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Nehazardujte
se svým životem
při přecházení
ulic.

Půjčování kol
se z Karlína šíří
do dalších částí
města.
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Zastupitelé: prodej bytových domů startuje
Přibližně polovina obecních bytů by v dohledné
době mohla změnit majitele. Zastupitelé Prahy 8
totiž na svém zářijovém zasedání rozhodli
o zahájení prodeje bytových domů do rukou
oprávněných nájemníků. Pokud lidé budou
s koupí souhlasit, může svého vlastníka změnit
4267 bytů. Ve správě městské části by poté
zůstalo 4477 bytů.
Prodej se nebude týkat domů, které byly oprave−
ny po povodni a na jejichž financování se použil
úvěr od Evropské investiční banky. Tyto objekty
totiž nelze 30 let prodat. Dále se prodej nedotkne
budov stojících ve stavební uzávěře, domů s méně
než deseti byty a také těch, které užívá MČ Praha 8
nebo jí zřízené organizace.
„Úkolem městské části není správa bytů.
Naopak je naší povinností nabídnout pomoc
spoluobčanům v tíživé sociální situaci. Nastavená
pravidla prodeje tyto principy dodržují,“ prohlásil
místostarosta Martin Roubíček, který má obecní
majetek na starosti. Bytová komise se na svém
posledním zasedání také shodla, že v domech
určených k prodeji nebude doporučovat přidě−
lování bytů pro obecnou prospěšnost.
Převážná většina domů, které budou nabídnu−
ty ke koupi, stojí na území Kobylis, dále v Boh−
nicích, v horní části Libně a z části v Troji.
„Během let 2008 − 2010 budou dotčení nájemníci
obeznámeni s rozhodnutím Zastupitelstva MČ
Praha 8. Zároveň obdrží výzvu k projevení před−
běžného zájmu o koupi domu, v níž budou uve−
deny podmínky prodeje a samozřejmě i kupní
cena. Dále bude záležet na nájemnících, zda do
60 dnů od doručení výzvy písemně vyjádří svůj

Foto: M. Mařatka

Nabídku obdrží nájemníci bez dluhu na nájemném či službách

zájem o koupi,“ řekl Roubíček. Podotkl, že kupní
cena se stanoví odhadem, nebude se však jednat
o cenu tržní. Prodej se uskuteční v etapách
v průběhu následujících let. Podmínkou koupě
bude založení právnické osoby (nejlépe družstva)
složené z minimálně poloviny oprávněných
nájemců všech bytů v domě a koupě technolo−
gického celku, to znamená objektu včetně
zastavěných a funkčně spjatých pozemků. Na−
bídku obdrží pouze ti nájemníci, kteří nedluží na

Příloha k prodeji bytů
Vážení čtenáři,
ve speciální příloze uvnitř listu
získáte informace k zamýšlenému
prodeji části obecních bytů. Na−
leznete tam zásady postupu,
seznam objektů k prodeji i anketu
mezi realitními odborníky. Další informace týkající
se této problematiky očekávejte i v následujících
vydáních Osmičky.
−tk−

O výstavu o atentátu
byl obrovský zájem
Zhruba sedm tisíc lidí navštívilo na Libeňském zámku výstavu
Atentát na Reinharda Heydricha. Radnice osmé městské části ji
uspořádala jako jednu z řady připomínek letošního 65. výročí
atentátu na zastupujícího
říšského protektora. Výstava
byla přístupná denně od 23.
května do 31. srpna, s výjim−
kou státních svátků a ví−
kendů. „Jsme rádi, že se
připomenutí významné etapy
naší historie setkalo s tak
velkým zájmem veřejnosti.
Potěšilo mě, že jsem na chod−
bách Libeňského zámku
denně potkával nejenom
pamětníky, ale i zástupce
mladé generace,“ uvedl sta−
rosta Prahy 8 Josef Nosek.
Pokračování na str. 2

nájemném či službách. Finanční prostředky
získané z prodeje bytových domů budou rein−
vestovány do majetku, a to jak do zbývajících
bytových domů, tak do školských a zdravotnických
zařízení. Část peněz také půjde do dětských a škol−
ních hřišť a též i do infrastruktury svěřené do správy
osmé městské části. „Peníze však nevyčerpáme
ihned, větší část uložíme na účet,“ doplnil místo−
starosta.
−hš,tk−

Vážení
spoluobčané,
zastupitelé před několika
dny schválili jednu z nejdů−
ležitějších věcí tohoto voleb−
ního období, a to zahájení
prodeje přibližně poloviny
obecních bytových domů do rukou oprávněných
nájemníků. Chtěl bych v této souvislosti připome−
nout, že zmíněný krok vedení radnice není samo−
účelný, ale na základě výsledků loňských komunál−
ních voleb jste k němu dali jednoznačný souhlas.
Rád bych hned v úvodu podotkl, že proces prode−
je bytů připravujeme s co největší pečlivostí tak,
abyste měli veškeré informace a zaměstnanci
úřadu Vám vycházeli maximálně vstříc. Musím
také vyvrátit mýtus, který od některých nájemníků
často slyším. Tedy, že pokud se akce odmítnou
zúčastnit, o bydlení přijdou. K nákupu bytu Vás
nikdo nenutí! Pokud byt nezamýšlíte získat do
svého vlastnictví, budete v něm v klidu bydlet dál,
jako by se nic nestalo. Naprosto totiž chápu obavy
části lidí z tohoto kroku do neznáma, proto jsme
možnost odmítnout koupi bytu bez jakýchkoli
následků do procesu prodeje zahrnuli.
Vážení občané, tisícům z Vás se brzy otevře cesta
k získání vlastního bydlení. Již nyní si troufám
tvrdit, že podmínky nákupu bytu budou pro Vás
velmi příznivé. Proto Vás žádám, abyste tuto
jedinečnou možnost v co nejhojnější míře využili.
Příjemný barevný podzim a hodně zdaru Vám
přeje

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

Bezdrátový internet je stále dostupnější
Letos v září uplynul jeden rok od doby, kdy byl na území Prahy 8 poprvé spuštěn projekt „Internet zdarma“. Jako první se bez−
drátového a bezplatného pokrytí dočkali lidé z Karlína a Libně. V první fázi byl bezdrátový internet přístupný ze šesti míst − Na
Žertvách 29, Nad Šutkou 21, Thámova 7, Davídkova 37, Novákových 8 a Chabařovická 1125. „V září to byl přesně jeden rok, co
jsme spustili testovací provoz. Ten běžel do
Místostarosta Michal Kindl ukazuje na mapě Prahy 8
konce roku 2006 a od ledna letošního roku běží
nová místa, z nichž je možné se připojit
provoz plný,“ řekl zástupce starosty Prahy 8
k bezdrátovému internetu.
Michal Kindl.
Rok po zahájení provozu se Internet zdarma
rozšířil do dalších částí Prahy 8. Kam přesně?
Jde o dalších šest připojovacích bodů. Tři jsou
v Kobylisích a tři nové přibyly také v Libni
a v Karlíně, abychom tady stávající síť více zahus−
tili (Burešova 14, Žernosecká 3, Na Korábě 2,
Bedřichovská 1, Lyčkovo náměstí 6, Zenklova
52). Potřebné informace lidé najdou na radničních
internetových stránkách pod odkazem Internet
zdarma, případně na www.epraha8.net.
Podle jakých kritérií vybíráte nová připojovací
místa?
Rozšíření našeho internetového připojení souvisí
mimo jiné i s tím, že v Praze 8 budujeme unikátní
školní síť. Všechny naše školy budou navzájem
propojeny, a to i s úřadem. Do konce roku hodláme pokračovat
s rozšiřováním na další školy, a to v oblasti Bohnic. Primárně se tedy
soustřeďujeme na budovy škol. Až budou hotovy školy, dostaneme
se s naším internetem také na další objekty.
Bohnice se tedy dočkají Internetu zdarma do prosince?
Ano, do konce tohoto kalendářního roku bychom měli mít pokry−
té vybrané školy v Bohnicích. Dnes přesně nedokáži specifikovat,
které školy to budou, protože hodně záleží na technických pod−
mínkách. Každá škola se měří, zjišťuje se dosah připojení, pokrytí
počtu obyvatel i pokrytí plošné.
Kam se bude Internet zdarma rozšiřovat dál?
Po Bohnicích a Čimicích bychom chtěli pokrýt oblast Holešoviček.
To bude možné nejlépe ze střechy Fakultní nemocnice Bulovka.

O této možnosti budeme jednat s hlavním městem Prahou, jako
majitelem objektu. Po dokončení instalací na školách budou násle−
dovat další objekty městské části, například Poliklinika Mazurská.
Jak je rozšiřování Internetu zdarma finančně náročné?
Náklady na výstavbu infrastruktury pro bezplatný internet jsou
velmi malé, protože souběžně stavíme již zmiňovanou školní síť,
a to nám umožňuje náklady sdílet.
Kolik procent Prahy 8 je dnes Internetem zdarma pokryto?
Plošně se blížíme hranici padesáti procent území osmé městské
části. Když připočtu již zmíněnou Bulovku a Bohnice, tak jsme
schopni se do konce roku dostat až na 80 procent pokryté plochy.
Ono se to velmi těžko počítá, ale koncem letošního roku by Internet
zdarma mohla využívat přibližně polovina obyvatel Prahy 8.
Pokračování na str. 2
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
ŘÍJEN - LISTOPAD 2007
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova − Malého
6. 11.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 13. 11.
Pobřežní − U Nádražní lávky
16. 10., 20. 11.
Pernerova − Šaldova
23. 10.
Pobřežní − Thámova
30. 10.
Petra Slezáka − Urxova
6. 11.
Pernerova − Sovova
13. 11.
U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
16. 10.
Kotlaska (u mateřské školy)
23. 10.
Nekvasilova (parkoviště za TJ)
30. 10.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
16. 10.
Na Vartě
23. 10., 27. 11.
Kašparovo náměstí
30. 10.
Pod Labuťkou − Prosecká
6. 11.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
13. 11.
Nad Rokoskou
16. 10.
Na Truhlářce (parkoviště)
23. 10., 27. 11.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
30. 10.
Ke Stírce − Na Stírce
6. 11.
Kubišova − Vlachovky
13. 11.
U Slovanky − Dolejškova
17. 10., 21. 11.
Štěpničná (parkoviště)
24. 10., 28. 11.
Davídkova (u ul. Tanvaldská − parkoviště) 31. 10.
Třebenická
7. 11.
Roudnická (za Bešťákovou)
14. 11.
Modřínová
7. 11.
Kubíkova − u DD
14. 11.
Havránkova − Šimůnkova
17. 10., 21. 11.
Šimůnkova
24. 10., 28. 11.
Janečkova
31. 10.
Hlaváčova
31. 10.
Burešova
7. 11.
Kurkova
14. 11.
Šiškova
17. 10., 21. 11.
Pakoměřická − Březiněveská
24. 10., 28. 11.
Na Pecích − Chaberská
31. 10.
Služská − Přemyšlenská
7. 11.
V Mezihoří
14. 11.
Na Pěšinách − Pod Statky
17. 10., 21. 11.
Uzavřená
24. 10., 28. 11.
Trojská − Nad Trojou
25. 10., 29. 11.
Na Dlážděnce − U Sloupu (parkoviště)
1. 11.
Písečná − K Sadu
8. 11.
Na Přesypu − Pod Přesypem
15. 11.
Třeboradická
18. 10., 22. 11.
Havlínova − Pohnertova
25. 10., 29. 11.
Libišská (parkoviště)
1. 11.
Podhajská pole (parkoviště)
8. 11.
Gdaňská
15. 11.
Hnězdenská (parkoviště)
18. 10., 22. 11.
Mazurská (u trafostanice)
15. 11.
Řešovská (u Zelenohorské)
18. 10., 22. 11.
Zhořelecká (parkoviště)
25. 10., 29. 11.
V Nových Bohnicích
1. 11.
Dolákova − Hackerova
8. 11.
K Mlýnu − Drahaňská
25. 10., 29. 11.
Mlazická
1. 11.
Fořtova − Do Údolí
8. 11.
Korycanská − K Ládví
15. 11.
Petra Bezruče − U Pískovny
18. 10., 22. 11.
Pod Vodárenskou věží − Společná
6. 11.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
13. 11.
Pekařova
16. 10., 20. 11.
Valčíkova − Na Truhlářce
23. 10., 27. 11.
Velká Skála − K Haltýři
30. 10.
Frýdlantská (u křiž. ul. Žernosecká − Ďáblická) 7. 11.
Davídkova (park. sev. od garáží Stavegu) 17. 10., 14. 11.
V Zahradách − Na Sypkém
24. 10., 21. 11.
Braunerova − Konšelská
28. 11.
Nad Rokoskou (u školy)
24. 10., 21. 11.
Nad Popelářkou
28. 11.
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
7. 11.
Lodžská − Zhořelecká (parkoviště)17. 10., 14. 11.
Pod Vodárenskou věží − Nad Mazankou 25. 10., 29. 11.
Drahorádova
1. 11.
Lindavská
8. 11.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
15. 11.
Chaberská − Líbeznická
18. 10., 22. 11.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány
již během dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který je v harmono−
gramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: info@ipodec.cz. Úplný seznam
rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete na www.praha8.cz.

O výstavu o atentátu byl obrovský zájem
Dokončení ze strany 1
Jednu z nejvíce navštěvovaných výstav
v Praze 8 spoluorganizoval Vojenský historický
ústav Praha, který zapůjčil vzácné historické
předměty. Návštěvníci například měli šanci
vidět kalhoty četaře Josefa Bublíka, který byl
jedním z obránců kostela svatého Cyrila
a Metoděje, a nechyběla ani aktovka jednoho
z parašutistů nalezená v kryptě.
Velký dík za pomoc při organizování výs−
tavy patří řediteli Vojenského historického
ústavu plukovníku Knížkovi a odbornému
garantu výstavy kapitánu Burianovi.

Zajímavé výstavy věnované československé
historii budou v Libeňském zámku pokračovat
i nadále. Od devátého listopadu až do ledna 2008
bude celé první patro patřit rozsáhlé vzpomínce
na Československé legie v Itálii.

Připomeneme si tak je−
jich přínos pro naši svobo−
du v průběhu první svě−
tové války. Výstavu Od
Vltavy k Piavě zapůjčil
osmé městské části ital−
ský historik Eugenio
Bucciol, který osudy
československých vojá−
ků za první světové
války celý život mapo−
val. Ten také přijede
výstavu osobně zahájit.
−pb−
Návštěvníci v hojné míře
napsali své postřehy do
kroniky výstavy. Kritické
názory byly výjimeč−
né a organizátoři alespoň
touto cestou děkují ob−
čanům za jejich zájem
o toto historické téma
a vesměs pozitivní ohlasy.

Vítkova září novotou
Kompletní rekonstrukce Vítkovy ulice v Karlíně v úseku Sokolovská − Křižíkova skončila. Dělníci provedli
celkovou sanaci podloží vozovky, na které jsou zachovány původní velké kostky. Lidé mohou využívat chod−
níky s mozaikovou dlažbou, motoristé pak nové zálivy na parkování.
−tk−, Foto: M. Mařatka

Bezdrátový internet je stále dostupnější
Dokončení ze strany 1
V průběhu září prošly velkou obměnou i internetové stránky Prahy 8…
Internetové stránky mají stále stejnou strukturu, takže lidé najdou
všechny potřebné informace na stejném místě jako dřív. Nová, mo−
dernější je ale grafika. Snažili jsme se, aby naše stránky nepůsobily za−
starale a „úřadovsky“, ale aby reprezentovaly moderní a otevřený úřad
21. století. Podle ohlasů věřím, že se nám to podařilo.
…a nové je od září také e−mailové spojení na úřad.
Všechny městské části v Praze jsou napojeny na síť mepnet.
Dříve tedy fungovala složitá mailová adresa ve formátu: jméno.příj−
mení@p8.mepnet.cz. To se nám všem špatně diktovalo po telefonu
a lidem se to špatně pamatovalo. Proto jsme zavedli jakési paralelní
adresy, odborně nazvané aliasy. Jméno a příjmení samozřejmě zůstává
a za zavináčem je praha8.cz. Maily jsou tak od září logické a snadno
zapamatovatelné. Lidé se ale vůbec nemusí bát, že by chodily někam
jinam. Vždy skončí ve schránce toho zástupce naší městské části, které−
mu jsou určeny. Nové mailové adresy na všechny představitele Pra−
hy 8 i na naše úředníky jsou samozřejmě snadno k nalezení na
−pb−
www.praha8.cz.
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Radnice nechala opravit střížkovskou novogotickou kapli
Novogotická kaple na Střížkově v Praze 8 již září novotou. Její rekonstrukce odstarto−
vala v červenci a stavební firma práce dokončila v druhé polovině září.
„Náklady na celkovou opravu přesáhly 600 tisíc korun. Jde o naši největší letošní investici do
opravy památek na území Prahy 8,“ sdělila zástupkyně starosty Vladimíra Ludková.
Celá kaple se zvonem prošla důkladnou obnovou. „Kromě toho, co je na první pohled patrné,
tedy opravy omítek a nové barvy fasády, jsme museli
provést například injektáž prasklin, doplnění chy−
bějících štuků, a celé zdivo jsme samozřejmě sa−
novali,“ informoval res−
Před...
taurátor Miroslav Kože−
luh. Zásadní změnou
byla kompletní výměna
nevyhovujícího střeš−

Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS
Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku,
Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8
si dovolují občany pozvat
na pravidelná setkání.

Před...
...a po opravě.

...a po opravě.

ního pláště. Stavební firma položila obdobu původních tašek
z pálené bobrovky. Zbrusu nové jsou také vstupní a inter−
iérové dveře včetně repliky dobového kování, zvon či kříž
s pozlacenou růžicí. Okolo celé kaple byla položena dlažba
z pálených cihel a novotou zářící kaplička byla proti van−
dalům provizorně oplocena. „Pokud se vše podaří, v příš−
tích měsících bychom rádi provedli druhou etapu opravy kaple. Zahrnovat bude nové oplocení
a úpravu okolí nové dominanty Střížkova, včetně odborného prořezání náletových dřevin
v období vegetačního klidu,“ dodala Ludková.
−pb−

Nehazardujte se svým životem při přecházení ulic

Foto: M. Mařatka

Lidské zdraví a život jsou nejcennější, co každý z nás má. A přesto se najdou jedinci,
kteří si tohoto daru neváží a doslova s ním hrají ruskou ruletu. Takovým příkladem jsou
scény, jenž se několikrát denně opakují u autobusové zastávky Čimice v blízkosti nákup−
ního centra Draháň.
Děti i dospělí tam přebíhají
přes rušnou komunikaci, a to
i přesto, že v těsné blízkosti jsou
dva přechody pro chodce. „Vy−
zývám spoluobčany, aby využí−
vali přechodů a podchodu
a zbytečně neohrožovali sebe
a své okolí. Především však
apeluji na rodiče s dětmi.
Bohužel jsem byl sám něko−
likrát svědkem, jak maminka místo toho, aby šla na přechod či použila podchod, přecházela se
svou ratolestí na nechráněném místě. Pár kroků navíc přece za bezpečnost stojí,“ zdůraznil radní
a předseda dopravní komise Tomáš Mrázek.
Radnice investuje ročně nemalé částky do zvýšení bezpečnosti chodců i motoristů. Příkladem je
osvětlení přechodů, výstavba různých zábran či vodících pásů. „Můžeme se snažit sebevíc, ale
hlavní odpovědnost je vždy na konkrétním jedinci. Proto všechny žádám, abyste tam, kde to je
možné, využívali přechodů, podchodů, nadchodů a tak zbytečně neriskovali,“ apeluje radní. −tk−
Foto: M. Mařatka

SETKÁNÍ S POLITIKY

Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň vždy od 16.00 do 18.00
hodin, a to ve dnech: 17. a 31. října 2007.
Tel.: 284 82 58 20,
e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání se
zastupiteli zvolenými v Praze 8.
Ta se uskuteční 23. října
a 20. listopadu 2007,
od 17.00 do 20.00 hodin.

Strana zelených nabízí občanům
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi
o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.
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Jak pokračuje mapování potřeb uživatelů sociálních služeb
zdravotně postižených, kde se nerealizo−
valo aktivnější zapojení samotných uži−
vatelů. Dotazníky přináší pro obec
důležitou interpretaci Vašich názorů, tedy
těch z Vás, kdo měli chuť a čas zapojit se
do šetření potřeb a podělit se s námi o své
zkušenosti a postřehy. Jsou to velmi

Foto: M. Mařatka

práce a Úřadu Městské části Praha 8, dále
prostřednictvím místních mateřských
a základních škol a územních poliklinik.
Především je třeba zdůraznit, že nešlo
o reprezentativní průzkum a výsledky
analýzy tak nelze plně zobecnit pro celou
cílovou skupinu − zejména pak v oblasti

Foto: M. Mařatka

Na přelomu května a června letošního
roku proběhlo v osmé městské části
šetření potřeb a zkušeností uživatelů
sociálních služeb. Všem, kteří se dotaz−
níkového šetření zúčastnili a zapojili se
tak do procesu komunitního plánování
sociálních služeb v Praze 8, bych touto
cestou velmi ráda poděkovala. Proces
komunitního plánování je dlouhodobý
a má obec přivést k závaznému komu−
nitnímu plánu pro oblast sociálních
služeb. Již nyní se množí se dotazy těch
z Vás po výsledcích, kteří jste se
průzkumu účastnili. Dovolte mi ale−
spoň stručné shrnutí stávajícího stavu.
V rámci komunitního plánování sociál−
ních služeb dosud vznikly čtyři pracovní
skupiny zaměřené na různé cílové sku−
piny uživatelů sociálních služeb.
Pracovní skupiny jsou zaměřeny na pro−
blematiku seniorů, osob se zdravotním
postižením, osob v přechodné krizi
a nouzi (zejména dlouhodobě nezaměst−
naní, ohrožení závislostmi) a na potřeby
dětí, mládeže a rodiny.
Dotazníky byly mezi uživatele dis−
tribuovány zejména díky samotným
poskytovatelům sociálních služeb, Úřadu

cenné informace pro další práci radnice.
Výsledná analýza potřeb uživatelů bude
jedním z podkladů pro další činnost jed−
notlivých pracovních skupin a pro tvorbu
komunitního plánu sociálních služeb
Prahy 8.
Od října do konce roku budou pracov−
ní skupiny rozpracovávat výsledky
šetření a následně dojde ke druhému
veřejnému setkání s občany Prahy 8 na
téma komunitní plánování sociál−
ních služeb se samozřejmým využitím
výsledků zmiňovaného šetření potřeb.
První verzi komunitního plánu bychom
rádi představili ke konci roku 2008.
Bohužel termín není možné stanovit
přesně a může se ještě posunout, přede−
vším vzhledem k nutné návaznosti na
střednědobý plán kraje, který neumíme
ovlivnit.

Pro zajímavost mi dovolte uvést ale−
spoň jedno ze získaných zjištění, které je
společné pro všechny čtyři cílové
skupiny. Ukazuje se, že stěžejní potřebou
uživatelů sociálních služeb jsou informa−
ce, respektive fungování oficiálních
informačních kanálů. V současné době
funguje především vzájemné infor−
mování mezi lidmi navzájem. Jedno−
značně vyvstává poptávka po větším

množství informací v měsíčníku Os−
mička, a to například formou pravidel−
ných rubrik, nebo na webových strán−
kách, dále je to poptávka katalogu sociál−
ních služeb.
Na základě této informace mohu
slíbit, že se chystáme pravidelně infor−
movat o sociálních službách v osmé
městské části v Osmičce a na interne−
tových stránkách. V pravidelné rubrice
bychom rádi představili fungující
poskytovatele služeb v Praze 8 a další
informace z oblasti.
Nově plánujeme uspořádat „Den
sociálních služeb“ s cílem představit
Vám činnost poskytovatelů sociálních
služeb působících v osmé městské části.
Domnívám se, že podobná akce zde
zatím chybí a celé řadě lidí může přímý
kontakt s pracovníky organizací velmi
pomoci. První ročník Dne sociálních
služeb by měl být představen na začátku
roku 2008.
Vladimíra Ludková,
zástupkyně starosty
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25. − 28. 10. Podzimní prázdniny
v Jáchymově a okolí
Prodloužený víkend v Krušných horách − (turistika,
hry, malé dílny), pro děti od 8 let, cena: 750 Kč,
pro děti z našich kroužků 700 Kč.
4. 11. Keramická neděle
pro děti a rodiče
Glazování (dokončení
z října), v Přemyšlenské
ul., od 15,30 hod.

16. 10. Šlápoty − podzimní snění
Vycházka pro rodiče a předškolní děti, od budovy
v Přemyšlenské ul. ve 14.00 hod., poplatek za
dvojici je 50 Kč.

10. 11. ZOO v Ústí nad
Labem a hrad Střekov
Výlet do severních Čech,
cena: 120 Kč.

21. 10. Keramická neděle pro děti
a rodiče − hlínování
(dokončení 4. 11.), v Přemyšlenské ul., od 13.00
hod., cena: 250 Kč za dvojici.
19. − 21. 10. Interpretační seminář
pro recitátory
Příprava na Moravský festival poezie.
19. − 21. 10. S klubem Osma do Hradce
Výlet spojený s návštěvou divadla a výtvarnými
dílnami, pro děti od 10 let, cena: 350 Kč.

21. 10. Pohybový seminář
pro dospělé − moderní tanec
Krynická ul., od 15.00 hod., cena: 120 Kč.

18. 11. Pohybový
seminář pro dospělé − body ball
Krynická ul., od 15.00 hod., cena: 120 Kč.
Klub Na Desce v budově v Přemyšlenské ul.
otevřen pondělí − pátek od 16.00 do 19.00
hodin: deskové hry, kulečník, fotbálek, play
station, šipky, sci−fi literatura, šachy,
petanque…

24. 10. Muzikoterapie v hudebním klubu Takt
Působení hudby na člověka pod dohledem te−
rapeuta, v Krynické ul., od 15.00 hodin, vstupné:
děti do 15 let 20 Kč, ostatní 50 Kč.

(Zbyněk Malinský, Dům ve Sluneční ulici)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8
vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma

TAJEMNÝ SVĚT
OBYČEJNÝCH VĚCÍ
Kategorie:
A − předškolní − děti do 6 let
B − školáci − děti od 7 do 12 let
C − děti a studenti − od 13 do 18 let
Termín odevzdání:
do 15. 2. 2008 na adresu DDM, Pře−
myšlenská 1102, 182 00,Praha 8 obálku
označte slovy: Výt−
varná soutěž.
Podmínky:
− jeden autor
odevzdá jeden
obrázek
− formát: libovolný
− technika:
libovolná
− na zadní stranu
uvést: jméno,
příjmení, věk,
adresu, e−mail nebo telefon,
příp. adresu školy
− přijímáme pouze dvojrozměrné práce.

Vzpomínka na Josefa Ladu
Výletem do Hrusic, organizovaným Domem dětí a mládeže v Praze 8, si v září děti připomně−
ly 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí českého malíře Josefa Lady.
S jeho nezaměnitelnými obrázky se v dětství setkal snad každý. Kdo by neznal knihu říkadla, nebo
Bubáci a hastrmani? A kdo neví, že kocour Mikeš patří právě k tomuto malíři? Děti se v Hrusicích
setkaly nejen s těmito postavami. Rodné městečko Josefa Lady poskytlo i vodníka, pašíka a další
známé z oblíbených pohádek.

Osmičkové šlápoty podruhé
Dům dětí a mládeže v Praze 8 a odbor kultury MČ Praha 8
předposlední zářijovou sobotu zorganizovaly 2. ročník turi−
stického pochodu Osmičkové šlápoty.
Ve znamení osmičky se nesla i délka trasy − 8 888 m vedená
málo známou stezkou z Bohnic k Vltavě, pokračovala podél
řeky, Drahanským údolím na konečnou autobusu č. 152.
Několik desítek příznivců tohoto pochodu odolalo lákání
houbařského vábení a jak v cíli přiznali, nelitovali. Slunečné počasí a příjemná procházka totiž
zpestřily sobotní dopoledne. Některé turisty doplnili jejich čtyřnozí kamarádi − i na ně čekala keram−
ická šlápota jako symbol tohoto pochodu. A příští rok? Třetí ročník se opět půjde předposlední záři−
jovou sobotu. Zdrávi došli!

... „Je mezi Vámi nějaký svědek?“ zeptal se
potom detektiv Lupa a pohlédl každému do
očí. Hrnec se posunul dopředu a řekl: „Pane
detektive, udělala to vařečka na povidla.“ „To
není pravda,“ vykřikla vařečka. „Paní vařečko,
nerušte vyšetřování!“ napomenul ji detektiv.
„A vy, svědku hrnče, vypovídejte. Jaké máte
důkazy?“ „Vařečka na povidla má hrozně ráda
sladké,“ řekl hrnec a tvářil se vítězně…

Porota: vedoucí výtvarných kroužků DDM
Praha 8. V každé kategorii budou oceněny
tři nejlepší práce. Porota může udělit
i zvláštní cenu.
Provoz v DDM Praha 8 v době podzimních
prázdnin 25. a 26. 10. se schůzky kroužků
nekonají. 25. − 26. 10. Klub Na Desce
v Přemyšlenské otevřen od 10.00 do 12.30 hod.
a od 13.00 do 16.30 hod. Otevřeny sportovní
prvky na zahradě. Klub Pohoda v Krynické ul.
otevřen jako v jiné dny.

Vernisáž a vyhlášení výsledků: v březnu
2008. Vítězové obdrží věcné ceny a jejich
jména budou zveřejněna na internetových
stránkách DDM.
Informace: Markéta Píchová, DDM Praha
8, Přemyšlenská 1 102, 182 00 Praha 8,
tel.: 284 68 02 30, www.ddmpraha8.cz.

Půjčování kol se z Karlína šíří do dalších částí města
Začátkem října uplynuly už dva roky od chvíle,
kdy začaly v ulicích Karlína fungovat samoob−
služné půjčovny jízdních kol. Podobný systém
funguje v řadě dalších evropských metropolí.
V České republice je zatím Karlín s tímto projek−
tem ojedinělý, brzy se to ale možná změní.
„Zájem projevily i další městské části,“ říká tech−
nický ředitel provozovatele systému, společnosti
Homeport, Peter Zatko.
Kolik je v současné době v Karlíně rozmístěno
stanovišť, na kterých si mohou lidé půjčovat jízdní
kola?
V tuto chvíli se to pohybuje mezi 18 a 20. Některá
stanoviště navíc mají víc stojanů − posílili jsme
hlavně ty u stanic metra, například na Křižíkově jsou
hned tři stojany s jízdními koly. Navíc máme jedno
stanoviště mimo oblast Karlína, a to u Masarykova
nádraží. Na všech dohromady máme od 25 do 30
bicyklů.

Jednoduchým propočtem to vychází, že na jeden
stojan se třemi místy připadá něco přes jedno kolo,
takže tam je rezerva. Přesto, setkáváte se s tím, že by
o některé stojany byl takový zájem, že by tam člověk
přijel a neměl už kam kolo vrátit?

Celý systém je navržený tak, aby připadalo přesně
1,34 kola na jeden stojan, což je optimální poměr,
aby se tento problém neobjevoval. Jednotlivé stojany
jsou navíc od sebe vzdáleny jen 300 až 400 metrů,
což na kole ujedete za 20 nebo 30 sekund, není tedy
problém případně kolo vrátit u sousedního stojanu.
Kolik lidí v současné době systém půjčování kol
v Karlíně pravidelně využívá?
Momentálně máme kolem 250 platících uživatelů.
Můžete připomenout, jak celý systém funguje?
Systém je postavený na tom, že každý zájemce
o vypůjčení kola musí být registrován a musí mít
kartu. Tu získá například v naší kanceláři v Thámově
18 nebo v tiskárně Herbia v Křižíkově ulici. Kartu si
můžete také objednat na našich internetových
stránkách. Cena karty je 500 korun, z toho 300 jsou
jakousi zárukou, 30 korun registrační poplatek
a zbytek, tedy 170 korun, je kredit, ze kterého se po−
stupně odečítají poplatky za vypůjčení kola.
Co dělat, když ten základní kredit vyčerpám?
Kartu je samozřejmě možné dál dobíjet, a to přes
internetové bankovnictví, případně poštovní pou−
kázkou nebo v hotovosti v naší kanceláři.
Kolik stojí vypůjčení kola u vašich karlínských sto−
janů?
Ta cena se odvíjí od doby, po kterou máte kolo
půjčené. Pokud bicykl stihnete vrátit do dvou minut,
máte cestu zadarmo. Při vypůjčení na dobu od 2 do
15 minut, což je zatím nejčastější doba, zaplatíte dvě
koruny, při výpůjčce na 15 až 30 minut osm korun,
za 30 až 60 minut patnáct korun, jedna až dvě hodiny
jsou za třicet korun a pokud byste chtěli kolo na delší
dobu, zaplatíte sto korun za den. Maximální doba
výpůjčky jsou tři dny.
Když člověk vidí vaše žluté stojany v karlínských
ulicích, tak ho asi hned napadne − jak je to s van−
dalismem? Setkáváte se často s tím, že vám kola
někdo poškodí?
Po pravdě řečeno, problémy v tomto směru zatím
nejsou velké. Spíš než o vandalismus jde o dětské
hrátky. Děti občas například vypouštějí ventilky, ale
my už máme navržená nová kola, která budou bez−

dušová. Tím tenhle problém odpadne. Samozřejmě
jsou pro nás rizikové dny, kdy se hrají třeba nějaké
zásadní fotbalové zápasy, nebo například silvestr.
V těchto dnech kola z ulic raději stahujeme.
Jak často kontrolujete stav jednotlivých kol?
Všechna kola kontrolujeme každý den. Ze začátku
se nám stávalo, že se občas ztratilo světlo nebo třeba
dynamo, ale po prvním půlroce se situace uklidnila.
Uvažujete o tom, že byste své půjčovny kol rozšířili
z Karlína do dalších částí Prahy?
Samozřejmě bychom byli rádi. Nejdál je v tuto
chvíli Praha 4, která už systém objednala a v ulicích
by se měl objevit do 2 až 3 měsíců. Mělo by tam být
77 stojanů a sto jízdních kol. Zájem projevily i další
městské části, například Prahy 2, 3, 6 a 7, ale jejich
zástupci se ještě chtějí podívat, jak to bude fungovat
na „čtyřce“. Počítám, že do dalších pražských
obvodů by se půjčovny mohly rozšířit tak za rok.
Budou ty systémy propojené? Bude možné si
například půjčit v Karlíně kolo a vrátit ho napřík−
lad na Budějovické?
Ano, to považujeme za důležité, ty systémy budou
propojené, takže bude jedno, jestli jste registrován
v Karlíně nebo třeba v Praze 4. Na karlínskou kartu
si bude možné půjčit kolo kdekoliv a kdekoliv ho
vrátit s tím, že platit budete vždy tu cenu, která bude
uvedena na příslušném stojanu.
−tp−

STRANA 6

ŘÍJEN 2007

Na sanitku se čeká průměrně sedm minut
Jen jeden pacient ze sta čeká v Praze déle než
čtvrt hodiny na vozidlo Rychlé zdravotnické
pomoci. V roce 1999 se přitom sanitky do pat−
nácti minut nedočkalo plných čtrnáct pacientů
z každé stovky. Průměrná doba dojezdu zá−
chranky se za tu dobu snížila z necelých deseti na
sedm minut.
„Hraniční doba, do které by každé vozidlo Rychlé
zdravotnické pomoci mělo dojet k případu, je pat−
náct minut. V současné době tuto hranici překročí
jen jeden výjezd ze sta,“ uvedl náměstek primátora

Rudolf Blažek. Za důvod zlepšení považuje stále se zvyšující kva−
litu vozového parku Zdravotnické záchranné služby. Naposledy
přebírala záchranka nové sanitky letos na jaře. Stejnou měrou se
o to podle jeho slov zasloužila i stoupající kvalita personálu. A to jak
řidičů či záchranářů, tak i lidí v pozadí − dispečinku. Tento trend
potvrzují i čísla takzvané reakce, tedy doby, za kterou se sanitky
vypraví na cestu od přijetí telefonátu. Ta činila v roce 2000 více než
dvě minuty, zatímco v prvním pololetí tohoto roku jen okolo minu−
ty a půl. „Průměrná doba dojezdu se navíc v současné době
v metropoli pohybuje okolo pouhých sedmi minut,“ řekl Blažek.
Doprava v hlavním městě přitom neustále houstne. Podle Ústavu
zdravotnických informací a statistiky byla v roce 2005 (loňský rok
ještě není zveřejněn) průměrná doba dojezdu k případu v celé České
republice jedenáct minut a počet dojezdů nad patnáct minut činil
jedenáct procent.
−red−

45 let od založení mateřské školy U Sluncové
UPOZORŇUJEME všechny své
bývalé i současné žáky, ro−
diče i zaměstnance, že
v září uplynulo 45 let od
založení mateřské školy
U Sluncové.
Těžko by se v rušné Praze
našlo klidnější a krásnější místo,
než našla téměř před půl sto−
letím Tesla Karlín pro stavbu
své MŠ vedle zámečku
Sluncová. V majetku Tesly
Karlín byla MŠ do roku 1994.
Díky pochopení radnice
nedošlo ke zrušení provozu
školy, ale po dohodě se závo−
dem přešlo zařízení do ma−
jetku obce. Vnitřní prostory

Magistrát uvedl do provozu
Protikorupční portál
Magistrát hlavního města Prahy na konci září
uvedl do ostrého provozu Protikorupční portál.
Nová služba nabízí občanům možnost upozor−
nit na korupční jednání na pražské radnici.
Vedení města chce tímto krokem občany
přesvědčit, aby k potírání korupce sami přispěli. Portál funguje prostě: Lidé
mohou své podněty, oznámení či připomínky posílat elektronicky s pomocí jednoduchého
formuláře umístěného na internetových stránkách magistrátu.
Druhou možností je použít některou ze sběrných schránek, u kterých jsou k dispozici
korespondenční lístky. Po vyplnění se lístek vhodí zpět do schránky. Sběrné boxy jsou
umístěny na hlavní poště v Jindřišské ulici a v budovách magistrátu na Mariánském
náměstí a v Jungmannově ulici.
Magistrát se při přípravě projektu inspiroval zahraničními zkušenostmi, mimo jiné
z Londýna a Soulu. Zejména jihokorejské hlavní město je odborníky a nevládními organi−
zacemi uznáváno jako velmi pokrokové a úspěšné v boji s korupcí.
Smyslem Protikorupčního portálu nemá být jen odhalování selhávání lidského faktoru,
přečinů a jejich postihování v případech, kdy si postih zaslouží. Jde především o zavádění
systémových změn, nových technických prvků a on−line procesů do veřejné správy.
Pro úspěch portálu je třeba, aby o jeho existenci a smyslu věděli všichni obyvatelé Prahy.
Tomu napomohla i Česká pošta, která je partnerem projektu a podpořila jej bezplatným
dodáním informačních letáků do domovních poštovních schránek. Navíc proběhne infor−
mační kampaň na citylightech a reklamních plochách v tramvajích a metru.
−red−

VÝZVA
PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRAHY 8
Úřad Městské části Praha 8,
ve snaze podpořit jednotlivce a skupiny
reprezentující osmou městskou část,
vyhlašuje veřejnou soutěž na udělení ocenění

„Purpurová oktáva“

a

„Zlatá oktáva“,

za významné ovlivnění veřejného dění v Praze 8.
Ocenění je možno udělit ve dvou kategoriích:
Purpurová oktáva - Významný, mimořádný čin
Zlatá oktáva - Ocenění za vynikající reprezentaci Prahy 8
Návrh na ocenění mohou podat obyvatelé nebo instituce z celého
území České republiky. Podmínkou je trvalé bydliště jednotlivců,
případně místo podnikání skupin, navrhovaných na udělení
ocenění, na území Městské části Praha 8 a to minimálně v celém
kalendářním roce, za který se ocenění udělují.

školy byly zrekonstruovány
a nově vybaveny. V současné
době je nákladně vybaven
i rozsáhlý, přírodně členěný
areál školní zahrady, přispíva−
jící k pohybové aktivitě dětí
a rozvoji jejich fantazie. Znač−
nou oblibu školky dokazuje je−
jí stálá naplněnost dětmi se
spokojenými rodiči. Přejeme
si, aby v tomto krásném prostředí mohly prožívat radostné a spokojené
dětství i další generace dětí.
Zuzana Šteflová, ředitelka MŠ U Sluncové

Písemný návrh musí obsahovat: kategorii ocenění; jméno, příjmení a titul osoby navržené na ocenění; kontaktní adresu navrhovaného; zdůvodnění navrhovaného ocenění; jméno, příjmení
a kontaktní adresu navrhovatele; datum a podpis navrhovatele
Návrhy budou přijímány osobně na podatelně ÚMČ Praha 8 nebo
poštou na adresu Zenklova 1 / 35, Praha 8 a to nejpozději do 31.
12. 2007, v obálce výrazně označené „Odbor kultury - Ocenění
Prahy 8“. Návrhy splňující výše uvedená kritéria vyhodnotí komise
Městské části Praha 8 a jména oceněných budou zveřejněna
v informačních centrech Prahy 8, v měsíčníku Osmička a na internetových stránkách MČ Praha 8 (www.praha8.cz).
Slavnostní předání ocenění „Purpurová oktáva“ a „Zlatá oktáva“
proběhne za účasti oceněných, zástupců vedení radnice Prahy 8
a novinářů, v prostorách Libeňského zámku v průběhu ledna 2008.
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„Galerie na schodech“ v KD Krakov
V prostorách KD Krakov − na přístupovém schodišti
k foyer velkého sálu vznikla výstava výtvarných děl

dětí ze ZŠ Dolákova. Návštěvníci si mohou kdyko−
liv během dne prohlédnout krásné obrázky talento−
vaných dětí z I. a II. stupně základní školy.
−mp−

Běh strmý překonal účastnický rekord
Rekordních 156 běžců ve dvanácti vypsaných
kategoriích se sešlo 20. září v Libni, nedaleko dět−
ského hřiště pod Thomayerovými sady. Tamní
Sokol tu ve spolupráci s Odborem kultury ÚMČ
Praha 8 připravil již sedmý ročník Běhu strmého
do zámeckého vrchu. Na trať dlouhou 199 metrů
s převýšením 29 metrů se vydali běžci od nej−
menších, ani ne dvouletých, až po šedesátníky.
„Škoda jen, že přihlížející členky naší Věrné
gardy se už letos nenechaly k běhu přemluvit.

Loni bylo nejstarší účastnici 83 a předloni
dokonce 86 let,“ řekl náčelník Sokola Libeň Jiří
Novák.
Odměnou všem byl dobrý pocit, že na kopec ještě
vyběhnou, a pamětní lísteček. Pro ty nejlepší pak
diplom, plastika sokolíka a vyrytí jména do pod−

stavce putovního poháru. Absolutní rekord trati sice
letos nepadl (R.Čepek, 0:37,5 z roku 2006), ale
překonáno bylo hned sedm rekordů v kategoriích.
Všechny zveme už dnes na 8. ročník, který se bude
konat 18. září 2008.
−jn−

Karlínské slavnosti pokračují
Klub Podsklepeno v DDM hl.m.Prahy na
Karlínském náměstí bude v listopadu a v prosinci
hostit Karlínské slavnosti. V úterý 6. listopadu jste
zváni na dětské divadlo, klauniádu
a představení kouzelníků. V úterý
11. prosince bude klub Podsklepeno
patřit benefičnímu předvánočnímu
večeru v latinskoamerickém duchu
s oblíbenou kapelou Ataréz. Roz−
tančí vás zpívající kytarista Frank
Hernandéz z Kuby. Karlínské
slavnosti se konají vždy od 16.30 do
19.00 hodin.
−pb−

Výtvarná dílna a kurzy
floristiky v KD Krakov
Kreativní dílna pro rodiče s dětmi
se v kulturním domě Krakov na
bohnickém sídlišti poprvé ote−
vřela 3. října. Pravidelně každou
středu od 10,00 do 11,30 hodin tu
mohou rodiče se svými ratolestmi
strávit příjemných 90 minut plných kreslení,
modelování a tvoření. „Děti se naučí přirozeně
rozvíjet svůj projev a naučí se ztvárňovat svoje

představy v různých materiálech,“ přiblížila
dílnu její organizátorka Markéta Paulusová.
Lekce jsou zaměřeny na rozvoj lehké motoriky
rukou, koordinaci oko − ruka a na podporu dět−
ské kreativity.
Vstupné za rodiče i dítě činí sto korun. Po dobu
konání dílen je možno mladší ratolesti bezplatně
umístit do Dětského klubu Osmík. Naopak každý
čtvrtek patří v KD Krakov kurzu floristiky
a aranžování květin. Určen je začátečníkům i mírně
pokročilým. „Během kurzu se
zájemkyně i zájemci naučí vytvářet
aranžmá od základních technik až
po profesionální zpracování. Vše,
co si během kurzu vyrobí, si také
odnesou domů,“ dodala Paulusová.
Kurz je možné navštěvovat i indi−
viduálně za cenu 360 Kč za 2,5 hod
lekci.
−mp−

Praha 8 na festivalu
Integrace slunce
Žižkovský palác Akropolis bude 7.
listopadu hostit 13. ročník Fes−
tivalu Integrace slunce. Městskou
část Praha 8 na mezinárodním fes−
tivalu organizací pro zdravotně
postižené reprezentuje a celo−
večerní program zajišťuje Centrum
integrace dětí a mládeže, o. s. V průběhu večera vy−
stoupí tři kapely: Revelation, Grape a Bob Saint−
Claire.
−pb−
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V Kobylisích bude
obnoveno dětské hřiště
Dětské hřiště v Libišské ulici v Kobylisích
projde rozsáhlou rekonstrukcí, a to za zhru−
ba 1,9 milionu korun.
„Rekonstrukce bude úplná, počínaje bourací−
mi a zemními pracemi, přes položení nových
povrchů a vysazení tří javorů. Pro malé děti tam
budou osazeny jednotlivé herní prvky, starší
děti se mohou těšit na větší herní sestavu,“ řekl
starosta Prahy 8 Josef Nosek. Hřiště se dále
dočká parkových laviček a odpadkových košů.
Práce na hřišti, z něhož musely být původní
herní prvky odstraněny, skončí do konce
října.
−hš−

Praha 8 souhlasí
s urbanistickou studií
území Pelc − Tyrolka
Rada osmé městské části souhlasí s urbani−
stickou studií nazvanou „Velké rozvojové
území Pelc − Tyrolka“, kterou nechal zpraco−
vat pražský magistrát. V rámci studie byly
prověřeny urbanistické možnosti území,
konkretizovány funkční a prostorová uspo−
řádání a stanoveny regulační zásady coby
podklad pro územní řízení. Především však
studie řeší složitou dopravní situaci v oblasti,
která je dána jednak Městským okruhem
a návaznými komunikacemi, jednak situací
v obsluze MHD.
„Cílem studie je zároveň vytvoření územně
plánovacího podkladu pro odstranění stavební
uzávěry, která neumožňuje výstavbu a tudíž ani
rozvoj v této oblasti,“ informoval starosta
Prahy 8 Josef Nosek. Řešené území zahrnuje
katastrální území Libeň, Holešovice a Troja
a dotýká se tak městských částí Praha 8, Praha
7 a Troja. Jižní hranici tvoří pravý břeh Vltavy,
na západě je vedena podél basebalového areálu

Den pro zdraví se těšil velkému zájmu
Na prostranství před KD Krakov se 13. zá−
ří konal již 2. ročník Dne pro zdraví.
V průběhu odpoledne ho navštívilo něko−
lik set obyvatel Prahy 8, kteří si prošli dvě
desítky zdravotních stanovišť i mini bio−
jarmark. „Senioři ocenili možnost nechat
si zdarma změřit krevní tlak nebo hla−
dinu cukru v krvi. Rodiče s dětmi se
potom nejčastěji zastavovali u stánků

PRAŽSKÁ BOTANICKÁ
ZAHRADA
Nádvorní 134 • Praha 7 − Troja
Telefon: 234 14 81 11
E−mail: info@botanicka.cz

ŘÍJEN A LISTOPAD 2007
13. 10. 2007
Workshop: Podzimní aranžování.
Ve výstavním sále tvoříme.
16. 10. − 4. 11. 2007
Zajímavé dřeviny kolem nás.
Fotografická výstava Petra Horáčka ve výs−
tavním sále, denně 9.00 − 17.00 hodin.

Střední a vyšší odborné školy zdravotnické
z Prahy 4, kde se naučili na plyšových hračkách
správně čistit zuby nebo poskytnout první pomoc
svým malým kamarádům,“ řekla zástupkyně
starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Den pro zdraví, připravovaný Odborem kultury
ÚMČ Praha 8, byl letos poprvé zařazen do akce Září
− měsíc biopotravin a jeho součástí proto byla
i prodejní prezentace výrobků z ekologického zemědělství. „Do budoucna bychom se na našich akcích
rádi více zaměřili právě na problematiku zdraví. Odbor zdravotnictví momentálně pracuje na projektu
první pomoci pro rodiče s dětmi. Rodiče, kteří s malými dětmi tráví mnoho času, určitě ocení jednodu−
chou pomůcku, která může rozhodovat o mnohém,“ dodala Ludková.
−pb−, Foto: M. Mařatka

18. 10. 2007
Seznamte se s botanickou
zahradou: Jehličnany.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00 hodin.
Provází Ing. Eduard Chvosta, kurátor sbírky.
27. 10. 2007
Pracovní dílny pro děti
− výroba dýňových zvířátek.
Tentokrát dýně v rukách dětí.
31. 10. 2007
Halloween.
Příšery všech ras, věků a pohlaví na venkovní
expozici.
Právě kvete:
Aptenia
cordifolia.

6. 11. − 25. 11. 2007
Výstava sukulentů.
Výstavu ve Fata Morganě doplní přednášky ve
výstavním sále.
8. 11. 2007
Seznamte se s botanickou
zahradou: Stálezelené rostliny.
Sraz u pokladny venkovní expozice v 16.00
hodin. Provází RNDr. Pavel Sekerka, kurátor
sbírky.
11. 11. 2007
Svatomartinské víno.
Vinice sv. Kláry tradičně s novým vínem.
17. 11. − 2. 12. 2007
O perníku a koření.
Pro obrovský úspěch v roce 2006 se perník
vrací do zahrady...

Virtuální projížďka z Malovanky na Pelc − Ty−
rolku tunelem Blanka v roce 2011.

Sabat k stávající zástavbě v ulici Trojská.
Severní hranici určuje zástavba a areál při ulici
Pod lisem a Povltavská. Dále hranice vede pod
návrším Dlážděnky k ulici V Holešovičkách, po
západním svahu Bílé skály k vjezdu do
železničního tunelu a zpět k Vltavě.
−hš−

Radnice podpoří
Hospic Štrasburk

Monitorovací systém
se rozrůstá
O několik desítek pražských budov více je
v současnosti lépe zabezpečeno pomocí po−
plachového monitorovacího systému hlavní−
ho města Prahy. Ke čtyřem stovkám objektů
přibylo za posledních pět měsíců dalších 38,
které se spoléhají na elektronického hlídače
a pražskou městskou policii.
„Systém nyní v hlavním městě střeží celkem
440 objektů,“ řekl první náměstek primátora
Rudolf Blažek, který má bezpečnost na starosti.
V případě narušení objektu se systém aktivuje
a spustí alarm na centrálním operačním stře−
disku městské policie, poté neprodleně na místo
určení vyjíždí hlídka strážníků která provede
kontrolu objektu a učiní příslušné kroky
k zadržení případného pachatele.
„K narušení objektů došlo v letošním roce
pouze v jedenácti případech, z toho byl v břez−
nu zadržen jeden pachatel přímo při činu,“
sdělil ředitel Městské policie hlavního města
Prahy Vladimír Kotrouš.

Elektronický hlídač je nainstalován převážně
v objektech hlavního města Prahy a městských
částí, využívají jej ale i školy, muzea, domy
s pečovatelskou službou, domy pro seniory či
osoby zvláště těžce zdravotně postižené. −red−

Na Korábě mají novou počítačovou učebnu
Základní škola Na Korábě otevřela již
druhou učebnu informačních technologií.
Akci, která proběhla ve slavnostním duchu,
přišel podpořit Zbyněk Novotný, poslanec
PČR a zúčastnili se i zástupci společnosti
ECM, sponzora počítačů a operačních sys−
témů, z nichž byla učebna vytvořena.

Před samotným otevřením učebny si hosté prohlédli
interiér školy včetně první učebny IT, kde se krátce
seznámili s probíhající výukou. Poté přešli do auly školy,
kde kdysi byla školní kaple a zde se dozvěděli něco
z dlouhé a velmi barvité historie školní budovy.
Následoval hlavní bod odpoledního programu −
slavnostní otevření nové učebny IT, kde před zraky
shromážděných žáků, učitelů, vedení školy a hostů přestřihla slavnostně pásku slečna Blažková, zástupce
společnosti ECM a tím zahájila její provoz.
Při krátké besedě spojené s občerstvením dostali hosté dárek v podobě DVD se zdigitalizovanými kro−
nikami školy od jejího počátku až dodnes. Celou akci, od samotného nápadu, přes vyjednání počítačů,
vytvoření propagační kampaně, až po organizaci slavnostního otevření provedl Jiří Cirkovský.
V neposlední řadě děkujeme firmě Jarris za sestavení a zprovoznění počítačové sítě. Fotografie z akce
Jiří Cirkovský, ředitel školy
k vidění na www.zsnakorabe.cz.

Prahy 8 daruje občanskému sdružení Hospic
Štrasburk padesát tisíc korun. Peníze jsou
určeny na zakoupení zdravotnického mate−
riálu a hygienických pomůcek, které nejsou
hrazeny zdravotními pojišťovnami.
„Finanční podporu hospici, který se stará
i o naše spoluobčany, napříště zahrneme do roz−
počtů Městské části Praha 8. Ovšem skutečnost,
že pro podobná zařízení stále nejsou vyřešena
pravidla financování, je tristní. Jejich služeb
bychom si měli vážit, ne je nechat bojovat o kaž−
dou korunu,“ řekla zástupkyně starosty Vla−
dimíra Ludková.
Občanské sdružení Hospic Štrasburk, Boh−
nická 12, Praha 8, provozuje jediný hospic

v Praze. Zaměřuje se na klienty s onkologickými
chorobami, jeho kapacita je 25 lůžek. Svoji čin−
nost zahájil v roce 1998. Průměrné náklady na
lůžko a den jsou 1860 Kč, z toho je zdravotními
pojišťovnami uhrazeno zhruba 1100 Kč, 350 Kč
je denní příspěvek pacienta. Zbývající částka,
zhruba 410 Kč, je zajišťována z dotací, grantů,
darů a podobně.
−hš−
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JISKRA − DIVADLO
KARLA HACKERA

Divadlo Karla Hackera prošlo celkovou rekonstrukcí

www.divadlokh.cz
ŘÍJEN 2007

Pomoc v péči o stárnoucí rodiče
Nacházíte se v situaci, kdy je Váš stárnoucí rodič nebo jiný příbuzný odkázán na péči rodiny?
Vy však pracujete nebo si potřebujete vydechnout? Právě pro vás jsou v osmé městské části
zřízeny dva denní stacionáře − v Karlíně (při Obvodním ústavu sociálně zdravotnických služeb)
a v Kobylisích (při Gerontologickém centru).
Denní stacionář je zařízením, ve kterém je poskytována odborná péče u osob se sníženou sobě−
stačností z důvodu věku, zdravotního stavu nebo chronického duševního onemocnění. Stacionář tak
doplňuje a mnohdy ulehčuje dlouhodobou rodinnou péči, čímž umožňuje alespoň částečné
zachování životního stylu, vč. možnosti setrvání v zaměstnání. Jejich provoz je zajištěn od sedmé
do šesté hodiny večerní. Celodenní péče a aktivizační program vycházející z individuálních potřeb
a schopností člověka vytváří
přirozený rytmus života a před−
chází zdravotním problémům.
Náplň dne ve stacionáři definuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. Den je tak
přirozeně rozdělen mezi základní péči, společné stravování, terapii a zábavu. Základní
činnosti pak mohou být dle domluvy doplněny o nadstandardní služby, například masáž
či pedikúru. Nadstandard se odvíjí od možnosti konkrétního zařízení.
Pobyt ve stacionáři je dobrovolný, smluvně potvrzený. Pokud je však zřejmé, že peču−
jící rodina nečiní na klienta nátlak, ale ten se brání pouze ze strachu z neznámého, je
vhodné postupné navykání si třeba i za přítomnosti rodiny. Samozřejmě pobyt není vhod−
ný pro všechny osoby, není však důvod se již předem bez zažité zkušenosti zbavovat této
kvalitní formy pomoci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení zřízené MČ Praha 8, je služba určena přede−
vším obyvatelům městské části. V případě volné kapacity lze zřídit docházku i dalších
obyvatel. Další rozdíly dle trvalého bydliště lze najít v platbách a možnosti dopravy.
Klient dochází do stacionáře nejčastěji v doprovodu, pro obyvatele Prahy 8 lze však do−

jednat i odvoz. Úhrada za pobyt se pak u obyvatel z jiné lokality
navyšuje. Stacionáře pro seniory v osmé městské části − to je nejen pří−
jemné prostředí, ochotný personál, ale především jistota, že o našeho
příbuzného je řádně postaráno. Podrobnější informace a kontakty
naleznete na internetových stránkách Prahy 8 www.praha8.cz, v kate−
gorii „Zdravotnictví a sociální služby“ v odkaze "Příspěvkové organi−
zace MČ Praha 8".
Vladimíra Ludková, zástupkyně starosty

(Placená inzerce)

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
14. 10. NE 10.00 hod.
DVANÁCT MĚSÍCŮ.
LD Jiskra.
17. 10. ST 9.00 a 10.30 hod.
KONCERT PRO NAKRESLENOU
PRINCEZNU.
Hudební pohádka Karla Daňhela.
18. 10. ČT 14.00 hod.
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI.
Pohádková hra o síle malých myšáků
a bezmoci nadutých kocourů.
Hraje divadlo Minaret.
19. 10. PÁ 9.00 a 10.30 hod.
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI.
20. 10. SO 15.00 hod.
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI.
21. 10. NE 10.00 hod.
DVANÁCT
MĚSÍCŮ.
LD Jiskra.
22. 10. PO 10.00 hod.
KLUB
ZTRACENÝCH
TALENTŮ.
Písničky z kaba−
retů v TEREZÍNSKÉM GHETTU.
Rekonstrukce kabaretních
vystoupení líčí každodenní život
v ghettu s humornou nadsázkou
a sebeironií. Je poctou všem umělcům,
kteří důsledkem dějinných událostí
ztratili nejen svůj talent, ale i právo žít.
Zpívají a tančí K. Dušková, H. Frejková,
I. Šebo, na klavír doprovází J. Toufar.
27. 10. SO 15.00 hod.
O KLUKOVI, KTERÝ
NEUMĚL ZLOBIT.
V autorské režii A. Goldflama hraje
divadlo LOKVAR.
28. 10. NE 10.00 hod.
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
LD Jiskra.
29. 10. PO 10.00 hod.
PATRICK TOMAS ZPÍVÁ J. BRELA.
Koncert francouzského šansoniéra.
Ve spolupráci s GALERIÍ LA FEMME.

V průběhu letošních divadelních prázdnin vystřídali v prostorách scény Městské části Praha 8
umělce dělníci nejrůznějších profesí. Interiéry Divadla Karla Hackera v Klapkově ulici
v Kobylisích prošly po letech celkovou rekonstrukcí. „Náklady na výměnu hlediště, opravu
sedadel, vymalování a výměnu veškeré elektroinstalace dosáhly výše 335 tisíc korun,“ shrnula více
než dvouměsíční opravy zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Počet sedadel v divadélku se po rekonstrukci mírně snížil, výměnou za větší pohodlí diváků, kteří dnes
mají dostatek místa na nohy. „Elevace, neboli stoupání řad sedadel, zůstala stejná, ale pod sedačkami
nezůstal obrazně řečeno kámen na kameni,“ přiblížila rekonstrukci vedoucí divadla Iva Hejná. Zbrusu
nové jsou podlahy v celém sále, nosníky pod nimi a samozřejmě i koberec.
Divadlo Karla Hackera má od září také své vlastní internetové stránky, na kterých najdete nejen aktuální
program a podrobnosti k jednotlivým představením, ale i podrobnosti k průběhu letní opravy, otevírací hodiny pokladny nebo přehlednou mapu, kde přesně divadel−
ní scénu Městské části Praha 8 najdete. „Obsah stránek www.divadlokh.cz budeme postupně doplňovat fotografiemi z jednotlivých představení a v průběhu příštího
roku bychom chtěli zavést i elektronický systém rezervací,“ dodal vedoucí odboru kultury Petr Bambas.
−roa−, Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka

VEČERNÍ POŘAD PRO DOSPĚLÉ
15. 10. PO 19.30 hod.
OMÁMENÝ KOLOTOČ.
Deset dialogů o milostném kolotoči
mezi muži a ženami
vtipně roztáčejí Vanda Hybnerová
a Saša Rašilov.
22. 10. PO 19.30 hod.
KLUB ZTRACENÝCH TALENTŮ.
Písničky z kabaretů v TEREZÍNSKÉM
GHETTU. Rekonstrukce kabaretních
vystoupení líčí každodenní život
v ghettu s humornou nadsázkou
a sebeironií. Je poctou všem umělcům,
kteří důsledkem dějinných událostí
ztratili nejen svůj talent, ale i právo žít.
Zpívají a tančí K. Dušková, H. Frejková,
I. Šebo, na klavír doprovází J. Toufar.
29. 10. PO 19.30 hod.
PATRICK TOMAS
ZPÍVÁ J. BRELA.
Koncert francouzského šansoniéra.
Ve spolupráci s GALERIÍ LA FEMME.
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Zásady postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města
Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 (dále jen „Zásady“)

1.2. Vybrané bytové domy uvedené
v seznamu budou nabízeny k prodeji jako
technologický celek s ohledem na staveb−
ně technické řešení a funkční samostat−
nost, včetně zastavěných a funkčně spja−
tých pozemků (bytové domy a pozemky
budou dále označovány též jako „nemo−
vitosti“) právnické osobě založené stáva−
jícími oprávněnými nájemci bytu
v konkrétním bytovém domě (dále jen
„kupující“). V odůvodněných případech
bude bytový dům (technologický celek)
prodán bez zastavěných pozemků.

1.4. O záměru a způsobu prodeje nemovi−
tostí dle těchto Zásad (dále jen „záměr“)
rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 8
v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.
o Hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o Hlavním městě Praze“) a vyhláškou
č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává
Statut Hlavního města Prahy, ve znění

1.7. Kupující bude dále povinen uzavřít
společně s kupní smlouvou i smlouvu
o správě a provozu převáděných nemovi−
tostí po dobu od podání návrhu na vklad

předpokládané výše postupovaných po−
hledávek a s povinností uzavřít smlouvu
o správě a provozu převáděných nemovi−
tostí podle odst. 1.7. Zásad.
Foto: M. Mařatka

1.3. MČ Praha 8 se těmito Zásadami
nezavazuje k tomu, že v případě nezájmu
nájemců o koupi nemovitostí zůstanou
tyto nemovitosti i nadále ve vlastnictví
Hl. m. Prahy, respektive ve svěřené
správě MČ Praha 8.

pohledávek zaváže, že ostatní podmínky
smlouvy o postoupení pohledávek podle
tohoto odstavce Zásad budou totožné
s podmínkami smlouvy o postoupení po−
hledávek dle předchozího odstavce. Cena
za pohledávky postoupené na základě
smlouvy o postoupení pohledávek dle
tohoto odstavce bude dále označována
jako „druhá část ceny postoupených
pohledávek“.

1.6. Kupující bude povinen uzavřít spo−
lečně s kupní smlouvou i smlouvu
budoucí o postoupení pohledávek, kterou
se zaváže, že do 30 dnů od doručení
výzvy MČ Praha 8 uzavře s MČ jako
postupitelem smlouvu o úplatném po−
stoupení pohledávek na dlužné nájemné,
vyúčtování služeb poskytovaných v sou−
vislosti s užíváním bytu nebo nebytového
prostoru vč. předepsaných záloh na služ−
by, příp. bezdůvodného obohacení a ná−
hrady škody z titulu užívání bytu nebo
nebytového prostoru, smluvních pokut

práva vlastnického k nemovitostem do
katastru nemovitostí v jeho prospěch do
doby fyzického předání nemovitostí
kupujícímu.
1.8. Texty kupní smlouvy, smlouvy o po−
stoupení pohledávek, budoucí smlouvy
o postoupení pohledávek a smlouvy
o správě a provozu převáděných nemovi−
tostí předloží kupujícímu MČ Praha 8
a jsou pro kupujícího závazné.
1.9. V případě, že kupující nesplní
jakékoli podmínky dle těchto Zásad
řádně a včas, zejména že neuzavře urči−
tou smlouvu či neuhradí platbu, ke které
se zavázal, bude MČ Praha 8 oprávněna
od kupní smlouvy i od ostatních smluv
dle těchto Zásad odstoupit.

Foto: M. Mařatka

Článek 2.
Vymezení základních pojmů

pozdějších předpisů (dále jen „Statut“).
Bez předchozího schválení záměru Zas−
tupitelstvem MČ Praha 8 nemůže MČ
Praha 8 záměry prodeje bytových domů
dle těchto Zásad realizovat. Záměr prode−
je nemovitostí konkrétní právnické osobě
bude před jejich schválením Zastupitel−
stvem MČ Praha 8 zveřejněn zákonným
způsobem na úřední desce MČ Praha 8.
V případech stanovených v ust. § 18
Statutu bude MČ Praha 8 taktéž povinna
záměr oznámit Hl. m. Praha a dále po−
stupovat podle ust. § 18 Statutu.
1.5. Kupující bude povinen uzavřít spo−
lečně s kupní smlouvou (nebo i kdykoli
předtím na základě uvážení a v termínu
stanoveném MČ Praha 8) i smlouvu
o úplatném postoupení pohledávek na
dlužné nájemné, vyúčtování služeb
poskytovaných v souvislosti s užíváním
bytu nebo nebytového prostoru vč. pře−
depsaných záloh na služby, příp. bez−

Foto: M. Mařatka

1.1. Městská část Praha 8 (dále jen „MČ
Praha 8“) připravila koncepci prodeje
bytových domů ve vlastnictví obce
Hlavního města Prahy (dále jen „Hl. m.
Prahy“), svěřených do správy MČ Praha
8, dle seznamu vybraných bytových
domů, který je vypracován komisí Rady
Městské části Praha 8 pro obecní majetek
a odsouhlasen Radou MČ Praha 8 a
následně schválen Zastupitelstvem MČ
Praha 8. Poté budou Zásady a seznam
vybraných bytových domů zveřejněny na
úřední desce MČ Praha 8 a dále pak na
internetových stránkách www.praha8.cz
a otištěny v novinách městské části Os−
mička.

důvodného obohacení a náhrady škody
z titulu užívání bytu nebo nebytového
prostoru, smluvních pokut a poplatků
z prodlení, to vše včetně příslušenství
a nákladů spojených s vymáháním těchto
pohledávek, pohledávek existujících
k datu stanovenému MČ Praha 8 ve
smlouvě o postoupení pohledávek, ma−
ximálně však do výše 300 000,− Kč za
jednoho dlužníka, který bude ke dni pod−
pisu kupní smlouvy byt popřípadě neby−
tový prostor užívat. Cena postoupených
pohledávek se bude rovnat výši jistiny
plus příslušenství (dále jen „první část
ceny postoupených pohledávek“).

a poplatků z prodlení, to vše včetně přís−
lušenství a nákladů spojených s vymá−
háním těchto pohledávek, vzniklých ode
dne následujícího po dni stanoveném MČ
ve smlouvě o postoupení pohledávek dle
odst. 1.5. těchto Zásad do dne podání
návrhu na vklad vlastnického práva dle
kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
maximálně však do výše 300 000,− Kč za
jednoho dlužníka, který bude byt, popří−
padě nebytový prostor ke dni podpisu
kupní smlouvy užívat, snížené o výši
pohledávek, které budou na kupujícího
postoupeny dle smlouvy o postoupení
pohledávek podle odst. 1.5. těchto Zásad.
V případě, že této výzvě nevyhoví, bude
kupující povinen zaplatit MČ Praha 8
smluvní pokutu ve výši 1000,− Kč za
každý, byť i jen započatý, den prodlení,
a MČ Praha 8 bude oprávněna od kupní
smlouvy i od ostatních smluv uzavíra−
ných dle těchto Zásad odstoupit. Kupující
se dále ve smlouvě budoucí o postoupení

2.1. Oprávněným nájemcem je ten, kdo
má platnou nájemní smlouvu k bytu
v bytovém domě nabízeném k prodeji
a nemá k datu, kdy mu byla zaslána
výzva k projevení zájmu o koupi
bytového domu dle bodu 3.2.1. těchto
Zásad, žádné závazky vůči MČ Praha 8
z titulu dlužného nájemného, vyúčtování
služeb poskytovaných v souvislosti
s užíváním bytu vč. předepsaných zálo−
hových plateb na služby, příp. bezdůvod−
ného obohacení a náhrady škody z titulu
užívání bytu, smluvních pokut a poplatků
z prodlení, včetně příslušenství a nákladů
spojených s vymáháním těchto pohle−
dávek a současně s ním není veden soud−
ní spor o přivolení k výpovědi z nájmu
bytu a nebo soudní spor o vyklizení bytu
a není mu dána výpověď z nájmu bytu.
Společní nájemci bytu v bytovém domě
budou pro účely těchto Zásad považováni
za jednoho oprávněného nájemce.
2.2. Pozemkem funkčně spjatým se ro−
zumí pozemek, který je nezbytný
k zajištění přístupu k prodávané nemovi−
tosti (nikoliv veřejná komunikace ani
veřejné prostranství) nebo pozemek
plnící doplňkové funkce domu (např.
zahrada), ke kterému je přístup pouze
z prodávaného bytového domu a který
Hl. m. Praha jako vlastník svěřila do
správy MČ Praha 8.
2.3. Pro potřeby prodeje celých by−
tových domů (technologických celků)
kupujícímu se podlahovou plochou bytu
rozumí celková podlahová plocha všech
místností bytu včetně balkonů, lodžií

a sklepních kójí, uvedených v eviden−
čním listu bytu.
Článek 3.
Podmínky a způsob prodeje
3.1. Zastupitelstvo MČ Praha 8 rozhodne
o záměru a způsobu prodeje konkrétních
nemovitostí v souladu se zákonem o Hlav−
ním městě Praze a Statutem Hl. m. Prahy.
3.2. Prodej vybraných bytových domů
(technologických celků) kupujícímu se
bude uskutečňovat podle následujících
zásad:

3.2.2. Oprávnění nájemci jsou povinni do
60 dnů ode dne doručení, popřípadě ode
dne uložení poštovní zásilky na poště,
výzvy uvedené v odstavci 3.2.1. těchto
Zásad písemně vyjádřit svůj zájem
o koupi bytového domu (viz příloha č. 1
těchto Zásad) a společně s ostatními
oprávněnými nájemci o koupi předložit
písemné čestné prohlášení k povinnosti
založit právnickou osobu spolu s ozna−
čením min. 3 osob z řad oprávněných
nájemců pověřenými k dalšímu jednání
za oprávněné nájemce, kteří projevili
zájem o koupi bytového domu (viz přílo−
ha č. 2 těchto Zásad) (dále jen „zájemci“).
3.2.3. Bytový dům (technologický celek)
lze prodat pouze právnické osobě za−
ložené minimálně polovinou nájemců
všech bytů v daném bytovém domě
(technologickém celku). Všichni členové
této právnické osoby musejí být opráv−
něnými nájemci, přičemž jiní zakladatelé
se nepřipouští.

3.2.1. Oprávnění nájemci vybraných by−
tových domů budou seznámeni s usne−
sením Zastupitelstva MČ Praha 8
o záměru prodeje vybraných bytových
domů a s usnesením Rady MČ Praha 8,
kterým byl schválen harmonogram etap
prodeje vybraných bytových domů (tech−

3.2.4. Do 60 dnů po uplynutí lhůty dle
odstavce 3.2.2. těchto Zásad MČ Praha 8
sdělí zájemcům, zda je možné v procesu
směřujícím k odkoupení daných nemovi−
tostí pokračovat. Ode dne doručení,
popřípadě ode dne uložení poštovní zá−
silky na poště, tohoto dopisu počíná běžet
lhůta 90 dní určená k zápisu kupujícího
do obchodního rejstříku.

nologických celků). Současně obdrží
výzvu k projevení zájmu o koupi by−
tového domu, ve které budou seznámeni
s dalšími podmínkami prodeje, zejména
pak s kupní cenou a s povinností učinit
písemné čestné prohlášení, kterým se
spolu s ostatními oprávněnými nájemci
majícími zájem o koupi bytového domu
zaváží k založení právnické osoby. Dále
budou seznámeni s nutností převzetí
pohledávek dle odst. 1.5. a 1.6. Zásad, vč.

3.2.5. Ve lhůtě stanovené odst. 3.2.4.
těchto Zásad pro kupujícího (90 dní) jsou
zástupci kupujícího povinni předložit
MČ Praha 8 výpis kupujícího z obchod−
ního rejstříku. Zároveň ve stejné lhůtě
jsou zástupci kupujícího povinni složit
jistinu ve výši 5 000,− Kč za každý byt
prodávaného bytového domu (dále jen
„jistina“), a to převodem na účet MČ
Praha 8, specifikovaný ve sdělení dle
odst. 3.2.4.

Foto: M. Mařatka

Článek 1.
Obecná ustanovení
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4.3. Je−li součástí nabízených nemovitostí
vedlejší stavba funkčně spjatá Cvs,
bude její cena stanovena též znaleckým
posudkem podle zákona o oceňování
majetku platného v době prodeje nemovi−
tostí, toho času č. 151/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a zahrnuta do ceny
kupní.

kupní smlouvy kupujícím. Složená jistina
dle odst. 3.2.5. se započítává do této hod−
noty;

4.4. Kupní cena nabízené nemovitosti je
součtem vyjádřeným vzorcem:

5.2. Kupující uhradí prodávajícímu cenu
postoupených pohledávek takto:

Ck = Cz + Cp + Cs + Cvs

5.2.1. první část ceny postoupených po−
hledávek, tj. pohledávek vzniklých do
dne staveného MČ Praha 8 ve smlouvě
o postoupení pohledávek podle odst. 1.5.

Ck kupní cena
Cz základní cena bytového domu

5.1.2. zbývající část kupní ceny uhradí
kupující na účet MČ Praha 8 uvedený
v kupní smlouvě nejpozději do 3 měsíců
ode dne podpisu kupní smlouvy.

Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka

Foto: M. Mařatka

3.2.9. Převáděné nemovitosti budou pře−
dány zástupcem MČ Praha 8 kupujícímu
v nejbližším možném termínu po podání
návrhu na vklad vlastnického práva dle
kupní smlouvy do katastru nemovitostí
tak, jak to umožní lhůty dodavatelů
pro převod smluv na služby spojené
s užíváním bytů na kupujícího, nejpoz−
ději však do 70 dnů od doručení rozhod−
nutí katastrálního úřadu, jímž se povoluje
vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí k bytovému domu ve pros−
pěch kupujícího, a to tak, aby k předání
došlo k poslednímu dni v měsíci. O pře−
dání a převzetí nemovitostí bude pořízen
písemný „Protokol o předání a převzetí
nemovitostí“, podepsaný zástupci obou
smluvních stran. V tomto předávacím
protokolu budou upřesněny lhůty pro
vyúčtování nájemného a služeb spo−
jených s užíváním bytů. Nebezpečí škody
na bytovém domě přejde na kupujícího
dnem podání návrhu na vklad vlastnic−
kého práva dle kupní smlouvy do katastru
nemovitostí.

těchto Zásad, nejpozději do 3 měsíců ode
dne podpisu této smlouvy;

3.2.7. V případě, že kupní smlouva, smlou−
va o postoupení pohledávek, budoucí
smlouva o postoupení pohledávek nebo
smlouva o správě a provozu převáděných
nemovitostí nebude ze strany kupujícího
podepsána a doručena do podatelny
Úřadu MČ Praha 8 do 30 dnů ode dne
doručení těchto smluv kupujícímu, bude
mít MČ Praha 8 nárok na smluvní poku−
tu ve výši jistiny, kterou bude oprávněna
proti této jistině jednostranně započíst.

3.2.8. Do 30 dnů po podpisu kupní smlou−
vy Městskou částí Praha 8 požádá MČ
Praha 8 Magistrát hlavního města Prahy
o souhlas a ověření návrhu na vklad
vlastnického práva dle kupní smlouvy
do katastru nemovitostí. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovi−
tostí bude podán prodávajícím nej−
později do 30 dnů ode dne obdržení
(doručení) návrhu na vklad opatřeného
ověřením správnosti/souhlasem Magis−
trátu hlavního města Prahy a po připsání
celé kupní ceny stanovené dle článku 4.
těchto Zásad a první části ceny postou−
pených pohledávek na účet MČ Praha 8.
Poplatky z návrhu na vklad a daň z převo−
du nemovitostí zaplatí MČ Praha 8.

Průzkum zájmu z řad stávajících nájemců
o privatizaci bytového fondu MČ Praha 8
příloha k Zásadám č. 1
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JMÉNO
PŘÍJMENÍ

Č. BYTOVÉ JEDNOTKY

O PRIVATIZACI BYTOVÉHO FONDU ZÁJEM:

MÁM

Článek 6.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem
schválení Zastupitelstvem MČ Prahy 8
(usnesením).

Článek 4.
Stanovení ceny
4.1. Základní cena Cz nabízeného byto−
vého domu bude stanovena znaleckým
posudkem podle zákona o oceňování
majetku platného v době prodeje nemovi−
tostí, toho času č. 151/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
4.2. Cena pozemků zastavěných Cp by−
tovým domem a pozemků funkčně
spjatých Cs bude stanovena znaleckým
posudkem podle příslušného zákona toho
času č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

PODPIS

V PRAZE DNE

Článek 5.
Platební podmínky

6.3. Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo
tyto Zásady svým usnesením č. 0028/5.
ZMČ/2007 ze dne 19. září 2007.

5.1. Kupující uhradí MČ Praha 8 kupní
cenu stanovenou dle čl. 4. těchto Zásad
takto:
5.1.1. minimálně 25 % kupní ceny uhradí
kupující na účet MČ Praha 8 uvedený
v kupní smlouvě do 30 dnů od podpisu

Josef Nosek v.r.
Starosta Městské části Praha 8

NEMÁM

MY, NÍŽE PODEPSANÍ PROHLAŠUJEME, ŽE V TERMÍNU STANOVENÉM V ODST. 3.2.4. ZÁSAD PRO PRODEJ
BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉHO DO SPRÁVY MČ PRAHA 8 (USNESENÍ ZASTUPI−
TELSTVA MČ PRAHA 8 Č. XX/ZMČ/2007 ZE DNE XX.XX.2007) ZALOŽÍME PRÁVNICKOU OSOBU, KUPUJÍCÍHO
BYTOVÉHO DOMU ČP____ STOJÍCÍHO NA POZEMKU PČ. ___ A POZEMKŮ PČ.______, VŠE ZAPSÁNO U KA−
TASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, KATASTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRAHA V KATASTRU
NEMOVITOSTÍ PRO K.Ú. ______ A OBEC PRAHA, A PŘEDLOŽÍME MČ PRAHA 8 VÝPIS TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY
Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU. K DALŠÍMU JEDNÁNÍ O PRODEJI UVEDENÝCH NEMOVITOSTÍ POVĚŘUJEME
NÁJEMCE UVEDENÉ NA PRVNÍCH TŘECH MÍSTECH NÁSLEDUJÍCÍHO SEZNAMU:
NÁJEMCE POVĚŘENÝ JEDNÁNÍM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

PODPIS − POVĚŘENÍ PŘÍJÍMÁM

1.
2.
3.

DATUM

Cp cena zastavěných pozemků
Cs cena funkčně spjatých pozemků
Cvs cena vedlejších staveb
4.5. Metodu pro ocenění majetku pro
účely kupní smlouvy stanoví MČ Praha 8.

6.2. Tyto Zásady nahrazují, všechny
dosavadní způsoby privatizace bytového
fondu MČ Praha 8 (ruší předchozí Zá−
sady a seznamy domů určených k privati−
zaci).

Čestné prohlášení pro potřeby prodeje bytových
příloha k Zásadám č. 2
domů (technologických celků) právnické osobě dle těchto Zásad

ADRESA

NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

5.2.2. druhou část ceny postoupených
pohledávek, tj. pohledávek vzniklých ode
dne následujícího po dni stanoveném MČ
ve smlouvě o postoupení pohledávek dle
odst. 1.6. těchto Zásad do dne podání
návrhu na vklad vlastnického práva dle
kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
do 30 dnů od podpisu smlouvy o po−
stoupení pohledávek dle odst. 1.6. Zásad
kupujícím.

Foto: M. Mařatka

3.2.6. Do 120 dnů poté, co kupující před−
loží MČ Praha 8 výpis z obchodního
rejstříku kupujícího a po složení jistiny
dle odst. 3.2.5. těchto Zásad, rozhodne
Zastupitelstvo MČ Praha 8 o převodu
nemovitostí konkrétní právnické osobě,
založené výhradně zájemci. V případě
schválení převodu nemovitostí Zastu−
pitelstvem MČ Praha 8 zašle MČ Praha 8
kupujícímu k podpisu návrh kupní
smlouvy, a smlouvy o postoupení po−
hledávek v souladu s odst. 1.5. těchto
Zásad a budoucí smlouvy o postoupení
pohledávek v souladu s odst. 1.6. těchto
Zásad a smlouvy o správě a provozu
převáděných nemovitostí v souladu
s odst. 1.7. těchto Zásad, pokud se smluvní
strany písemně nedohodnou na jiné lhůtě.

OSTATNÍ NÁJEMCI
4.
5.
6.
...

inform
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ukázk
příloh
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Seznam vybraných bytových domů navržených k prodeji spolu se zastavěnými
a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založenými stávajícími
oprávněnými nájemci bytů dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve
vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 8
k.ú. Libeň

Foto: M. Mařatka

k.ú. Kobylisy, Troja

k.ú. Kobylisy
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Souhrnné informace o prodeji bytových domů

k.ú. Kobylisy, Troja

Městská část Praha 8 připravila koncepci prodeje bytových domů ve vlastnictví obce Hlavního
města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8, dle Zásad a seznamu vybraných bytových domů.
Vybrané bytové domy uvedené v seznamu budou nabízeny k prodeji jako technologické celky spolu
se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám.
Právnická osoba bude založena stávajícími oprávněnými
nájemci bytu v daném bytovém domě .
Oprávněným nájemcem je ten, kdo má platnou nájemní smlouvu k bytu v bytovém domě nabízeném
k prodeji a nemá k datu, kdy mu byla zaslána závazná výzva k projevení zájmu o koupi bytového
domu, žádné finanční závazky vůči MČ Praha 8 v souvislosti s užíváním bytu.
Bytový dům (technologický celek) lze prodat pouze právnické osobě založené minimálně polovinou
oprávněných nájemců všech bytů v daném bytovém domě (technologickém celku).
Podmínky a způsob
prodeje bytových domů
• Oprávnění nájemci vybraných bytových domů obdrží výzvu k projevení zájmu o koupi bytového
domu, kterou vyplněnou doručí MČ Praha 8 a současně předloží písemné čestné prohlášení,
kterým se zavazují k založení právnické osoby.
• Po předložení výpisu právnické osoby a složení jistiny ve výši 5 000,− Kč za každý byt prodávaného
bytového domu rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 8 o převodu nemovitostí konkrétní právnické
osobě, založené výhradně oprávněnými nájemci.
• Po podpisu kupní smlouvy, opatření souhlasu MHMP a po připsání celé kupní ceny bude
MČ Praha 8 podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
• Převáděné nemovitosti budou předány zástupcem MČ Praha 8 kupujícímu v nejbližším možném
termínu po podání návrhu na vklad vlastnického práva.
Cena nabízeného bytového domu (technologického celku) spolu se zastavěnými a funkčně spjatý−
mi pozemky bude stanovena znaleckým posudkem podle zákona o oceňování majetku platného
v době prodeje nemovitostí, toho času č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V odhadní ceně za 1 m2 podlahové plochy je zahrnut i příslušný podíl nebytových prostor, není však
započtena cena zastavěného pozemku, která se uvádí zvlášť. Pozemky, u kterých nejsou vyjasněny
majetkoprávní vztahy, nejsou v této fázi předmětem prodeje a budou nabídnuty dodatečně. V ceně také
nejsou započteny případné váznoucí pohledávky. Cena za 1 m2 podlahové plochy bytu, která bude uve−
dena ve výzvě, vychází z předpokladu, že členem právnické osoby se stane 100% nájemníků.
Vzhledem k tomu, že budou prodávány pouze technologické celky, nikoli jednotlivé byty, budou do
ceny celku zahrnuty také ceny těch bytů, jejichž nájemníci nebudou mít zájem stát se členy právnické
osoby. Tito nájemníci se pak stanou nájemníky právnické osoby za stejných podmínek, které měli v dané
době sjednány nájemní smlouvou s Městskou částí Praha 8. Členové právnické osoby se stanou spolu−
vlastníky těchto bytů. Radnice doporučuje, aby nájemníci jako formu právnické osoby zvolili družstvo.
Pro potřeby nově vznikajících právnických osob umožní MČ Praha 8 za symbolický nájem pronájem
zasedacího sálu v Kulturním domě Krakov.

Foto: M. Mařatka

V rámci větší informovanosti občanů zprovozníme na
internetových stránkách www.praha8.cz odkaz
o prodeji bytových domů, ve kterém se budeme snažit
přinášet potřebné informace stavu a průběhu prode−
je, dále např. kroky nutné k založení družstva,
vzorové stanovy družstva, možnosti financo−
vání koupě bytového domu, atd.. Tyto
informace budeme pravidelně zveřej−
ňovat i v novinách městské části
Osmička.

?

ANKETA / Radnice Prahy 8 se rozhodla zahájit rozsáhlý
prodej bytů. Cena bude pravděpodobně výrazně nižší
než tržní. Měli by lidé takovou nabídku využít?

Jakub Žlebek,
RE/MAX −
Premium
Samozřejmě, inves−
tice do vlastního
bydlení a potažmo
do nemovitostí je
jedna z nejdůleži−
tějších a nejjistěj−
ších investic. V Praze cena bytů neustále
roste, pronájem bytu není levná zaleži−
tost a regulované nájemné se bude pos−
tupně zvedat, až se vyrovná nájmu tržní−
mu. Proto vlastní byt či jiná nemovitost
k bydlení ušetří podstatnou část rodin−
ného rozpočtu a investice do ní vložená
neustále roste.
Jakub Sedmihradský,
Lexxus
Každopádně ano, pokud jim to situa−ce
jen trochu dovolí. Výhodně získají
majetek, ve kterém budou mít zároveň
investované peníze. I když to bude
z části například hypoteční úvěr, díky

nízkým úrokovým sazbám hypotečních
úvěrů a vysokému tempu růstu cen
nemovitostí v Praze, se jim bude jejich
investice zhodnocovat. Díky tomu, že
tito lidé koupí „svůj“ byt za nižší nežli
tržní cenu, budou navždy zvýhodněni
oproti ostatním a ne−
měly by je tedy
ohrozit mírné sta−
gnace trhu. Ty mo−
hou přirozeně kdy−
koliv přijít. Na trhu
je však patrný rych−
lý růst zahraničních
investic v bytovém
sektoru a zároveň
závratně rostoucí stavební náklady de−
veloperů. Spíše proto očekávám další
růst cen, zejména pak nových a kvalit−
ních bytů.
Kateřina Nohelová,
Realitní poradna
Z pohledu realitní kanceláře a znalosti
vývoje bydlení v Praze nabídku Městské

části Prahy 8 určitě doporučujeme.
A proč? Praha 8 patří mezi oblíbené
lokality k bydlení a byty zde se dají
téměř zařadit me−
zi takzvané pod−
pultovky. Nabíd−
ku ještě výrazně
zatraktivní sku−
tečnost, že cena
bude zřejmě vý−
razně nižší než
aktuální tržní.
Média hovoří o realitní bublině, ale
faktem je, že ceny bytů v Praze stále ros−
tou. Tím chci říci, že se lidé mohou
dostat k cenově velmi dostupnému
bydlení a zároveň investici do budoucna,
a to v dobře známém prostředí, kde žijí
možná celý svůj život. Předpokládám, že
bude v zájmu městské části, aby odpro−
deje probíhaly pružně, bez zbytečných
průtahů. I to může být příjemným
a příznivým důvodem pro odkoupení
obecního bytu.
−tk−
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Cena: 30 Kč/hod (k dopoledním kroužkům)
50 Kč/hod (v jiných časech)
Informace: Mgr. Alena Gotmanovová, tel.: 222
33 38 21.

Karlínské Spektrum
Karlínské náměstí 7, Praha 8 − Karlín
Tel.: 222 33 38 88, fax.: 224 81 57 40
http://spektrum.ddmpraha.cz
www.lodenice−vltava.cz
www.vysokalana.cz

pátek − bazén Lagoon Letňany, Kino
Podsklepeno.
Informace:
Zuzana
Folberová, tel.: 222 33 38 14. Cena:
150 Kč/den.
30. 10. ÚT 16.30 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA
Malování na hedvábí
Zdobení a malování hedvábných
šátků. Informace a přihlášky 2 dny pře−
dem. Kontakt: Kateřina Klímková, tel.: 222
33 38 35. Cena: 50 Kč.

ŘÍJEN − LISTOPAD 2007
12. 10. PÁ 16.00 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA
Hlínování
Pro velký zájem je nutné se
dva dny předem přihlásit.
Kontakt: Dana Kostková,
tel.: 222 33 38 88. Cena:
80 Kč včetně materiálu.
19. 10. PÁ 16.00 hod.
KERAMICKÁ DÍLNA
Glazování
Glazování hotových výrobků z 12. 10. Kontakt:
Dana Kostková, tel.: 222 33 38 88. Cena: zdar−
ma.
20. 10. SO 10.00 hod.
Z PODZEMÍ K OBLAKŮM
Čeká vás doprava historickým parním vlakem
na místo konání, prohlídka expozic Hornického
muzea, procházka dolem Marie, prohlídka pout−
ního místa Svatý Kopeček, vyhlídkové lety
letadlem Andula a samozřejmě ukázky z čin−
ností pražských DDM. Bližší informace: DDM
Praha 5, tel.: 257 32 39 18. Cena: zdarma.

KLUB PODSKLEPENO
Otevírací doba klubu:
PO − PÁ: 9.00 − 22.00 hod.
SO − NE: lze domluvit po telefonické domluvě
Klub Podsklepeno je součástí Domu dětí
a mládeže hl. m. Prahy. Funguje jako
otevřený klub pro Karlín a přilehlé
okolí. Mezi hlavní činnosti patří
pořádání večerních akcí (vy−
stoupení hudebních skupin,
divadelních souborů), uvádění
dopoledních programů pro školy
(diskuse na téma drogy, xenofo−
bie, rasismus, pouštění filmů).
Během odpoledne a podvečera
u nás zkouší hudební kapely.

2. 11. PÁ 16.00 hod.
HALLOWEENSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro děti a rodiče.
Pohádka, rej masek, soutěže. Cena:
zdarma.
13. 11. ÚT 16.30 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA
Tisk na textil
Informace a přihlášky 2 dny předem. Kontakt:
Kateřina Klímková, tel.: 222 33 38 35. Cena:
50 Kč.

Praha 8 bude poprvé
udělovat vlastní ocenění
Do posledního dne letošního roku přijímá rad−
nice Prahy 8 návrhy na udělení ocenění
„Purpurová oktáva“ a „Zlatá oktáva“. Návrhy
je možné podat osobně nebo poslat poštou na
podatelnu ÚMČ Praha 8, Zenklova 1 / 35,
Praha 8. Obálka musí být vždy označena
„Odbor kultury − Ocenění Prahy 8“. „Ocenění
Zlatá oktáva může být uděleno tomu, kdo výz−
namným způsobem ovlivnil veřejné dění
v Praze 8, a to především ve sportu, kultuře,
vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí
a dalších oblastech veřejného života,“ řekl
vedoucí odboru kultury Petr Bambas. Ocenění
Purpurová oktáva bude uděleno za významný
a mimořádný čin, například za záchranu lid−
ského života.
Ocenění Zlatá oktáva uděluje Městská část Praha
8 zastoupená starostou Josefem Noskem a zástup−
kyní starosty Vladimírou Ludkovou na základě
doporučení hodnotící komise.
Návrhy mohou předkládat občané a instituce
působící na území České republiky, podmínkou je
ale trvalé bydliště jednotlivců nebo skupin,
navrhovaných na udělení ocenění, na území Prahy
8 a to minimálně v kalendářním roce, za který se
ocenění udělují.
Písemný návrh musí obsahovat kategorii
ocenění, jméno a příjmení osoby navržené na
ocenění, titul, kontaktní adresu a stručné zdůvod−
nění navrhovaného ocenění.
−pb−

Kontaktní centrum Kostička
Hlídání dětí v naší herně Kostička − hry, pohád−
ky, malování, bazének s kuličkami…

25. 10. a 26. 10. ČT a PÁ
BRAMBORÁKY
Příměstský tábor
Celodenní programy pro děti se zajištěným
pedagogickým dozorem a teplým obědem od
9.00 do 16.00 hod.
čtvrtek − lanové centrum, opékání brambor
v Loděnici Vltava, keramika (v případě ne−
hezkého počasí lezecká stěna − boulder)

Libeňský plynojem navštívily stovky lidí
Radnice Prahy 8 letos umožnila široké veřejnosti nahlédnout do prostor libeňského plynojemu. Jedna
z dominant osmé městské části byla přístupná v sobotu 15. září, v rámci letošních Dnů Evropského
dědictví, a to po 55 letech. Zájemci o historii měli šanci v Praze 8 navštívit celkem osm historických
objektů. Největší zájem byl ale jednoznačně o plynojem, ke kterému celý den proudily desítky zájem−
ců o historii a celková návštěvnost se vyšplhala až k tisícovce lidí za jediný den.
V areálu bývalého libeňský plynojemu dnes
sídlí Výzkumný a zkušební letecký ústav, který
si široká veřejnost mohla prohlédnout poprvé
od roku 1952. Výzkumný ústav objekt býva−
lého plynojemu převzal v roce 1949, o rok
později započala výstavba sousedních budov
a v roce 1952 byl celý areál oplocen. Zblízka
byla k vidění nejen obří kopule plynojemu, ale
také aerodynamický tunel, ve kterém pracovní−
ci ústavu zkouší modely letadel nebo jejich
části. Plynojem jako výrazný lidský zásah do
krajiny v minulosti přitahoval zájem malířů,
fotografů a dalších umělců, stal se mimořádně
oblíbeným objektem například pro celou mezi−
válečnou avantgardu. −pb−, foto: M. Mařatka
Přinášíme Vám nabídku nalezených a opuštěných psů, kteří skončili v městském útulku v Troji
(V Zámcích 56, tel.: 283 01 17 11, 233 55 42 42). Nyní se můžete seznámit se psy, kteří v útulku čekají na
skutečný domov − možná právě u vás?

Chcete mě?

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

2091/2007

kříženec dobrmana
pes, 2 roky

hnědá s pálením, krátká

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

2095/2007

silky teriér
fena, 10 let

šedotříslová, standard

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

2085/2007

kříženec jezevčíka
fena, 5 let

černá s pálením, delší

evidenční číslo
plemeno
popis
srst

velikost

velký

velikost

standard

velikost

menší

velikost

nalezen

30. 9. 2007 − vrácen

nalezen

30. 9. 2007 Praha 8

nalezen

29. 9. 2007 − vrácen

nalezen

2056/2007

německý ovčák
pes, 6 let

černá se znaky, standard
standard
24. 9. 2007 Praha 8

Kdo si hraje, nezlobí
I přes velkou nepřízeň počasí navštívily desítky
rodičů s dětmi akci „Kdo si hraje, nezlobí.“ Tu
pořádal Odbor kultury ÚMČ Praha 8 před KD
Krakov na bohnickém sídlišti.
Na historicky první prezentaci se představilo více
než dvacet volnočasových organizací a sdružení
působících v Praze 8. „Akcí jsme chtěli rodičům,
ale i dětem, ulehčit rozhodování o náplni volného
času, které patří k začátku školního roku.
Volnočasové organizace se naopak mohly široké
veřejnosti pochlubit svojí činností,“ přiblížila akci
zástupkyně starosty Vladimíra Ludková. Podle ní
akce byla navzdory deštivému počasí úspěšná
a přislíbila, že její druhý ročník se uskuteční na
začátku září 2008.
−pb−
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Hvězdárna
Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
ŘÍJEN 2007
Otevírací doba: Pondělí 18.00 − 21.00 hod.,
Čtvrtek 20.00 − 22.00 hod., Pátek 19. 10. 20.00
− 22.00 hod., Neděle 14.00 − 16.00 hod.

PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.00 hod.
22. 10. Ing. Jiří Burdych:
To nejzajímavější z Tuniska.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hod.
15. 10. Slunce, Člověk a nebeská
mechanika, Perseus.
29. 10. Hledání harmonie světa, APOLLO 9.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
ČT 20.00 − 22.00 hod., PÁ 19. 10. 20.00 −
22.00 hod., NE14.00 − 16.00 hod. a v PO 15.
a 29. 10. 20.00 − 21.00 hod. za jasného
počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce − povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc − od 18. 10. do 29. 10.
Uran, Neptun − za dobrých podmínek. Dvoj−
hvězdy, vícená−
sobné soustavy −
po celý říjen. Hvěz−
dokupy, mlhoviny,
galaxie − za bez−
měsíčných veče−
rů.
Při nepříznivém
počasí (zataženo)
je možné promít−
nout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny a astronomickou výstavu.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.
mohou hvězdárnu navštívit předem objed−
nané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob −
vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání
filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
Vždy v PO, ÚT, ST, ČT a PÁ v 8.30 a 10.30
hod. pro předem objednané školní výpravy.
Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91
06 44.
VSTUPNÉ / Dospělí: prohlídka + pozorování
20 Kč, přednášky 30 Kč, Mládež, důchodci:
prohlídka + pozorování 10 Kč, přednášky 15 Kč
DOPRAVA / Konečná MHD sídliště Ďáblice
bus 136, 181, 183, tram 10, 17, 24 a 10 min.
pěšky podél hřbitova a pak ulicí Pod
Hvězdárnou do kopce, stanice Ďáblický hřbitov
nebo Květnová bus (od metra C Ládví) 103,
345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou
do kopce, konečná MHD Ďáblice − Šimůnkova
bus 175, 181 a 10 min. pěšky stanice U Spojů
bus 202 a 10 min. pěšky.

Fotbalové Admiře dělají čest její nejmladší naděje
Fotbalová Admira se po dvou letech působení A − týmu
v Přeboru Prahy vrátila do divize a už druhým rokem
hraje ve společnosti divizních mužstev víc než důstojnou
roli. Vedle A − týmu si ovšem pozornost celého klubu
včetně admiráckých příznivců zaslouženě vynutili
i mladí fotbalisté ročníku 2000, kteří sbírají úspěchy jak
v soutěžích, tak na turnajích! V Admiře jim nikdo
neřekne jinak než Vikingové, ostatně, symbol sever−
ského bojovní−
ka nosí kluci
i na svých dresech a mají jej i na klubové vlajce.
Celkově se Vikingové zúčastnili jednadvaceti různých turna−
jů, přičemž desetkrát v nich získali prvenství, třikrát prohráli až
ve finále a pětkrát vybojovali aspoň třetí místo. Na pomyslných
stupních vítězů tak mladí admiráci nestanuli pouze třikrát!
Kromě turnajových zápasů sehráli kluci z Admiry i mnoho
přípravných utkání, v nichž většinou vyhráli.
„Za největší úspěch považuji prvenství v domácím turnaji na
Admiře, kterého se zúčastnilo dvanáct týmů, přičemž zastoupe−
ny byly i takové velkokluby české kopané, jakými jsou Slavia,
Sparta, Bohemians 1905, Slovan Liberec, Viktorie Plzeň, SIAD
Most, SK Kladno a další,“ říká trenér Vikingů, jinak sportovní
manažer Admiry Praha Richard Lapka. „Naše finálové vítězství
2:0 nad plzeňskou Viktorkou se zrodilo v utkání, které mělo
v této věkové kategorii vysoce nadprůměrnou úroveň,“
pokračuje Lapka. Cenné je jistě i prvenství v dlouhodobém tur−
naji zvaném MINICUP, který zorganizoval a uspořádal ČAFC
Praha − Vikingové tu jedenáctkrát vyhráli, jednou remizovali
a pouze jedinkrát byli poraženi. Také vstup do nové sezóny Vikingům vyšel a statečně se perou o čelo ta−
bulky už v řádné soutěži přípravek pořádané Pražským fotbalovým svazem. Na turnaji k 100. výročí
založení Slavoje Vyšehrad si postupně poradili se
Slavií, Duklou, Spartou i samotným Vyšehradem, aby
nakonec zvítězili!
Nesmíme ale zapomenout ani na ty úplně nejmenší
fotbalisty, kterými jsou v Admiře Tygříci − ročník
2001. Tabulku MINICUPU, v němž „zdědili“ účast
právě po Vikinzích, vedou zatím bez jediné prohry
a svému trenérovi Petru Karbanovi dělají také radost.
Na výsledcích Vikingů i Tygříků je vidět, že
v Admiře se pracuje s mládeží velice dobře. A tak patří
poděkování trenérům i realizačním týmům obou týmů
těch nejmenších, fotbalových nadějí.
−ap−, −mt−

JUBILEA
Vzhledem k zákonu o ochraně
osobních údajů, který nám neu−
možňuje získávat údaje o jubilantech
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých
upozorňovali sami. Děkujeme.
Významné jubileum oslavili
SRPEN 2007

Alena a František Kraftovi
oslavili 50 let společného života.
Významné jubileum slaví
ŘÍJEN 2007
Věra a Ladislav Lipšovi
slaví 60 let společného života.

Anna Olga Starovová oslavila 90 let
a její manžel František Krumphanzl
oslavil 92 narozeniny.
LISTOPAD 2007
Vlk Karel
Hodně štěstí, zdraví a elánu
do dalších let, přeje rodina.
Nově narozené děti
BŘEZEN 2007
Nový Vladimír
DUBEN 2007
Pokorná Štěpánka
ČERVEN 2007
Forejt Lubomír
Jabor Karel
Kába Matyáš
Lukavský Tobiáš
Tomášek Jan
Zahrádková Amélie
Zerbsová Bára
ČERVENEC 2007
Abrahamová Monika
Círová Rozálie
Nováková Nikola
Nováková Tereza
Rádlová Helena
Hrbek Lukáš
Lutr Jan
Nohejl Jiří Dominik
SRPEN 2007
Polívka Emil
Janečková Eliška
Kliner Denis
Sokolová Veronika
Vendl Michal

Kamarýtová Veronika
Šíma Ondřej
Uhlíř Petr
ZÁŘÍ 2007
Bořil Matouš
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.
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Zlatá medaile z MČR pro mladé šermířky z Karlína
Velkým úspěchem skončila sezóna
pro mladé šermíře z karlínského
Šermířského centra FC KARLÍN.
Celkem osm umístění na stupních
vítězů ve finálových soutěžích Mistrovství ČR.
Mistrovský titul a zlaté medaile pro družstvo ve
složení Pavlína Suchá, Magdalena Kader Aghová
a Dana Skořepová v kategorii mladších žaček.
Třetí místa dívčího a chlapeckého družstva „B“
ve stejné kategorii. Druhé místo Magdy Kader
Aghové a třetí Dany Skořepové v individuální
soutěži téže kategorie. V soutěži starších žáků
stejné závodnice posílené Kristýnou Reichovou
získaly bronzovou medaili a individuálně opět
Magda Kader Aghová získala stříbro. Tatáž
závodnice skončila na třetím místě v seriálu
Mistrovství ČR. Celkový úspěch klubu dovršila

Turnaj Vitti ve Wroclavi − Pavlína Suchá.

Reprezentace klubu na turnaji Challange Vratislavia.

Alexandra Stelibská třetím místem ve
finále Mistrovství ČR v kategorii
juniorek. S jídlem roste chuť a mladí
šermíři už dnes slibují, že příští rok
musí být lepší.
Teprve před rokem a půl vznikl nový šermířský
klub FC Karlín. Nemladší klub sportovních šermířů
v republice začínal velice skromně s 10 mladými
závodníky. Neuplynula ani jedna sezóna, a už kon−
cem roku 2006 se mladí šermíři začali zúčastňovat
soutěží a dost paradoxně první kroky stavěli na tur−
najích v zahraničí. Počáteční obavy z neúspěchu
velice brzy ustoupily radosti z prvních dobrých
výsledků. V silných soutěžích nebyly začátky vůbec
opatrné, ale plné odhodlání, že musíme být nejlepší.
Především děvčata začala ukazovat dostatek odvahy
a získávala zdravé sebevědomí. Už na třetím turnaji
v Polsku ve velmi silné konkurenci dvě naše závod−
nice Pavlína Suchá a Magdalena Kader Aghová se
umístily na stupních vítězů a získaly dvě třetí místa.
Celkové úsilí bylo dovršeno už zmíněnými úspěchy
na Mistrovstvích ČR. Dnes oddíl sportovního šermu
Šermířského centra FC Karlín má už více než 40
aktivních členů. Karlínský klub díky kontaktům
trenéra a vedení klubu má dost široké možnosti
zúčastňovat se soutěží prakticky v celé Evropě.
Velice často jezdíme do sousedního Polska,
zúčastňujeme se tradičních turnajů v italském
Bergamo, kam jezdíme na krátkodobá soustředění.
Také do švýcarského Friebiurgu a francouzského
Lyonu, kde úspěchy slavila další naše závodnice,
juniorka Jana Písačková, vítězka jednoho z fran−
couzských turnajů.
Na silně obsazeném mezinárodním turnaji v polské
Wroclawi byly ve finále další dvě naše závod−
nice, seniorky Tereza Antončíková
a Martina Hubáčková. Sezóna
sice úspěšně skončila, ale
už je nutno myslet na
přípravu pro další
sezónu. Celý srpen
probíhala sportovní
soustředění. Jsme
jediným českým
klubem, který po−

Finále turnaje o Baltický Pohár, Pavlína Suchá
obsadila třetí místo.

Mistryně ČR družstev a dvojnásobná stříbrná
medailistka MČR, Magdalena Kader Aghová.

řádá klubová soustředění v zahraničí. Starší závod−
nice trénují u polských jezer s polskou reprezentací
(patří k nejsilnějším ve světě) a mladší závodníci
mají soustředění v Olympijském středisku v polském
městečku Wisla, poblíž českých hranic a budou moci
trénovat s reprezentanty Polska, Itálie, USA
a Kanady.
Náš klub i nadále zůstane v Základní škole na
Lyčkově náměstí. Nejsou to sice ideální prostory, ale
naprosto skvělý přístup vedení školy je zatím doko−
nalou rekompensatou v dané situaci. Doufáme, že
k dosavadním úspěchům připojíme další a nebude to
jen zásluhou stávajících závodníků, ale že nás přijde
posílit celá řada nových adeptů šermířského
umění a dnešní děti ve věku 10 − 12 let se
stanou za pár let opravdovými mistry. Stále
to je exkluzivní, šlechtický a vznešený
sport, ale dnes je přístupný všem, kteří
o něj projeví zájem.
Především to je ale sport velmi kultivo−
vaný a sport učící slušnému chování, sport,
který patří k velmi bezpečným sportům, a to
díky dokonalé ochraně celého těla atesto−
vaným oblečením. Sport je vhodný jak pro

Světový pohár, eliminace, vpravo Jana Písáčková.

chlapce, tak pro děvčata. Více informací lze získat
u trenéra klubu p. Zbigniewa Cyganowského
na tel.: 602 317 802 nebo e−mailove adrese: fenc−
ing@seznam.cz, nebo internetových stránkách
www.cz−serm.cz. V přípravě jsou i klubové stránky
−zc−
www.fc−karlin.cz.

Mistryně ČR s trenérem Zbigniewem Cyganowskim
a legendou světového šermu, prof. Czajkowskim.

Házenkářky z Kobylis otevřely novou sezónu
dodávala hráčkám energii a posilovala jejich chuť
vyhrát.
Fandění pak děvčata vracela svým starším
spoluhráčkám, jejichž umístění na 4. a 8. místě bylo
rovněž velkým úspěchem. S vítězstvím v kapse pak
děvčata mohla přejít z nejmladší kategorie „mini“ do
kategorie mladších žákyň.

Oddíl Sokol Kobylisy II má dlouholetou tradici.
První hráčky reprezentovaly kobyliskou házenou již
v roce 1928 v české házené, v mezinárodní házené
v roce 1966. Od těch dob jsme odchovali několik
vynikajících hráček včetně několika reprezentantek
(z poslední doby jmenujme např. Naděždu
Krejčiříkovou, Renatu Filipovou nebo Martinu
Knytlovou).

Naše žákovská družstva patří pravidelně mezi tři
nejlepší pražské týmy. Dorostenky hrají dlouhodobě
nejvyšší českou soutěž a družstvo žen je účastníkem
1. ligy ČR, rezervní tým žen je účastníkem 2. ligy.
Děvčata z kobyliského oddílu od samého začátku
své „házenkářské kariéry“ kromě víkendových tur−
najů po celé České republice a i v zahraničí rovněž
hrají pravidelná utkání Pražských přeborů házené.
Nejmladší kategorie „mini“ začíná hrát v sestavě
4+1, což je model, který se osvědčil při přípravě nej−
mladších hráčů a hráček v takových házenkářských
velmocích, jako je například Dánsko. Tato forma
házené se v nedávné době dočkala vlastní kategorie
v rámci Pražských přeborů. Zároveň si hráčky
samozřejmě osvojují pravidla „klasické“ házené
a s přechodem do kategorie mladších žákyň se plně
věnují již standardní formě hry v sestavě 6+1.
Tréninky se zaměřují nejen na zvládnutí techniky
práce s míčem a nácvik herních strategií, ale rovněž
na celkovou fyzickou kondici a posílení týmového
ducha, který k tomuto sportu neoddělitelně patří.
Každoročně pořádáme letní i zimní soustředění.
Tréninky žákovských kategorií probíhají v pon−
dělí, úterý a čtvrtek od 16.30 na venkovním hřišti ZŠ
Glowackého v Praze 8 − Bohnicích. V zimní sezóně
se tréninky přesouvají do tělocvičny ZŠ Burešova.

Družstva žen trénují celoročně v halách Sparty
Praha a TJ Tatran Střešovice.
Aktuální informace, rozpis tréninků, kontakty na
trenéry jednotlivých kategorií i zpravodajství ze
zápasů a turnajů lze získat na internetové adrese
−jv−
www.sweb.cz/sokol.kobylisy2.

(Placená inzerce)

Nejmladší kobyliské házenkářky otevřely novou
sezónu ve velkém stylu − vítězstvím v každoročně
pořádaném mezinárodním turnaji ve Vídni.
Stalo se to poslední prázdninový víkend. Děvčata
přijela do Vídně prakticky rovnou z letního
soustředění, byla rozcvičená, rozběhaná a přede−
vším natěšená na další sportovní souboje.
Na soustředění si stihla připravit i novou hymnu,
v jejímž rytmu se odehrávala rozcvička před každým
zápasem. Je očividné, že takto připraveného týmu se
soupeři museli zaleknout již před prvním písknutím
rozhodčího. Výkony hráček na hřišti tento první
dojem ještě umocnily a podpora diváků − spolu−
hráček z ostatních kategorií i přítomných rodičů −

PRONÁJEM SÁLŮ
PŘEDNÁŠKOVÝCH
A SPOLEČENSKÝCH
v Praze 8 − Libni
Kulturní středisko MČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 − Libeň
tel.: 222 80 56 80, fax.: 222 80 56 81
e−mail: karel.dvorak@p8.mepnet.cz
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Čardášová princezna zahájila
karlínskou divadelní sezónu

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
ŘÍJEN A LISTOPAD 2007

18. 10.
19. 10.
20. 10.
20. 10.
21. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.

27. 10.

27. 10.

28. 10.
1. 11.
2. 11.
3. 11.

všechny příznivce amerického muzikálu
Jekyll & Hyde na několik posledních
představení, protože na sobotu 1. pro−
since 2007 je naplánována jeho derniéra.
Jekyll & Hyde měl premiéru ještě
v provizoriu, v Kongresovém centru a to
11. března 2005. Představitelka jedné
z hlavních ženských rolí (Lucy), Tereza
Duchková, byla označena autory
muzikálu za druhou nejlepší interpretku
této role, hned po Lindě Eder, která ji
ztvárnila na Broadwayi.
−roa−

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
ŘÍJEN 2007
VELKÁ SCÉNA
15. 10. PO 19.00 hod.
Smutek sluší Elektře.
E. O'Neill.
17. 10. ST 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.
20. 10. SO 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.
Ještě jednou, profesore.

22. 10. PO 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
23. 10. ÚT 19.00 hod.
O myších a lidech.
J. Steinbeck.
O myších a lidech.

VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA

ZDENĚK ZÁLEŠÁK + MICHAL HAVLÍK
OS OSM Vás zve na výstavu kreseb a keramiky, která se
koná v Informačním centru, Zenklova 27, Praha 8, až do
28. 10. 2007.
Akademický malíř Zdeněk Zálešák se narodil v Praze. Od
r. 1968 má ateliér a litografickou dílnu v bývalé Hradčanské radnici na
Radnických schodech. Jak dokládají
jeho obrazy, věnuje se takřka výhradně
tvorbě figurální, v níž převládají rozma−
nité kompozice ženských aktů, fascinující
svou téměř dokonalou harmonií barev
a skladbou kompozice.
Výtvarník Michal Havlík pracuje se
dřevem, navrhuje a vyrábí nábytek i užitkové a dekorativní předmě−
ty. Věnuje se také písmomalířství a tvorbě sádrových a textilních
plastik v životní
velikosti, zejmé−
na tvorbě podob

ptáků s vlídnou duší, které byly vystaveny
dlouhou dobu v centru Prahy. Jeho
velkým koníčkem je tvorba z pálené hlíny
a keramiky.
VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA • VÝSTAVA

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
ŘÍJEN 2007
14. října 2007
Historie Stodůlek a kostel
sv. Jakuba Staršího.

Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy B − Stodůlky.
(Placená inzerce)

17. 10.

NE 15.00 hod.
Čardášová
princezna.
ST 19.00 hod.
Čardášová
princezna.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Producenti.
SO 15.00 hod.
Producenti.
SO 19.00 hod.
Producenti.
NE 15.00 hod.
Producenti.
ST 19.00 hod.
Producenti.
ČT 19.00 hod.
Producenti.
PÁ 19.00 hod.
Limonádový
Joe.
SO 15.00 hod.
Limonádový
Joe.
SO 19.00 hod.
Limonádový
Joe.
NE 15.00 hod.
Limonádový Joe.
ČT 19.00 hod.
Limonádový Joe
PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe
SO 15.00 hod.
Čardášová princezna

(Placená inzerce)

14. 10.

Nejlepší a nejznámější opereta Emmericha Kálmána se
vrátila na jeviště Hudebního divadla Karlín. Jedna
z nejlepších světových operet byla nastudována ve
spolupráci s maďarským Budapesti Operettszínház a chce
do Karlína přilákat široké spektrum diváků.
Mladý vídeňský kníže Edwin se v této operetě zamiluje do
hvězdy budapešťského kabaretu Orfeum Sylvy Varescu. Ta
ale odjíždí na turné do Spojených států a Edwin je povolán zpátky ke svému pluku. Aby Sylvě v odjez−
du zabránil, udělá Edwin okamžité rozhodnutí a nabídne Sylvě manželství. Oba své rozhodnutí stvrdí
ještě večer před notářem přímo v Orfeu. Současně ale přichází od jeho rodičů formální oznámení
Edwinových zásnub se sestřenicí Anastázií. Sylva se o zasnoubení dozví a rozhodne se, že Edwina
vytrestá... Jak se bude zápletka vyvíjet dál, zjistíte v Hudebním divadle Karlín například ve středu
17. října nebo na mimořádně přidaném představení,
v sobotu 3. listopadu od 15 hodin.
Čardášová princezna byla přeložena do téměř dvou
desítek jazyků a byla i mnohokrát zfilmována.
Verze, kterou představuje Hudební divadlo Karlín,
slaví úspěchy i v Budapešti, Salzburgu, Mnichově,
Petrohradě a dalších evropských městech. Kritika
oceňuje nejen úchvatnou hudbu, ale i vtipné libreto.
Zároveň si hudební divadlo Karlín dovoluje pozvat

21. října 2007
Usedlost Jezerka, vila R. Hrušínského
a Michelský dvůr.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy C − Pankrác.
27. října 2007
Historie a současnost Ruzyňského letiště.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra
trasy A − Dejvická.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

24. 10. ST 11.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
VEŘEJNÁ GENERÁLKA.
24. 10. ST 19.00 hod.
Edith a Marlene.
É. Pataki.
25. 10. ČT 11.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
VEŘEJNÁ GENERÁLKA.
25. 10. ČT 16.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
VEŘEJNÁ GENERÁLKA.
26. 10. PÁ 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
I. PREMIÉRA.
27. 10. SO 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
II. PREMIÉRA.
29. 10. PO 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
30. 10. ÚT 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
31. 10. ST 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
Gazdina
roba.
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(Placená inzerce)
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Kdy? 23. 10. a 20. 11. 2007
od 18.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava 200m od stanice
Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím
objednejte na tel.: 222 50 26 55
nebo 721 02 98 92.

TROJSKÁ 72/159
182 00 PRAHA 8
TEL: 284 684 633
CVIČENÍ NA ŠESTI
STOLECH Z USA
• ZPEVNĚNÍ A ZEŠTÍHLENÍ POSTAVY •
PŘES POČÍTAČ VYHOTOVENÍ ANALÝZY
POSTAVY • CVIČENÍ
VHODNÉ PŘI BOLESTECH ZAD, ASTMA,
PORUCHÁCH SRDCE,

S tímto kupónem

sleva

na prvních
10 hodin cvičení

ŽIL AJ.

SOLÁRNÍ STUDIO
ERGOLINE

(Placená inzerce)

Bezplatná bytová
právní poradna
Sdružení na ochranu
nájemníků Praha 8
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Moře v Kulturním domě Ládví

Dopis ředitelce jeslí

Kdo z milovníků přírody by si nechtěl v říjnových dnech připome−
nout dovolenou u teplého moře. To se může stát realitou,
pokud navštívíte 12. Mezinárodní výstavu lastur.
Budou zde k vidění exponáty z moří celého světa, které
nemáte možnost spatřit ani v Národním muzeu. Akci
pořádá Český klub sběratelů lastur (ČKSL), naše výstava
je prodejní a budete mít možnost zakoupit si zde mušle
a jiné přírodniny z moře. Pokud máte zájem se něco bližšího dozvědět o suvenýrech, které jste
si od moře přivezli, členové našeho klubu vám rádi poradí a pomohou mušličky určit. Kromě toho,
tak jako každý rok, bude uspořádána soutěž návštěvníků, máte možnost vyhrát jednu ze
tří cen. Pochopitelně krásnou
mušličku. Pokud se tedy roz−
hodnete strávit nějaký čas
mezi touto mořskou nádher−
ou, budete vítáni v sobotu 27.
října 2007 od 10.00
do 17.00 hod. a v ne−
děli 28. října 2007 od
9.00 do 16.00 hod.
v KD Ládví, Burešo−
va 1661, Praha 8, pří−
mo na stanici metra
„C“− Ládví.
−im−

v Mirovické ulici Miroslavě Holé
Vážená paní ředitelko,
měla jsem možnost jako studentka Peda−
gogické fakulty UK a zároveň jako matka
dvouletého Tomáška poznat denní jesle v Miro−
vické ulici.
Musím říct, že dopo−
sud se neobjevilo nic, co
by bylo proti mým před−
stavám a přáním. Jako
studentka jsem nahlédla
i do prostor, kam se
každá maminka jistě ne−
podívá (myslím ku−
chyně, prádelna apod.)
a byla jsem nadšená, jak
má vše svůj řád, a jak je všude čisto. Se starším
synem jsme navštěvovali soukromé jesle na Praze
4 (samozřejmě za mnohem větší poplatky) a i přes
to, že jsem tam očekávala nadstandardní služby,
mnohem spokojenější jsme nyní s mladším synem
v Mirovické. Ochota tamního personálu a hlavně
paní ředitelky Čížkové je ohromná a v dnešní
době až nezvyklá. Nic pro ně není problémem,
vždy vyjdou vstříc, a Tomášek, který je na mě od
mala dost fixovaný, tak chodí velmi rád. Tento
krátký email jsem Vám, paní ředitelko, zaslala
proto, že se domnívám, že byste měla vědět, jak
skvělé zařízení na Praze 8 máte a jak tím
maminkám hrozně pomáháte. Díky jesličkám
jsem mohla dostudovat vysokou školu v klidu, že
je o mé dítě dobře postaráno.
Děkuji, s pozdravem a přáním krásného dne
Mgr. Jitka Pokorná

Placená řádková inzerce
PRONAJMEME VELKOKAPA−
CITNÍ STAN, rozměry 12 x 18 m,
lavice, stoly, výčepní zařízení, pří−
střešky, polní kuchyně, elektrocen−
trály atd. Telefon: 603 41 76 26.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV − sídl. Bohnice.
Výcvik auto − moto. Provozní doba:
PO 16.00 − 18.00, ÚT 17.30 −
19.00, ČT 16.00 − 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další stře−
diska na Praze 7 a 9.
RESTAURACE McDONALD'S
V PRAZE 8 Ďáblicích přijme ihned
pracovníky na plný a částečný úvazek.
Nabízíme: práci v mladém kolektivu,
slevu na personální stravu, možnost
profesního růstu. Nástupní plat pro
plný úvazek je 14 000 Kč/měsíc
a částečný úvazek 68 Kč/hod.
Kontakt: 602 82 59 47 nebo 737 53
69 64.
KOUPÍM BYT 2 + kk AŽ 3 + 1, DV
či OV, přízemí mi nevadí! Tel.: 721
78 47 23.
PRONAJMU GARÁŽ V PRAZE 8 −
TROJA, Velká Skála. Samostatný
vjezd. Součást obytného domu.
Elektřina − automatická vrata. Tel.:
732 58 75 28.
DO SVÉHO OBCHODNÍHO TÝ−
MU HLEDÁM ambiciózního a komu−
nikativního člověka. Nabízíme zázemí
a prestiž mezinárodní finanční spo−
lečnosti ING, systém vzdělávání, nad−
standardní odměňování, kariérní růst.
Bližší informace Vám podá M. Verne−
rová, tel.: 603 26 77 12.
MEDOTÉKA! NAŠE NOVÁ PRO−
DEJNA, Famfulíkova 1138, Praha 8.
Med, medovina, kosmetika, svíčky,
plásty. Otevřeno denně od 9.00 do
19.00 hodin. Tel.: 776 08 67 03,
774 56 09 66.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ −
I. CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická
25, Praha 8. Nabízí šití dámských,
pánských i dětských oděvů. Návrhy
modelů, výběr látek, úpravy a opravy
oděvů. Možnost spolupráce pro menší
skupiny. Objednávky na tel.: 739 09
15 03, www.salonivana.com.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu −
rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
PRONAJMU GARÁŽ. STÁNÍ −
V. Skála, 1 500 Kč. Tel.: 728 52 83
27.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA−
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e−mail: ke−
dar.n@centrum.cz.

(Placená inzerce)

MASÁŽE − klasická, čínská meri−
diánová, hlavy − relax, moxování, baň−
ky − fyzioterapeutka. TRAM Okrou−
hlická. Tel.: 732 26 20 10, 284 68
98 05.

(Placená inzerce)

LAKÝRNICKÉ PRÁCE − okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET−
NICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.
HLEDÁM K PRONÁJMU BYT 1 + 1
do 8 000 Kč, včetně poplatků. Tel.:
605 90 66 27. SPĚCHÁ!
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY „ZKUS SI
TO“ pro žáky 5. ročníku. Každý pátek
od 5. října 2007, od 15.00 do 18.00
hod., ZŠ Žernosecká 1597, Praha 8,

stanice metra Ládví, autobus č. 175,
181 a 183. ČJ − 100 Kč, M − 100 Kč,
test všeobecných znalostí − 50 Kč,
zlevněné předplatné. Bližší informace
mezi 15.00 − 20.00 hodinou na tel.:
724 51 23 82.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrno−
vací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ −
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.
TRUHLÁŘSTVÍ − ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv − dýha − lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně − návrhy 3D, montáž, dopra−
va. Tel.: 608 25 35 49.
KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST,
koupím − odvezu. Tel.: 286 89 14 00.
ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL
TROJA HLEDÁ nové hráče ročníků
narození: 1992 − 2001. Další infor−
mace Vám podá Jaroslav Fliegl, tel.:
602 15 03 74.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast−
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret − nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod−
nikový a pod. I zdevastovaný, v soudní
žalobě, neoprávněně obsazený, s ne−
žádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality
zajistím, zaplatím stěhování i případné
dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu a pod. a dát čas
na vystěhování. Seriozní jednání, plat−
ba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32
nebo 603 42 00 13.
SOLARIUM − FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy − muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2
− Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium−fitness.cz.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ−
NIČEK − provádí Martin Havlíček!!!!!!
Živnostenské i domácí zde jsou čísla
volací: 603 27 47 04, záznamník +
fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.
FA J. MACHÁČ − rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými
panely − bez bourání, nepořádku
v bytě − rychle (3 − 5 dní) a levně (od 25
000 Kč). Výměny van, baterií, klozetů
kuchyňských desek, instalace spr−
chových koutů, pokládka dlažby, PVC,
plovoucích podlah, koberců, lepení
podhledů, malování, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení Vašeho bytu.
Tel.: 777 32 54 66 − kdykoliv!
ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.
KUŘÁCI − ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
DROBNÉ OPRAVY VŠEHO DRU−
HU, elektro, voda, truhlář. Denně od
17.00 hod., SO a NE 13.00 − 19.00
hod. Tel.: 603 81 01 39. Jen na
území Prahy 8 a 9.
KÁCÍM − ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ−
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE−
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA−
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU.
Gars. − 1 + 1 do 9 000 Kč nebo 2 +
kk, 3 + 1 do 13 000 Kč, včetně
poplatků. Nástup možný ihned. Tel.:
220 80 62 45, 605 84 50 88.
PRONAJMU GARÁŽ ve Famfulíkově
ulici za 2 000 Kč/měsíc. Tel.: 606 54
78 08.
NABÍZÍME MASÁŽE klasické, lym−
fatické (strojové i ruční), Shiatsu,
Bowen, baňkování. Možnost rehabili−
tačního poradenství. Pracovní doba:
PO − ČT 16.00 − 20.00 hod. Příznivé
ceny, možnost zakoupení dárkových
poukázek. Objednávky: Radka Buch−
telová, tel.: 603 59 44 32, Marie
Říhová, tel.: 724 25 97 92.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ,
Korycanská ulice v Čimicích, Praha 8
− za 1 200 Kč. Tel.: 739 55 81 57,
728 99 11 04.
PRODÁM ŠTĚŇÁTKO BAREV−
NÉHO BOLOŇSKÉHO PSÍKA
s PP. Přátelský, nenáročný, nelíná,
vhodný k dětem i starším lidem.
www.marinaprague.cz nebo tel.: 604
26 91 30.
MÁSÁŽE KLASICKÉ, LÁVOVÉ
KAMENY, MEDOVÉ, BAŇKY.
OC Ládví, 1 patro. Tel.: 284 68 89
18, 777 76 36 05.
PRODÁM GARÁŽ SE SAMOS−
TATNÝM VJEZDEM, Praha 8 −
Troja, Velká Skála. Součást obytného
domu včetně spoluvlastnictví domu a
pozemku. Tel.: 732 58 75 28.
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1 + 1,
IV. KATEGORIE po rekonstrukci,
10 minut od metra „B“ Palmovka
a „C“ Kobylisy za větší na Praze 8,
v obecním nebo družstevním vlast−
nictví − ne majitel. Tel.: 283 84 11
79.
CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na porad−
nu. www.realitniporadna.cz, tel.: 284
69 35 33.
INTERANTIK − STAROŽITNOSTI
převezmou do prodeje či vykoupí za
hotové st. zlaté šperky, s brilianty nebo
bez nich, ev. i poškozené, dále šperky
s českými granáty, předměty ze
stříbra, st. kapesní zlaté pánské
hodinky, st. zbraně − zvl. šavle, bodáky
i jen samostatné pochvy, sošky z bron−
zu a. j. Hotově platíme st. zlaté mince
a st. zl. snubní prsteny až 200 Kč/gr.
Aktuálně stále nakupujeme obrazy
lokomotiv od J. Ronka a obrazy od
Em. Famíry. Solidně zaplatíme obraz
moře podepsaný Jos. Svoboda.
Adresa: INTERANTIK, Praha 9, Pod
Pekárnami 3, tel.: 283 89 33 34, 604
47 77 71 − po 10.00 hod.
JAZYKOVÁ ŠKOLA HLEDÁ
ASISTENTKU na plný úvazek. Zna−
lost Aj, práce na PC nutná. Životopis
prosím zašlete na e−mail: irislingua@sez−
nam.cz.
SVJ POMOŘANSKÁ 485 − 487
Praha 8 nabízí k pronájmu nebytové
prostory 25 − 100 m2. Informace na
tel.: 724 70 22 07.
PRODÁVÁME ŘÍZKY RYCHLE
ROSTOUCÍCH DŘEVIN − japon−
ských topolů a vrb. Tel.: 603 28
94 42.
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Salon Jana
(Placená inzerce)

Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

(Placená inzerce)

• kosmetika, líčení,
permanentní make-up
• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace
orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra,
modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské,
pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahuš ování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie
• mikrodermabraze.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod.
Soboty dle objednávek (svatby atp.)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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