENSKÉ SADY. Sraz v 13.00 hod. na Ládví u fontány. Pod

Speciální:
12. 5. od 10:30	Canisterapie – setkání s L. Vostárkovou
a její fenkou Sárou, povídání o terapeutickém
využití psů
12. 5. od 17:00	Zahradní posezení s hudbou – zpěv a harmonika
14. 5. od 11:15	Přednáška – Jak se zdravě stravovat podle
čínské medicíny (přednáší RNDr. J. Pospíšilová)
15. 5. od 9:45	Procházka do Průhonického parku
(vede O. Soustružníková) – sraz na zastávce
autobusu 385, na metru Opatov 9:45 hod.
odjezd bude 10:00 hod.
15. 5. od 10:00	Patchworková dílnička
s Mgr. S. Kyselovou – materiál zajištěn

vedením Marie Froňkové
nN
 ORDIC WALKING: VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 14. 5., 21. 5. a 28. 5.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod.
v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené
nP
 ÉTANQUE: 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
nB
 OWLING: Pondělky: 7. 4., 14. 4. a 28. 4. od 14.00
a 15.00 hod. Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50 hod.

19. 5. od 10:00	Korálková dílnička (vede J. Protivová)

před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice Osecká, metro

21. 5. od 11:00	Korálková dílnička (vede J. Protivová)

Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové

22. 5. od 10:00	Přednáška – Pohyb je život a prevence
stárnutí (přednáší PhDr. Doc. M. Kubíčková)
26. 5. od 10:30	Přednáška – Nedovolte mozku stárnout
– Jak kreativně trénovat každý den
(přednáší Bc. A. Novotná)
28. 5. od 17:00	Zahradní posezení s hudbou – Kvarteto
(repertoár J. Ježka)
28. 5. od 11:00	Pozitivní myšlení – pojďte pozitivně myslet
a každý den bude krásný (vede L. Francírková)
29. 5. od 15:00	Zahradní posezení při příležitosti křtu – hudební
skladatel a producent Eduard Parma vydává CD
s názvem RETRO a zve vás na jeho oslavu, kde bude
CD slavnostně pokřtěno za účasti známé osobnosti.

nK
 onverzační kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2014
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55, od 20. 1. do 9. 6. 2014
2. úterý 9.25–10.55, od 28. 1. do 10. 6. 2014.
Počet lekcí: 20 x 1,5 hod. Cena: 900 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit
na recepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8
tel.: 286 883 676.
n5
 . 6. ČTVRTEK: Vycházka kolem Hamerského rybníka
ke škole v Záběhlicích (pro dobré chodce na Hostivařské nám.)
3 nebo 6 km.
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V sokolovně se předaly ceny APLAUS
Místostarostka
Prahy 8 Vladimíra
Ludková předává
ocenění v dětské
kategorii učitelce
Ivaně Medřické
a žákům IV. ZŠ ze
Šumperka

Ocenění
v jednotlivých
kategoriích:
nD
 ěti:
3. A IV. ZŠ v Šumperku
nI
 nstituce:
ZŠ speciální Jihlava
nL
 idé s autismem:
Yuri Křepelková
nD
 ospělí:
Jaroslava Staňková,
ZŠ speciální Lanškroun
nC
 ena zaměstnanců
APLA Praha:
Eva Krausová, Rakovník

Možná i vaše dítko přišlo domů

Ve společnosti stále panuje mno-

ceny APLAUS, které oceňují práci

beňské sokolovny, protože větši-

s tím, že by se mělo 2. dubna do-

ho mýtů, které se k této diagnóze

jednotlivců a institucí působících na

na středisek organizace (Respitní

stavit do školy v modrém oblečení.

vážou. Proto je pro tento den při-

poli pomoci lidem s autismem.

centrum, Terapeutické středisko,

Tento dubnový den je totiž Světo-

praveno mnoho akcí vztahujících se

V letošním roce byly ceny pře-

vým dnem porozumění autismu. Na

k rozšíření povědomí, co vše patří

dány při Setkání v modrém, které

celém světě se rozsvěcují na pod-

pod tzv. poruchy autistického spek-

uspořádali dobrovolníci APLA Pra-

Výtěžek z celé akce činil při-

poru lidí s autismem modrá světla,

tra. Již druhým rokem jsou organi-

ha zapojení do programu „Pomá-

bližně 20 tisíc korun a poputuje

která připomínají, že s tímto hendi-

zací APLA Praha (Asociace pomá-

háme. Chceme porozumět‟. Akce

na nákup nového automobilu pro

kepem se rodí jedno dítě ze 100.

hající lidem s autismem) předávány

se uskutečnila v prostorách Li-

klienty APLA Praha.

Dětská skupina ZAJÍC) sídlí právě
na území Městské části Praha 8.

Radnice pomůže lidem bez domova
Radní Prahy 8 schválili vyhlášení

jišťovat možnost základní hygie-

výběrového řízení na dodavatele

ny, poskytnutí stravy, převlečení

stavebních prací na objekt Pro-

a základního ošetření. Nezbyt-

secká 30, který nechá radnice

nou součástí proto budou spr-

zrekonstruovat na azylový dům

chy, záchody, ošetřovna, výdejní

s denním nízkoprahovým cen-

místnost jídla, jídelna a šatna na

trem. Azylový dům ještě letos

převlečení.
Provoz azylového domu bu-

tové zázemí a 20 až 30 klientům

dou zajišťovat dva pracovníci.

denně péči denního centra. Opo-

„S

ra bude mířená zejména na lidi

se provozovatelem stane Arci-

bez domova. „Jsme si vědomi ne-

diecézní Charita Praha,‟ doplnila

Foto: verpa

poskytne zhruba 37 klientům by-

zbytnosti pomoci a podpory osobám ohroženým sociální exkluzí
a

bezdomovectvím

v

návratu

V opuštěném domě v Prosecké ulici vznikne sociální centrum

největší

pravděpodobností

Adamová.
Náklady na zřízení azylového
domu přijdou na zhruba 18 milionů korun s tím, že hlavní město

do společnosti. Zařízení, která nabízejí tento typ sociálních

ré bude klientům nabízet jistotu

Po rekonstrukci vznikne v ob-

Praha poskytne účelovou do-

služeb, je v hlavním městě ne-

zázemí, pomoc při samostatném

jektu sedmnáct bytových jedno-

taci ve výši osm milionů korun.

dostatek. Připravili jsme pro-

řešení jejich situace a příležitost

tek se sociálním zařízením a ku-

Poskytnutí

to

k novým začátkům,‟ uvedla rad-

chyňkou, kancelář se zázemím

schválit

ní Markéta Adamová.

a denní centrum, které bude za-

města Prahy.

projekt

azylového

domu

a nízkoprahového zařízení, kte-

dotace

ještě

zastupitelé

musí

hlavního
-hš-
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Poskytování asistované peritoneální dialýzy
Domácí ošetřovatelská péče (DOP), která spa-

hemodialýzu. Nemocný má rovněž významně

dá pod Obvodní ústav sociálně zdravotnických

menší dietní omezení. Celkově se cítí lépe, pro-

služeb (příspěvková organizace MČ Praha 8)

tože nedochází k tolik významným výkyvům

jako jedna z prvních pražských DOP provádí

vnitřního prostředí.

asistovanou peritoneální dialýzu. Pokud vás

Z toho vyplývá, že poskytnutí odpovídající

po přečtení následujících řádků budou zajímat

léčby a péče ve vlastním domácím prostředí

i další informace, prosíme, kontaktujte ředitel-

má značný vliv na kvalitu života. Vzhledem

ku OUSS, paní Miroslavu Holou.

k tomu, že léčba je dlouhodobá a vyléčení není
možné, je úroveň kvality života z pohledu pa-

Pojem „umělá ledvina‟ je všeobecně známý.

cienta prioritní.

Přesněji řečeno se jedná o hemodialýzu, tzn.
způsob, kterým jsou léčeni nemocní se selhá-

Koncem roku 2010 zařadily zdravotní pojiš-

vající funkcí ledvin. Pacient dojíždí několikrát

ťovny nový kód, který opravňuje sestry do-

týdně do dialyzačního centra. Přes žilní vstup

mácí ošetřovatelské péče tento výkon prová-

je připojen k přístroji, který pomocí filtru – di-

dět. O této možnosti se sestry DOP dozvěděly

alyzátoru a dialyzačního roztoku čistí tělo od

v roce 2011 na konferenci pracovníků agentur

odpadních látek a přebytečné vody. Tento pro-

domácí péče a začaly hledat informace a pod-

ces probíhá mimo tělo nemocného.

mínky k poskytování uvedené péče. Kontakto-

Pacientovi se ale nabízí i jiná možnost –

valy dialyzační centrum Nemocnice Na Bulov-

peritoneální dialýza (PD). Je to další metoda

ce, kde měli o službu velký zájem. Ale čekala je

očištění krve, kterou si schopný pacient může

Peritoneální dialýza postytuje řadu výhod

todu.
Nemocnému je na specializovaném praco-

ještě dlouhá cesta k uvedení rozšířené služby
do praxe. Jen chuť do práce a nadšení nestači-

provádět sám. Jedná se tedy o self-care memu rovněž zajištěny všechny potřebné pomůc-

ly. Jednou z podmínek bylo absolvování specia-

ky a dialyzační roztoky.

lizačního kurzu certifikovaného Ministerstvem

višti trvale zaveden do dutiny břišní (přes stě-

Peritoneální dialýzu indikuje vždy pouze spe-

zdravotnictví ČR. Během let 2011–2012 po-

nu břišní v okolí pupku) katétr, kterým se do

cialista z dialyzačního centra, který kontaktuje

stupně absolvovaly čtyři sestry domácí péče

těla přivádí dialyzační roztok. Jako dialyzátor

praktického lékaře a sestry DOP. Způsob léčby

tento předepsaný kurz. Následně probíhala

slouží vlastní pobřišnice (peritoneum). Dialy-

doporučuje lékař individuálně, podle stavu pa-

jednání se zdravotními pojišťovnami týkající

začním roztokem je různě koncentrovaný roz-

cienta. Zvolený způsob nemusí být definitivní

se zařazení nového kódu mezi prováděné vý-

tok glukózy. Proces napouštění a vypouštění

a může být dle stavu pacienta i změněn.

kony. Peritoneální dialýzu začala DOP OÚSS

roztoku se v pravidelných intervalech opakuje,

Věk dialyzovaných pacientů se neustále

v Praze 8 provádět jako jedna z prvních. Od

zpravidla čtyřikrát za 24 hodin a provádí se

zvyšuje a tím vzrůstá počet pacientů nějakým

té doby probíhá úzká spolupráce s dialyzačním

manuálně. V některých indikovaných přípa-

způsobem hendikepovaných, kteří jsou závislí

centrem Nemocnice Na Bulovce i dialyzačním

dech je možno použít přístroj, většinou v noč-

na pomoci a péči okolí. Jednou z výhod pe-

centrem Strahov Všeobecné fakultní nemocni-

ní době. Při provádění peritoneální dialýzy je

ritoneální dialýzy je, že může být prováděna

ce v Praze.

nutné dodržovat přísné hygienické podmínky

ve vlastním sociálním prostředí nemocného,

Pacientů s touto problematikou přibývá

a některé zásady sterility. Při peritoneální di-

doma. Odpadá tak stres z častého transportu,

a sestry DOP OÚSS, zřízené Městskou čás-

alýze pacient dochází do nemocnice pouze na

dlouhého čekání na sanitku. Pacient nemusí

tí Praha 8, jsou připraveny poskytnout těmto

kontroly, zpravidla jednou měsíčně. Tam jsou

mít, často opakovaně, vytvářen žilní vstup pro

nemocným potřebnou a účinnou péči.

Gerontologické centrum, Praha 8
přijme do svého kolektivu
vyučenou kuchařku
do směnného provozu na HPP

vyučeného kuchaře/ku s praxí
na zástupy v době nemoci
či dovolených

Výhodou: malý kolektiv
a rodinné prostředí

Nástup možný ihned.

BEZPLATNÁ bytová
PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 20. 5. od 17 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m
od stanice metra B Palmovka.
V případě zájmu se, prosím,
objednejte na

Bližší informace pí. Kubištová na telefonu 602 380 071.
www. gerontocentrum.cz

-red-

tel.: 246 035 966
nebo 721 029 892
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Dům sociálních služeb se již začal stavět
Osmá městská část zahájila výstavbu nového
Domu sociálních služeb (DSS) v libeňské ulici
S. K. Neumanna. Práce by měly trvat dvacet
měsíců. „Věřím, že dlouhá doba přípravy, způsobená například průtahy při svěření sousedního magistrátního pozemku, bude pokračovat
bezproblémovou stavební fází,‟ uvedla zástupkyně starosty Vladimíra Ludková, která stojí
za celým projektem.
DSS bude poskytovat krátkodobé pobyty odlehčovací služby osobám s nutností celodenní
péče pro 21 klientů a službu dlouhodobých pobytů pro 30 klientů s diagnózou demence. Celková kapacita je 51 lůžek. Radnice se k tomuto
kroku rozhodla v květnu 2008, přestože patří
v oblasti sociálních služeb k pražské špičce. Zřizuje totiž známé Gerontologické centrum a Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb.
V současnosti na stavbě probíhají povrchové úpravy a terénní práce. Ty se týkají
Foto: verpa

i sousedního parku, kterým povede bezbariérový přístup k objektu, což byla zákonná podmínka pro udělení stavebního povolení. Městská část proto požádala o jeho svěření a park

Na pozemku nyní probíhají terénní práce. Dům sociálních služeb by měl stát do dvou let

nechá v rámci stavby zrevitalizovat. Vykácené
stromy budou nahrazeny vhodnými, přesně

vající. Proto je naší povinností vytvářet takové

rů. Situace je špatná zejména v případech po-

určenými dřevinami. Nová podoba parku tak

podmínky, které pomohou seniorům důstojně

třeby specializované péče, například pro oso-

bude přínosem i pro místní obyvatele.

překonat všechny potíže. A nejen seniorům,

by s demencí, Alzheimerovou chorobou a tak

Praha 8 patří mezi největší městské část

ale celé rodině. Je nepřijatelné, aby senior ne-

dále. I když vzniká řada soukromých a jistě

a i svým počtem seniorů se řadí na přední mís-

dosáhl na pomoc v místě svého bydliště a do-

i kvalitních poskytovatelů sociálních služeb, je-

ta. I proto se vedení radnice zavázalo vysta-

mova a musel se například vystěhovat daleko

jich finanční podmínky však nejsou pro mnoho

vět sociální zařízení s nabídkou specializova-

za Prahu,‟ sdělila Ludková, která se řadu let

osob splnitelné.

né péče a reagovat tak na akutní nedostatek

stará o vyšší kvalitu života ve stáří.

„Věřím, že nyní již vše poběží hladce a do

pobytových kapacit. „Stáří je obávaná část

V mnoha případech se tak bohužel děje,

dvou let nalezne v tomto krásném moderním

života z mnoha pochopitelných příčin a proces

protože kapacity pobytových zařízení nestačí

zařízení nový domov padesát seniorů z Pra-

stárnutí může být psychicky i fyzicky vyčerpá-

operativně uspokojit potřeby pražských senio-

hy 8,‟ dodala Ludková.

-hš-

Komplex určený seniorům představil vzorový byt
Nově vznikající Rezidence Rosa ve Střelničné ulici představila v rámci dne otevřených dveří svůj vzorový byt. Tento typ
bydlení vychází z dobře fungujících projektů v západní Evropě. Rezidence Rosa
ukazuje, jak lze v současné době spojit
nájemní bydlení seniorů a zároveň uspokojit jejich individuální potřeby a požadavky. Ceny měsíčního pronájmu s energiemi
a službami začínají na 15 705 korunách.
Více se dozvíte na 800 800 750 nebo na
www.rezidencerosa.cz.

-red-
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Zdravotní a sociální péče, pozvánka

Obvodní ústav
sociálně-zdravotnických služeb
Bulovka 1462/10,Praha 8

Nabízíme pomoc
při řešení vašich problémů!
Vážení rodinní příslušníci,

Denní stacionář pro seniory
v Křižíkově ulici pořádá
Den otevřených dveří
KDY: 22. května 2014 od 13.00 do 18.00 hod.
KDE: D
 PS Křižíkova 50 (metro Křižíkova, zastávka tramvaje
Křižíkova), 7. patro (dům má výtah)

nM
 áte obavy o svého seniora, který po dobu, kdy jste v zaměstnání,
Srdečně zveme všechny

zůstává sám doma?
n Zjišťujete, že vámi připravené jídlo zůstává nedotčeno?
n Myslíte celý den na to, co by se mohlo doma přihodit?

ns
 eniory, které už nebaví trávit většinu dní o samotě doma
a chtějí prožít příjemné chvíle ve společnosti svých vrstevníků,

n Potřebujete se plně věnovat svému zaměstnání?

ns
 eniory, kteří již potřebují občas s něčím vypomoci,

nP
 otřebujete se nebát o svého blízkého v době své dovolené, hospi-

ns
 eniory, kteří si chtějí vyzkoušet některé aktivity,

talizace nebo služební cesty?

např. trénování paměti, kondiční cvičení, společenské hry,
kreativní techniky a jiné,

Navštivte nezávazně náš Dům sociálních služeb (DSS), Na
Dlážděnce 1213/9, Praha 8-Kobylisy a seznamte se s jeho

n r odinné příslušníky, kteří pečují o své rodiče či prarodiče
a občas toho mají nad hlavu.

prostředím, personálem zařízení a osobně se přesvědčte,
proč se klienti k nám rádi vracejí.

K dispozici budou vedoucí stacionáře, profesionální pečovatelky,
ergoterapeutka a sociální pracovnice.

Nabízíme :
n2
 4hodinové pobytové služby v příjemném prostředí

Budete mít možnost:
np
 rohlédnout si prostory a seznámit se s chodem zařízení,

mezi vrstevníky
n pravidelnou stravu a pitný režim

np
 odívat se nebo se přímo zúčastnit probíhajících programů,

np
 omoc a péči osobám se sníženou soběstačností

nz
 eptat se na cokoli z oblasti sociálního poradenství,

a chronickým onemocněním
nš
 irokou škálu aktivizačních činností,
které podporují fyzickou a psychickou kondici

np
 oradit se o vlastní životní situaci,
np
 rodiskutovat vaše zkušenosti a problematiku péče o seniory
s demencí.

n profesionální pracovní tým zaměstnanců
Denní stacionář se nachází v příjemném prostředí velkého
Bližší informace:

slunného bytu se dvěma terasami.

vedoucí sestra DSS J. Matoušková, tel.: 284 685 264

Těšíme se na vás!

vedoucí sestra sociálních služeb J. Volfová, tel.: 283 842 136

Bližší informace získáte na tel.: 739 704 051
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Zdravotní a sociální péče

Přijďte na konzultaci s kožním lékařem
Letošní Den zdraví a sociálních

kávanému velkému zájmu o tuto

ní služby nabídl primář Břetislav

Lékaře z kožní kliniky Nemoc-

služeb (19. května od 13 hodin

část Dne zdraví a sociálních služeb

Brožek z očního oddělení Nemoc-

nice Na Bulovce najdete na Dni

před takzvaným bílým domem)

doporučuji přijít hned na začátku,

nice Na Bulovce a náhodný záchyt

zdraví a sociálních služeb u ozna-

přináší

pro

aby se ke konzultaci dostal každý

potíží překvapil i jeho tým. „Pre-

čeného stanoviště. Již dopředu

všechny, kterým není lhostejné

zájemce,‟ podotkla místostarost-

vence ve formě možnosti krátké

prosíme o trpělivost při možném

jejich zdraví. Profesorka Jana Her-

ka Prahy 8 Vladimíra Ludková.

konzultace s lékařem mimo zdi

čekání. 

úžasnou

nabídku

cogová z kožní kliniky Nemocnice

Kožní nádory jsou často zbyteč-

nemocnice se ukázala jako velmi

Na Bulovce s vámi prokonzultuje

ným vyústěním naší netečnosti.

efektivní, i proto jsem velmi vděč-

vaše „znaménka‟, což je zejména

Mávnutí rukou i nad malou pihou

ná, že mezi nás zavítá další velmi

před začátkem slunečného počasí

nás však může stát zdraví a život.

uznávaná lékařka, jakou profe-

nepostradatelná součást prevence

V minulých ročnících Dne zdraví

sorka Hercogová bezpochyby je,‟

kožních nádorů. „Vzhledem k oče-

a sociálních služeb své konzultač-

doplnila Ludková.

-red-

Proč Plán Alzheimer Praha 8?
O Plánu Alzheimer Prahy 8 jsme

V celé Praze 8 žije přes sto ti-

ale že rodinných pečujících je více,

psali v dubnovém čísle Osmič-

síc obyvatel, z toho je přes 18

zpravidla se jedná o dvě až tři oso-

ky. A pod logem pomněnky bude

procent lidí starších 65 let. V ce-

by (v průměru 2,6 pečujícího na

19. května na Dni zdraví a sociálních

lopražském

lidé

jednu osobu s demencí). Z výše

počtech nemocnic za zrušený po-

služeb představen projekt, který

starší 65 let dlouhodobě přibližně

uvedeného tedy vyplývá, že „pro-

platek z pobytu v nich.

chce malými kroky dosáhnout vel-

17 procent populace, lidé starší

blém demence‟ se týká téměř pěti

kého cíle – rozhýbat netečný přístup

80 let pak zhruba čtyři procenta.

tisíc občanů osmé městské části.

měřítku

tvoří

Všichni zájemci o tuto problematiku jsou zváni ke stánku Geronto-

zodpovědných k řešení této proble-

Lidí s demencí žije tedy v Praze

Praha 8 se dlouhodobě věnuje

logického centra, České alzheime-

matiky na úrovní celé společnosti.

8 přibližně 1500 a tento počet se

tematice seniorů a zdravotně so-

rovské společnosti, které na Dni

Pochopili to někteří světoví lídři,

bude nadále velmi rychle zvyšovat

ciální

komplexně.

zdraví a sociálních služeb představí

přišli s konkrétními kroky, aby i lidé

zejména v důsledku stárnutí naší

Ale stejně tak dlouho čeká i na

informační brožuru. „Plán Alzhei-

s Alzheimerovou chorobou a jejich

populace. Z našeho výzkumu po-

smysluplný plán, který by přine-

mer Prahy 8 ponese logo něžné po-

rodinní pečující neměli v důsledku

třeb pečujících o seniory vyplynu-

sl vizi dlouhodobé péče. Návrhy

mněnky s poselstvím, že zapomí-

nemoci horší kvalitu života. V Čes-

lo, že „průměrným‟ pečujícím je

zákonů zatím končily v šuplíku,

nat je normální, ale normální není

ké republice si o tom 140 tisíc lidí

žena ve věku 56 let. Je také zná-

a zdá se, že i současná vláda bude

zapomínat na potřebné,‟ vysvětlila

a budoucí dvojnásobek nemocných

mo, že na péči o osobu s demen-

více prostoru věnovat otázkám,

místostarostka Prahy 8 Vladimíra

může zatím nechat jen zdát.

cí nestačí nikdy jen jedna osoba,

jak vyřešit chybějící peníze v roz-

Ludková volbu loga. 

problematice

-red-
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

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

kv ěten 2014
Otevírací doba:
Po 13.30-15.30, 18.00–21.00; St 21.30–23.00;
Čt 13.30–15.30, 21.30–23.00; Ne 14.00–16.00.
Čt 1. 5. a 8. 5. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin
12. 5.	Mgr. Jiří Kroulík:
PRŮZKUM KOMET A PLANETEK kosmickými sondami.
19. 5. RNDr. Aleš Krejčí: PŘÍRODA ČÍNSKÉHO SEČUÁNU.
POŘADY (filmové večery) v pondělí od 18.30 hodin
26. 5. APOLLO 15, APOLLO 16.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30; St, Čt 21.30–23.00; Ne 14.00–16.00 za
jasného počasí. Čt 8. 5. zavřeno. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: 	Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – ve druhé polovině května
Noční obloha: 	Měsíc – do 15. 5.
Merkur – od 16. 5. do 26. 5. hned zvečera!
Mars, Jupiter – po celý květen
Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po celý květen
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY – vždy ve St a Čt 16.00–17.00
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Slunce nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St, Čt, Pá v 9.00 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace
a objednávky na tel.: 283 910 644.
POHÁDKY pro nejmenší
Ne 18. 5. od 10.15 Měsíc u krejčího
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce, příp. Venuše.
		

Pozorování oblohy

Pořady

VSTUPNÉ: dospělí

45 Kč

55 Kč

mládež

25 Kč

30 Kč

senioři (od 65 let)

40 Kč

50 Kč

Doprava:

–k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,
tram 10 a 10 min. pěšky
–s
 tanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C Ládví)
103, 345, 368 a 5 min. pěšky
– stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky
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Pozvánky

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

Program
na květen 2014
Hudební toulky: 11. 5.–21. 9.
Venkovní expozice – Ornamentální
zahrada, každou neděli v 17 hod.
Koncert není zpoplatněný

Bonsaje: 16.–25. 5.
Venkovní expozice – Japonská zahrada,
výstavní sál, 9.00–19.00 hod.
Součástí expozice budou informační
panely s texty a pérovkami bonsajových
stylů. Ve výstavním sále proběhne
výstava kamenů Suiseki a kaligrafií.
Doprovodný program o víkendech:
skládání origami a cvičení Tchaj-ťi po
celý den, provázení výstavou, přednášky,
Ikebana, čajový obřad

Workshop – KUSAMONO
– trávové bonsaje - pěstování
bylin v miskách: 17. 5. a 24. 5.,
vždy 10.00–12.00 hod.
Máte jedinečnou možnost vyzkoušet
si jak vytvořit Kusamono. Stačí si
předem rezervovat místo na tel. čísle:
+420 736 611 992 nebo na: renata.
schmidtova@botanicka.cz
Cena workshopu je 150 Kč.

Africké fialky a jejich
příbuzní: 20. 5.–1. 6.
skleník Fata Morgana

Aranžovací seminář –
Bižuterie z PET lahví: 31. 5.
Administrativní budova pod skleníkem
Fata Morgana. Dva kurzy: 10.00–12.00
hod., 13.00–15.00 hod. Poplatek za
kurz: 300 Kč. Kurz výroby je určen i pro
začátečníky. Rezervace nutná na: eva.
novozamska@botanicka.cz. Budou se
vyrábět náramky, náušnice, brože. Malé
nůžky (z manikúry), šikovnou pinzetu
a kleštičky či kombinačky s sebou.

Muškátová burza:
30. 5.–1. 6.
Venkovní expozice, denně 10.00–19.00
hod. Během tří dnů lze v Botanické
zahradě hl. m. Prahy nakoupit spoustu
zajímavých hrnkovek, hlavně pelargónií.
Prodej je spojen s poradenstvím.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace najdete na
www.botanicka.cz

Program Klubu
seniorů
v květnu 2014
přízemí
DPS Křižíkova 50,
Praha 8 - Karlín

Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat
se členy vedení radnice za ODS,
můžete je vyhledat na Facebooku
a zeptat se na vše, co vás zajímá. 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)

Provozní doba klubu:

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

úterý

15.00–18.00 hod.

Zástupce radnice za TOP 09

čtvrtek

13.00–16.00 hod.

můžete kontaktovat následovně: Michal

n 1 3. 5.–15.00 hod. – výtvarná dílna
Mgr. M. Neckářové (zdobená srdíčka
z polystyrenu)

n 1 5. 5.–14.00 hod. – Trénink paměti
– Bc. A. Novotná. 15:00 hod. – Jarní
zpívání s žákyněmi Dívčí katolické
školy v Karlíně

n 2 0. 5.–15.00 hod. – „Paříž‟ –
přednáška Ing. J. Burdycha z cyklu
„Světové metropole‟

n 2 2. 5.–14.00 hod. – Hudební
odpoledne Mgr. V. Vomáčky (májové
zastaveníčko)

n 2 7. 5.–15.00 hod. – Hudební
odpoledne s Branickým duem

n 2 9. 5.–13.00 hod. – klubová vycházka
za uměním do Galerie v Karlíně
Po celou provozní dobu bude v klubu volný
přístup na internet a vždy v úterý
od 17.00 do 18.00 hodin
je pro vás přítomen lektor Adam Novák.

Švarc – doprava a finance,
tel.: 222 805 138, 606 035 260,
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, 725 016 068
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
20. 5. od 17 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.
Volba pro Prahu 8 zve občany
na setkání se svými zastupiteli a členy
komisí, které se koná 28. května 2014
od 18 hodin v přízemí budovy
městského úřadu (bílý dům),
U Meteoru 6. Kontaktovat nás můžete
i na telefonu 724 889 420, nebo
na e-mailu: vaclav.musilek@praha8.cz.
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Přihláška
do soutěže „Osmičkový voříšek‟
pořádané v rámci IX. Psího dne
na Libeňské psí louce
sobota 31. května 2014 10.00–13.00 hod.

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

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

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

PSČ........................

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

e-mail:............................................................................................................
křížené rasy (pokud jsou známy):

........................................................................................................................

jméno zvířete (výslovnost): .......................................................................

datum narození zvířete: .............................................................................

Pes/fena (nehodící se škrtněte) ������ Vyplňte, prosím, všechny kolonky
Přihlašuji svého psa do kategorie: (zakroužkujte vybranou kategorii)
•

Veteráni nad 8 let

•

Mladí kříženci neznámého původu do 2 let

•

Dospělí kříženci neznámého původu (2 – 8 let)

•

Dospělí kříženci rozpoznatelných plemen s PP i bez PP (2 – 8 let)

•

Rozpoznatelná plemena bez PP

•

Pejsek Šikula

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek
před termínem uzávěrky z důvodu naplnění stavu.
Vstup na psí louku je povolen pouze s platným očkovacím průkazem.
Pokud se nemůžete soutěže zúčastnit,
ihned, prosím, zrušte přihlášku.
Přihlášku zašlete nejpozději do 19. 5. 2014
elektronicky na adresu: zuzana.laznova@praha8.cz
nebo písemně na adresu:
ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Těšínská 600, 181 00 Praha 8.
Týden před konáním soutěže obdrží přihlášení informace
e-mailem o průběhu akce.
Další informace: 606 613 390 nebo 283 090 425.
Účast v soutěži a vstup na akci jsou ZDARMA
www.praha8.cz

Osmička
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Kultura

Do Kobylis zavítá Prague Cello Quartet
V Salesiánském divadle vystoupí

mi důležitými nebo tajemnými po-

21. května v 19 hodin jedinečné

stavami a jejich úkoly. Ať to jsou

violoncellové kvarteto v České re-

ústřední melodie z filmů Kmotr,

publice Prague Cello Quartet, a to

James Bond, Indiana Jones či pís-

na benefičním koncertě pro Sale-

ně od Johna Lennona nebo Fred-

siánské středisko mládeže.

dieho Mercuryho, všechny jsou

Svoji výjimečnost kvarteto pro-

zahaleny jistou rouškou tajemství,

kázalo již mnohokrát při svých

která vysvětluje i název naší nové

nesčetných

nahrávky,‟ prozradili sami cellisté

vystoupeních

doma

původ nápaditého názvu.

i v zahraničí. A nejen svou profesionalitou, ale i svým smyslem pro

Benefiční koncert tedy zcela

humor. Kvarteto tvoří čtyři violon-

jistě přinese řadu hudebních pře-

cellisté (Ivan Vokáč, Jan Zvěřina,

kvapení, na která se můžete již

Petr Špaček, Jan Zemen), vítězové

nyní těšit. Protože je ale vše za-

národních a mezinárodních soutěží,

haleno rouškou tajemství, nemů-

čtyři výrazní hudebníci violoncel-

žeme prozradit více.
Vstupenky

lové scény, kteří svůj velký talent

na

tento

koncert

je možné zakoupit každý všední

a obdivuhodnou kreativitou. Kromě

den od 9 do 20 hodin na vrátnici

poslechu krásných melodií v jejich

Salesiánského centra. (Kobyliské

aranžmá

koncer-

nám. 640/11, stanice metra C –

tů kvarteta pravidelně procvičují

Kobylisy). Kontakt: e-mail: spac-

i bránice. Cellisté totiž srší vtipy

kova@sdb.cz nebo telefonní čísla:

si

návštěvníci

Foto: Radovan Šubín

spojili s emocionalitou, humorem

a neotřelými hudebními nápady.
V prosinci 2013 kvarteto vydalo
své druhé CD s tajuplným názvem
Top Secret. „Většina skladeb je určitým způsobem spojena s různý-

732 938 172, 283 029 311.
Všechny poplatky za vstupenky
budou věnovány na činnost s dětmi a mládeží v Salesiánském středisku mládeže. 

Tajemní Prague Cello Quartet

-red-

Na Palmovce se otevírá nový dětský klub
To, že se každým dnem proměňuje tvář kři-

skupiny dětí, které tráví svůj volný čas na

nést např. stolní hry, skládanky, stavebnice

žovatky na Palmovce, může zaznamenat kaž-

ulici nebo jiných nevhodných místech. Klub

nebo dětské časopisy, které doma už neupo-

dý. Kromě obnovy parku Pod Plynojemem

jim nabídne bezpečný prostor, kde si mohou

třebí,‟ dodala koordinátorka klubu Zuzanna

a výstavby Centra Nová Palmovka tam vzniká

hrát, ale mohou si v něm také udělat úkoly

Bedřichová.

ještě další zajímavý projekt. V těsném soused-

nebo domluvit doučování,‟ informovala radní

Klub Mapa bude zdarma otevřen vždy od

ství budoucí budovy Nové Palmovky otevře 6.

Prahy 8 Markéta Adamová, která celý projekt

pondělí do čtvrtka od 13 do 18 hodin.  -red-

června 2014 radnice Prahy 8 nový odpolední

iniciovala a zaštítila.

klub pro děti Mapa. Klub se nachází v dosud
nevyužívaném areálu na ulici Sokolovská 121

Slavnostní

zahájení

provozu

doprovodí

sousedský Piknik pro každého. „Otevření

Přijďte na piknik
pro každého

a děti tam budou mít k dispozici nejen úplně

nového klubu vnímáme nejen jako příleži-

novou, samostatnou klubovnu, ale také velkou

tost představit klub veřejnosti, ale také jako

Piknik se uskuteční v pátek 6. června

zahradní plochu k venkovním aktivitám.

skvělou šanci k sousedskému setkání a pří-

od 14 hodin. Slavnostní zahájení bude

„Klub je určen pro děti, které nemají mož-

jemně strávenému letnímu odpoledni. Chce-

v 15 hodin. Přijďte se podívat do nového

nost navštěvovat kroužky a jejichž rodiče jim

me také veřejnosti nabídnout možnost zapo-

objektu, do zahrady za cihlovou zdí, kde

nemohou zajistit smysluplné trávení volné-

jit se do dotvoření klubu. V rámci Pikniku pro

ho času. Cílovou skupinou jsou děti ve věku

každého budou nejen probíhat různé hry pro

šest až dvanáct let. Bude takzvaně otevřený,

děti, možnost setkat se s přáteli z Prahy 8,

to znamená, že do něj mohou přijít všechny

ale také budeme (nejen s dětmi) upravovat

děti bez rozdílu barvy pleti a sociokulturního

nábytek do klubu a dotvářet jeho interiér.

zázemí. Reagujeme tak na problém značné

Budeme také rádi, když budou moci lidé při-

jste ještě nebyli. Vezměte s sebou deku,
něco dobrého, a když přinesete každý
symbolickou kostičku duplo nebo dřevěnou kolejnici IKEA, vytvoříme společně
základ her pro děti, které svůj volný čas
nemají kde trávit.
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Zimní olympiáda v červnu?
Proč ne. A za jeden den
Letošní zima byla pro sportovní fanoušky mi-

zádech nebo bez ní, bruslaři, bobisté, hokejis-

mořádná. Po čtyřech letech se opět uskuteč-

té či borci na snowboardových prknech a mno-

nily zimní olympijské hry, a tak jsme mohli od

zí další.

7. února sledovat na svých televizních obra-

Ti, kteří mají svou sportovní kariéru před

zovkách, jak se mezi sebou o vzácné medaile

sebou, si jistě našli ty své sporty, ve kterých

utkávají běžci na lyžích, ať už s malorážkou na

by také jednou chtěli startovat nejméně na
olympijských hrách. Jenže všechno jednou
končí a 23. února jsme si smutně mohli říct:
„Je po všem.‟ Nebo snad ne? O tom se přijďte sami přesvědčit. Celé olympijské hry, tedy
skoro celé, se odehrají v jednom jediném dni,
a to ve středu 4. června od 16 hodin na stadionu AC Praha 1890 (U Pekařky 20, Libeň) jako
oslava Mezinárodního dne dětí.

Folklorní soubor Valášek
Hany Dolejší
zve všechny talentované
kluky ve věku 4 až 7 let,
kteří by se chtěli připojit
k našemu souboru

Pro děti bude připraveno několik sportovních stanovišť, například rychlobruslení, hokej,

Přijďte

snowboardcross, biatlon a další. Nebude chy-

středu nebo čtvrtek od 16 do 18 hodin na

bět skákací hrad, pro každého bude připraveno

adresu Binarova 1661, Praha 8 – Ďáblice,

malé občerstvení. Sportovci si pak budou moci

KD Ládví (nad městskou knihovnou).

odnést malou výhru, medaili a vzpomínky na
krásný den.
Kromě sportovních disciplín děti
jistě využijí i skákací hrad

přezkoušení

každé

úterý,

Na výběrové řízení si sebou nezapomeňte přinést cvičební úbor.

Celá akce je pro děti připravena zdarma a ve
spolupráci s radnicí Prahy 8.

na

-zou-

Upozorňujeme, že rodičům není povolen vstup na baletní sál.
Budeme se na vás těšit.

Loutkáři poměřili své dovednosti
O prvním jarním víkendu se v Divadle Kar-

pohledu. Tato hodnocení potom přispívají k dal-

la Hackera již tradičně sešli loutkáři z Prahy

šímu rozvoji představení a pomáhají neustále

a Středočeského kraje. Loutkové divadlo Jisk-

zvyšovat kvalitu amatérského loutkářství.

ra společně s Městskou částí Praha 8 pořádaly

Letošní ročník přehlídky nabídl po všechny tři

v pořadí již 39. festival pražských a středočes-

festivalové dny pestrou skladbu všech loutkář-

kých amatérských loutkářů. Festival byl boha-

ských stylů. Kromě klasických marionet, které

tý a nabídl celkem sedm hracích termínů pro

díky domácí Jiskře vystupují pravidelně, měli

osm loutkových divadel.

návštěvníci festivalu možnost vidět i javajky,

Hanka Dolejší – umělecká vedoucí
a choreografka, Tel.: 286 884 060,
web: www.fsvalasek.cz

Toto loutkářské klání dává možnost vy-

manekýny a černé luminiscenční divadlo. Důka-

stupujícím souborům porovnat své divadelní

zem toho, že pro diváky jsou atraktivní všech-

zkušenosti a zhlédnout, jak se dělá loutkové

ny loutkářské divadelní formy, byla jejich velká

divadlo jinde. Přehlídka byla soutěžní, proto

účast. I přes páteční a sobotní krásné teplé

FS Valášek Hany Dolejší si

v sále zasedla odborná porota, která bedlivě

jarní počasí si na všechna představení našlo

dovoluje všechny pozvat na Jarní

sledovala všechna představení. Členy poroty

cestu mnoho diváků. Tím pomohli připravit pro

koncert Valášku, který se bude

v letošní přehlídce byli loutkovodiči z Divadla

hostující soubory příjemné prostředí a ocenili

konat 30. května od 19 hodin

Spejbla a Hurvínka Bohuslav Šulc a René Há-

předvedené výkony amatérských souborů tím

jek, loutkoherec a animátor Jan Klos, ředitel

nejcennějším – velkým potleskem.

v KD Ládví. Vstupenky si můžete

Naivního divadla Liberec Stanislav Doubrava
a předsedou poroty byl Štěpán Filcík.

I když se nakonec festival nedočkal vyhlášení celkového vítěze, protože podle poroty

Úkolem členů odborné poroty bylo nejen

byla všechna vystoupení na stejně dobré úrov-

vybrat vítěze přehlídky a ocenit nejlepší indi-

ni, byla udělena mnohá individuální ocenění.

viduální a kolektivní výkony, ale také poskyt-

Z loutkového divadla Jiskra byl oceněn lout-

nout jednotlivým souborům náhled na soutěžní

kářský výkon Martina Möglicha ve hře Nevěř

představení z jejich bohatého profesionálního

čertu ani za mák.

-jik-

zakoupit v předprodeji v kanceláři
souboru (Binarova 1661, budova
kulturního domu) nebo přímo
v den konání koncertu v KD
Ládví od 18 hodin. Více informací
najdete na www.fsvalasek.cz
nebo na tel. čísle: 286 884 060.
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Kostel sv. Cyrila a Metoděje slaví, přijďte
Karlínské náměstí se stane 8. června dějištěm

„Rádi bychom si oslavami připomněli historii

oslav 160 let od položení základního kamene

a důležitost památky, která je neodmyslitelnou

kostela sv. Cyrila a Metoděje. Návštěvníci akce si

součástí Karlínského náměstí, a vzdali tak hold

budou moci prohlédnout výstavu fotografií ma-

našim předkům, kteří se o její stavbu zasadili,‟

pující historii kostela a užít si dobovou atmosfé-

uvedl radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek. „Bude-

ru při rekonstrukci příjezdu Františka Josefa I.

me se snažit přiblížit návštěvníkům atmosféru,

a císařovny Alžběty, kteří byli přítomní položení

která vládla při položení základního kamene

základního kamene v roce 1854. Pro děti bude

před 160 lety, a to včetně rekonstrukce příjez-

připraven skákací hrad a další atrakce. Kostel,

du císařského páru Františka Josefa I. a jeho

jehož stavba byla dokončena v roce 1863, je

manželky Alžběty,‟ prozradil radní. V neděli od

postaven v novorománském slohu a patří mezi

15 hodin začne akce, která návštěvníkům na-

největší církevní stavby v republice.

bídne zajímavý program. Kromě výstavy foto-

Původní plány na stavbu kostela pocháze-

grafií historie kostela budou k vidění živí dravci

ly od rakouského architekta Karla Rösnera, ale

s doprovodným výkladem včetně ukázky jejich

přepracoval je a následně celou stavbu řídil

letu. Návštěvníci se také budou moci seznámit

pražský architekt Vojtěch Ignác Ullmann. Zá-

s plánem revitalizace Karlínského náměstí.

kladní kámen ke kostelu byl slavnostně položen

Na 18. hodinu je plánován příjezd císaře Fran-

10. června 1854 a to dokonce za účasti císařské-

tiška Josefa I. s císařovnou Alžbětou. O půlho-

ho manželského páru – císaře Františka Josefa I.

dinu později začne v kostele bohoslužba.

a jeho choti císařovny Alžběty, zvané Sissi.

„Srdečně zveme všechny obyvatele nejen

Stavba kostela trvala devět let a dokončena byla

Prahy 8, aby si přišli vychutnat atmosféru

v roce 1863. Velkým podporovatelem stavby byl

oslav a užili si příjemné odpoledne u kostela

kardinál arcibiskup Bedřich Schwarzenberg, který chrám 18. října 1863 slavnostně posvětil.

Od položení základního kamene kostela
uplyne 160 let

sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí,‟
dodal Slabihoudek.

-red-
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Mladá generace rapu ovládne Prahu 8
První ročník pouličního hudebního festivalu Severní vítr je krutý určeného pro začínající mladé rappery nejen ze severu Prahy se uskuteční
22. května. Cílem akce je dostat mladé umělce od počítačů a z nahrávacích studií a vrátit
rap tam, kam patří – na ulici. V rámci hlavního
programu vystoupí psychadelický rapper, kobyliský patriot a jeden z hlavních organizátorů
akce Tomáš Končický, dvojice benešovských
rapperů Motty a Bock, neboli NGR nebo pražská zpěvačka Anička Roubníčková.
Sestavu doplní pop-punková kapela Nouzovej
východ z Klánovic, která má na kontě úctyhodných 60 koncertů a úřadující vítězové Landronkafestu 2013 pražští Punix 96. Kromě hudby se
můžete těšit na doprovodný program, který zůstává zatím překvapením. Bližší informace, aktuality a zajímavosti se dozvíte na facebookové
stránce May fest Severní vítr je krutý.
Foto: archiv interpreta

Akce probíhá ve spolupráci s terénním programem NZDM Vrtule při Salesiánském středisku
mládeže, o. p. s., pod patronací radnice Prahy 8.
Zapište si do svých diářů: hudební festival Severní vítr je krutý, 22. května, od 16 do 20 hodin,
areál basketbalového hřiště v Třeboradické ulici
za obchodním centrem Sokolníky. 

-red-

Nebude chybět ani zpěvačka Anička Roubníčková

Sobotní den skautského
střediska Stopaři

Skautská klubovna má nyní novou fasádu

Poté, co zaškrtli svou odpověď

vané maso a zeleninu. Následo-

v sobotním referendu, vyrazili

val totiž jakýsi piknik s dobrým

rodiče bohnických skautů Sto-

občerstvením,

pařů se svými ratolestmi na vý-

programem pro děti, hudbou

let. Převlečeni za mlynáře získali

a hrami. Během odpoledne se

u planetária ve Stromovce, do-

mohli také rodiče dětí zapojit

časně sloužícího jako městský

do natírání naší klubovny. Už

úřad, povolení ke stavbě mlýna.

potřebovala novou fasádu a ta-

Ten nakonec postavili na Dra-

kovéto setkání bylo vhodnou

haňském potoce, který roztočil

příležitostí. Chtěli bychom tedy

lopatky mlýnských kol uprave-

poděkovat všem, kteří připojili

ných z PET lahví. Umletou mouku

ruku k dílu.

doprovodným

spolu se solí, kváskem a vodou

Na závěr odpoledne jsme si

získanými po cestě za splněné

v klubovně promítli sestříhané

úkoly pak v pekárně u skautské

záběry z posledního tábora a na-

klubovny v areálu Psychiatrické

motivovali tak především děti na

nemocnice Bohnice proměnili na

ten nadcházející, který se bude

životodárný chléb.

konat tradičně začátkem léta.

Tam také zakončili svou cestu

Jan Vlasatý a Vojtěch Herian,

a ke chlebu si mohli dát grilo-

52. středisko Stopaři
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Praha 8 opět vzdá hold hrdinům

Radnice Prahy 8 suplovala stát a vybudovala pomník
Operaci Anthropoid. Tu připomněla i výroční akcí
před dvěma lety (snímek vlevo)

V květnu uplyne pět let od okamžiku, kdy byl

komentovaná rekonstrukce útoku parašutistů

slavnostně odhalen pomník Operaci Anthropo-

na Reinharda Heydricha, která bude časově

id. Stalo se tak minutu přesně po 67 letech od

odpovídat historickým okamžikům.

Podobný program proběhne v Thomayerových sadech i v neděli 25. května dopoledne.
Podoba pomníku Operaci Anthropoid vze-

uskutečnění útoku na zastupujícího říšského

Po rekonstrukci se celá skupina přesune do

šla ze soutěže, kdy se vítězným návrhem sta-

protektora Reinharda Heydricha – ve středu

Thomayerových sadů v Libni, kde dobrovol-

lo řešení Davida Moješčíka, Michala Šmerala,

27. května 2009 v 10 hodin a 35 minut.

nická Rota Nazdar na odpoledne připravila ko-

Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise. Základní

„Realizaci a financování pomníku zajistila

mentované ukázky výcviků parašutistů. Diváci

myšlenkou pomníku je symbol ve formě troj-

osmá městská část. Praha 8 tím splatila pomy-

tak uvidí výcvik mužů připravujících se na ope-

úhelníkového tvaru klínu české, resp. česko-

slný dluh naší společnosti všem známým i ne-

rační nasazení (cvičné seskoky, způsob boje

slovenské vlajky, s „korodujícím‟ charakterem

známým lidem, kteří měli na této akci podíl,‟

v Assault course, balení a manipulace s ope-

plechu na stěnách, který odkazuje na destru-

řekla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra

račním materiálem, vodní výcvik s ukázkou

ovanou a zničenou československou státnost,

Ludková, která výstavbu pomníku iniciovala.

použití skládacích kajaků při zvláštních ope-

s třemi postavami. Ty stojí na hraně ve výšce

„Výraznou oporu jsme tehdy měli ve Vojen-

racích, spojovací výcvik) a výcvik Českoslo-

devíti metrů v téměř sebevražedném postoji,

ském historickém ústavu Praha, neméně důle-

venské samostatné obrněné brigády ve Velké

což odpovídá vykonanému činu, a původně

žitá byla při přípravách i účast pamětníků.‟

Británii (pořadová příprava, pěchotní výcvik,

měly představovat parašutisty. „S autory jsme

obsluha a cvičná střelba s kulomety, obsluha

se nakonec dohodli, že postavy budou znázor-

víkendu

a střelba z 6pdr protitankového kanonu s polo-

ňovat anglického a československého vojáka

24. a 25. května. Na sobotu 24. května je u po-

pásovým transportérem, obsluha a součinnost

a také civilistu, neboť úspěch operace záležel

mníku, tzn. přímo v místě útoku, připravena

při střelbě s 2‟ a 3‟ minomety).

i na civilistech,‟ vzpomíná místostarostka. Sa-

Operaci Anthropoid si osmá městská část
připomene

i

letos,

konkrétně

o

motnou operaci Anthropoid (člověk) připomíná
Oslavy hrdinského činu
se stejně jako
v roce 2012 budou konat
v Thomayerových sadech

postoj postav, který vychází ze známé kresby
člověka Leonarda di Vinciho. Konečná podoba
byla zvolena po doporučení Vojenského historického ústavu.
V zemi před pomníkem je zabudována bronzová deska s nápisem: „Na tomto místě uskutečnili dne 27. května 1942 v 10.35 hodin hrdinní českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Josef
Gabčík jeden z nejvýznamnějších odbojových
činů druhé světové války – atentát na zastupuFota: verpa

jícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Svůj úkol by nikdy nemohli splnit bez pomoci
stovek českých vlastenců, kteří za svou statečnost zaplatili vlastními životy.‟ 
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Vzpomínky na skautské hnutí v Praze 8
V Praze 8 dnes
funguje skautské
středisko Stopaři.
Členové pravidelně
jezdí na tábor do
Křelovic

Až do roku 1948, kdy byl skauting komunisty
v Československu zakázán, byla v Praze 8 čtyři
střediska Junáka. 25. na Libeňském ostrově,
35. (později 86.) ve Voctářově (později Vojanově) ulici a v Kobylisích 24. středisko a katolické
u Salesiánů.
Uvedu několik vzpomínek na 35. středisko
v Libni. Původní 35. oddíl vznikl v roce 1921
a na prvním táboře v tomtéž roce v Ledči nad
Sázavou se setkal vedoucí Ladislav Rački s Jaroslavem Foglarem a ten se svou „Dvojkou‟ od
něj převzal tábořiště. V roce 1937 „pětatřicítka‟ získává klubovnu s hřištěm ve Voctářově
ulici pro 35. oddíl Oldskautů a vlčata a skauti
25. oddílu mají klubovnu na konci Libeňského
ostrova na Špičce. V roce 1939 došlo ke slou-

vlčat a na Libeňském ostrově 8. a 88. dívčí od-

stále, v létě jsou tábory opět v Horním Polub-

čení 25. a 35. oddílu v jedno středisko, pět-

díly. Začal se vydávat časopis Lokali.

ném a na Sedlčansku.

advacáté, které vedl Josef Maudr. Poslední

Sdružení přátel Junáka, jmenovitě Ing. Fa-

Zlom nastává 17. listopadu 1948, kdy byl

tábor před válkou byl v roce 1940 v Jankově

fejta, získalo v Horním Polubném dům býva-

celý areál ve Vojanově ulici obklíčen přísluš-

u Votic a ten byl z rozkazu Němců ukončen

lého hostince „U Fišerů‟, kde se v roce 1946

níky bezpečnosti a ČSM. To byl vlastně ko-

17. července. Potom byl Junák 4. listopadu

uskutečnil první střediskový tábor, v červenci

nec skautské organizace. Starším skautům

1940 nacisty rozpuštěn.

pro chlapce a v srpnu pro děvčata.

se podařilo ještě po Vánocích 1948 odjet do

Po osvobození v roce 1945 začala 9. května

V roce 1947 mají vlčata a skautky opět tábor

chaty v Horním Polubném, ale tam 31. prosin-

znovu skautská činnost ve Voctářově ulici a na

v Horním Polubném, chlapecké oddíly pak sta-

ce ve 22.30 hodin přijela auta z OV KSČ, OV

Špičce. Někteří skauti se zúčastnili Pražského

nové tábory na Sedlčansku. Po návratu čeká

ČSM a bezpečnosti z Prahy 8 a během něko-

povstání a další od 9. května plnili různé úkoly

všechny velké překvapení, ve Voctářově ulici

lika minut byli všichni vyhozeni ven na mráz,

spojek a drželi čestné stráže. V červenci 1945

se začínají na místě kluboven stavět nové bu-

kde se jich ujali místní osadníci. Později se již

dosáhl stav zapsaných členů pěti set vlčat

dovy Českých loděnic. Dostáváme náhradní

35. středisko v Libni neobnovilo.

a skautů v obou střediscích.

pozemek ve Vojanově ulici, kam se přestěho-

Karel Skála-Atri a Josef Odehnal-Akela vedli

vává jedna klubovna a začíná stavba náhrad-

Turistické oddíly mládeže se skautským pro-

ních kluboven.

gramem v jiných čtvrtích Prahy.

V 35. středisku s názvem „Racek‟ ve Voctářově ulici, které vedli střídavě Josef Odehnal-Akela a Josef Dundáček-Dunda byly tyto od-

V roce 1948 po komunistickém puči byl

Sedm členů poválečné „Pětatřicítky‟ se pra-

díly: 35. klub Oldskautů, 35. oddíl, 35. smečka

i v Junáku ustaven akční výbor s některými

videlně schází vedle Voctářovy ulice v hostinci

vlčat, 350. oddíl, 335. oddíl, 335. oddíl smečka

skauty členy KSČ. Skautská činnost probíhá

U Horkých.

Jiří Fuchs

Záchrana „hřbitova bláznů‟ v Bohnicích pokračuje
Na

bohnickém

hřbitově

se

22. dubna uskutečnila brigáda
před kapličkou. Odvezeno bylo 30
tun suti, starého dřeva a odpadků. Akci zorganizoval spolek Tajemná místa Čech a Moravy. Velké poděkování za finanční pomoc
a zajištění těžké techniky patří

Z prostoru před kapličkou zmizelo
zhruba třicet tun odpadu

řediteli ZŠ Glowackého Miroslavu

lek Tajemná místa Čech a Mora-

Korandovi, za dovoz kamene pak

vy. Brigádu za záchranu hřbito-

panu Luďkovi Hoznauerovi.

va již několik měsíců organizuje

Celkové náklady 40 tisíc ko-

Jiří Vítek a jak se zdá, slibované

run uhradilo z poloviny občanské

otevření pro veřejnost v polovině

sdružení Volba pro Prahu 8 a spo-

května již nic nebrání.
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Volby

Volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. února 2014 zveřejněném
dne 19. února 2014 ve Sbírce zákonů č. 24/2014, částka 11,
byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a byly stanoveny na tyto dny:
pátek 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 24. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Seznam voličů pro volby do
Evropského parlamentu

Vyhledání adresy volební místnosti
dle adresy místa trvalého pobytu

U Meteoru 6 ( „bílý dům‟), 1. patro, kanc.

Upozornění pro voliče, kterými jsou:

Každému voliči budou nejpozději 3 dny

Ryndová a Stanislava Ciprová.

1) státní občan ČR s trvalým pobytem na

přede dnem voleb dodány hlasovací lístky

území MČ Praha 8, který nejpozději 24. 5.

v modré obálce, přičemž na obálce bude

2014 dosáhne věku nejméně 18 let

uvedeno číslo volebního okrsku a adresa

2) občan jiného členského státu EU

Úřední hodiny:

volební místnosti.

s trvalým nebo přechodným pobytem na

Pro zjištění čísla volebního okrsku

území MČ Praha 8, který si do 13. dubna

a adresy volební místnosti bude též

2014 podal žádost o zápis do seznamu

možno využít mapový portál, který

voličů pro volby do EP.

bude k nalezení na www.praha8.cz
u informací o volbách v oblasti Občan

Každý volič si může osobně po předložení

č. 131, tel.: 222 805 555, referentky Iveta

–> Volby.

Pondělí a středa:
8.00–12.00, 13.00–18.00 hodin
nebo po telefonické domluvě

Kontakt pro dotazy k volbám do EP
klara.mala@praha8.cz, tel. 222 805 532

platného občanského průkazu (cestovního
hodinách ověřit, zda je zapsán v seznamu

Kontaktní místo pro kontrolu
seznamu voličů pro volby do EP

Bližší informace k volbám do EP

voličů pro volby do Evropského parlamentu,

Úřad Městské části Praha 8 – občansko-

www.praha8.cz

který vede ÚMČ Praha 8.

správní odbor, Praha 8 – Libeň,

www.mvcr.cz

pasu nebo povolení k pobytu) v úředních

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8 pro volby
do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014
Číslo. Sídlo volebního okrsku
okr.
(počet volebních okrsků celkem: 108)

Číslo. Sídlo volebního okrsku
okr.
(počet volebních okrsků celkem: 108)

8001	Karlín, Karlínské nám. 7/316,
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8015	Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho
(dříve název ZŠ Molákova )

8002	Karlín, Karlínské nám. 7/316,
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8016	Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho
(dříve název ZŠ Molákova )

8003	Karlín, Karlínské nám. 7/316,
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

8017	Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

8004	Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8018	Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

8005	Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8019	Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

8006	Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8020	Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

8007	Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

8021	Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8008	Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE

8022	Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

8009	Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8023	Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8010	Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8024	Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8011	Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8025	Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

8012	Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
8013	Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

8026	Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

8014	Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho
(dříve název ZŠ Molákova )

8027	Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
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Číslo. Sídlo volebního okrsku
okr.
(počet volebních okrsků celkem: 108)
8028	Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
8029	Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě )

Číslo. Sídlo volebního okrsku
okr.
(počet volebních okrsků celkem: 108)
8067	Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8068	Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
8069	Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8030	Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě )

8070	Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8031	Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě )

8072	Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

8032	Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě )
8033	Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě )
8034	Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala
(dříve název ZŠ Na Korábě )
8035	Libeň, Nad Rokoskou 7/111,
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
8036	Libeň, Nad Rokoskou 7/111,
PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
8037	Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola
8038	Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8039	Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
8040	Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
8041	Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR
8042	Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
8043	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8044	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8045	Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
8046	Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
8047	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8048	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8049	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
8050	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

8071	Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

8073	Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže
8074	Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8075	Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8076	Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy
8077	Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
8078	Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
8079	Bohnice, Na Hranicích 18/674,
Domov pro seniory „Slunečnice‟
8080	Bohnice, Na Hranicích 18/674,
Domov pro seniory „Slunečnice‟
8081	Bohnice, Na Hranicích 18/674,
Domov pro seniory „Slunečnice‟
8082	Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8083	Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8084	Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
8085	Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8086	Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8087	Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8088	Čimice, Libčická 8/399, ZŠ
8089	Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8090	Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
8091	Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
8092	Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8051	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

8093	Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

8052	Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

8094	Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

8053	Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

8095	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8054	Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

8096	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8055	Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8097	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8056	Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8098	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8057	Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice

8099	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8058	Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

8100	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8059	Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8101	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

8060	Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8102	Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8061	Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8103	Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

8062	Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

8104	Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8063	Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8105	Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8064	Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

8106	Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8065	Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

8107	Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

8066	Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola

8108	Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
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Školství

Ve škole Na Korábě, tam to žije
Budova bývalé základní školy Na

ně připravují žáci jednotlivých tříd

Korábě nezeje prázdnotou. Nyní

a obsahem je nejen hudba, ale

se v objektu Na Korábě učí žáci

i nejrůznější scénky, soutěže nebo

5.–9. tříd ZŠ Bohumila Hrabala

informace – naposledy to byla his-

v celkovém počtu 287 dětí. Vý

torie povinné školní docházky.

uku zajišťuje celkem 16 pedago-

Poslední akcí byl projekt o Bohu-

gů, organizačně pak zástupkyně

milu Hrabalovi ke stému výročí jeho

pro 2. stupeň. Kapacita školy je

narození. V budově probíhaly napříč

tak naplněna na skoro dvě třetiny

ročníky interaktivní díly zaměřené

(bývalá Základní škola Na Korá-

na tvorbu tohoto spisovatele.

bě byla naplněna na 29 procent)

Pedagogové oceňují širší mož-

a bude se dále postupně zvyšovat

nosti výuky, tj. vybavení a prosto-

z důvodu velkého počtu 1.–4. tříd

ry, žáci pak větší samostatnost.

v budově ZŠ Bohumila Hrabala

Řečeno

(její původní kapacita je v pod-

„Tady už nejsme mezi prťaty.‟ Pro

statě již naplněna).

slovy

jednoho

páťáka:

mě, jako ředitelku školy, je řízení

V učebnách nechybí ani interaktivní tabule

náročnější, nicméně díky oběma

Budova na Korábě je vybavena
řadou odborných učeben, které

výchovy). Díky finanční podpo-

školní parlament, který letos při-

zástupcům, samostatným peda-

odpovídají zaměření školy na vý-

ře Městské části Praha 8 jsou

pravuje absolventský ples žáků

gogickým

uku jazyků a informačních tech-

všechny učebny zasíťované, sa-

9. tříd. Nejen oni, ale i jejich rodi-

vědnému provoznímu personálu

nologií. Kromě jazykových učeben

mozřejmostí je tedy počítač s da-

če a pozvaní hosté, si tak zatančí

a současným možnostem komu-

a učebny ICT jsou to i učebny pří-

taprojektorem, který je využíván

v bývalé školní kapli, která je vy-

nikace i efektivně využitému „dva

rodních věd (přírodopisu, zeměpi-

kromě výuky i na elektronické

užívána pro nejrůznější akce školy

a půl‟ dne v jedné budově mohu

su a fyziky) a učebny humanitně

třídní knihy. Řada učeben je vyba-

(oblíbené je například vánoční ko-

říci, že škola ve dvou budovách

a umělecky zaměřené (mediální

vena i interaktivními tabulemi.

ledování). Novinkou posledních dnů

existovat rozhodně může a do-

pracovníkům,

odpo-

učebna a učebny českého jazyka

Život žáků ale neprobíhá jen

je vysílání školního rozhlasu během

konce má i větší možnosti rozvoje.

a dějepisu, hudební a výtvarné

v rámci výuky – ve škole pracuje

„velké‟ přestávky. Relace postup-

 Irena Trojanová, ředitelka školy

Na Slovance žili starověkým Řeckem
Žáci 6. B
s třídní učitelkou
Marcelou
Šedivou

Už devátým rokem se v ZŠ Na Slovance konala dějepisná soutěž „Achillova přilba‟. Každý
z žáků šestého ročníku si musel vybrat nějakou významnou osobnost starověkého Řecka.
Avšak správný výběr nestačil, museli jsme se
za toho člověka nejen převléct, ale i se o něm
něco naučit.
Sešla se tu spousta vědců, vynálezců, filozofů i umělců, prostě prima společnost. Všichni
jsme toho o sobě dost věděli a díky nápaditým
kostýmům byste si nás s opravdovými starověkými Řeky lehce spletli. Porota složená ze
samotných bohů, kteří na dobu soutěže slétli
z Olympu mezi nás, měla úkol opravdu těžký.
Nakonec se ale shodli, že nejlepší výkon podala Xantippa, žena filozofa Sókrata. Bára Mlynářová se do své role tak vžila, že jsme všichni
jejího manžela litovali.
Pak následovala vědomostní část soutěže.

domů na památku zmenšený model Achillovy

rověkém Řecku, spoustu zážitků a legrace

Té proběhlo několik kol a s každým kolem

přilby. Tuto putovní cenu přišla Katce předat

a také dobrý pocit z příjemně prožitého do-

soutěžících ubývalo, až zůstala jen vítězka

vítězka loňského ročníku. Všichni jsme si ale

poledne.

Katka Dostálová. Ta si za svůj výkon odnesla

ze soutěže něco odnesli. Nové znalosti o sta-

Veronika Bartošová, 6. B, ZŠ Na Slovance
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Žáci vzpomínali na Bohumila Hrabala
zásluhu na jeho úspěšnosti mají
naši učitelé.‟
Adélku těší: „Dnes jako žákyně základní školy, která ve svém
názvu nese jméno tohoto spisovatele, vím, kdo Bohumil Hrabal
byl a mohu tak o něm vyprávět
ostatním. K výročí významného
spisovatele je pořádáno mnoho
výstav a přednášek, ve kterých
je veřejnosti připomínána tvorba
Bohumila Hrabala, který v Libni žil
a měl ji rád. Když se dnes procházím v ulici Na Hrázi, všimnu si zdi,
na které je Bohumil Hrabal vyobrazen a napadne mě, jak se mu tu
asi žilo, a jak zde psal své knihy,
které byly předlohou pro řadu
hezkých filmů. Také si říkám, že
je to zajímavé být spisovatelem,
vymýšlet různé příběhy, které se
lidem líbí, a stát se tak osobností,

Kdo jiný by si měl známého spisovatele připomenout, než žáci školy Bohumila Hrabala

která, přestože již nežije, je stále
Naše škola nese jméno spisova-

mnoho možností, jak získat vě-

David si projektové vyučová-

v povědomí mnoha lidí a díky kni-

tele Bohumila Hrabala. Abychom

domosti, jak je předat ostatním

ní užíval: „Z mého pohledu jde

hám ji budou znát i další genera-

dělali čest jeho jménu, snažili

a dále využít.

o zábavné vzdělávání a rozptýlení

ce.‟

všedního školního dne. O určitém

Co dodat na závěr? Závěr jsme

tématu sbíráme informace, které

ponechali dětem. Co jsme věděli,

formu vybrat, aby se zúčastnily

Toto jsou slova
malých aktérů:

si předáváme, společně doplňuje-

co jsme chtěli vědět, zjistili jsme.

všechny děti a různými způsoby

„Zamýšlím se nad tím, proč se dě-

me a zhodnotíme výsledek. Učí-

Aha, už jsme chytřejší, už víme.

získaly informace?

lají takové projekty, jako je tento,

me se správně vyjadřovat a pre-

Víme, kdo byl spisovatel Bohumil

Připravili jsme projekt s názvem

na kterém pracujeme již dva týdny.

zentovat vlastní zkušenosti. Tím

Hrabal a jsme rádi, že jsme žáci

„Po stopách Bohumila Hrabala‟.

Určitě proto, abychom věděli, kdo

dosahujeme

školy, která nese jméno tak vý-

Účastnily se třídy III. A (V. Zem-

to pan Bohumil Hrabal byl. Vždyť

Na závěr chci říct, že projektové

ková), IV. A (A. Hozáková) a IV. B

chodíme do školy, která se podle

vyučování dává správný směr do

Za všechny zúčastněné

(A. Pražáková). Projekt dětem dal

něj jmenuje,‟ uvažoval Adam.

života dětí i dospělých a velkou

A. Hozáková

jsme se získat co nejvíce informací o tomto spisovateli. Jakou

Velikonoce
si připomněli
tvorbou
Žáci ZŠ Poznaňská si nejvýznamnější křesťanský svátek
– Velikonoce připomněli
tvůrčím stylem. Učili se, jak
zaplétat pomlázky, vyzkoušeli
několik technik v malování
kraslic a vyzdobili svými
výtvory třídy a vestibul školy.
V průběhu dne zarecitovali
velikonoční koledy a zazpívali
písně s jarní tematikou.

pěkných

výsledků.

znamného člověka.
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Jednatel hotelové školy v Bohnicích
dostal ministerské vyznamenání
Miroslav
Čertík přebírá
ministerské
ocenění

Miroslav Čertík, jednatel Vysoké školy hotelové
v Praze a První soukromé hotelové školy, obdržel koncem března medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o nejprestižnější ocenění působení v oblasti školství.
V ministerském odůvodnění k udělení medaile 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, kterou docent Čertík obdržel, se uvádí:
„Profesní život zasvětil problematice školství
a vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, zakladatel první soukromé hotelové vysoké školy, které byl pod
jeho vedením udělen statut výzkumné organizace, v letošním roce škola slaví 15 let své
existence.‟
Čertík působil do roku 1984 jako středoškolský učitel na Střední ekonomické škole v Berouně. V letech 1984–1990 vykonával funkci
ředitele Střední hotelové školy v Poděbradech.

Před patnácti lety vydalo Ministerstvo škol-

v Praze 8, spol. s r. o., která se stala jednou ze

V roce 1990 začal Čertík rozvíjet soukromé

ství, mládeže a tělovýchovy ČR na základě po-

tří prvních soukromých vysokých škol, jež byly

podnikání a založil První soukromou hotelovou

zitivního stanoviska Akreditační komise stát-

v České republice ustanoveny podle zákona

školu, spol. s r. o.

ní souhlas se zřízením Vysoké školy hotelové

o vysokých školách. 

-red-

Vesty pro vyšší bezpečnost

Městská část Praha 8 pokračuje ve zvyšování bezpečnosti nejmenších.
V rámci projektu „Bezpečná Osmička‟ v minulých dnech převzali
zástupci čtrnácti mateřských škol skoro 800 reflexních vest a dalších
více než 700 kusů míří do školních družin jedenácti základních
škol zřizovaných radnicí osmého obvodu. „Reflexní vesty se stávají
základním doplňkem vycházek dětí a důležitým vybavením jednotlivých
škol a školek,‟ sdělil radní Prahy 8 Martin Roubíček. Ten začátkem
dubna vesty předal dětem z Mateřské školy Sokolovská.
-jf-
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Na Lyčkově náměstí vítali jaro
První jarní paprsky jsou tu. A tak

Vchod do
karlínské
mateřinky
hlídají
březové
postavičky

se celá naše školka zapojila do
jarní proměny naší předzahrádky.
Ušatí zajíčkové, kropenaté slepičky a roztomilá kuřátka se ujali
vlády v po zimě se probouzející
travičce. Děti s rodiči také ovázaly
proutky barevnými stužkami.
A aby se neposedná zvířátka
nerozutekla, u vchodu za vrátky
je ve dne v noci bedlivě střeží pan
Břízák a jeho drahá polovička, paní
Břízáková. Díky vánoční výzdobě –
dřevěný betlém i se stádem bílých
oveček – jsme již zvyklí, že kromě
našich dětí, rodičů i prarodičů těší
dekorace naší předzahrádky i náhodné kolemjdoucí. Spousta z nich
zavítá za bránu naší školky, aby

je MŠ Lyčkovo náměstí. Už jste si

se s Břízákovými pozdravili nebo

těšit takové oblibě, jako doposud.

řátka přenechají „vládu‟ za branou

vyfotili na památku. Doufáme, že

V hlavách už se nám totiž pomalu

naší školky zase někomu jinému.

byli potřást rukou s panem Břízá-

i nadále se bude naše zahrádka

rodí plány na letní období, kdy zví-

Hezké a provoněné jaro vám pře-

kem?

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části, odbor školství

Letní provoz v mateřských školách
městské části Praha 8
ve školním roce 2013–2014
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vy-

od 28. 7 do 8. 8.

hlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o před-

nM
 ateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13

školním vzdělávání, v platném znění,

nM
 ateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4

stanovili ředitelé mateřských škol po

nM
 ateřská škola, Praha 8, Libčická 6

projednání se zřizovatelem, městskou
částí Praha 8, omezení a přerušení pro-

od 11. 8. do 22. 8.

vozu mateřských škol v době letních

nM
 ateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3

prázdnin

nM
 ateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

školního

roku

2013/2014.

Provoz mateřských škol bude zajištěn

nM
 ateřská škola, Praha 8, Lešenská 2

takto:

od 25. 8. do 29. 8.
od 1. 7. do 11. 7.

nm
 ateřské školy uzavřeny.

n mateřské školy uzavřeny
Zákonní zástupci přihlásí své dítě na

od 14. 7. do 25. 7.

prázdninový provoz ve své kmenové mateř-

nM
 ateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2

ské škole do středy 14. května 2014.

nM
 ateřská škola, Praha 8, Bojasova 1
nZ
 ákladní škola a mateřská škola Ústavní,
Praha 8, Hlivická 1, pracoviště Mateřská
škola Ústavní 16

Školní rok 2014/2015 bude zahájen v mateřských školách zřízených městskou částí
Praha 8 v pondělí 1. září 2014.
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

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

-red-
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ZŠ Burešova ve velkém
stylu oslavila čtyřicítku
Základní škola Burešova v Kobylisích si připomněla významné výročí. Bohatým programem
oslavila čtyřicet let své existence. Kdo na akci
dorazil, rozhodně nelitoval.
Pro účastníky oslav škola připravila například výstavu dobových a současných fotografií,
rodiče si mohli prohlédnout učebny, výstavky
žákovských prací a v jídelně zhlédnout bohatý kulturní program s vystoupením žáků školy. Nechyběl ani velikonoční jarmark a všichni
návštěvníci mohli za příjemné ceny ochutnat
zabijačkové speciality. „Velký dík patří také rodičům, kteří ve volném čase připravili pestrou
škálu dobrot – koláčů, řezů, dortíků, buchet
a dalších laskomin. Vše bylo nápadité a kvalit-jf-

Na oslavách se významně podíleli i rodiče,
kteří přinesli nejrůznější dobroty

Fota: verpa

ní,‟ uvedl ředitel školy Ivo Mlejnecký.

Slavnostní odpoledne zahájili ředitel školy
Ivo Mlejnecký (vlevo) a radní Prahy 8
Martin Roubíček

Žáci si připravili řadu nápaditých vystoupení

Návštěvníci akce odměňovali děti zaslouženým potleskem

květen 2014
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Sokol Kobylisy pořádal trojboj v házené
Hala Sokola Kobylisy byla po tři dny obsazená
pouze mladými příznivci házené. Již v pátek
11. dubna od osmi hodin mezi sebou bojovaly
týmy tvořené zástupci několika škol Prahy 8.
Konal se již čtvrtý ročník „Osmička cupu‟, pořádaný oddílem dívčí házené TJ Sokol Kobylisy
II. O medaile a poháry ve dvou kategoriích –
1. až 3. třída a 4. a 5. třída se utkalo 12 družstev ze základních škol Palmovka, Ďáblice, Mazurská, Žernosecká a Burešova.
Školní týmy chlapců a dívek tu letos společně
sehrály na čtyřicet utkání. Někdy byl výsledek
jednoznačný a jindy se zas až do závěrečného hvizdu bojovalo doslova o každou branku.
A tak jásot nad góly v soupeřově brance, radost z výher i zklamání nad prohrou, taktické pokyny trenérů, fandění spoluhráčů a zvuk
píšťalky rozhodčích – to vše dotvářelo nádhernou sportovní atmosféru celého turnaje.
A kdo byl nakonec nejúspěšnější? V letoš-

Házenkářský turnaj se konal již počtvrté

ním roce jednoznačně dominovaly týmy z „Burešky‟, kde si v kategorii 1. až 3. třída odnesly

spousta vstřelených branek a dobrá nálada

také nejen ve škole, ale i v tom skutečném od-

hned dva poháry za první a třetí místo, a sou-

z předvedeného výkonu. Ten byl tentokrát vý-

díle, přijďte se podívat na tréninky miniháze-

časně se staly i vítězi v kategorii 4. a 5. třída.

sledkem snažení ne ve školních hodinách tě-

né v oddílech Sokol Kobylisy a Sokol Kobylisy

Druhou příčku v kategorii 1. až 3. třída obsadili

lesné výchovy, ale na trénincích ve skutečných

II. Na trénink dívek můžete přijít každé úterý

žáci z Mazurské a v kategorii 4. a 5. třída stří-

házenkářských klubech.

a čtvrtek od 16 hodin na hřiště ZŠ Glowacké-

bro vybojoval tým ze ZŠ Žernosecká a bronz si

No a konečně v neděli hala patřila již vět-

ho v Bohnicích, případně kontaktujte trenérku

odvezli žáci ze ZŠ Ďáblice. Všichni hráči, i ti, co

ším házenkářkám ve věku 12 až 13 let. Domácí

mládeže Jitku Janečkovou na telefonním čísle

nestáli na stupních vítězů, byli oceněni sladkou

oddíl TJ Sokol Kobylisy II pořádal 3. kolo spo-

604 680 380, nebo e-mailem sokolkobylisyII@

odměnou a házenkářskou medailí.

lečného přeboru mladších žákyň. Kromě do-

seznam.cz. O činnosti oddílů se můžete dozvě-

Hned v sobotu navazoval turnaj tentokrát

mácích dívek zde startovala děvčata z Kutné

dět více na www.sokolkobylisy2-mini.wbs.cz

již „profesionálních‟ hráčů a hráček v házené

Hory, Turnova, Bělé pod Bezdězem a Mělníka.

a www.sokolkobylisy2-mlzi.wbs.cz.

4+1. Dopoledne startovalo celkem 11 družstev

Tentokrát se hrálo již na celé hřiště a výsled-

Chlapci trénují na hřišti u sokolovny Soko-

chlapců a dívek ve věku 10–11 let nejen z celé

ky byly poctivě zaznamenávány do databáze

la Kobylisy, U školské zahrady, a to v pondělí

Prahy, ale i například z Pardubic, Hudlic nebo

Pražského svazu házené. Domácí děvčata pod-

a středu od 16 hodin. Trenéra chlapců Tomá-

Turnova a odpoledne je vystřídalo 11 druž-

lehla Bělé pod Bezdězem a Mělníku, remizova-

še Juřicu lze kontaktovat na čísle 776 204 733

stev těch nejmenších ve věku sedm až devět

la s Kutnou Horou a porazila dívky z Turnova.

a vše potřebné se dozvíte na http://sokol-ko-

let. I na tomto turnaji bylo největší odměnou

Pokud by si vaše děti chtěly zkusit házenou

bylisy-hazena-cz.webnode.cz/ 
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Sport
Reprezentanci
Michal
Radotínský
a Sára
Santnerová
v Minsku
zazářili

Michal Radotínský byl členem stříbrného týmu

Češi zvládli šampionát v Taekwondu
Ve dnech 7. až 14. dubna 2014 se

Radotínský, který má za sebou již

skoku. Další dva bronzové cenné

sestav a ze speciálních přeráže-

uskutečnilo

několik mistrovství.

kovy si odvezla z týmové soutěže

cích technik ve výskoku. Poslední

ze sportovního boje a z týmových

bronzovou medaili se svým týmem

sestav.

vybojoval ve sportovním boji.

mistrovství

Evropy

Sára

v Taekwondu. Pořadatelem sou-

Santnerová

vybojovala

těže se stalo hlavní město Bělo-

3. místo ve sportovním boji v in-

ruska – Minsk. Česká republika

dividuální soutěži. Kdy až v boji

vyslala do bojů o medaile výpravu

o

Michal Radotínský získal celkem

Doufejme, že další mistrovství,

favorizované

pět medailí, všechny z týmové

tentokrát mistrovství světa, které

41 reprezentantů, z nichž dva byli

závodnici z Ruska, a tak ji o malý

soutěže. Jako člen dvou různých

se koná již v srpnu v Tádžikistá-

členy Školy Taekwon-do Dan-Gun.

kousek utekl postup do finále.

týmů, seniorského a juniorského,

nu, bude ještě úspěšnější. Bližší

Zmíněnými zástupci byl nováček

Prvenství vybojovala jako členka

vybojoval dvě stříbrné medaile

informace o Škole Taekwon-do

v České reprezentaci Sára Sant-

juniorského týmu v disciplíně spe-

v disciplíně sebeobrana. Dvě stří-

Dan-Gun naleznete na www.dan-

nerová a zkušený junior Michal

ciálních přerážecích technik ve vý-

brné medaile získal z týmových

gun.taekwondo.cz.

finále

podlehla

Čimické tanečnice slaví úspěchy
Tanečnice z Dance Place Praha po zahájení
nové taneční sezony soutěže „Žij pohybem‟
ihned obsadily přední příčky a skvěle se tak
uvedly po prosincovém zkušebním závodě.
Děvčata z Čimic jsou již tento rok rozdělené
do dvou skupin podle věku a dovedností. Pod
vedením trenérky a choreografky Veroniky
Vysloužilové se intenzivně připravují na jarní
soutěžní víkendy.
V 1. závodě, který se uskutečnil 15. března, starší tým vyskočil hned na nejvyšší stupínek a odnesl si zlaté medaile. Mladší tým,
který se utkal ve stejné kategorii 8 až 14 let,
obsadil 4. místo a vyzkoušel si tak atmosféru soutěže, co všechno obnáší. Ve druhém
závodě, který probíhal 5. dubna, tancovaly
týmy ve dvou kategoriích 8 až 10 a 11 až
14 let. Sklidily obrovský úspěch a odnesly si
zlaté (starší) a stříbrné (mladší) medaile.
Více informací na www.danceplace.webnode.cz.

-jf-

Starší tým tanečnic z Dance Place Praha jede na vítězné vlně

-pp-
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Čtvrtek 22. května 2014
17.00–18.00 hodin
U Školské zahrady, Praha 8 Kobylisy

První část závodu byla ve znamení plavání

Šutka hostila
Plavecko-běžecký pohár
Praha 8 přivítala pátý díl závodu

školy a víceletá gymnázia a pro

o Plavecko-běžecký pohár, kte-

praktické školy a nesoutěžní pro

rý je součástí celorepublikové

zdravotně postižené, a několika

soutěže. Probíhá během celého

podkategorií podle věku a pohla-

školního roku mezi jednotlivými

ví. Soutěžilo 34 škol, vítězem se

školami po celé republice s tím,

stala ZŠ Kladská z Prahy 2. Nej-

že děti soutěží samy za sebe,

lepším zástupcem Prahy 8 byla

ale zároveň sbírají body pro své

na pátém místě ZŠ Burešova.

Běh Naděje je veřejná sbírka pořádaná každoročně
za účelem získání finančních prostředků na léčbu
onkologických onemocnění. Jedinečností této
sbírky je, že nás zároveň chce přivést ke zdravému
životnímu stylu. 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

školy, respektive pro městskou

„Školy z Prahy 8 se letos účast-

část. V rámci pražského kola se

nily podruhé a po loňském ohlasu

během školního roku 2013/14 již

lze očekávat, že zde vzniká pěkná

uskutečnily závody v Praze 6,

tradice. Závod v dětech podporu-

Datum: čtvrtek 22. května 2014

14, 5 a 3.

je zdravou soutěživost i přirozené

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

Klání začalo 1. dubna v 9 ho-

sepětí se školou a s místem, to

din v bazénu Šutka, následoval

znamená s městskou částí, což

běh nedalekým Čimickým há-

mě jako starostu velmi těší,‟ uve-

jem. Závod je určen dětem ve

dl starosta Prahy 8 Jiří Janků, kte-

věku od 9 do 15 let. Byl rozdělen

rý nad „osmičkovým‟ závodem

do tří kategorií – pro základní

převzal záštitu.

Praha 8, Kobylisy.
Trať:	V okolí ZŠ U Školské zahrady a na Okrouhlíku.
Tratě jsou rozděleny podle délky a obtížnosti a je možno je
absolvovat jakýmkoli způsobem – chůzí, během, joggingem,
na invalidním vozíku, na kole (cyklistická helma), na
koloběžce, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem,

-red-

podle vlastních sil.
Časový rozvrh:
17.00

360 m

Průběžně

750 m	bez převýšení, vhodný pro kolečkové brusle,

vhodný pro nejmenší + štafetový běh
koloběžky apod.

Průběžně

2300 m

mírné převýšení

18.00

2800 m

značné převýšení

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

Na místě startu od 16.30 hodin

V loňském roce Běhu Naděje bylo vybráno 450 394 korun
Soutěžící přivítali starosta Prahy 8 Jiří Janků (vlevo)
a radní Martin Roubíček

a za šest let trvání dokonce 3 393 542 korun.
Žádný z účastníků nebude stát na stupních vítězů,
ale zvýší naději potřebných. Přijďte!
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I počasí se nad námi smilovalo...
Na sobotu 12. dubna byl naplánovaný již
24. ročník závodu „Běh Máchalkou‟. Po jarněletním březnu se zdálo, že o počasí nemusíme mít strach. Pak ale přišel duben se svými
aprílovými vrtochy a my měli jako organizátoři
strach. Chvíli se zdálo, že trať bude ukryta pod
sněhem či oděna do bahnitého kabátku. Ale
počasí se v sobotu umoudřilo. Naopak, ukázalo
svou milou tvář a slunko zvědavě nakukovalo
z oblohy, aby dobře vidělo, jak to běžcům na
svahu půjde.
Na trať se jako první vydaly běžkyně, spolu
s dorostenkou a dorostencem. Čekal je závod
na čtyři, respektive tři kola. Po jejich doběhu
se na start shromáždili muži, rozděleni podle věku na zkušené veterány, juniory i hlavní
mužskou kategorii. Všichni tito běžci se shod-

Závodu se zúčastnili dospělí i děti

ně vydali na pět ne zrovna snadných okruhů.
Již v průběhu závodu mužů se děti neustále

z nich během odpoledne nastoupily ještě k dal-

říme, že všichni si odnesli domů nejen krásné

chodily ptát, kdy už poběží. A v 11 hodin se

šímu startu ve své vlastní kategorii. Všechny

ceny, ale i dobrý pocit ze svých výkonů.

dočkaly.

malé závodníky v cíli uvítal mocný potlesk

Na startu stanuli nejprve jejich parťáci z ro-

všech přítomných diváků.

Kdo se ještě nechtěl rozloučit, nemusel. Na
stadionu bylo připraveno občerstvení v podo-

dinné štafety, tedy maminky či tatínkové. Ti

Po prvním bloku vyhlášení výsledků přišla

bě vuřtů a limonády, dospělí účastníci se mohli

svůj okruh uběhli dost dravě, snažili se pro

druhá, ryze dětská část závodů. Na start se po-

osvěžit i pivem. Den se skvěle vydařil a všichni

svou ratolest vybojovat co nejlepší umístění

stavily dvě starší žákyně a tři starší žáci. Byli to

věříme, že se příští rok opět sejdeme na již

při předávce. Po jednom zkráceném okruhu

poslední závodníci, které ten den čekaly okruhy

25. ročníku závodu. Zároveň děkujeme radnici

předali štafetu a vše už bylo jen v nohách dětí.

v nezkrácené podobě, a to hned dva. Po doběhu

Praha 8 za podporu celé naší akce.

A nutno říct, že se nikdo nešetřil, i když mnohé

závodníků nás čekal druhý blok vyhlášení a vě-



TJ AC Praha 1890

Na Ládví začíná beachvolejbalová sezona
volejbalu

měla vynechat nejlepší česká

se letos v Praze mohou těšit na

dvojice Kolocová, Sluková, a ak-

mimořádně atraktivní turnaje.

tuálně se jedná o účasti i pol-

V květnu zavítá do Prahy do-

ských a německých reprezentan-

mácí i světová beachvolejbalová

tek. U mužů se můžeme těšit na

špička. Národní túra s celkovou

souboje Dumka s Kubalou proti

dotací přes 1,2 milionu korun

mladé dvojici Kufa, Hadrava.

Příznivci

plážového

odstartuje v Praze 8 turnajem

Kromě samotného plážového

Českého poháru mužů a žen ve

volejbalu je připraven i atraktiv-

dnech 17. a 18. května v Beach-

ní doprovodný program. Ukáz-

klubu Ládví. Turnaj se uskuteční

ky svého umění předvede mistr

pod záštitou starosty Prahy 8

světa v biketrialu Petr Kraus, bu-

Jiřího Janků.

dete moci otestovat horská kola

A začíná se pěkně zostra,

Trek v EuroBike testovacím cen-

celková dotace 100 tisíc korun

tru, připraveno bude lanové cen-

a především termín týden před

trum i dětské hřiště a v neděli se

turnajem světové série Prague

uskuteční otevřený amatérský

Open na pražské Štvanici dává

turnaj.

tušit účast nejen domácí, ale
i světové špičky. Turnaj by ne-

I díky podpoře MČ Prahy 8 je
vstupné zdarma.

-red-

Beachklub Ládví nabídne turnaj za účasti českých reprezentantů
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Čimický tenis navazuje na dřívější vavříny
Jeden z nejúspěšnějších pražských

Robert Novotný tentokrát získal

sokolských

týmů,

1. místo v pražském přeboru smí-

TJ Sokol Čimice, dosáhl loni dal-

šených družstev dorostu, a to zo-

šího významného úspěchu. Histo-

pakoval i v roce dalším. Jeho bratr

ricky poprvé postoupil do II. třídy

sklidil úspěchy ve čtyřhrách star-

Přeboru Prahy smíšených družstev

ších žáků.

tenisových

v tenisu na otevřených dvorcích,

Po několika letech ve čtvrté tří-

zkráceně zvaného Praha Wilson

dě dává o sobě čimický tenisový

Cup 2013. Čimický tenisový oddíl

tým vědět v roce 2002, kdy po-

byl založen z podnětu Vladimíra

stupuje do III. třídy Přeboru Prahy

Vonáska na sklonku roku 1981

smíšených družstev. V posledním

a již tehdy byly započaty práce

utkání sezony vyhrál nad největ-

na kultivaci zarostlých pozem-

ším rivalem TJ Montáže 6:3. Vítěz-

ků bývalého sokolského cvičiště.

ství bylo o to cennější, že každý ze

A dva kurty byly již na jaře 1982

jmenovaných týmů v dané sezoně

skutečně otevřeny. Tenisoví žáč-

do té doby pokaždé zvítězil. Zpět-

ci – odchovanci trenérů B. No-

ně si jako tehdejší hrající kapitán

votného a V. Veselého – začínali

dovolím vyzdvihnout nezapomenutelného týmového ducha a také

sbírat první obdivuhodné úspěchy
na turnajích již v roce 1983. Prvním vítězem oddílového turnaje
dospělých v tenisu se v singlu po

Týmová fotografie TJ Sokol Čimice po loňské sezoně. Horní řada (zleva):
Petr Wasik, Jiří Karafiát (hrající kapitán), Petr Ebert a Václav Karafiát.
Dolní řada (zleva): Gabriela Brunclíková (dříve Veselá) a Michaela Hollová.
Na snímku schází Eduard Vonásek, dlouholetý pilíř sestavy

tenisové kvality jinak především
stolního tenisty Petra Wasika (širší reprezentační výběr kadetů ČR,
3. místo na MČR kadetů, mistr ČR

boji s panem Jelínkem stal starší
žák a později extraligový hráč Sla-

hl. m. Prahy v kategorii mlad-

kurtů. Oddíl tenisu a výbor TJ

družstev kadetů, mistr ČR druž-

vie Praha Robert Novotný, v deblu

ší žáci, jeho bratr René a Gábina

uspořádal v tomto roce celopraž-

stev juniorů – vše za stolní tenis

uspěl pár Jelínek-Vonásek. Rok

Veselá vítězí v celostátních turna-

ský turnaj žáků, jehož se zúčast-

pražské Sparty).

1984 je jedním z nejlepších roků

jích.

nil například Škoch ml., ale také

Dovolte mi celému týmu srdečně pogratulovat a podtrhnout ne-

tenisu v Čimicích vůbec – bratři

V oddílu tenisu a posléze i v TJ

budoucí tenisová špička Petr Kor-

Novotní s Gabrielou Veselou hájí

je novou posilou Pavel Vainer,

da. Robert a René Novotní se stali

jen hráčskou, ale i koordinační roli

úspěšně barvy TJ Sokol Čimice

jehož zkušenosti se promítají do

pražskými přeborníky ve čtyřhře

kapitána Jiřího Karafiáta. Kamará-

v republikových soutěžích, Robert

všeho, co souvisí se stavbami

mladších žáků, René pak uspěl

di, nazdar! A jen tak dál s cílem se

je ve čtvrtfinále mistrovství ČSSR

a opravami v areálu. V roce 1985

i ve dvouhře. V roce 1987 má oddíl

v této třídě solidně zabydlet.

v Přerově a stává se přeborníkem

byla započata výstavba dalších

tenisu již 80 členů, z toho 42 žáků.

Ján Stanko, TJ Sokol Čimice

Kometa hledá malé tenisty

Děti, co takhle volejbal?

Tenisový Klub SK Kometa Pra-

Sportovní klub Meteor Praha po-

ha 8 hledá chlapce a dívky

řádá v průběhu května a červ-

školního i předškolního věku

na nábor dětí do volejbalových

pro zájmová a závodní druž-

družstev přípravky a mladších

stva. Možnost sportovního vy-

žáků. Nábor bude probíhat na

žití i pro rodiče a dospělé. Na-

volejbalových kurtech SK Me-

bízíme: profesionální přístup,

teor Praha, U Meteoru 29/3,

pěkné a příjemné zázemí te-

Praha 8.
Přesnější informace

nisového areálu, příznivé ceny
a mnoho dalšího. Trénovat je

dajícími zkušenostmi. Tenisový

o náborech dětí a druž-

možné individuálně, ve dvoji-

areál je deset minut od stanice

stvech mládeže získáte

cích či trojicích.

metra C Kobylisy. Najdete nás

na webu volejbalového

ve sportovním areálu školy ZŠ

oddílu http://skmeteor.

Tenisová školička pro nejmenší (3–6 let) s ukázkovou hodi-

Hovorčovická 11.

estranky.cz, na telefonním

nou zdarma. Tréninky vedou

Více informací na

čísle 604 428 100 či e-mailu

kvalifikovaní trenéři s odpoví-

www.skkometapraha.cz

pratonda@email.cz
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Admira právě střílí první gól utkání. Podle hráčů byl vlastní

Fotbalová Admira v derby přejela Meteor
Jednoznačná záležitost. Tak by se

Admira zápas ovládla od úvod-

výkon Admiry nedával Meteoru

jak odehráli, ale určitě nejsem

dal shrnout výsledek tolik očeká-

ního hvizdu. Skórovala, když šel

příliš možností na zdramatizování

s

vaného fotbalového derby Prahy

do

Mošna

utkání. Zaujala snad jen krásná

Dobrá nálada naopak pochopitel-

8 v rámci České fotbalové ligy.

s obranou hostů a míč skončil

dělovka Míči z přímého kopu do

ně vládla v táboře vítězů. Čisté

Kobyliská Admira smetla libeňský

v síti. Hlasatel označil jako hrdi-

šibenice, kterou brankář domá-

konto těšilo i zkušeného gólma-

Meteor 3:0 a oplatila mu podzimní

nu okamžiku domácího fotbalistu,

cích výtečně vyškrábl na roh.

na Petra Víška. „Odehráli jsme to

prohru i s úroky.

ale ten nejspíš neskóroval. „Byl to

A tak ještě jednou udeřili domácí

dobře, měl jsem vlastně jen je-

„Měli jsme to pod kontrolou

vlastní gól našeho obránce,‟ při-

hráči a to v 83. minutě. Jedova-

den zákrok, kdy jsem možná měl

a zasloužili jsme si vyhrát,‟ struč-

znal kapitán hostů Jan Fíček. Ve

tý centr dopadl k nohám možná

i trochu štěstí. Meteor byl dobrý

ně a výstižně charakterizoval duel

35. minutě chybovali hráči Mete-

nejlepšího hráče utkání Kureka

na balonu, ale na to se nehraje.

trenér Admiry Jiří Tesař. Tým z Ko-

oru uprostřed hřiště, využil toho

a ten sám před gólmanem hostů

Vyložené šance neměl,‟ hodnotil

bylis derby ovládl, i když soupeř

Petr chytrou uličkou mezi stopery,

nezaváhal.

zápas z pohledu mezi tyčemi.

nastoupil s celou řadou posil z pr-

kam už nabíhal Kurek a v postu-

Kopačovu týmu s posilami z Vr-

Admira na domácím hřišti válí,

voligových Bohemians 1905, kteří

pu sám na brankáře se zachoval

šovic jako by chyběla šťáva. „Já

jako jediná tam po derby ještě ne-

hráli svůj duel v nejvyšší soutěži už

mazácky, překonal jej přízemní

bych řekl, že bylo vidět, jak nám

prohrála. Naopak z venku přivezla

v pátek. „Kvalita soupeře byla veli-

střelou. Hosté se však málem do-

scházejí kmenoví hráči. Mimo hru

nejméně bodů v soutěži. „Asi nám

ká, dobře jsme o tom věděli. Zahráli

čkali rychlého snížení, nebýt Mar-

jsou oba stopeři i defenzivní zá-

pomáhá kvalitní domácí hřiště,

jsme ale disciplinovaně, přesně to,

tinicova ukopnutí míče Kuklysovi

ložník. Pak by byla nahecovanost

které je velké. Kdybych věděl, čím

co jsme chtěli hrát. Vstřelili jsme tři

v jasné šanci.

vyšší. Bohemka má přece svoje

to je, že nám to venku nejde, tak

vzdušného

souboje

výkonem

týmu

spokojený.‟

branky a mohli jsme přidat i několik

Obraz hry se v druhém polo-

derby. Nechci těm hráčům sahat

to okamžitě napravíme,‟ dušoval

dalších. Meteor měl jen jednu šanci

čase příliš nezměnil, spolehlivý

do svědomí. Utkání odehráli tak,

se kouč Admiry Tesař.

Zápas přinášel i taneční kreace

Čestný výkop derby provedl starosta Prahy 8 Jiří Janků

v první půli, jinak nic. Zaslouženě
jsme je smetli 3:0,‟ shrnul své dojmy z utkání Tesař pro internetový
portál www.fotbalpraha.cz.
Naopak kouč Meteoru František
Kopač nemohl skrývat zklamání.
Přitom před týdnem v podobném
složení jeho tým přejel silný Chomutov. „Když se na ty výkony podívám, jsou jako den a noc. Admira vyhrála naprosto zaslouženě.
Měli jsme sice mužstvo doplněné,
ale ne vždy to na hřišti vyjde, tak
jak by si člověk přál. Soupeř šel za
výhrou daleko víc,‟ doplnil.

-jf-
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Sport

Areál Základní školy Dolákova:

Ideální místo pro trávení volného času
času

mezitím využíváme pískoviště,

od 15 do 19 hodin, o víkendech

naše týmy jednotlivých věkových

bývá vzhledem k sídlištním mož-

prolézačky a především trampo-

pak od 10 do 18 hodin. Chcete-li

kategorií, na programu jsou také

nostem

problematické.

línu. A až budeme pro kluky vy-

mít jistotu, že si tam zahrajete se

dovednostní soutěže i zápasy ro-

Mnozí obyvatelé Bohnic a oko-

bírat školu, zvolíme samozřejmě

svými přáteli svůj oblíbený sport,

dičů. Připravujeme rovněž akce

lí však možná dosud netuší, že

Dolákovku i díky jejímu skvělé-

lze si příslušné sportoviště pro-

pro širokou veřejnost, ať už ob-

mají jedno takové vhodné místo

mu areálu,‟ pochválila Buchtová

najmout a zarezervovat u správ-

líbený turnaj v rámci projektu

takříkajíc u nosu. Nachází se na

jak vybavenost hřišť, tak také

ce areálu. Máte také možnost si

Sportuje celá Praha 8 plánovaný

samém okraji bohnického sídliště

možnost

zázemí,

sportovní vybavení zapůjčit. Za-

na podzim, červnové zábavné od-

v sousedství přírodního parku na

místními zvané clubhouse. Ten

hrát si můžete beachvolejbal nebo

poledne pro nejmenší děti a také

ostrohu nad Vltavou s překrás-

v místě vyrostl zásluhou MČ Pra-

pétanque, pro týmové sporty jsou

bychom rádi zopakovali úspěšný

ným výhledem na Prahu. Řeč je

ha 8 a poskytuje návštěvníkům

určena dvě multifunkční hřiště

sportovní den pro seniory. Kon-

Aktivní

trávení
někdy

volného

využít

nové

o venkovním areálu ZŠ Dolákova,
který skýtá ideální vyžití nejen
pro sportovce, ale především pro
rodiny s dětmi.
„Projekt areálu jsme již při
jeho přípravě tvořili s myšlenkou,
aby sloužil co nejširší veřejnosti.
V plánu byla nejen multifunkční
a softbalová hřiště, ale i prostor
pro maminky s malými dětmi i celé
rodiny tak, aby si každý našel to
své. Táta si zahraje fotbal s kamarády, maminka dohlíží na skotačící
dítě v dětském koutku, starší děti
trénují v softbalovém klubu nebo
dovádějí na trampolíně. A při tom
mohou všichni využít zázemí areálu. A jsme moc rádi, že se nám
to povedlo. Využili jsme k tomu
jak grantová řízení hlavního města v oblasti sportu, tak především
pomoc radnice Prahy 8, které za
podporu při výstavbě areálu patří
velké poděkování,‟ sdělila k volnočasovému centru pro celou rodinu ředitelka ZŠ Dolákova Věra

Návštěvníci areálu mají k dispozici i dětské hřiště

Jakešová.
K dispozici jsou dva dětské

občerstvení i WC. „Clubhouse

s umělým povrchem, na kterých

krétní termíny budou uvedeny na

koutky, jeden pro nejmenší děti,

ideálně doplňuje provoz celého

lze hrát fotbal, nohejbal, basket-

našem webu www.joudrs.cz,‟ zve

druhý s herními prvky a tram-

areálu, který má velký potenciál

bal, volejbal, tenis či další míčové

na akce Joudrs předseda klubu

polínou pro ty větší. Maminky

stát se „základnou‟ pro celé ro-

sporty. Využít můžete i atletickou

Tomáš Kusý.

tam mohou nechat své ratolesti

diny a party přátel. Areál nabízí

dráhu s doskočištěm.

dovádět i o víkendech. „Do are-

mimořádné sportovní a spole-

O víkendech se dají sledovat

své přijdou všichni vyznavači od-

V areálu ZŠ Dolákova si tak na

álu chodíme moc rádi a často,‟

čenské možnosti, nepředstavi-

zápasy týmů softbalového klubu

počinku na čerstvém vzduchu, ať

uvedla jedna z mnoha jeho ná-

telné například pro školy z vnitř-

Joudrs Praha. „K nejatraktivněj-

už toho aktivního, ale i takového,

vštěvnic a maminka dvou malých

ní Prahy,‟ podotkl radní Prahy 8

ším budou samozřejmě patřit ext-

při kterém se zrelaxujete podíva-

synů Eva Buchtová. „Starší Do-

Martin Roubíček.

raligová utkání A týmu našich žen.

nou na sportování jiných, nebo si

minik tady cvičí v Joudrs krouž-

Areál je přístupný zdarma, mul-

Ve svátek 8. května se pak usku-

zde vyrazíte pohrát si se svými

ku všeobecné sportovní přípravy

tifunkční hřiště jsou veřejnosti

teční celodenní exhibice klubu, kdy

dětmi. Zkrátka jak se říká: Přijďte

pro nejmenší děti a já s mladším

vyhrazena od pondělí do pátku

se ve vzájemných zápasech utkají

pobejt!

-red-
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Poradna, pozvánky

Právník
radí...

§ 630 OZ upravovalo jedinou

Dar lze odvolat pro hrubý

daru nezaviněně do takové nou-

možnost, kterou bylo odstou-

nevděk obdarovaného vůči dár-

ze, že nemá na vlastní nutnou

pení od darovací smlouvy v pří-

ci, lhůta pro odvolání daru je

výživu nebo na nutnou výživu

padě, že se obdarovaný chová

zkrácena z dosavadních tří let

osob, k nimž má zákonnou vyži-

k dárci nebo členům jeho rodiny

na dobu jednoho roku. NOZ rov-

vovací povinnost, pak může dar

takovým způsobem, že tím hru-

něž upravuje, za jakých podmí-

odvolat. Toto právo je osobním

bě porušuje dobré mravy. Co

nek mohou dar odvolat i dědici

oprávněním dárce, které trvá

bylo hrubým porušením dob-

dárce. Odvolání pro nevděk na

po dobu jeho života a jeho smr-

rých mravů, bylo nutné posuzo-

první pohled připomíná vrácení

tí zaniká.

vat případ od případu vzhledem

daru pro hrubé porušování dob-

k

rých mravů.

okolnostem,

přičemž

sub-

www.vaseadvokatka.cz
info@vaseadvokatka.cz

V tomto právním
okénku advokátní
kanceláře Michaely
Šafářové) se budeme
věnovat tématu
„odvolání daru‟
dle nového
občanského zákoníku
(dále „NOZ‟).

písemná

výzva

rozdí-

k nápravě. Nevrátí-li obdarova-

automaticky nárok na vrácení

lů, např. při používání pojmu

ný dárci dar dobrovolně, je nut-

daru. Požadovat vrácení daru

osoba blízká a členové rodiny,

né domáhat se nápravy soudní

mohl pouze dárce, jeho smrtí

apod. Důležitou změnou v NOZ

cestou.

toto právo zanikalo.

je, že nevděk činí obdarované-

Máte-li za to, že jste se do-

Od 1. ledna již dárce ne-

ho nepoctivým držitelem již od

stali do situace, kdy lze dar

požaduje vrácení daru, nýbrž

samotného počátku. Dosud byl

odvolat a chcete tuto možnost

dar odvolá, přičemž k odvolání

obdarovaný v dobré víře, dokud

NOZ využít, a to z jakýchkoli

může přistoupit z důvodu nou-

nebyl dárcem k vrácení daru

důvodů, doporučujeme veške-

ze nebo pro nevděk. K darování

vyzván.

ré budoucí kroky probrat s od-

jektivní pocit dárce nezakládal

Michaela Šafářová, advokátka

Vlastnímu odvolání daru musí
předcházet

Existuje

však

řada

borníkem, abyste se vyhnuli

dochází nejčastěji v okruhu pří-

Snad nejvýraznější změnou

buzných a známých, darování

je dání možnosti odvolat dar

neo čekávaným,

nemovitosti je občas dokonce

pro nevděk i dědicům dárce

situacím

využíváno jako vhodnější způ-

v případě, že v odvolání daru

Každá

sob

zabránil dárci obdarovaný nebo

k odvolání daru, je velmi spe-

vyšší moc.

cifická a je vhodné ji řešit nej-

uspořádání

majetkových

poměrů v rodině, než jakým by
bylo následné dědické řízení.

Toto právo může dědic vy

úprava

užít nejpozději do jednoho roku

velkorysej-

od smrti dárce. Důvodem pro

ší dispozice s jeho majetkem,

přijetí této úpravy bylo řešení

neboť poskytuje řešení pro pří-

zjevně nespravedlivé situace,

Nová

občanskoprávní

umožňuje

dárci

či

překvapivým

nepříjemnostem.

situace,

kdy

dochází

prve s advokátem, který vám
poskytne objektivní názor.
V této oblasti vám velmi
rádi poskytneme bezplatné

pad, že by se dárce dostal do

kdy ani v případě zavraždě-

právní konzultace,

situace, kdy by se musel spo-

ní dárce obdarovaným, nebylo

a to například na naší

Původní občanskoprávní úpra-

léhat na podobnou velkorysost

dědicům umožněno dosáhnout

va (dále „OZ‟) používala pojem

obdarovaných, kterou si ovšem

vrácení daru.

„vrácení daru‟ a tato nedávala

nemůže být v okamžiku daro-

Dar lze dále odvolat pro neza-

dárci příliš možností domáhat

vání jist a může o ní dokonce

viněné upadnutí dárce do nou-

případně na tel. č.:

se

pochybovat.

ze. Upadl-li dárce po odevzdání

724 784 302.

vrácení

daru.

Ustanovení

pobočce v Bohnicích, po
předchozím objednání na
info@vaseadvokatka.cz,
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Jak se spravuje ČR?

Zákony upravující
e-government
Posledně jsme si seznámili s EGONem a dnes si
povíme něco o zákonech, které e-government
upravují a mají vliv na veřejnou správu. Těmi nejdůležitějšími jsou následující tři právní normy:
1) Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním,
provozem a rozvojem informačních systémů
veřejné správy. Můžeme říct, že dává základ
pro rozvoj e-governmentu.
2) Zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů upravuje
a) elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, státních
fondů, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu, České televize, samosprávných komor zřízených zákonem, notářů a soudních exekutorů
(dále jen „orgán veřejné moci‟) vůči fyzickým
osobám a právnickým osobám, elektronické
úkony fyzických osob a právnických osob vůči
orgánům veřejné moci a elektronické úkony
mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek,
b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob
prostřednictvím datových schránek,
c) informační systém datových schránek,
d) autorizovanou konverzi dokumentů.
Pro občany velmi důležitý zákon, který říká,
že papír, internet, e-mail, soubor jsou rovnocenné a že při splnění podmínek již člověk nemusí v řadě případů chodit na úřad.
3) Zákon 111/2009Sb o základních registrech
a) vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich
vytvářením, užíváním a provozem,
b) zřizuje Správu základních registrů.
Pro občany důležitý zákon, který říká, že stát
garantuje data o občanovi. To znamená, že občan prokazuje údaje o sobě jen jednou a úředník si musí data získávat ze základních registrů.
Člověk získává právo si vyžádat informaci, který úřad a proč se na něj ptal.


Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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Výročí, pozvánka
Nově narozené děti
SRPEN 2013

LEDEN 2014

Jubilea
Karas Maxim

Hill Žofie
Müller Jan
Šebová Natálie
ÚNOR 2014
Koudelka Robert

Tichá Žofie

Konečný Filip
ZÁŘÍ 2013

Kupšovský Aleš

Novák Jaroslav
ŘÍJEN 2013
Makovec Max

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.

BŘEZEN 2014
n9
 5 let oslavila v březnu paní Růženka
Klerová, naše milá maminka, babička
a prababička.

Němečková Alexandra

KVĚTEN 2014

Peršín Samuel
Popelková Kristýna
Kabátek Vojtěch
Pokorná Nela
Svobodová Nicol

Pašková Barbora
Rynešová Marie
Tulis Štěpán
Šulc Václav

Šimoníková Eliška
Vrána Lukáš

Šťastná Petra

DUBEN 2014

LISTOPAD 2013

Schumpeter Laura
Viktorin Lukáš
BŘEZEN 2014
Grundloch Jáchym
Meduna Jan

Chochola Ondřej

PROSINEC 2013
Dubinová Aneta

Javora Fabio

Hanuš Matyáš
Just Jakub

Kazdová Adéla

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

nD
 iamantovou svatbu oslaví 29. května
2014 Olga a Zdislav Šulcovi. Své ano
si řekli na ostravské radnici před 60 lety.
K vzácnému výročí jejich sňatku jim
blahopřejí děti Ivanka a Radek, vnuci
Martin a Lukáš a pravnuk Kubík.
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
Za distribuci
měsíčníku
Osmička zodpovídá
Česká pošta, s. p.
V případě, že Vám časopis nedošel
do schránky, nebo jste jej obdrželi
pozdě, stěžujte si u svého pošťáka.
(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (snadné)

Znění tajenky z minulého čísla:
Referendum o zákazu hracích přístrojů

6

Výherci, kteří obdrží dárkový balíček MČ Praha 8 sestavený u příležitosti
100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, jsou:
Blanka Svobodová (Praha 8), Josef Koutský (Praha 8),
Martin Černý (Praha 8), Jaroslav Smíšek (Praha 8), Eva Hašková (Praha 8),
Roman Klemeš (Praha 8), Blanka Menzlová (Praha 8),
Zuzana Florianová (Praha 8), Miloslav Dvořák (Praha 8)
a Eva Němcová (Praha 8).
Správné znění tajenky z dubnového čísla
nám zašlete nejpozději do do 31. května 2014
na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také nový e-mail:
tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
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Tři vylosovaní výherci obdrží exkluzivní knihu
Jaroslava Čvančary: Heydrich.
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Inzerce
MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně.
Doprava zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
řez stromů. Zahrady.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.
REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání
kuchyně. Spolehlivá firma od roku
1999. Reference můžeme zaslat
předem. Sleva pro seniory 10 %.
Více na www.demistav.cz
Tel.: 774 408 123.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.
HODINOVÝ MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 737 272 779.
PLYNAŘ – INSTALATÉR –
TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů a plynové
revize. Tel.: 603 937 032.
Vladimír Tymeš.
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.
Tel.: 604 207 771.
HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy a úpravy
v bytech a domech, pokládka podlahových krytin, truhlářská výroba,
sádrokarton, malování, obkladačské
práce a jiné. Tel.: 773 168 170.
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.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz

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.
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.
HODINOVÝ MANŽEL –
profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc ve
vaší domácnosti, na zahradě, chatě
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.
ČISTÝ BYT? OD SEIFRTA
VYMALOVÁNO. Mít. štuky,
lak a stěrka + návštěva zdarma.
Tel.: 606 227 390.
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 –
opravy, úpravy, návrhy oděvů, šití
na míru. Tel.: 602 218 041, e-mail:
adustyl@gmail.com, www.adu-styl.cz
INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA. Tel.:
233 551 973, mob. 728 324 916.
HODINOVÝ MANŽEL
– řemeslné práce v domácnosti.
Tel.: 774 908 240.
FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 602 889 740.

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

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. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013.

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

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

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

KOUPÍM FELICII.
Tel.: 602 123 253.

KOMLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis.
Tel.: 776 191 307, Ing. Krajinová,
www.nastrom.cz

TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí
výrobu i menšího nábytku, výrobu
a montáže kuchyňských
linek, pergol, plotů, či různé opravy
na chatě, v domácnosti, etc.
tel.: 775 034 757

!! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !!
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
Odvoz starého nábytku k likvidaci.
Stěhování všeho druhu. Odvoz
nepotřebných věcí k likvidaci.
Tel.: 773 484 056.

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

POČÍTAČE A NOTEBOOKY, opravy
a servis. Bazar použitých PC vám nabízí naše provozovna v Lublinské 13.
Naproti Penny Marketu. www.
pocitacekohout.cz. Můžete nás
navštívit či zavolat pondělí–pátek,
13–19 hod. Tel.: 240 200 282.

SOUKROMÉ LEKCE ANGLIČTINY
A NĚMČINY. Tel.: 739 677 891.

ELEKTROPRÁCE VŠEHO DRUHU,
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.:
284 687 436, mob.: 602 881 859.
MASÁŽE LÁDVÍ – klasická, čínská,
láv.kameny, baňky, moxa. Dornova
metoda, kineziotaping, lymfodrenáž.
Tel.: 284 688 918, 608 056 067.
ČISTÍME KOBERCE, sedačky,
postele, židle ap. mokrou metodou
profi stroji Kärcher a Vax.
Odstraňujeme prach, alergeny,
roztoče a skvrny různých původů,
používáme vonný přípravek
s impregnací. Myjeme okna.
Kvalitně, rychle a levně. Doprava
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz
HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ
A RYTMIKY PRO DOSPĚLÉ
I DĚTI. Tel.: 737 667 904.
ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
obrazy, grafiku, bankovky, mince,
čtyřlístky, mapy, pohledy.
Tel.: 773 542 797.
OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA
„RUSSKI SPECIALITY –
ALENKA‟. Nabízíme kaviár,
gruzínský koňak, vodky, vína,
bonbony, ryby, pelmeně a další
široký sortiment. Najdete nás
na st. metra Kobylisy, naproti
katastr. úřadu, vedle pizzerie.
Tel.: 776 837 273. Otevírací doba
po–pá 9–21, so+ne 9–20.
Těšíme se na vás!

Zl. ŠPERKY, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky,
kvalitní obrazy evropských mistrů
kupuje INTERANTIK, Praha 9, Pod
pekárnami 3. Tel.: 283 893 334,
605 829 440 út a čt. po 10 hod.
PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v OV pro 2 automobily, vel. 30 m2,
v Hnězdenské 735/6, Praha 8. Cena
299 000 Kč. Tel.: 603 113 113.
www.ELEKTRIKARSAFRANEK.cz
Elektroinstalační práce v RD, bytech
i firemních objektech.
Tel.: 777 648 844.
VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz
KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY
Kobylisy a okolí. Kancelář M&M
reality Trojská ul. – ZDARMA
poradenství, posudky pro
dědictví, energ. štítky, obstaráme
nemovitost, zajistíme prodej.
VOLEJTE 777 760 980.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové
evidence, mezd, přiznání daní pro
PO, OSVČ, SVJ, byt. družstva.
Tel.: 724 006 880, J. Štěrbová.

INSTALATÉR – VODA – TOPENÍ.
Výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359.

SÍDLO PRO S.R.O., místo
podnikání OSVČ od 190 Kč/měs.
Tel.: 728 991 247.
www.SidloproFirmuPraha.cz

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –
prádlo se snadno vytáhne ke stropu
a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584.

VEŠKERÉ ÚKLIDOVÉ
A ZAHRADNICKÉ PRÁCE –
LEVNĚ. Tel.: 604 512 297.

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

ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:
malování, instalatérské, zednické aj.
domácí práce. Tel.: 602 835 102.
ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ
PRÁCE, malířské a sadrokartonářské. Mob: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
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DŘEVĚNÉ HRAČKY – prodej,
velký výběr. Ořechová 5, Praha 8.
Tel.: 604 287 794. E-shop:
drevenehracky-inna.cz

NÁJEM MÍST NA PARKOVÁNÍ,
Pha 8 v blízkosti Ládví, oplocený
areál, 500 Kč/měs. Info a kontakt
na tel.: 733 690 768, 607 673 876.

PRONAJMU ZAHRÁDKU
s chatkou. Okraj Prahy 8.
Tel.: 774 086 559.

PRONAJMU GARÁŽ Čimická ul.
Tel.: 608 775 404.

ZEDNICKÉ A INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE. Tel.: 777 852 270.
VEŠKERÉ STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE. Tel.:
777 852 270.
MONTÁŽ SÁDROKARTONU,
malířské práce. Tel.: 777 852 270.
LOGOPEDIE PRO DĚTI
předškolního věku. Praha 8.
Tel.: 722 107 404.
ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ HUBNUTÍ
s trvalými výsledky. Více na
www.spokojene.na-hubnuti.cz
KARLÍNSKÁ RK HLEDÁ pro své
klienty byty v Karlíně, min. 43 m2,
1 + 1, 2 + kk, 2 + 1. Ne přízemí.
Platba v hotovosti. Pouze seriózní
nabídky. Vše kompletně za vás
vyřídíme. Tel.: 775 454 285.
PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ dva
byty v Praze. Menší byt pro dceru
1–2 + 1 a větší byt pro sebe 3–4
+ 1. Platba hotově, na vystěhování
nespěchám, vyplatím dluhy,
exekuce, zaplatím privatizaci.
Tel.: 608 661 664.
BYTOVÉ DRUŽSTVO PRONAJME
dva nebytové prostory k podnikání
– Nám. Dr. Holého v blízkosti metra
B „Palmovka‟. Pro info volejte na
tel.: 602 666 569.
ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Zjištění závad
v panelových bytech, přívody
rozvaděče. Změny jističů
z 230V/400V, revize. Jednání
na PRE. Tel.: 608 278 778,
e-mail: elektrobyty@gmail.com
HLEDÁM BYT KE KOUPI, 2+1,
3+1. Volejte. Tel.: 739 486 488.
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
galvanickou žehličkou pro vyhlazení
a vyčištění pleti. Nyní za cenu
600 Kč. Karlín. Tel.: 602 288 444.
GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ
k pronájmu v ul. Křižíkova.
Tel.: 602 288 444.
PRONÁJEM KANCELÁŘE 10 m2,
Pha 8 v blízkosti Ládví, část.
vybavená, WC, sprcha, v ceně
internet, parkování, úklid, cena vč.
DPH 3400 Kč/měs. Info a kontakt
na tel.: 733 690 768, 607 673 876.

KOUPÍM BYT V PRAZE 8. Přímo
od majitele. Tel.: 604 617 788.
VÝUKA NJ A PŘEKLADY. www.
prekladatelskesluzby-nemcina.cz
OPRAVA ELEKTRONIKY,TV, LCD,
DVD, CD, videa, gramofony, atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop,
Tel.: 603 453 529.
SERVIS PC PRO PRAHU 8.
Tel.: 604 552 758.
TÍMTO NABÍZÍM NA PRONÁJEM.
Buď 1+kk za 8500 Kč nebo 2+kk
za 10 500 Kč. Volejte 775 615 730.
HLEDÁM BYT nejlépe ihned
nebo do nového měsíce. Jsme 2 os.
A s cenou do 15 tisíc.
Děkuji, 774 514 241.
HLEDÁM ZDRAVOTNÍ SESTRU
na částečný nebo celý úvazek do
privátní urologické ambulance
v Praze 7. Tel.: 777 147 486
(volat po–pá 18.30–21.00 hod.)
NĚMČINU – NAUČÍM úspěšně děti
i dospělé. Přesvědčte se. Solidnost,
trpělivost, zkušenost 17 let ind.
výuky. Tel.: 728 818 565.
BIKEMARAST.cz Prodej a servis
jízdních kol. Novovysočanská
598/7 – vchod: Skloněná. Tel.:
776 346 435.
MASÁŽE OD MASÉRA
již od 250 Kč, více na 602 876 864.
PRONAJMU ZAHRÁDKU
s chatkou. Okraj Prahy 8.
Tel.: 774 086 559.
HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze
a okolí do 11 tis. nebo větší do
15 tis. vč. pop. Tel.: 603257202.
MALÍŘSTVÍ: www.omitky-malby.cz,
Tel.: 728 827 827.
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ,
kvalitně, levně. Tel.: 608 100 165.
PROVEDU MALÍŘSKÉ a lakýrnické
práce. Tel.: 605 015 145 nebo po
17. hod. 222 946 268.
KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY,
SEKÁM. Tel.: 603 833 107.
PRONAJMU GARÁŽ v Čimicích.
Tel.: 728 836 561.

KOUPÍM BYT v Praze a Mladé
Boleslavi, 2+kk a 3+1, DR a OV.
Platba hotově. Tel.: 607 110 477.
MÁTE POZEMEK? Chcete stavět?
Služby autoriz. stavitele, seriózní
jedn. Tel.: 603 433 516.
PRONAJMU 2 MÍSTNOSTI P8,
35 m2, rozdělená. Byt
s příslušenstvím + obchod.
Sklad apod. Tel.: 606 371 943.
MLADÝ LÉKAŘ nekuřák
hledá pronájem bytu v Praze.
Tel.: 777 749 085.
PŘIVÝDĚLEK, jednoduchá administrativní práce, kterou zvládne
každý, i důchodce. Cca 30 hod. za
měsíc, 7000 Kč. Tel.: 777 962 436.
PRONAJMU ZAHRÁDKU bez
chatky v Praze 8.
Tel.: 721 340 679.
PEDIKŮRA, masáže nohou.
Tel.: 774 877 972.
ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ,
hlídání dětí. Tel.: 774 877 972.
BROUŠENÍ PARKET + LAK
– 230 Kč/m2. Malování bytů apod.
Tel.: 603 422 376.
SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY
naší technikou. Tel.: 724 006 275.
ÚKLIDOVÁ FIRMA,
úklid po malování nebo
rekonstrukci. Tel.: 724 006 275.
PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ trávy
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275.
CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční
metoda, rychlá reakce, slušné
jednání. Tel.: 724 006 275.
MYTÍ OKEN včetně rámů a žaluzií.
Tel.: 724 006 275.
PŘENECHÁM ZAHRADU P-8 –
HERCOVKA. Mírný svah. Chata,
výhled na Prahu. Stěhování.
Tel.: 724 156 321.
ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ HUBNUTÍ
s trvalými výsledky. Více na www.
spokojene.na-hubnuti.cz
REVIZE ELEKTRO, elektroinstalací,
spotřebičů a hromosvodů.
Tel.: 732 935 215.
www.strechyjarnov.cz LEHKÉ
STŘEŠNÍ KRYTINY – komplet.
Tel.: 605 350 665.

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE
přijme nové pacienty. MUDr. Jitka
Forejtová, Tišická 396/1, Praha 8.
Tel.: 233 555 555.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
nad Okrouhlíkem/Wichterlova.
800 Kč + popl. Tel.: 724 008 560.
HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze
a okolí do 11 000 Kč nebo větší do
15 000 Kč včetně poplatků.
Tel.: 603 257 202.
KOSMETIKA – PEDIKÚRA.
Lodžská 465/12 Praha 8.
Tel.: 773 077 370, 607 244 012.
PRONÁJEM NEBYTOVÉHO
PROSTORU v Praze 8,
Braunerova 19, celková výměra
48 m2, celkem 2 místosti.
Vchod z ulice s výlohou.
Zvlášť WC, koupelna a šatna.
K dispozici sklad v suterénu 15 m2.
Tel.: 604 362 356, 605 541 952.
KOUPÍM NEBO PRONAJMU
si garáž na Praze 8, nejlépe
Famfulíkova nebo Frýdlantská.
Tel.: 606 232 338.
MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA
a chybějících vitaminů. Najde
příčinu i řešení při únavě, depresi,
arytmii, nadváze, vysokém tlaku,
cukrovce, dně, bolesti kloubů a zad.
Pha 5. Tel.: 608 155 338.
GARÁŽ DAVÍDKOVA – P8.
Pronajmu - dlouhodobě a levně –
1500 Kč za měsíc.
Tel.: 728 963 590.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy
– s tímto inzerátem jarní sleva
10 %. Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.
POLIMONT Praha s.r.o.
Výprodej kuchyňských linek.
Cena od 9900 Kč. Tel.: 775 130 866
www.polimont.cz
VYMĚNÍME BYT 3+kk
(OV, stavba z roku 2006) v ulici
Wichterlova za větší byt/dům ve
stejné oblasti (Nad Mazankou,
Slovanka) plus doplatek. RK
nevolat. Tel.: 775 011 747.
HLEDÁM DLOUHODOBÝ
podnájem bez spolubydlící v celkové
ceně do 10 000 kč měsíčné, nejlépe
v oblasti Ládví, Kobylisy, Střížkov,
Prosek. E-mail: anramona@yahoo.
com nebo SMS na 775 011 747.
Rekonstrukce bytových
jader a bytů, malování.
Kvalitně za rozumnou cenu.
Tel: 603 410 942.
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 Kulturní dům Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, Praha-8 Kobylisy
 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
 Chaberský dvůr, Hrušovanské náměstí 253/5,
Praha-Dolní Chabry, 184 00
 Svět pod Palmovkou, nám. Dr. Václava Holého 13, Praha 8-Libeň
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V 1. KŠPA se neustále něco děje
Právě jsme ukončili úspěšnou vý-

praxí přijímá studenty na denní,

stavu obrazů a grafických prací

dálkové i nadstavbové studium

studentů karlínské i kladenské 1.

v Karlíně, Pernerova 29.

KŠPA v Galerii Šestka. Vystavo-

Více informací o našich ak-

vali nejen studenti oborů grafický

cích a připravovaných vernisá-

design a informační technologie

žích najdete na www.1kspa.cz,

ale i oborů cestovní ruch, podni-

tel. 281 863 044.

kání a sportovní management.

(Placená inzerce)

1. KŠPA – soukromá základní

TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ

a střední škola s dvacetiletou

PRVŇÁČKY V KARLÍNĚ!
(Placená inzerce)

72

Osmička

květen 2014

měsíčník Městské části Praha 8

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Inzerce, pozvánka

