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Vážení spoluobčané,

novinářům pomalu začíná okurková sezóna, 

ta ale se rozhodně netýká letního dění v Praze 

8. Občané naší městské části si budou moci vy-

brat z široké nabídky kulturních či sportovních 

akcí. Především si Vás dovoluji pozvat do nově 

zpřístupněných Kaizlových sadů a parku před 

Invalidovnou, které jsme slavnostně otevřeli 

u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Každý z nás si jistě pamatuje, 

jak to tam ještě loni vypadalo, a jak pěkné je to tam nyní. Věřím, že 

se  lokalita stane oblíbeným a vyhledávaným místem občanů všech 

věkových kategorií. 

Po bikrosovém světovém poháru hostí naše městská část další vý-

znamnou mezinárodní sportovní událost – Světový pohár v softbalu. 

Turnaje se zúčastní Dánsko, exotická Indonésie a především Japon-

sko, které patří k nejužší světové špičce. Reprezentace České republi-

ky samozřejmě také nechybí. 

Kulturní vyžití v letních měsících nabízí oblíbené Karlínské fi lmové 

léto. To bude probíhat od 18. června až do 11. září na zahradě v Hybe-

šově ulici. Prázdniny se totiž blíží, a až oschne inkoust na vysvědčení, 

mohou si rodiče s dětmi naplno užívat letních radovánek. 

V minulém čísle měsíčníku Osmička jste nalezli kupon pro jeden 

bezplatný vstup do Botanické zahrady. Pokud jste ho ještě nevyužili, 

neváhejte. Sám jsem tak učinil a byl velmi mile překvapen. Přesvědčí-

te se, že se v tomto krásném, čistém a bezpečném areálu dá příjemně 

strávit volný den.

Přeji Vám pěknou zábavu.
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Zpravodajství

Děti slavnostně otevřely
opravené karlínské parky

Detašovaná
pracoviště
úřadu končí, lidé 
je nevyužívají 

Takzvané informační kan-

celáře, tedy v podstatě de-

tašovaná pracoviště Úřadu 

Městské části Praha 8 na úze-

mí Ďáblic a Dolních Chaber, 

končí. Rozhodla o tom Rada 

MČ Praha 8 na základě ana-

lýzy vytíženosti těchto odlou-

čených pracovišť. Ta tamním 

občanům umožňovala napří-

klad podávat žádosti o vydání 

občanského průkazu, výpis 

z rejstříku trestů či využívat 

kopírovacích služeb.

„Činnost těchto pracovišť 

začala být z důvodu stá-

le klesajícího zájmu občanů 

velmi nákladná. Třeba žá-

dostí o výpis z rejstříku tres-

tů bylo v roce 2007 více než 

sto, v loňském roce už neby-

la žádná,” vysvětlil tajemník 

ÚMČ Praha 8 Zdeněk Laňka. 

Kancelář v Ďáblicích ukon-

čí svou činnost 1. července 

2011, v Dolních Chabrech pak 

16. července.

Lidé, kteří ze zdravotních 

důvodů nebudou schopni své 

záležitosti týkající se posky-

tování mimořádných výhod, 

sociálních dávek zdravotně 

postiženým občanům nebo 

příspěvku na péči, vyřídit 

přímo na sociálním odboru 

Úřadu Městské části Praha 8, 

U Meteoru 8, mohou zavolat 

pracovnice sociálního odbo-

ru. Ty s občany dohodnou vše 

potřebné a zajistí návštěvu 

sociální pracovnice v místě 

bydliště za účelem vyřízení 

uvedených záležitostí. Jedná 

se o Romanu Kebzovou (te-

lefonní číslo 222 805 256), 

Martinu Novákovou (222 

805 260), Hanu Knappovou 

(222 805 251) a Michaelu 

Semivanovou (222 805 259). 

 -vk-

Den dětí, který 1. června symbo-

licky otevřel opravené parky v Kar-

líně v okolí Invalidovny, se vydařil. 

Akci plnou soutěží i jiné zábavy 

navštívily desítky rodičů se svými 

ratolestmi.

„Otevřením parků jsme s dětmi 

oslavili jejich svátek a obyvatelé 

této lokality se mohou těšit ze ze-

lené oázy klidu, kde budou moci 

příjemně trávit svůj volný čas. 

Věříme, že se Kaizlovy sady sta-

nou oblíbeným a vyhledávaným 

místem občanů všech věkových 

kategorií,” sdělil starosta Prahy 8 

Jiří Janků.

V parku je oplocené dětské hřiš-

tě s kolotočem, houpačkou, písko-

vištěm a další herní prvky. Pro do-

spělé je přichystána novinka hřiště 

pro pétanque. V obou parcích jsou 

repliky staropražských luceren, 

laviček a odpadkových košů. Mo-

biliář parku museli odsouhlasit 

památkáři tak, aby jejich styl věr-

ně připomínal přelom 19. a 20. 

století, kdy byl park pojmenován 

po osobě univerzitního profesora, 

právníka a politika Josefa Kaizla. 

„Sady byly revitalizovány 

za výrazné fi nanční podpory 

z Evropských fondů, konkrétně 

z Operačního programu Praha 

konkurenceschopnost. Revitaliza-

ce začala už v loňském listopadu,” 

dodal místostarosta Prahy 8 Michal 

Šustr, v jehož gesci jsou mimo jiné 

i evropské fondy. -rw-

Opravené karlínské parky slavnostně otevřeli starosta Prahy 8 Jiří Janků (vlevo) a místostarosta Michal Šustr. 
Děti se pak mohly seznámit s hasičskou technikou či si zadovádět na novém hřišti

Foto: verpa Foto: verpa

Foto: verpa
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Jedním z duchovních otců pro-

deje domů do rukou oprávněných 

nájemců byl současný zástupce 

starosty Ondřej Gros. Podle něj je 

právě skončená privatizace příkla-

dem úspěšného a transparentního 

procesu.

Čeho jste se při začátku pri-
vatizace domů v roce 2007 
nejvíce obával?

Měl jsem trochu obavy, že ne-

dokážeme lidem pravidla prodeje 

srozumitelně vysvětlit, protože se 

jednalo o poměrně složitou záleži-

tost. Takovou, která člověka potká 

patrně jen jednou za život.

 

Jaká nakonec byla realita?
Byl jsem velmi mile překva-

pen všeobecným zájmem obča-

nů o problematiku. V průběhu 

minulých čtyř let jsem se osobně 

zúčastnil řady setkání nájemníků 

mnoha domů, které byly předmě-

tem prodeje. Lidé ukázali poměrně 

dobrou znalost pravidel a nakonec 

privatizaci skvěle zvládli. Setkání 

byla důležitá i v tom, že jsem do-

stal prostor osobně vyvracet různé 

pověsti a fámy, které  privatizaci 

provázely, což ve fi nále také velmi 

pomohlo.

Musím pochválit i pracovníky 

Úřadu MČ Praha 8, jak se s tímto 

olbřímím úkolem popasovali, vždyť 

jsme privatizovali domy s téměř 

pěti tisíci byty.

Další věc, která mě potěšila, 

byla profesionální práce katastru 

nemovitostí, kde se od minulých let 

hodně zlepšili a zrychlili. Dalo mně 

to znovu pocit, že řada věcí u nás 

jde kupředu, byť někdy i poněkud 

klopotně.

Říkáte, že lidé celý proces 
zvládli. Co tím máte na my-
sli?

Ve všech domech se jednodu-

še museli najít lidé, kteří si celý 

ten balvan vzali na bedra, založili 

družstvo, komunikovali s městskou 

částí, jednali s bankami. My jsme 

přispěli snahou vycházet vstříc, po-

mocí v nesnázích a docela slušnou 

rychlostí vyřizování všech záleži-

tostí okolo prodeje. 

Co se stalo s volnými byty, 
které se v domech před je-
jich prodejem nacházely?

Beze zbytku se obsadily for-

mou výběrových řízení. Jsem dnes 

hrdý na to, že se uskutečnila bez 

zádrhelů, transparentně a čistě. 

Radnice proti jejich výsledkům 

a průběhu ani v jednom případě 

nezaznamenala relevantní ná-

mitku. Pomohlo i to, že jsme se 

v bytové komisi, jejímž předsedou 

jsem v minulém volebním období 

byl, shodli, že jiný způsob získá-

ní bytu, než výběrové řízení, ne-

přichází v prodávaných domech 

v úvahu. 

Domy v Karlíně a dolní Libni 
jste privatizovat nemohli, 

protože jsou kvůli povod-
ním zastaveny u Evropské 
investiční banky. Vedení 
radnice to chce řešit. Jak 
jste daleko?

Je dobře, že jsme jako ODS uza-

vřeli koalici se stranou, která má 

na prodej obecních bytů podobný 

pohled jako my. S místostarostou 

Michalem Šustrem jsme zaháji-

li jednání na magistrátu v únoru 

a věříme tomu, že budou mít zdár-

ný konec

V blízké době bychom měli 

dostat první informace z jedná-

ní zástupců Hlavního města Pra-

hy a Evropské investiční banky 

o možném zrušení zákazu prode-

je. Privatizace těchto bytů je jed-

nou z priorit koaliční rady v Praze 

8, která se snaží v této věci dělat 

maximum.  -jf-

Zpravodajství

Prodeje domů nájemcům skončily
„Lindnerova číslo popisné 1610 

prodáno Bytovému družstvu Lin-

derova 1610.” Zhruba takto se 

na květnové schůzi Zastupitel-

stva Městské části Praha 8 roz-

hodlo o privatizaci posledního 

bytového domu do rukou opráv-

něných nájemníků. Úspěšně tak 

skončil čtyřletý proces, jehož vý-

sledkem je skoro pět tisíc bytů 

v rukách nových družstevníků. 

„Ohlas privatizace byl mimo-

řádný, o vlastní bydlení projevilo 

zájem přes 90 procent nájem-

níků,” informoval místostaros-

ta Prahy 8 pro majetek Ondřej 

Gros.

Radnice ale nechce privatiza-

ci zcela ukončit. Její zástupci již 

odstartovali jednání o možném 

prodeji domů v Karlíně a dolní 

Libni. Ty jsou z důvodu násled-

ků katastrofálních povodní zblo-

kovány u Evropské investiční 

banky. „Byla zahájena jednání 

mezi městskou částí, hlavním 

městem a Evropskou investiční 

bankou. Cílem jednání, jejichž 

výsledek by měl být znám zhru-

ba do třech měsíců, je nalezení 

způsobu vyřešení „povodňové” 

půjčky na obnovu infrastruktury 

v postižených oblastech. Vedení 

městské části se snaží o dosa-

žení přijatelné dohody, která by 

umožnila budoucí prodej bytů 

oprávněným nájemcům. O vývo-

ji v této věci budou čtenáři Os-

mičky dále informováni,” sdělil 

místostarosta Michal Šustr.  -jf-

Lidé privatizaci zvládli skvěle, říká místostarosta

Foto: verpa



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

4 ČERVEN 2011

Významného životního jubi-
lea se 2. června dožil dlouho-
letý obyvatel Prahy 8, emeritní 
předseda Českého svazu bojov-
níků za svobodu, spisovatel Old-
řich Stránský. K jeho životnímu 
jubileu mu přišli poblahopřát 
i zástupci osmé městské měst-
ské části, místostarosta Michal 
Šustr a zastupitel Michal Švarc.

Oldřich Stránský se narodil 

v Mostě do jazykově smíšené ži-

dovské rodiny. V dětství ovládal 

mnohem lépe němčinu, ale rodiče 

ho z důvodu své náklonnosti k T. 

G. Masarykovi a prvorepubliko-

vým ideálům poslali do české ško-

ly. V půli dvacátých let se Stránští 

přestěhovali do Českého Brodu, kde 

tatínek převzal rodinný obchod. Ol-

dřich tu chodil (spolu s bratrem Ji-

řím) do skautského oddílu, což dle 

jeho vlastních slov zásadně ovlivnilo 

jeho celý život.

Nacistická okupace znamenala 

pro rodinu Stránských stejnou ka-

tastrofu jako pro ostatní židovské 

obyvatelstvo. Jejich obchod byl 

arizován a Oldřich Stránský musel 

v devatenácti letech opustit strojní 

průmyslovku a začít pracovat jako 

pomocný dělník. Dne 22. června 

1941 byl deportován do prvního 

židovského koncentračního tábora 

v protektorátu, do Lípy u Havlíčko-

va Brodu. Své rodiče a bratra už ni-

kdy neviděl - byli po atentátu na R. 

Heydricha odvezeni do terezínské-

ho ghetta a záhy deportováni dále 

na východ, kde zahynuli v polském 

vyhlazovacím táboře v Majdanku. 

Do Terezína musel v září 1943 i Ol-

dřich Stránský, ještě v prosinci té-

hož roku byl zařazen do transportu 

do Osvětimi.

Byl přidělen do tzv. rodinného tá-

bora a na paži mu vytetovali číslo 

168830. Po příjezdu mu prý zachrá-

nily život náhody: potkal kamaráda, 

který mu vysvětlil, jak to v Osvěti-

mi chodí, a v podšívce přiděleného 

kabátu našel 120 dolarů, za které 

si pak kupoval jídlo. O něco později 

získal „protekční” práci u Leichenko-

mmanda, práci nosiče mrtvých.

Oldřichu Stránskému se poda-

řilo projít selekcí, na niž dohlížel 

Josef Mengele, takže 30. června 

1944 Osvětim opustil. O necelé dva 

týdny později dorazil v transportu 

do pracovního tábora Schwarzheide 

v Sasku. Osvobození se Oldřicha 

Stránského dočkal 22. dubna v kon-

centračním táboře v Sachsenhausen.

Po válce se Oldřich Stránský jako 

voják v roce 1946 zúčastnil vysid-

lování jedné z německých vesnic. 

Ačkoli při akci nedošlo k žádným 

násilnostem, sledování lidí opouš-

tějících domovy pro něj bylo nato-

lik silným zážitkem, že od té chvíle 

„nedokázal s odsunem zcela sou-

hlasit”. Po roce 1948 pracoval jako 

konstruktér a projektant, do KSČ 

nikdy nevstoupil. Po pádu komuni-

stického režimu byl funkcionářem 

Českého svazu bojovníků za svobo-

du - od roku 1998 působil jako jeho 

předseda a výrazně se angažoval 

při vyjednávání odškodnění českých 

obětí nacismu.

Je autorem scénáře dokumen-

tárního fi lmu o nebezpečí součas-

ného neonacismu „Zatemněná 

demokracie” režiséra Olivera Mali-

ny Morgensterna, který byl nomi-

nován do hlavní soutěže festivalu 

dokumentárních fi lmů v Aškalonu 

(Izrael) a získal hlavní cenu Ar-

nošta Lustiga festivalu Devět bran. 

Pana Stránského uvidíme i v dalším 

Morgensternově připravovaném fi l-

mu o Libni pod názvem „Pábitelé 

z Libně”.

 Zdroj životopisu web Paměť národa 

Oldřich Stránský slavil 90 let 

Oldřich Stránský je dlouholetým obyvatelem Prahy 8

Zpravodajství

Foto: O. M. Morgenstern

Foto: O. M. Morgenstern

Pokud chcete komuniko-
vat se členy vedení radnice 
za ODS, můžete je vyhledat 
na facebooku a zeptat se na vše, 
co Vás zajímá.

KSČM v Praze 8 a její zastu-
pitelé nabízejí občanům setkání 
k otázkám a problémům, které 
je trápí. Máte-li zájem, volejte 
OV KSČM Praha 8, Světova 8, 
Libeň tel.: 284 825 820, e-mail: 
ov.praha8@kscm.cz, internet: 
http://www:praha8.kscm.cz/. 
V případě zájmu o právní i lid-
skou pomoc volejte „Poradnu 
pro bezradné”, tel.: 283840612, 
723914602, e-mail: info@nako-
rabe.cz, pondělí - pátek od 8 
do 16 hodin.

ČSSD zve občany do své-
ho sídla v Zenklově ulici 27 
na setkání se zastupiteli zvole-
nými v Praze 8. To se uskuteční 
21. června od 17.00 ho-
din. Telefon: 721 029 892, 
e-mail: ovv.praha8@cssd.cz

Strana zelených nabízí ob-
čanům Prahy 8 setkání se za-
stupiteli 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.vil-
gus@zeleni.cz nebo využijte 
Skype kontakt „vilgus”.

TOP 09 nabízí občanům Pra-
hy 8 setkání se zastupiteli a čle-
ny odborných komisí. Obraťte se 
na nás s důvěrou s jakýmkoliv 
problémem naší městské části. 
Kontaktovat nás můžete na tele-
fonu 222 805 138 (Michal Šustr) 
nebo na e-mailu: Michal.Sustr@
praha8.cz.

Zastupitelský klub Vol-
by pro Prahu 8 pořádá dne 
16. června od 18 hodin setká-
ní svých zastupitelů a dalších 
představitelů s občany. Uskuteč-
ní se v KD Krakov v Bohnicích.  
Za Volbu pro Prahu 8 srdečně 
zve Mgr. Miroslav Koranda, za-
stupitel Městské části Praha 8.

Setkání s politiky

Oslavenci přišel popřát i zástupce starosty Michal Šustr
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)(Placená inzerce) (Placená inzerce)
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V Třebenické staví už i linky 177 a 183
Občané mají od 1. června 

možnost využívat zastávku 
Třebenická v Kobylisích u Kau-
fl andu i pro cestování autobu-
sovými linkami číslo 177 a 183 
směrem na Bohnice a Čimice. 
Tyto linky doposud zastávkou 
pouze projížděly, neboť se na-
cházela v odbočovacím pruhu. 
Z bezpečnostních důvodů pro-
to bylo nutné nástupiště posu-
nout. 

Nové řešení zastávky vzniklo 

z iniciativy radního Městské části 

Praha 8 pro dopravu Matěje Ficht-

nera. „Zastávka bude přínosem 

zejména pro občany Bohnic, kte-

ří jezdí nakupovat do Kaufl andu, 

a pro obyvatele, kteří bydlí v okolí 

zastávky,” informoval radní. „Nyní 

budeme průběžně vyhodnocovat, 

zda je umístění zastávky v jízdním 

pruhu zdrojem dopravních kompli-

kací. Pokud ano, budeme zvažovat 

vytvoření plnohodnotného za-

stávkového zálivu. Stavba zálivu 

však vyžaduje s ohledem na roz-

sah přípravy mnohem více času, 

v řádu let. Zatím mohou lidé plně 

využívat stávající řešení,” vysvětlil 

Fichtner. 

Dosud ve stanici Třebenická 

zastavovala pouze linka 136, kte-

rá odbočovala vpravo. Souhrnný 

interval všech linek je ve špičce 

tři až čtyři minuty, mimo špičky 

a o víkendech pak sedm až osm 

minut. -red- Zastávka Třebenická se posunula mimo odbočovací pruh

Doprava, inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Foto: verpa
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Pozvánky

V průběhu Dne zdraví a sociálních služeb byl 18. května 

představen nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb 

a volnočasových organizací s přehledem organizací z celé 

Prahy 8. „Jedná se o nejucelenější přehled v jedné brožur-

ce, neboť je zde bezmála stovka organizací nabízejících 

sociální služby a padesát volnočasovek,” řekla místosta-

rostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. Katalog vydala radnice 

Prahy 8 již v roce 2008, nyní se jedná o zaktualizované 

vydání, zahrnující dvojnásobek organizací. K dispozici je 

zdarma v infocentrech městské části.

Nový katalog sociálních služeb
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad ČERVEN 2011

Jirsíkova – Malého
21. 6.  

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
28. 6.

Pernerova – Šaldova
7. 6. 

Pobřežní – Thámova
14. 6.

Petra Slezáka – Urxova
21. 6.

Pernerova – Sovova
28. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
7. 6.

Nekvasilova (U Olympiku)
14. 6.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
21. 6.

Na Vartě
28. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
7. 6.

Kandertova - Lindnerova 
14. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
21. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
28. 6. 

Ke Stírce - Na Stírce
7. 6.

U Slovanky – Dolejšova
8. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
14. 6.

Štěpničná (parkoviště)
15. 6.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
22. 6.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
29. 6.

Modřínová – Javorová
8. 6.

Kubíkova – (u DD)
15. 6.

Havránkova – Šimůnkova
22. 6.

Šimůnkova (slepý konec)
29. 6.

Hlaváčova (parkoviště)
8. 6.

Burešova
15. 6.

Kurkova (parkoviště)
22. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
29. 6.

Na Pecích – Chaberská
8. 6.

Služská – Přemyšlenská
15. 6.

V Mezihoří (u plynojemu)
22. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
29. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
9. 6.

Písečná – Na Šutce 
15. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
22. 6.

Třeboradická - Košťálkova
29. 6.

Libišská 
(parkoviště)
9. 6.

Podhajská pole
(parkoviště)
15. 6.

Gdaňská - Toruňská
22. 6.

Hnězdenská - Olštýnská 
29. 6.

Řešovská - Zelenohorská
9. 6.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
15. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
22. 6.

Dolákova – Hackerova - Kusého
29. 6.

Mlazická
9. 6.

Fořtova – Do Údolí
15. 6.

Korycanská – K Ládví
22. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
29. 6.

Pod Vodárenskou věží (východ-
ní konec)
21. 6.

Stejskalova - U Rokytky
28. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
7. 6.

Velká Skála - K Haltýři
14. 6.

Frýdlantská (parkoviště u ul. 
Žernosecká)
8. 6.

Batličkova
15. 6.

V Zahradách - Na Sypkém
22. 6.

Braunerova – Konšelská
29. 6.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
14. 6.

Nad Popelářkou
21. 6.

Křivenická - Čimická 
28. 6.

Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
7. 6. 

Drahorádova
9. 6.

Lindavská
15. 6.

U Pekařky 
22. 6.

Chaberská – Líbeznická
29. 6.

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.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána 
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, jenž je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky 
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 
najdete také na www.praha8.cz.

(Placená inzerce)

Životní prostředí, inzerce
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Životní prostředí

Vstup do Botanické zahrady umožní i sms
Botanická zahrada se už letos na podzim 

chystá zavést nový vstupenkový systém. Ten by 

umožnil vcházet do areálu na lístky zakoupené 

mobilním telefonem přes sms. Tento postup je 

dnes zcela běžný například při platbě jízdného 

v městské hromadné dopravě.

V současné době se do Botanické zahrady 

návštěvníci dostanou třemi pokladnami. Jde 

o „klasicky” vybavená stanoviště s prodavač-

kou vstupenek - pokladnu jih, pokladnu sever 

a pokladnu vinice (v provozu denně od 1. červ-

na). K opuštění areálu je možno využít vedle 

výše uvedených pokladen i další dvě možnosti, 

takzvané výstupní kolotoče: z Lesních biotopů 

Severní Ameriky do ulice Pod Havránkou a z Ar-

boreta do lesa. 

Právě posledně jmenovaný „kolotoč” z Arbo-

reta do lesa, nacházející se v severní části ven-

kovní expozice, dozná v nejbližší době zásadních 

změn. Stane se prvním místem (tedy testovací 

zkouškou), kde bude nainstalován bezobslužný 

vstup. Navíc všechny stávající vstupní turnike-

ty na pokladnách budou vybaveny jedinečným 

čtecím zařízením na vstupenky zakoupené pro-

střednictvím sms zprávy. Cílem těchto úprav 

a změn je především zlepšit obslužnost vstupů 

do zahrady. A samozřejmě umožnit zájemcům 

o prohlídku venkovních expozic komfortněji 

a na více místech do areálu vejít a opustit ho. 

Proto už dnes zahrada počítá s dalším rozší-

řením počtu bezobslužných vstupů. Už v příštím 

roce (kdy budou doladěny případné technické 

problémy s testovacím prvním vstupem u Arbo-

reta) by návštěvníci mohli používat vstup v uli-

ci Pod Havránkou a o rok později, tedy v roce 

2013, se k nim přidá i bezobslužný vstup z Úvo-

zu (viz mapka). 

Nespornou výhodou platby vstupného přes 

mobil je jednoduchost, pohodlí a bezpečí plat-

by. Ta je provedena téměř okamžitě a služba je 

podporována všemi mobilními operátory. Tímto 

způsobem bude možné v budoucnu vstupovat 

i na sms permanentky. 

Zmíněné technické úpravy jsou výsledkem 

jednání mezi náměstkem pražského primátora 

Ivanem Kabickým, starostou Prahy 8 Jiřím Janků 

a ředitelem Botanické zahrady Oldřichem Vac-

kem. -red-
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Bezpečnost

Policisté přivítali 
sluchově postižené děti

Místní oddělení policie Libeň bylo 

osloveno Speciální mateřskou škol-

kou pro sluchově postižené v Ho-

lečkově ulici v Praze 5 se žádostí 

o exkurzi dětí na oddělení a ukázku 

práce a výstroje policie s přimě-

řeným ohledem na věk dětí. Žá-

dosti jsme samozřejmě vyhověli 

a s radostí děti na našem odděle-

ní uvítali. Dětem se plně věnoval 

pracovník MOP Libeň nprap. Jiří 

Sobota a pracovník vztahů k veřej-

nosti Obvodního ředitelství policie 

Praha III nprap. Jiří Havel, samo-

zřejmě ve velmi úzké spolupráci se 

speciálními pedagogy, kteří dětem 

tlumočili do znakové řeči. Děti byly 

všeobecně seznámeny, jak poznat 

policistu. Byla jim předvedena vý-

stroj, kterou policie využívá a uká-

zána policejní vozidla, což u dětí 

sklidilo největší úspěch. Děti pro-

jevily velký zájem o policejní cely, 

které jsme jim samozřejmě uká-

zali. Výraz dětí, který jasně vyja-

dřoval úžas, že na vlastní oči vidí 

policejní celu, mluvil sám za sebe. 

Nakonec byly dětem předány 

policejní upomínkové předměty 

a předměty s tématikou BESIP. 

V minulých letech jsme pořádali 

exkurze pro děti základních škol. 

Po této exkurzi víme, že i pro děti 

mateřských škol může být exkurze 

zajímavá a může být příjemným 

zpestřením jednoho dopoledne. 

Strážci zákona se 
účastnili Noci literatury

Místní oddělení policie Libeň se 

zapojilo do projektu „Noc literatu-

ry”, které pod záštitou Městské části 

Praha 8 organizovala Česká centra. 

Projekt, ve kterém české osobnosti 

čtou současnou literaturu na atrak-

tivních místech Prahy. Byli jsme 

velmi poctěni nabídkou být jedním 

z mnoha míst v Libni, kde projekt 

probíhal. Na MOP Libeň předčítala 

herečka Taťjana Medvecká dílo fi n-

ského spisovatele Kari Hotakainena, 

v překladu Vladimíra Piskoře, Role 

člověka. Zájem ze strany veřejnosti 

byl velký a doufám, že i výběr místa 

byl pro občany zajímavý. 

Čtvrt hodiny 
po propuštění opět řídil

V ulici Voctářova 19. května večer 

policejní hlídka kontrolovala řidiče, 

který řídil motocykl značky Yamaha. 

Na místě zjistila, že 33letý muž má 

Magistrátem hl. m. Prahy uloženou 

sankci zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení všech motorových 

vozidel. Vzhledem k tomu, že muž 

byl důvodně podezřelý ze spáchá-

ní přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání, hlídka jej 

zadržela a předala na MOP Libeň 

k provedení dalších úkonů trestní-

ho řízení. Po provedení všech úkonů 

byl muž z pokynu státního zástupce 

propuštěn ze zadržení. Za necelých 

15 minut od propuštění z MOP Libeň 

byl muž kontrolován znovu při říze-

ní stejného motocyklu, tentokráte 

v ulici Na Žertvách. Muž byl opět 

zadržen a předán na MOP Libeň 

k dalšímu řízení. Tentokráte skončil 

na policejní cele se sděleným po-

dezřením z pokračujícího přečinu 

maření výkonu úředního rozhodnu-

tí a vykázání. Spisový materiál byl 

následně předán státnímu zástupci 

s návrhem na podání návrhu na po-

trestání.    

Foto v pasu nesedělo
V ulici Podlipného byl 22. května 

večer kontrolován muž, který před-

ložil rumunský cestovní pas. Foto-

grafi e v dokladu se však neshodo-

vala s osobou, která pas předložila. 

Ve spolupráci s Národní centrálou 

Sirene bylo potvrzeno, že kontrolo-

vaný muž se má vydávat za muže 

uvedeného v cestovním pasu, a zá-

roveň že je vyhlášen v pátrání v in-

formačním systému Schengen, kdy 

po muži pátrají příslušné orgány 

Rakouska. Muž byl dodán do poli-

cejní cely a spisový materiál nepro-

dleně předán Městskému státnímu 

zastupitelství v Praze k dalším úko-

nům. 

Znovu: auto není trezor

Že auto není trezor, jsem zde psal 

již několikrát. Přesto někteří občané 

stále spoléhají na to, že jejich vo-

zidlo se nestane předmětem útoku 

pachatele a ve vozidle zanechají 

mnohdy předměty vysoké hodnoty. 

Zloděje ve vozidle láká jakákoli věc, 

jakákoli taška, kabelka, či autorádio 

s předním panelem. Uvědomme si 

prosím, že je to jejich jediný zdroj 

peněz. Stačí se podívat, kolik peněz 

daňové poplatníky stojí jeden den 

pobytu vězně ve věznici, a pocit  sa-

tisfakce při zadrženém pachateli je 

hned menší. Nedávejme zlodějům 

šanci. Pro názornost přikládáme 

smutné fotografi e z míst trestných 

činů, jak je vidí poškozený při pří-

chodu ke svému vozidlu.  

Sprejem dělali reklamu
Hlídka policie zadržela v ulici V Ho-

lešovičkách dva mladíky ve věku 19 

a 23 let, kteří se za pomocí sprejů 

snažili vyzdobit betonové zídky ná-

pisy fi rmy prodávající obuv. Mladíci 

se tak dopustili přečinu poškozování 

cizí věci, za což jim hrozí trest odnětí 

svobody až na jeden rok.  

Pozor na internetové 
podvody

S ohledem na množící se pří-

pady internetových podvodů bych 

chtěl občany upozornit na tento 

rychle se rozvíjející druh trestné 

činnosti. Policie ČR eviduje zvýše-

ný počet případů, kdy poškození 

si v internetovém obchodu objed-

nají zboží, které následně uhra-

dí na účet pachatele, avšak zboží 

jim již není doručeno a internetový 

obchod je záhy zrušen. Jedná se 

o činnost několika fi rem, které si 

na internetových portálech založí 

internetový obchod, který láká zá-

kazníky na skvělé ceny produktů, 

které jsou někdy až o tisíce levnější 

než v jiných obchodech. Abyste se 

nestali další obětí těchto podvodů 

pokuste se držet těchto rad:

- pokud rádi nakupujete zboží 

na internetu, využívejte zavedené 

seriózní internetové obchody,

- před nákupem v pochybném in-

ternetovém obchodě si přečtěte 

hodnocení obchodu jinými zákaz-

níky, 

- výrazně nižší cena zboží by ve vás 

měla spíše vzbudit podezření, než 

úžas a nadšení nad rozdílem oproti 

jiným obchodům. Po ověření ob-

chodu (viz předchozí odrážka) se 

můžete směle dát do nakupování,  

- velmi podezřelé je, když obchod 

trvá na předchozím uhrazení zboží 

na účet, většina seriózních interne-

tových obchodů nabízí úhradu na-

příklad při převzetí zboží, 

- též velmi podezřelé jsou takzva-

né rolovací obchodní podmínky, to 

znamená, že obchodní podmínky 

jsou v úzkém obdélníku s rolovací-

mi šipkami na straně, takže pokud 

si je chcete přečíst, musíte postup-

ně klikat myší, aby přejel celý text, 

- pozor na nově vzniklé internetové 

obchody, ke kterým na internetu 

nenaleznete žádné hodnocení. 

Vzhledem k nastávajícím dobám 

dovolených Vám kolektiv MOP Li-

beň přeje pěknou a ničím neruše-

nou dovolenou. 

npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Bezpečnost

Policisté mají úspěchy v boji proti drogám
V rámci zapojení do projektu MČ Praha 8 

Bezpečná osmička bychom chtěli našim čtená-

řům přiblížit nelehkou práci našich kriminalistů 

4. oddělení odboru obecné kriminality v rámci 

Obvodního ředitelství policie Praha III na úseku 

problematiky drog, zejména pak zmínit případy, 

které se od začátku letošního roku podařilo vyře-

šit v reakci na četné podněty občanů nebo získa-

né vlastním operativním šetřením a zpracované 

i díky materiální podpoře Městské části Prahy 8.

Za zmínku stojí zejména květnové rozbití sku-

piny distributorů drogy pervitin v Libni, kteří tuto 

drogu v této lokalitě šířili ve velkém. Nyní jsou 

zadržení pachatelé umístěni ve vazbě. V květnu 

byli zadrženi i další pachatelé v Kobylisích a Cha-

brech, kde byla zjištěna výroba pervitinu a za-

jištěny varny této drogy. Podařilo se tam i zjistit 

a zlikvidovat pěstírnu marihuany.

Kriminalisté však zaznamenali i další úspěchy 

v boji s drogovou kriminalitou. V lednu zadrželi 

dva pachatele, kteří na sídlišti Ďáblice distribuovali 

pervitin a heroin a rovněž zajistili i varnu braunu. 

V únoru 2011 pak lapili další dva pachatele v Boh-

nicích v blízkosti ZŠ Glowackého, kteří tam dis-

tribuovali pervitin a marihuanu. Odhalení dalších 

pachatelů následovala v dubnu, kdy byla zjištěna 

indoorová pěstírna marihuany u občana Vietnamu 

opět v Libni. Vynechat nelze ani Karlín, kde byl 

opět v dubnu zadržen muž se ženou, kteří vyráběli 

a prodávali pervitin. Zde byla také zajištěna varna 

této drogy a pachatelé jsou umístěni ve vazbě. 

Nelze podrobně rozvádět veškeré případy, 

které se v menší míře řešily v obvodu Prahy III, 

výše uvedené případy jsou významnější co se 

týče informací pro veřejnost. Přestože se někdy 

občanům může zdát, že se zrovna u nich drogy 

vyskytují a policie nijak nereaguje, tak je třeba 

uvést, že mnohá místa se sledují třeba po něko-

lik měsíců, než se doslova mravenčí prací podaří 

získat tolik poznatků, které pak vedou k úspěš-

nému zadržení pachatelů této trestné činnosti. 

Zároveň bychom chtěli touto cestou poděko-

vat občanům, kteří nejsou lhostejní v oblasti po-

tlačování výše zmíněné trestné činnosti a svými 

poznatky mnohdy významně přispívají k odha-

lení pachatelů, kteří se neštítí šířit drogy i mezi 

dětmi a mládeží. Občané mohou i anonymně in-

formovat o této problematice například policejní 

oddělení v Trousilově ulici 1121/3, telefonní číslo: 

974 858 229 nebo vedoucího odboru krizového 

řízení ÚMČ Praha 8 Libora Pauluse (e-mail: libor.

paulus@praha8.cz). Plk. Radka Drexlerová,

SKPV Praha III

Další informace k tématu na str. 20

Strážníci se zaměří na kontroly alkoholu a kouření

Z vlastní zkušenosti strážníci vědí, 

že s příchodem teplého počasí se počty 

osob, které budou posedávat v blízkosti 

frekventovaných míst, popíjet alkohol, 

žebrat a dělat okolo sebe nepořádek, 

značně zvýší. Okolí stanic metra Pal-

movka, Florenc, Kobylisy, Ládví, blízké 

okolí nákupních center, zastávky MHD. 

Tam všude znepříjemňují život znečis-

ťováním okolí, pokřikováním, opilostí.              

Vzhledem k tomu, že ti, kteří se 

podobného jednání dopouští, jsou 

většinou lidé bez domova, je nejefek-

tivnější, v souladu s oprávněními stráž-

níků, tyto osoby opakovaně vykazovat 

z místa spáchání přestupku. Samo-

zřejmě, že je strážníci nutí nepořádek, 

který udělali, po sobě uklidit. Může se 

to zdát jako boj s větrnými mlýny, ale 

vykazování těchto osob a jejich pra-

videlné kontroly je leckdy od návratu 

na místo odradí. Nejsou to ale pouze 

bezdomovci, mezi těmito osobami se 

vyskytují i cizinci, někdy i osoby hleda-

né Policií ČR.

Strážníci při této činnosti, vyhledá-

vání problémových míst a osob, v ma-

ximální míře využívají městský kame-

rový systém, není ale výjimečné, že 

občané na chování závadových osob 

upozorní strážníky na tísňové lince. 

„V případě, že se setkáte s podobným 

chováním a není vám lhostejné, nebo 

jste dokonce obtěžováni, zavolejte 

strážníky, tísňová linka funguje non-

stop. Na místě nemusíte čekat a kon-

taktovat strážníky. Stačí nám oznáme-

ní a na místo vyjede hlídka strážníků,” 

poznamenává ředitel strážníků v Praze 

8 Jaroslav Kašpárek.

Nejen na dodržování této vyhlášky, 

ale také „tabákového zákona” se budou 

strážníci intenzivně zaměřovat. Neško-

dí proto upozornit kuřáky na oblíbený 

zlozvyk, dát si ranní cigaretu na za-

stávce autobusu či tramvaje. „Zákon 

zakazuje kouřit ve všech krytých pro-

storách nástupních ostrůvků, ve vesti-

bulech a v přístřešcích. Pokud vás při 

kouření přistihne strážník, může vám 

uložit pokutu až tisíc korun, správní 

orgán je oprávněn uložit pokutu ještě 

mnohem vyšší,” upozornil Kašpárek.

 -vk-

Je to jedna z méně příjemných stránek velkoměsta. Osoby, které posedávají v blízkosti nákupních center, sta-
nic MHD a parcích. Okolo sebe mají nepořádek, často také žebrají a obtěžují tím okolí. Strážníci se kontrolám 
těchto míst pravidelně věnují.

Foto: verpa

Teplejší počasí zvyšuje počet lidí, kteří to přeženou s alkoholem
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ 
PRÁVNÍ PORADNA 

Kdy? 21. 6. od 17.00 hod.

Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice

 Metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, 

objednejte 

na tel.: 246 035 966 nebo 

721 02 98 92

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Hlavní hygienik ČR se vloni na podzim rozho-
dl, že jižní varianta severozápadního silničního 
obchvatu Prahy nesplňuje hlukové limity, a práce 
na komunikaci, kterou celá Praha naléhavě potře-
buje, byly zastaveny. Co naplat, že podle výroků 
pražských i středočeských hygieniků je stavba pří-
pustná. V podobných situacích se náš malý syn 
vždy nezáludně ptával – a kdo má pravdu? 

Možná si mnozí vzpomenete: Když se Muž 
na radnici ze stejnojmenného televizního seriálu 
zeptal hospodských štamgastů, zda může zbourat 
starou hospodu a postavit místo ní nové byty, byli 
všichni proti. Dotázal se proto lidí, kteří potřebo-
vali bydlet – a hospodu zbourali. Trasa obchva-
tu, která byla vytyčena již v polovině třicátých 
let minulého století, najednou vadí. A to přesto, 
že má vést na levém břehu Vltavy tunelem, mís-
to po povrchu, jak předpokládal původní návrh. 

O potřebě dálničního obchvatu by měli rozhodovat 
především obyvatelé z Vinohrad či z Letné, z částí 
nejvíce postižených tranzitní dopravou.

Pokud chcete jet ze severu Prahy do Strakonic 
nebo na Kladno, můžete si přeci vybrat, jestli pro-
jedete kolem Muzea, přes Malou Stranu nebo oko-
lo Hradu. Dokonce se nejspíše potvrdí i chmurné 
předpovědi, že tunelový komplex Blanka přivede 
do Holešoviček denně další tisíce aut, která by ji-

nak Prahu objela. Pochopitelně, protože potřebný 
městský okruh, jehož je Blanka součástí, měl být 
dokončen a zprovozněn až po výstavbě dálničního 
obchvatu.

Jestliže říkám, že prohráli všichni, pak dokonce 
i ti, kdož o tom dosud ani nevědí. Třeba obyvatelé 
ze sídliště Bohnice, které by mělo být podtunelo-
váno, aby se po novém mostě vysoko nad Vltavou 
mohlo přejíždět na druhý břeh, bude-li dálniční 
okruh odsunut daleko na sever. Ano, i takové jsou 
záměry „aktivistů”. 

Přiznávám, že je mi bližší program, kdy výsad-
bou stromů okolo dálniční trasy v předstihu před 
jejím otevřením budeme účinně chránit zdraví lidí, 
než představa, že se budeme při cestě do práce 
proplétat na kole mezi stojícími auty po některých 
nesmyslně vyznačených a drahých pražských cy-
klostezkách.

František Beneš
člen majetkové komise 
RMČ Praha 8 za KSČM

Prohráli všichni. I ti, co o tom ještě nevědí

Jste pro stavbu vnitroměstské dálnice  

Fórum

Městský okruh potřeba není. Tedy pokud se 
Pražané zbaví všech svých aut, zakážeme mi-
mopražským vjezd na území města, zásobování 
budou obstarávat povozy tažené koňmi, do práce 
budeme chodit pěšky a na vše budou dohlížet ze-
lení aktivisté. Nic z toho v 21. století reálné není. 

V Praze je nyní registrováno na milion auto-
mobilů a každý den se na pražské silniční síti 
ujede přes 22 milionů kilometrů. Nákup nového 
auta a jeho používání nikomu zakázat nemůže-
me. Stejně tak nelze nikoho nutit, aby do práce 
jezdil na kole. 

Systém okruhů spojených jednotlivými radiá-
lami je běžný ve všech vyspělých velkoměstech 
a není důvod, proč by Praha měla být výjimkou. 
Zejména my, obyvatelé Prahy 8, si každý den 
uvědomujeme, jak nám oba okruhy chybí. Každo-

denní kolony v ulici v Holešovičkách či Zenklově 
ulici jsou toho jasným důkazem. Nevymýšlejme 
proto nějaké nesmyslné alternativy a podpořme 
výstavbu městského i pražského okruhu v navr-
žené podobě. Pokud by již byl dobudován měst-
ský okruh společně s Libeňskou spojkou, která 
má vést tunelem, obyvatelům horní Libně by se 
významně ulevilo a zajistilo by to rozvoj tohoto 

území, který je nyní omezován stavební uzávě-
rou.

O výstavbě pražského okruhu v jeho jižní va-
riantě, tedy přes Suchdol, snad ani nemluvě. 
Kvůli jednomu ješitnému starostovi nejmenova-
né městské části, který si na boji proti okruhu 
postavil svoji politickou kariéru, a ekoteroristům, 
kteří pod zeleným hávem spíše hájí svoje osobní 
zájmy, denně projíždějí zbytečně naší městskou 
částí desítky tisíc automobilů. Lidé z Holešoviček 
by o tom jistě mohli dlouho vyprávět.

Obě stavby měly být již dávno v provozu 
a snad se jejich zprovoznění dožiji. Jen se obá-
vám, aby nějaký „superguru” zase v nějaké 
„superkoncepci” neodsunul výstavbu pražského 
okruhu do doby, kam snad nedohlédne ani dale-
kohled z jeho bezpečnostní agentury.

Tomáš Mrázek
zastupitel MČ Praha 8 
za ODS

Okruhy zcela jistě. Už tu dávno měly být

Řešení základní komunikační sítě Prahy pomo-
cí vnitroměstského a tranzitního okruhu s radiál-
ně orientovanými páteřními tahy je vcelku logic-
ké. Postupem času se navíc ukazuje, že opustí-li 
vedení města socialistickou představu rozsáhlých 
demolic a záborů území, může se jednat o velmi 
prospěšné projekty. Například tunel Blanka, ač 
pravděpodobně předražený, umožní dostat se 
pohodlně autem z Prahy 8 na Prahu 6 bez nut-
nosti čekání v dlouhých kolonách v centru. Za-
chována bude přitom zeleň, která by jinak padla 
za oběť povrchové výstavbě. 

Bohužel však segment Městského okruhu, 
který se má budovat na území Prahy 8, je kon-
cipován poněkud nešťastně. Navrhovaná trasa 
má vést povrchově od Mostu Barikádníků Povl-
tavskou ulicí mostem přes Zenklovu až ke kři-

žovatce U Kříže, kde se má zároveň povrchově 
napojovat na Libeňskou spojku, která bude ve-
dena pod zemí k náměstí Na Stráži, kde bude 
ústit do křižovatky Vychovatelna. Toto řešení je 
charakteristické rozsáhlými zábory území v ob-
lasti mimoúrovňových křižovatek Vychovatelna 
a U Kříže. Například při řezu z východu na západ 
projektovanou křižovatkou Vychovatelna zjis-

tíme, že se zde nachází až 14 paralelních jízd-
ních pruhů, což hovoří samo za sebe. Povrchově 
vedené trasy budou navíc významným zdrojem 
hlukové zátěže. Dopravní obslužnost se zlepší, 
kvalita života se zhorší. 

Málokdo přitom ví, že existují i alternativní 
návrhy k původnímu magistrátnímu konceptu, 
které předložila různá občanská sdružení. Zají-
mavý je třeba koncept, který řeší Městský okruh 
i Proseckou radiálu pomocí ražených tunelů, 
které se kolmo napojují v oblasti Košinky. Tím 
je zabezpečena funkce obou dopravních tepen, 
aniž by bylo zhoršeno životní prostředí. Alter-
nativní varianty jsou však vedením hl. m. Prahy 
soustavně odmítány, a proto se našim obyvate-
lům dostane řešení sice funkčního, ale nikoliv 
perfektního.

Matěj Fichtner
radní MČ Praha 8 
za TOP 09

Městský okruh není řešen ideálně, ale je nezbytný
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Po nešťastném a necitlivém řešení dopravní 
průjezdnosti hlavního města vybudováním se-
verojižní magistrály v minulém století, která 
svádí veškerou osobní dopravu přes střed měs-
ta, čímž ničí životní podmínky zde žijících oby-
vatel a vlastně po celé trase provoz zhušťuje. 
Protože tudy jezdí lidé, kteří by při existenci ob-
chvatu do čtvrtí Prahy 1, 2, 7 a 8 nikdy nepřijeli 
a de facto centrum uvolnili.

Je nasnadě, že za těchto podmínek, kdy daná 
komunikace již je a systém je jí podřízen, je ře-
šení o to složitější. V každém větším městě bývá 
tato situace řešena minimálně jedním okruhem, 
ale většinou dvěma okruhy. Jeden obepíná měs-
to, kdy se mu doprava vyhýbá a druhý již měs-
tem vede a váže na sebe značnou část dopra-

vy. Za příklad k počtu obyvatel bych zde uvedl 
Mnichov. Zde fungují po léta dva okruhy, jeden 
velký a druhý městský. Tento slouží k odbočo-
vání do jednotlivých čtvrtí a znovu k návratu, 
pro cizince má výhodu, že když přejede odboč-
ku, okruh ho k ní zase přivede a nemusí nikde 
bloudit. Je pravda, že v době navigací je to už 

jednodušší. Ale nejdůležitější je, že oba okruhy 
jsou spolu propojeny a vytváří jeden dopravní 
celek. To je fenoménem celé věci, a to Praze 
doposud chybí a ještě nějaký čas chybět bude.

Městský okruh vybudovat je nutné a důležité 
pro vyřešení dopravních problémů, které Praha 
má. Ovšem, pro obyvatele naší městské části 
je nejdůležitější vybudování severního obchvatu 
města. Jen tak se lidé v Holešovičkách, Libni, 
Karlíně, Kobylisích a Ďáblicích dočkají lepších 
podmínek k životu ve svých domovech. Takže 
městský okruh ano, bez něj by to určitě nešlo, 
ale v návaznosti na obchvat města, bez něj ne-
může plně fungovat. Druhou stranou věci jsou 
pochopitelně fi nanční náklady a mediální obraz 
způsobu fi nancování této stavby.

Luděk Hoznauer
předseda Volby 
pro Prahu 8

Pro občany Prahy 8 je důležitý i severní obchvat

Dopravní „experti” z dob socialismu napláno-
vali pro Prahu necitlivý systém silničních okruhů. 
K tomuto projektu se před 15 lety přihlásilo ve-
dení magistrátu, které si vytyčilo za cíl postavit 
pro auta dva okruhy – vnitřní Městský a vnější 
Pražský.  Praha má zastaralou vizi, jak by měla 
vypadat doprava na území města. Vedoucí politi-
ci přehlížejí aktuální trendy, které dávají zelenou 
MHD se železnicí. Ty by měly sloužit jak pro vni-
troměstské cestování, tak pro dojíždění. Pro mi-
mopražské by měly sloužit přestupní uzly na vla-
kových zastávkách ještě před hranicí města. Pro 
obyvatele jižní části Prahy 8 je aktuálním rizikem 
pokračování Městského okruhu mezi mostem 
Barikádníků, Horovým náměstím a Balabenkou, 
rozšíření Libeňského mostu, výstavba Libeňské 

spojky a přivaděčů ulicemi Na Žertvách a Pod 
Plynojemem. Tyto stavby nepřinesou Praze 8 do-
pravní zklidnění, ale devastaci. Zlepšení stavu se 
nedočkají ani Holešovičky. Za cenu desítek mili-
ard korun (vzpomeňme na propadák tunel Blan-
ka) přivede magistrát tisíce aut do míst, která 
na to nejsou připravená. Chcete-li mít předsta-

vu, jak to u nás má vypadat, zajeďte se podívat 
na trojúhelník silnic Jižní spojka, Spořilovská a 5. 
května. Městský okruh – pokud by vůbec měl 
vyrůst – nelze vést po povrchu přes historické 
čtvrti. Nelze dovolit, aby kvalita života obyvatel 
utrpěla kvůli projektu, který nic moc nevyřeší. 
O všech těchto stavbách musí vést politici Prahy 
8 i magistrátu diskuzi s odborníky i s veřejnos-
tí.  Samostatnou kapitolou je související severní 
část vnějšího obchvatu. Magistrát by měl ukon-
čit obstrukce výstavby Pražského okruhu. Měl 
by uznat, že v roce 2011 nelze prosazovat trasu 
z roku 1938. Měl by se dohodnout se Středočes-
kým krajem a státem na posunutí okruhu dále 
od města tak, jak je to v jižní části města a jak to 
zřejmě bude i v jeho části východní.

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8 
za Stranu zelených

Karlín a Libeň potřebují obnovu, ne silniční devastaci
 - takzvaného Městského okruhu?

Česká republika je svoji polohou v samotném 
srdci Evropy „odsouzena” stát se významnou do-
pravní tepnou evropské tranzitní dopravy. Veškeré 
významné rychlostní a dálniční tahy jsou směro-
vány k hlavnímu městu Praze. Proto bylo nezbytné 
vybudovat takový silniční okruh, který ochrání Pra-
hu před národní a mezinárodní tranzitní dopravou. 
Po vyhodnocení silničních toků a dopravních inten-
zit kolem a uvnitř Prahy bylo navrženo dopravní 
řešení, kdy Městský okruh, který spolu s Pražským 
okruhem a propojujícími radiálami bude ve fi nál-
ní podobě regulovat dopravu v Praze. Městský 
okruh plní funkci regulátora automobilové dopra-
vy v centrální části Prahy, převádí vnitroměstské 
vztahy mimo centrální oblast a propojuje oblasti 
středního pásma Prahy. Vzhledem k tomu, že má 
Městský okruh charakter sběrné komunikace, dá 
se předpokládat jeho významné dopravní zatížení.

Právě významné dopravní zatížení Městského 
okruhu s sebou přináší i celou řadu negativních 
dopadů nejen na životní prostředí, ale i na obyva-
telstvo hlavního města. Proto je velmi důležité, 
a naše legislativa to i umožňuje, aby se k jednot-
livým variantám vnitřního okruhu mohli vyjádřit 
i obyvatelé dotčených lokalit. To se také děje. 
A je to správné. Snahou nás, zastupitelů městské 
části, pak musí být otevřená debata s těmi, kteří 

hájí zájmy dotčených občanů prostřednictvím ob-
čanských sdružení a s občany samotnými. Jedině 
takovýmto koordinovaným postupem můžeme za-
jistit, aby se žádný z našich spoluobčanů nemohl 
cítit ohrožen. V opačném případě je našim společ-
ným zájmem, aby se navrhla taková kompenzační 
opatření, která zmírní, případně odstraní negativní 
dopady budované stavby na naše spoluobčany. 

Pak je již na odbornících, aby vhodným způso-
bem zapracovali veškeré připomínky tak, aby do-
šlo k souladu zájmů ochrany životního prostředí 
a zdraví obyvatel se zájmem zvýšení plynulosti 
a bezpečnosti silničního provozu celého komple-
xu staveb jak Městského, tak i Pražského okruhu. 
Díky tomu lze předejít někdy až zbytečným admi-
nistrativním průtahům, které jsou v mnoha přípa-
dech příčinou nevhodné komunikace mezi jednot-
livými účastníky rozhodovacích procesů.

Daniel Rödig
zastupitel MČ Praha 8 
za ČSSD

Městský okruh – ano či ne? Ano, ale kudy, jak a kdy...
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Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem se-
niorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je 
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička 
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo te-
lefonicky u paní Dudkové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS 
Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–ČERVEN 2011

PONDĚLÍ
 9 – 10 Přístup na internet 
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro úplné začátečníky 
  (vede pí Bodláková)
 9 – 9.50 Školička PC a internetu do 6.6.– pokročilí
10 – 10.50 vede pí. Paulusová
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
 8 – 9.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
10.30 – 11.15 Anglická konverzace pro pokročilé 
  (vede Ing. Kolářová)
10 – 13 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
11.30 – 12.15 Anglický jazyk pro úplné začátečníky
  (vede Ing. Kolářová)
13 – 16 Přístup na internet 
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848

ÚTERÝ
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Anglický jazyk konverzační metodou 
  „mírně pokročilí II” (vede Ing. Vondráček)
10 – 10.50 Anglický jazyk konverzační metodou
  „pokročilí” (vede p. Ing. Vondráček)
11 – 11.50 Anglický jazyk konverzační metodou „mírně
  pokročilí I” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou 
  pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 14.30 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a výuka lidových tanců 
  – vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví (pí Ing. Kovařínská)
10 – 10.50 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 11.50 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

13 – 14 Přístup na internet 
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
  pí Bc. Novotná)
13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – začátečníci
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Školička PC a internetu 
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková) 
15 – 16 Německá konverzace pro pokročilé 
  od 16. 3. (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
  lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
 8 – 9.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
10 – 13 Nordic walking pro zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
13 – 14.30 Přístup na internet
15.30 – 16.20 Školička PC a internetu 
16.30 – 17.20 – mírně pokročilí (vede paní Smitková) 
17.30 – 18.20 Školička PC a internetu 
  – začátečníci (vede paní Smitková) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury 
  (vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
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Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůn-
kova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka  Šimůnko-
va, tel. 286 883 676. 
Kontakt: 
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

14. 6. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
 Malba na sklo 
 Pomůcky: skleničky nebo porcelán
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

16. 6. ČTVRTEK  VYCHÁZKA – KINSKÁ ZAHRADA
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány
 Pod vedením paní Ivy Hubené

21. 6. ÚTERÝ CELODENNÍ VÝLET 
  – SENOHRABY - ČTYŘKOLY
 Nutno předem přihlásit na recepci do 14. 6. 2011.
 Čas bude upřesněn při rezervaci
 Pod vedením paní Věry Dvořákové

28. 6. ÚTERÝ VYCHÁZKA – VÝSTAVA 
  – CHVALSKÝ ZÁMEK
 obrazy Zdeňka Hajného „Krajiny jenom tušené” 
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány
 Vstupné: Zdarma
 Pod vedením paní Marie Froňkové

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 8. 6., 15. 6., 22. 6. a 29. 6.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

PÉTANQUE BEZPLATNÉ TRÉNINKY 
  pod vedením profesionálů
 Každou STŘEDU od 15.00 hod.
 v zahradě Gerontologického centra
 (Koná se za každého počasí,
 máme i koule do interiéru)

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 13. 7.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

Burza seniorů - Program na ČERVEN 2011

9. 6. od 14:00 - Beseda s P. J. Brtníkem – O Duchu svatém 
a církvi

13. 6. od 14:00 - Hudební vystoupení p. Mináře – kytara, 
klávesy a zpěv

13. 6. od 13:00 - Tvoření z korálků s pí V.Urbanovou - 
Zvonky

23. 6. od 9:30 - Patchworková dílnička s Mgr. S.Kyselovou

Turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památ-
kami středních Čech pod vedením RnDr. M.Štulce jsou plá-
novány a operativně realizovány podle krátkodobých předpo-
vědí počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných 
akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

18. 7. od 13:00 Tvoření z korálků s pí V. Urbanovou 
- scarabeus

Jazykové kursy jsou plně obsazené.  Na školičky PC, 
NW, trénink paměti a právní poradnu je nutné se pře-
dem objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně 
v kanceláři CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné. 

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče

Příprava na ČERVENEC 2011

Připravujeme

Taneční kroužek seniorů CAP (lidové tance)

hledá dobrovolníka, který by je doprovázel 1x týdně 
(čtvrtky) nebo alespoň příležitostně na akordeon či klavír.

Kontakt pí Matějková : 721 61 52 27.
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Pracovní skupina složená ze zá-

stupců městských částí, neziskové-

ho sektoru a úředníků Magistrátu 

hl. m. Prahy začala v součastnosti 

hledat řešení pro oblast bezdomo-

vectví v Praze. I vzhledem k ros-

toucím nákladům na bydlení se 

snaží osmá městská část předchá-

zet tomu, aby přibývalo občanů, 

kteří si nemohou dovolit běžné 

bydlení a stojí na prahu toho stát 

se bezdomovci. Pomoci tomu mají 

nejen azylové byty poskytované 

na přechodnou dobu rodinám, kte-

ré se ocitnou v nouzi a program 

„Bydlení pro seniory”, ale nově 

i užší spolupráce s Azylovým do-

mem sv. Terezie, který v Pernerově 

ulici provozuje Arcidiecézní charita 

Praha. 

„S panem ředitelem Fialou z Azy-

lového domu sv. Terezie jsme se 

dohodli na přednostním umísťování 

našich občanů na lůžka azylového 

domu za splnění určitých podmí-

nek. Lůžek je ale omezené množ-

ství a doba pobytu omezena šesti 

měsíci, během nich je nutné, aby 

klient řešil svou bytovou situaci.” 

uvedla radní pro sociální oblast 

Markéta Adamová.

Řadě občanů vzniká nárok na pří-

spěvek na bydlení, o němž možná 

nevědí, a proto zde uvádíme bližší 

informace o možnosti čerpání této 

sociální dávky. -red-

Spolupráce s Arcidiecézní charitou se rozšiřuje 

Nezapomínejte na příspěvek na bydlení
V souvislosti s deregulací nájemného mohou občané žádat o příspěvek na bydlení. Ten je jednou z dávek státní sociální pod-
pory, jejichž nárok a podmínky pro výplatu upravuje zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., v pozdějších zněních.

Základní podmínkou pro vznik nároku na pří-

spěvek na bydlení je nájemní vztah mezi žadate-

lem a majitelem bytu, upravený řádnou nájemní 

smlouvou. Žadatel musí být v tomto bytě hlášen 

k trvalému pobytu. Žadatelem o dávku může být 

i osoba, která je uživatelem bytu družstevního 

nebo vlastního.

Nárok na dávku vzniká, pokud náklady na by-

dlení oprávněné osoby přesahují částku 0,65ná-

sobek příjmu za rozhodné období všech společně 

posuzovaných osob (u bytů mimo Prahu se jedná 

o 0,30násobek) a tento násobek není větší než 

normativní částka nákladů na bydlení. Norma-

tivní částka nákladů je určena zákonem o stát-

ní sociální podpoře, a to podle počtu obyvatel 

ve městě. Výše těchto normativních nákladů je 

platná vždy jeden rok. Za společně posuzova-

né osoby jsou vždy považovány všechny osoby 

hlášené v bytě k trvalému pobytu bez ohledu 

na skutečnost, zda vedou společnou domácnost, 

případně se v bytě nezdržují.

Náklady tvoří u všech bytů skutečně uhrazené 

náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz 

odpadu a centrální vytápění, a to podle potvrzení 

příslušných dodavatelů. Částka za pevná paliva 

je taxativně určena zákonem, vždy na jeden rok.

U bytů s nájemní smlouvou je pak do ná-

kladů zahrnováno skutečně uhrazené nájemné 

a plnění za služby poskytované s užíváním bytu 

(společná elektřina, výtah, úklid – nikoli telefon, 

společná anténa, internet, kabelová televize). 

U bytů družstevních a vlastních jsou namísto 

„nájemného a služeb” započítávány v zákonem 

stanovené výši srovnatelné náklady.

Od uhrazených nákladů se odečítají případně 

vrácené přeplatky z minulých období a naopak, 

je-li v rozhodném období uhrazen např. kromě 

běžných záloh i doplatek z vyúčtování, je tato 

částka do nákladu přičtena.

Příspěvek na bydlení se při splnění všech 

zákonných podmínek vyplácí vždy od 1. čer-

vence do 30. června následujícího roku s tím, 

že pro nárok na dávku od 1. dne následující-

ho po skončení kalendářního čtvrtletí se znovu 

dokládají příjmy všech společně posuzovaných 

osob za předchozí kalendářní čtvrtletí a dále se 

předkládají doklady o skutečně uhrazených ná-

kladech na bydlení za totéž období.  Vznikne-li 

tedy nárok na dávku 1. července 2011, je ža-

datel povinen doložit veškeré příjmy všech spo-

lečně posuzovaných osob za 2. čtvrtletí 2011, 

doklady o uhrazených nákladech za totéž ob-

dobí a doklad o trvání nájemního vztahu. Pro 

pokračování nároku od 1. října 2011 pak bu-

dou tyto doklady doloženy opětovně, avšak za 

3. čtvrtletí 2011.

V případě, že o příspěvek na bydlení je žádáno 

poprvé, je nutné předložit i nájemní smlouvu, 

u bytů vlastních pak aktuální výpis z katastru 

nemovitostí. Nataša Ťopková,

 vedoucí oddělení SSP Úřadu práce Praha 8 
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Nepodceňujte znaménka na kůži, jděte 
k lékaři. Vyšetření je rychlé a bezbolestné

Rozumnou  „konzumací” sluníč-

ka a pravidelným vyšetřením kůže 

můžete minimalizovat riziko vzniku 

rakoviny kůže. Existuje několik typů, 

nejnebezpečnější z nich je maligní 

melanom. Z dlouhodobých studií 

vyplývají dvě skupiny faktorů, které 

mají prokazatelný vliv na jeho vznik:

První skupinu bohužel ovlivnit 

nedokážeme. Patří sem vrozená 

dispozice a počet pigmentových 

znamének a jejich typ. Pokud se 

onemocnění vyskytlo u nejbližších 

příbuzných, je riziko vzniku mela-

nomu až desetkrát vyšší. Pozornost 

bychom měli věnovat především 

takovému pigmentovému znamén-

ku, které se jakkoli mění. Například 

se rozrůstá, mění barvu, vyvyšuje 

se, nebo začíná svědit, případ-

ně krvácet. Pokud máte takových 

znamének nepravidelného tvaru či 

pigmentu na těle víc, nebo vám při-

bývají nová, neváhejte s návštěvou 

dermatologa.   

Do druhé skupiny patří fakto-

ry, jejichž dopad ovlivnit lze. Patří 

k nim hlavně UV záření  absorbo-

vané do kůže, bez ohledu na jeho 

zdroj. Ten může být přírodní (slun-

ce), nebo umělý (solária). Je pro-

kázané, že nadměrná expozice UV 

záření je významný faktor pro vznik 

melanomu. Sluníčko nám sice po-

máhá zlepšit psychický stav a uvol-

ňuje pro tělo důležitý vitamín D, ale 

k tomu nám bohatě stačí takové 

množství, při kterém nevystavuje-

me pokožku nadměrnému záření.

Pro léto je důležité vyhýbat se 

pobytu na přímém slunci mezi je-

denáctou a patnáctou hodinou, kdy 

jsou účinky záření nejintenzivnější, 

nebo používat přiměřenou ochra-

nu. Pozor, podobně nebezpečné je 

i opalování v soláriích, takže mýtus, 

že se nejprve „připravím” na léto 

v solárku a potom už slunce mé 

kůži neublíží, je stejně škodlivý. 

Zhoubných kožních nádorů každým 

rokem přibývá díky klimatickým 

změnám  a zvýšené expozici ultra-

fi alového záření.

Pokud chcete znát stav mateř-

ských znamének, navštivte svého 

kožního lékaře. Ten vyšetří zna-

ménka speciálním přístrojem, kte-

rému se říká dermatoskop, posou-

dí riziko a navrhne vám bezpečné 

řešení. V případě podezření vám 

lékař doporučí znaménko odstra-

nit a následně histologicky vyšet-

řit. Včasné odhalení nebezpečného 

nádoru může zásadně zjednodušit 

léčbu, častokrát i zachránit život. 

Vyšetření dermatologem je rychlé 

a bezbolestné. V případě chirurgic-

kého odstranění znaménka se jed-

ná o ambulantní zákrok v lokálním 

umrtvení.

Vyšetření i případné chirurgické 

odstranění podezřelého znaménka 

je hrazené ze zdravotního pojištění. 

Například v Praze 8 vám toto vyšet-

ření celé léto poskytnou v Sanatoriu 

Achillea v Čimicích. Mají potřebné 

vybavení a pracují každý den od 7 

hodin do 20 hodin. Více na tele-

fonních číslech 733 126 750 nebo 

233 553 758.

 MUDr. Kateřina Dlabolová

Maligní melanom je velmi nebez-
pečný. Včasné odhalení nádoru 
může zásadně zjednodušit léčbu

Uštkla vás zmije? Nezaškrcujte a nevysávejte
Všichni rádi a čas-

to chodíme do pří-

rody. V Česku sice 

žádná velká nebezpečí nehrozí, 

přesto musíme být opatrní. Nejčas-

těji potkáme v trávě či na keřích 

klíště obecné. Žije ve vlhku, ma-

ximálně do 60 cm výšky od země. 

Výskyt, aktivitu a četnost infi kova-

ných klíšťat na našem území na-

jdete na stránkách Českého hyd-

rometeorologického ústavu (www.

chmi.cz) či Státního zdravotního 

ústavu (www.szu.cz). 

Klíště přenáší několik typů ne-

mocí. Nejznámější je encefalitida 

a lymská borelióza. Obranou proti 

encefalitidě je očkování. Doporu-

čuji naočkovat nejen děti, ale i do-

spělé, protože s věkem se příznaky 

nemoci zhoršují. Proti borelióze 

očkování není. Samozřejmostí by 

proto měl být vhodný oděv, obuv 

a opakované používání repelentů 

při jakémkoli pobytu v přírodě. 

Pokud i přesto dojde k přisátí 

klíštěte, musíte ho co nejrychleji 

odstranit. Nikdy na klíště nesahejte 

holýma rukama. Potřebujete proto 

rukavice (najdete je v každé auto-

lékárničce), dezinfekci a pinzetu či 

kartu k vytahování klíšťat. Místo 

i s klíštětem dezinfi kujte, chytněte 

jej do pinzety či pod něj zasuňte 

kartu a klíště vytáhněte. Nekruťte 

s ním, není to šroubek. Po vyta-

žení místo opět dezinfi kujte, klíště 

zabalte do papírového kapesníku 

a spláchněte do záchodu. Při zá-

važnějších zdravotních potížích 

(fl ek v místě kousnutí, horečky, 

silné bolesti hlavy, zduření uzlin…) 

do tří týdnů od přisátí, vyhledejte 

lékaře.

Druhým nebezpečím v tomto 

období bývají zmije, které jsou 

letos hojnější. Jako prevenci do-

poručuji vyhýbat se prosluněným 

místům a dupat (zmije neslyší, ale 

vnímá otřesy půdy). Pokud kous-

ne, je dobré nepanikařit, dostat 

pacienta na místo dojezdu sanit-

ky a zavolat pomoc (postižený 

nesmí na zraněnou nohu šlapat, 

nesmíte ji zvednout). Pro zdravé-

ho člověka uštknutí nepředstavuje 

velké riziko, velmi nebezpečné ale 

bývá u alergiků, komplikace může 

vyvolat u chronicky nemocných. 

Uštknuté místo nevysávejte, kon-

četinu neškrťte, stav zraněného 

tím nezlepšíte. Zaškrcením spíše 

ublížíte a nezabráníte jedu v krvi, 

aby nepostupoval, vysávání rány 

je naprosto zbytečné, jed z rány 

nedostanete.

Dalším strašákem bývá sršeň 

obecná. Sršeň ale útočí, jen pokud 

ji přímo ohrozíte, či se dostane-

te do velké blízkosti hnízda a jste 

hluční. Její jed je slabší, než u vče-

ly medonosné. Platí zde, stejně 

jako u bodnutí včelou či vosou, že 

nebezpečné je každé žihadlo v ob-

lasti hlavy a krku, u alergiků může 

způsobit anafylaktickou reakci, vo-

lejte proto v těchto případech rych-

lou záchrannou službu. U zdravých 

lidí ani několikanásobné bodnutí 

neohrožuje na životě. Když sršeň 

potkáte, neutíkejte, nemáchej-

te rukama, nepanikařte. Pokud 

na vás usedne a vy se těmito ra-

dami budete řídit, zase během pár 

vteřin odletí.

Libuše Terezie Vojtová, 

lektorka první pomoci

Více na www.kurzprvnipomoc.cz

JAK POSKYTOVAT 
PRVNÍ POMOC

Takto se má transportovat jedinec 
v případě uštknutí
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Zdravotní a sociální péče

Protidrogovou politiku radnice nepodceňuje, 

Důležitá role
streetworkerů

„Z celopražského pohledu je 

možné konstatovat, že větší kon-

centrace otevřené drogové scény 

(to jsou veřejně přístupné prosto-

ry, kde se shromažďují uživatelé 

nezákonných drog) je v blízkosti 

centra a v Praze 8 jsou to oblasti 

kolem Florence a Palmovky,” uvá-

dí radní pro protidrogovou politiku 

Markéta Adamová.

Na tyto oblasti je tak zaměřena 

mnohem větší pozornost policie 

a také terénního programu speci-

alizovaného občanského sdruže-

ní Progressive, které v městské 

části provádí v rámci projektu No 

Biohazard. Progressive zajišťuje 

především kontaktování injekčních 

uživatelů drog, dvakrát týdně mo-

nitoruje aktuální situaci a provádí 

takzvaný výměnný program, kdy 

uživatelům vyměňuje injekční ma-

teriál, zajišťuje a odborně likviduje 

použitý injekční materiál a v nepo-

slední řadě se snaží při kontaktu 

s uživateli přimět je k odpověd-

nějšímu přístupu ke svému okolí 

a motivovat je ke změně chování, 

tedy v nejlepším případě k zaháje-

ní léčby.

„V Praze 8 bude nově probíhat 

také pravidelný monitoring a pří-

padné čistění některých dětských 

hřišť, v nejvíce ohrožených loka-

litách, protože v letním období 

bohužel dochází k častějšímu vý-

skytu použitých injekčních stříka-

ček na veřejných prostranstvích,” 

říká Adamová. „Chceme samo-

zřejmě především chránit veřej-

nost. A proto pokud se občan se-

tká na nějakém konkrétním místě 

s výskytem takového nebezpečné-

ho materiálu, může se obrátit buď 

přímo na protidrogovou koordiná-

torku Prahy 8 paní Pavlu Karme-

litovou (222 805 639), Městskou 

policii (linka 156) nebo přímo 

na mě (222 805 134). Všichni za-

jistíme, aby materiál byl co nej-

dříve odborně zlikvidován. V žád-

ném případě nedoporučuji, aby se 

kdokoliv snažil likvidovat použitou 

jehlu sám.”

Na primární prevenci jdou 
do škol statisíce

S likvidací použitého materiálu 

souvisí i sběrný koš fi xpoint umís-

těný u synagogy na Palmovce. Ten 

slouží k odhození použitého mate-

riálu samotnými uživateli. Je zde 

umístěn od poloviny loňského roku 

a jeho výtěžnost je vyšší právě 

v jarním a letním období. Materiál 

z koše je opět odborně zabezpečen 

pracovníky Progressive, kteří ob-

sah likvidují dvakrát týdně. Koš je 

zajištěn tak, aby z něj nemohl ob-

sah nijak uniknout, a nehrozí tedy 

žádné nebezpečí ani v případě ma-

nipulace například vandaly. 

Pracovníci terénního programu 

poskytují protidrogové koordiná-

torce, protidrogové komisi a radní 

pro protidrogovou problematiku 

pravidelnou čtvrtletní zprávu o své 

činnosti a výsledcích práce. Přesto 

se radní Markéta Adamová chtěla 

přesvědčit osobně, jak taková te-

rénní práce probíhá, kde je největší 

výskyt použitých stříkaček a zda je 

sběrný koš opravdu využíván. Bě-

hem jednoho květnového dne se 

tedy připojila k terénním pracov-

níkům. „Už během první hodiny 

jsme posbírali 15 použitých stří-

kaček. Práce terénních pracovníků 

je rozhodně potřebná, považuji 

za nezbytné chránit veřejné zdraví, 

není to tedy servis pro toxikomany, 

ale snaha ochránit veřejnost,” míní 

Adamová.

Terénní práce spadá v rámci 

prevence do jejího třetího pilíře, 

tedy jedná se o terciární preven-

ci (souhrnně nazývanou harm 

reduction), která se snaží zmírnit 

dopady u již užívajících a závis-

lých osob se zaměřením na ochra-

nu veřejnosti a zamezení šíření 

infekčních onemocnění. Dalším 

důležitým pilířem je prevence pri-

mární. Zde se jedná o předcházení 

užití u osob, které dosud s drogou 

nejsou v kontaktu, zaměřena je 

především na děti. Městská část 

vynaložila i v letošním roce na pri-

mární prevenci pro žáky a studen-

ty škol 700 tisíc korun, které byly 

rozděleny v rámci grantového ří-

zení. Školy za tyto peníze realizu-

Velkoměsta mají kromě celé řady pozitiv i své stinné stránky, jako je například zvýšená koncentrace sociálně patologických 
jevů, mezi které patří i vyšší koncentrace uživatelů drog. Každá městská část se tak musí potýkat s projevy, které k tomuto 
fenoménu patří. Nejinak je tomu v Praze 8. 

Radní Markéta Adamová si se streetworkery vyzkoušela jejich práci v terénu. Na snímku vidíte takzvaný
fi xpoint, tedy koš, kam někteří narkomané odhazují použitý materiál 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

21ČERVEN 2011

jí programy pro své žáky s cílem 

seznámit je s nebezpečím, které 

užívání drog (včetně kouření a al-

koholu) s sebou přináší a posílit je-

jich schopnost vymezit se vůči je-

jich nabídce. Pracuje se již s dětmi 

v mateřských školách, pro které 

existují pohádkové příběhy, které 

v sobě nesou i poselství zaměřené 

právě na prevenci.

„Vše by mělo začít právě 

ve školním věku dětí, aby se co 

nejdříve seznámily s riziky užívání 

drog. Dostatek informací a nabíd-

nutí pozitivních alternativ v trá-

vení volného času je základním 

předpokladem, aby se mladí lidé 

vyhnuli lákadlům v podobě alko-

holu, cigaret a dalších drog,” sou-

hlasí Adamová.

V budoucnu lepší
koordinace činnosti

Co se chystá v této oblasti v dal-

ších měsících? „Kromě stávajících 

projektů a činností hodláme ještě 

významněji spolupracovat se ško-

lami na prevenci u dětí. Se zá-

vislostmi jdou ruku v ruce i další 

patologické jevy, na které bude 

naše pozornost rovněž zaměřena. 

Letos jsme vyzkoušeli pilotní kolo 

soutěže zaměřené na bezpečné 

používání internetu, a protože za-

znamenala velký úspěch, budeme 

v ní pokračovat i v dalším školním 

roce. Soutěžní a zábavnou formou 

bychom chtěli děti seznámit i s dal-

šími patologickými jevy, mezi něž 

patří například šikana či nebezpeč-

nost infekčních onemocnění včetně 

HIV. Společně s Policií ČR vymýš-

líme program pro děti na školách, 

který by je měl co nejvíce zaujmout 

a důrazně varovat před všemi typy 

drog, včetně těch legálních,” sdělila 

Adamová. 

Ta by ráda více spolupracovala 

s dalšími městskými částmi i Ma-

gistrátem hl. města Prahy, aby se 

dala lépe koordinovat činnost za-

měřená na uživatele drog. „V rám-

ci nových webových stránek, které 

by měly fungovat během letošního 

roku, se zaměříme i na možnost 

anonymního vkládání informací 

o trestné činnosti spojené s vý-

robou a distribucí drog, protože 

občané jsou hlavním zdrojem in-

formací o těchto nelegálních čin-

nostech. Samozřejmě i do té doby, 

než tato možnost bude zprovoz-

něna, je možné informovat přímo 

Policii ČR anebo odbor krizového 

řízení městské části Praha 8,” do-

dala radní. -red-

 důležitá je primární prevence ve školách 

Zdravotní a sociální péče, inzerce

Streetworkeři mají vytipovaná místa, kde pravidelně likvidují především 
použité injekční stříkačky

(Placená inzerce)
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Dopravní den v Libčické se vydařil
Ten den byl po několika dešti-

vých krásný, jako na objednávku. 

V naší školce probíhal 5. května 

2011 „dopravní den”, a po teoretic-

ké přípravě ve třídách se sešly děti 

ze všech tříd na školní zahradě, aby 

si to, o čem si jen povídaly, zkusily 

i prakticky. Na jednotlivých stano-

vištích si postupně ověřovaly, zda 

znají názvy a význam některých 

dopravních značek, jak vyřešit jed-

noduchou dopravní situaci, jak se 

postarat o malé zranění, koho zavo-

lat v nouzi. A jízda na koloběžkách, 

tříkolkách a motokárách na našem 

dopravním hřišti byla zkouškou do-

držování pravidel, za kterou děti 

obdržely „řidičské průkazy”.

Jako odměna byla pro děti ná-

vštěva strážníků Městské policie, 

kteří přijeli na úžasných motor-

kách. Strážníci dětem pověděli, co 

jejich práce obnáší, ukázali, jakou 

policista nosí výzbroj. Děti si pak 

mohly motorky nejenom pro-

hlédnout, ale i vyzkoušet, jak se 

na nich sedí a jak se mačkají různá 

tlačítka. Věřte, že když se spusti-

la siréna či různá světla, měly děti 

velký respekt. A to nebylo všechno. 

Na závěr tohoto úžasného dopoled-

ne přijelo do areálu školky i veliké 

hasičské auto, a když otevřelo své 

útroby, děti nadšeně sledovaly, co 

všechno takové auto uveze. Děti si 

vyzkoušely sezení v kabině, hasič-

skou helmu i jak se stříká z hasič-

ské hadice.

A tak bychom chtěli poděkovat 

Městské policii hl.m.Prahy - OŘ Pra-

ha 8 i Hasičskému záchrannému 

sboru hl.m.Prahy, že se děti mohly 

touto cestou seznámit s jejich tech-

nikou, ale i s jejich náročnou prací. 

Pro děti to byl nezapomenutelný zá-

žitek. A možná i pro strážníky a ha-

siče. Vidět tolik dychtivých a roz-

zářených dětských očí najednou je 

také velikou odměnou. Děkujeme. 

 Kolektiv učitelek MŠ Libčická 

Školství

Provoz mateřských škol MČ Praha 8 o letních prázdninách škol. roku 2010/2011
V souladu s ust. § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovili ředitelé mateřských škol 

po projednání se zřizovatelem, Městskou částí Praha 8, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 

2010/2011. Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

 Mgr. Petr Svoboda

 vedoucí odboru školství

Děti si vyzkoušely motorky strážníků Městské policie

od 1. 7. do 8. 7. mateřské školy uzavřeny

od 11. 7. do 22. 7. Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
 Mateřská škola, Praha 8, 
 Na Korábě 2 – pracoviště Lindnerova 1

od 25. 7. do 5. 8. Mateřská škola, Praha 8, Bojasova 1

od 8. 8. do 19. 8. Základní škola a mateřská škola, 
 Praha 8, 

 U Školské zahrady 4 - pracoviště 
 Mateřská škola U Školské zahrady 8
 Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2

od 22. 8. do 31. 8. mateřské školy uzavřeny.

Školní rok 2011/2012 bude zahájen na mateřských školách, zřizova-
ných Městskou částí Praha 8,  v e  č t v r t e k   d n e  1.  z á ř í   2 0 1 1.



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

23ČERVEN 2011

Žáci navštívili archiv zeměměřictví a katastru 
Koncem dubna se žáci 6. ročníku 

mohli podívat do Ústředního archi-

vu zeměměřictví a katastru (sou-

část Zeměměřického úřadu), a to 

v rámci dějepisně-zeměpisné ex-

kurze. Když jsme po dvacetiminu-

tové cestě dorazili na Zeměměřický 

úřad, byli jsme srdečně přivítáni 

pracovníky archivu. Poté nás za-

vedli do místnosti s velkým množ-

stvím starých map. Jednalo se jak 

o kopie, tak o vzácné originály. 

Vyprávěli nám o předchůd-

ci Ústředního archivu a dozvěděli 

jsme se, že první úřad byl ve Vídni 

a později se postavil i v Praze. A jak 

se tvořily první mapy? Byla to čas-

to úplná umělecká díla. Geometr 

vylezl na nejvyšší kopec v daném 

městě a namaloval to co vidí. Tak 

vznikla mapa, která nebyla pří-

liš přesná. Pak jsme se seznámili 

s prvním profesionálním souborem 

map a to byl císařský stabilní katas-

tr z 18. století. Soubor tvoří 11 732 

katastrálních map na 46 732 ma-

pových listech, kterým se říká cí-

sařské otisky. Vybarvovalo se ručně 

a barvu míchali  komisaři. S mapa-

mi si malíři vyhráli, byly označeny 

i šibenice, druhy stromů apod.

Po výkladu jsme si prohlédli vy-

stavené mapy. Byla zde například 

kopie nejstarší mapy Čech - Klau-

dyánovy mapy z roku 1518 a velmi 

obsáhlá mapa Müllerova, kde byly 

krásně vykresleny řeky i města. 

Ve vedlejší místnosti na nás čeka-

ly různé atlasy. Poznali jsme tak 

historické i nejnovější typy atlasů 

z celého světa, například i z Číny. 

Také jsme byli seznámeni s webo-

vými stránkami úřadu, kde si lze 

prohlédnout staré katastrální mapy 

i zcela nové a aktualizované. Ex-

kurze byla ukončena krásnou vy-

hlídkou z horní části budovy. Ex-

kurze byla velmi zajímavá a mapy 

krásné. Jana Mašková, žákyně 

6. ročníku ZŠ a MŠ Na Slovance

Soutěž o bezpečnějším internetu lákala 
V březnu tohoto roku vyhlásili 

radní Markéta Adamová a Martin 

Roubíček soutěž pro děti ze základ-

ních škol a víceletých gymnázií pod 

názvem „Ozvěny Dne bezpečněj-

šího internetu”. O účast byl velký 

zájem, přihlásilo se celkem 86 dětí 

z devíti různých škol. Zúčastnit 

soutěže se mohly děti ze sedmých, 

osmých a devátých tříd a tomu ade-

kvátních ročníků víceletých gymná-

zií, každá třída pak tvořila samo-

statnou kategorii.

Úkolem bylo vytvořit informač-

ní letáček ve formátu A5 nebo A4, 

jehož cílem bylo informovat o bez-

pečném používání internetu.

„Děti dostaly za úkol zpracovat 

poměrně široké téma, protože in-

ternet skýtá zvlášť pro mladé uživa-

tele celou řadu nebezpečí od kyber-

šikany až po zneužívání osobních 

dat,” uvedla radní Adamová, která 

je zodpovědná i za prevenci pato-

logických jevů u dětí a mládeže 

v rámci sociálního odboru.

„Tato témata jsou dnes hojně dis-

kutována a záměrem bylo přimět 

děti zábavnou formou se nad nimi 

zamyslet, vybrat z velkého množ-

ství informací ty podstatné a ještě 

je kreativně zpracovat,” dodal radní 

pro oblast školství Prahy 8 Martin 

Roubíček

Nad díly se sešla komise, kterou 

tvořili jak oba radní, tak sociální ku-

rátorky pro mládež, protidrogová 

koordinátorka ÚMČ Prahy 8 a stu-

dent obchodní akademie, který zde 

reprezentoval pohled cílové skupi-

ny. Vybrat z tolika děl nebylo snad-

né, ale nakonec se podařilo nalézt 

shodu nad následujícími vítězi:

7. třída
1. Vích Lukáš, ZŠ Spořická    

2. Horáčková Kristýna, ZŠ Palmovka    

3. Senchuková Darija, ZŠ Palmovka

8. třída
1. Kuberová Magdaléna, 

    ZŠ Palmovka    

2. Holá Veronika, 

    ZŠ U Školské zahrady    

3. Boková Karolína, ZŠ Libčická   

9. třída
1. Tomková Veronika,

    Gymnázium Ústavní    

2. Kraml Jan, ZŠ Libčická    

3. Štefl ová Lucie, ZŠ Mazurská    

Zvláštní cena poroty:
7. třída - Bezvald Vojtěch, 

               ZŠ Ústavní

Ceny vítězům budou slavnostně 

předány v obřadní síni Libeňského 

zámku 14. června 2011. Vítězné 

návrhy budou navíc skutečně slou-

žit svému účelu, neboť všechna 

první místa (z každé kategorie) bu-

dou použita pro tvorbu informační-

ho letáčku.

Všem účastníkům děkujeme 

za účast a vítězům gratulujeme.

 -red-

Školství

Šesťáci si mimo jiné prohlédli historické mapy  

Komise, jejímiž členy byli i radní Markéta Adamová (vpravo) a Martin 
Roubíček (druhý zprava), musela hodnotit desítky nápadů 

Foto: Radka Wallace-Prokopová
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Projekt občanské výchovy – registrované partnerství
Jsme žáky osmého ročníku, a tak netrpělivě 

očekáváme chvíli, kdy přijde paní učitelka Jecho-

vá se zdánlivě prostým dotazem: „Tak co, jdeme 

spolu do svatebního projektu?” Na naší Základní 

škole Na Slovance v Praze 8 totiž patří k tradi-

ci, že v rámci hodin občanské výchovy osmých 

ročníků dochází k projektovému vyučování s té-

matem svatba.

A je to tu! Naše odpověď byla samozřejmě 

kladná.Ale to bychom nesměli být my, abychom 

nevybočovali: na škole proběhly svatby občan-

ské, církevní, ale NIKDY nebylo registrované 

partnerství. Jdeme do toho? Paní učitelka nám 

vysvětlila, že si musíme uvědomit velkou zodpo-

vědnost, kterou na sebe bereme.Téma registro-

vat osoby stejného pohlaví je v České republice 

stále nové a ne všichni mu fandí… Po hlasování, 

obavách a rozpacích jsme se vrhli na přípravy. 

S výběrem ženichů nebyl problém, ale zorgani-

zovat vše tak, aby nic nechybělo, to byla fuška. 

To máte: svatební oblečení, řeč oddávajícího, 

svatební listiny o registrovaném partnerství, ob-

čerstvení včetně dortu a koláčků, herecké role. 

A mnohem víc…

Nakonec přišel den D – 12. duben.Všichni 

jsme byli rozechvělí, ale čas věnovaný přípra-

vě se vyplatil. Podle zúčastněných svatebních 

hostů se projekt povedl. Dostali jsme i pochvalu 

od paní ředitelky. Udělali jsme svůj první pokus 

ukázat se dospělejšími. 

P.S. Teprve pak jsme si uvědomili, že přesně 

před padesáti lety obletěl Gagarin Zemi. Symbo-

lické, že? Žáci 8.A, ZŠ Na Slovance

Sousedství jara a podzimu v Kobylisích

Mateřská škola a Gerontologické centrum 

v Šimůnkově ulici, sousedství jara a podzimu. 

A tak jednoho dne ty děti a jejich učitelky na-

padlo, že by mohly k sousedům na návštěvu, ale 

ne jen tak obyčejnou. Rozhodly se, že přijdou 

zahrát tu stejnou besídku, jakou si připravily pro 

své rodiče, také starouškům pro radost. První 

návštěva proběhla na sklonku loňského roku 

v čase vánočním, kdy třída předškolních dětí 

s názvem Žirafky nacvičila krásný biblický příběh 

se spoustou vánočních koled. 

Po úspěšné premiéře ve školce v rámci vánoční 

besídky následovalo představení u seniorů, kteří 

si s dětmi koledy zanotovali a s roztomilými her-

ci viditelně pookřáli. Skvělý důvod přijít znovu. 

Žirafky si tentokrát s jarní prosluněnou náladou 

připravily veselou a vtipnou módní přehlídku, 

kterou poprvé předvedly rodičům a hostům Ma-

teřské školy na zahradní akci „Slet čarodějnic”. 

Prosluněná nálada je sice dobrá věc, ale reálné 

počasí ovlivnit nedokáže, a tak bohužel pršelo, 

jen se lilo. Přesto děti odvedly báječné výko-

ny a o to více se těšily na své další vystoupení 

u sousedů. Ještě jeden studený deštivý den stál 

v cestě - a pak se konečně mraky rozehnaly a Ži-

rafky v kostýmech a s nezbytnými rekvizitami 

vyrazily zahradou do sousedství. Na terase již 

je čekalo natěšené publikum a módní přehlídka 

z kolekce „Vem, kde vem” mohla začít. K vidě-

ní byly například výkonné uklízečky, fotbalisté, 

cvičenky, dámy, rodina na vycházce, předvedl se 

opravář, školáci s aktovkami, děti v pláštěnkách, 

pyžamech, zimní kombinéze… a závěrem nemoh-

la chybět téměř opravdická svatba i s družičkou. 

Potlesk byl náramný a zasloužený, dojetí 

na obou stranách. Pak ještě děti předaly kaž-

dému starouškovi vlastnoručně vyrobenou kytku 

z papíru, na oplátku dostaly čokoládové bonbóny 

a vrátily se zase za plot, ke svým houpačkám. 

Určitě přijdou v létě znovu s dalším, novým pro-

gramem. A my dospělí dobře víme, že se tu ode-

hrává něco moc pěkného a přirozeného, protože 

ta zahrada je vlastně jedna a není až tak pod-

statné, na které straně plotu se kdo z nás zrovna 

nachází. Děkujeme všem zúčastněným a malým 

i velkým přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

Miroslava El Maghrabi,

učitelka MŠ Šimůnkova

Je jeden plot, který tvoří pomyslný střed života. Nevěříte? Tak posuďte sami: v jedné krásné zahradě, plné 
vzrostlých stromů, veverek, houpaček a pískovišť, běhá za pěkného počasí mnoho spokojených dětí, od úplně 
maličkých až po odrostlejší předškoláčky. Někdy jim přeletí jejich míč za onen plot - a tam je zas zcela jiný svět, 
i když zahrada vlastně téměř stejná. Zde se však na terase vyhřívají babičky a dědečkové, někteří s omezenou 
pohyblivostí, je tu ticho a klid.

Děti z Mateřské školy v Šimůnkově ulici přišly udělat radost seniorům z nedalekého
Gerontologického centra  

Školství



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

25ČERVEN 2011

Kultura

Vyšla nová kniha o Karlíně 
Muzeum hlavního města Pra-

hy ve spolupráci s odborem 

kultury Úřadu Městské části 

Prahy 8 pořádá výstavu - Kar-

lín, nejstarší předměstí Prahy. 

Seznamuje návštěvníky s his-

torickým a kulturním dědictvím 

Karlína. Doprovází ji stejno-

jmenná publikace, kterou při 

zahájení výstavy slavnostně 

pokřtil starosta Městské čás-

ti Praha 8 Jiří Janků, společně 

s ředitelkou Muzea Zuzanou 

Strnadovou a s autorem knihy 

Zdeňkem Míkou. „Výstava určitě 

stojí za návštěvu. Podrobně sle-

duje vývoj této unikátní praž-

ské čtvrti a díky historickým 

rytinám, kresbám a fotografi ím 

se octneme ve světě dávno mi-

nulém. Člověk je přímo vtažen 

do historie,” řekl Janků.

Další části výstavy si může-

te prohlédnout v budově Úřadu 

městské části Praha 8, takzva-

ném bílém domě, kde je umís-

těna část nazvaná Národopisná 

výstava českoslovanská 1895, 

a v Libeňském zámku, kde je 

možné zhlédnout část předsta-

vující výběr z nezajímavějších 

fotografi í.  -rw-

Karlínská budova rozhlasu slaví  
sté výročí a zve na návštěvu

Karlínská budova Českého roz-

hlasu je v tomto roce dvojnásob-

nou oslavenkyní. Letos 18. červ-

na uplyne přesně sto let od jejího 

slavnostního otevření a zároveň je 

tomu taktéž již 20 let, kdy právě 

z této budovy začal vysílat Český 

rozhlas Regina.

Na přelomu 19. a 20. století bylo 

velkou módou vlastenecky smýš-

lející společnosti budovat Národní 

domy. Myšlen-

ka postavit si 

Národní dům 

napadla Kar-

línské v roce 

1903, když byl 

Karlín povýšen 

na město. Výstavba probíhala v le-

tech 1910 – 1911 podle projektu 

architekta Josefa Sakaře.

Ulice, v níž Národní dům stojí, 

se od svého vzniku v roce 1906 

jmenovala Strossmayerova. V roce 

1952 byla přejmenována na Hy-

bešovu po sociálnědemokratickém 

poslanci a spoluzakladateli KSČ 

Josefu Hybešovi, protože právě 

v Národním domě 16. května 1921 

vznikla komunistická strana.  

Národní dům v Karlíně sloužil 

svému účelu do konce první repub-

liky. Těsně před druhou světovou 

válkou jej koupil Československý 

rozhlas, ale sloužit mu začal až 

po válce; během protektorátu jej 

jako své studio používali Němci - 

Radio Melnik. Během poválečných 

let se sály a salónky postupně 

měnily v nahrávací studia. Velký 

sál Národního domu se proměnil 

v proslulé „Studio A”, kde natáče-

ly naše přední orchestry taneční 

a populární hudby. V dubnu 1964 

začalo z budovy vysílat nové kraj-

ské studio pro 

střední Čechy 

a o rok později 

druhé studio pro 

Prahu. Obě stu-

dia vysílala ka-

ždý den vyjma 

neděli po dobu půl hodiny. Od  roku 

1991 již neslo studio název Regina, 

pod nímž existuje dodnes. Největší 

tragédii zažila budova během po-

vodní v roce 2002. 

V den stoletého výročí, tedy 18. 

června 2011 proběhne od 13.00 

oslava, během které bude veřej-

nosti zpřístupněna budova a zahra-

da. Vedle vzácných hostů a partne-

rů rozhlasu vystoupí skupiny BEK 

OFIS a POSTE RESTANTE, audiovi-

zuální a světelná show a zahájení 

Karlínského fi lmového léta.  Více 

informací naleznete na www.roz-

hlas.cz/regina. -red-

Starosta Prahy 8 Jiří Janků pokřtil s ředitelkou Muzea hlavního města 
Prahy Zuzanou Strnadovou (vlevo) novou publikaci

Farmářské trhy s programem pro děti každou sobotu
11. 6.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje TJ Sokol Libeň 
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 10.00 – 14.00 hodin 
(vstupné 20,- Kč)
18. 6.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Dům dětí a mládeže Praha 
8
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 10.00 – 14.00 hodin 
(vstupné 20,- Kč)
25. 6.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Dům dětí a mládeže Kar-
línské spektrum
Divadelní představení pro nejmenší v Karlínském spektru: 10.30 hod. – 
Noční skřítek aneb Pohádka o hračkách a statečné mamince (vstupné 
20,- Kč)
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 10.00 – 14.00 hodin 
(vstupné 20,- Kč)
9. 7.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje MČ Praha 8
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Kultura

Romové tančili a zpívali.
Plný společenský sál Kultur-

ního domu Ládví přihlížel 21. 

května romské soutěži tanečních 

souborů a kapel. V porotě kromě 

jiných zasedli i zástupce staros-

ty Prahy 8 Ondřej Gros, Miss ČR 

Aneta Vignerová a známý hudeb-

ník David Kraus. Akci zakončil 

romský ples. -tk-

Vážení čtenáři Osmičky, milí diváci a přátelé Divadla pod Palmovkou,
dovolte nám, abychom vás na konci divadelní sezony 2010/2011 po-

zvali na naše nové inscenace, které pro vás již nyní připravujeme. Na lis-

topad chystáme slavný muzikál Chicago – jedná se o jeden z nejúspěšněj-

ších muzikálových titulů, který po celém světě zhlédly miliony nadšených 

diváků. Představení pohostinsky nastuduje Stanislav Moša a v hlavních 

rolích uvidíte např. Jitku Čvančarovou, Petru Jungmanovou, Zuzanu Nori-

sovou, Radka Valentu, Jana Teplého, Radka Zimu a další.

Na únor 2012 připravuje režisér Petr Kracik hru Pavla Kohouta August 

August, august. Je to hra z cirkusového prostředí, vyznačující se jiskři-

vými i vtipnými dialogy a trochu melancholickým dějem, v němž se stře-

távají na jedné straně sny, fantazie, láska i neobyčejná lidská citlivost 

s cynickou realitou světa. Autor hru upravil přímo pro naše divadlo a my 

ji uvedeme s hudbou Michala Pavlíčka.

Na jaře se do Divadla pod Palmovkou opět vrátí režisér Emil Horváth, 

který zde v říjnu loňského roku nastudoval úspěšnou inscenaci Mefi sto 

s Jiřím Langmajerem v hlavní roli.  Ke svému hostování si tentokrát vybral 

drama Tennessee Williamse Tramvaj do stanice touha. Tento velký lidský 

příběh „o touze po věčném mládí, štěstí a právu na porozumění” je zároveň i strhující drama, v jehož centru stojí střet mezi mužským a ženským světem. 

Z našeho současného repertoáru bychom Vás rádi upozornili na poslední červnovou premiéru – hru Woody Allena Sex noci svatojánské. V režii Petra 

Svojtky hrají Henrieta Hornáčková, Ivana Jirešová, Dušan Sitek, Jan Teplý, Radek Valenta a Simona Vrbická.

Zároveň si od června můžete zakoupit Podzimní předplatné (čtyři představení za cenu tří), v němž nabízíme dvě předplatitelské řady: Nově inscenace 

v repertoáru a Největší hity Divadla pod Palmovkou. Více informací najdete na www.divadlopodpalmovkou.cz.

A nakonec Vás zveme na dvě úspěšné inscenace z našeho repertoáru, které koncem roku 2011 budou mít svoji derniéru. Přijďte se tedy podívat 

na výborné české drama Gabriely Preissové Gazdina roba (v hlavní roli alternují Jitka Čvančarová a Tereza Kostková) a na hru Roberta Bolta Ať žije 

královna! (hlavní role hrají Zuzana Slavíková a Jitka Čvančarová). 

Přejeme Vám všem krásné léto, sluníčko, pohodu a hodně odpočinku a od září se opět těšíme na setkávání v hledišti Divadla pod Palmovkou.

Vaše Divadlo pod Palmovkou 

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: verpa
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Kultura

Praha 8 ožila Starobohnickým posvícením
Již čtvrtým Starobohnickým posvícením po-

řádaným Římskokatolickou farností Bohnice 

a MČ Praha 8 ožily Bohnice o víkendu 21. a 22. 

dubna. „Sobota probíhala v atmosféře zábavy, 

zatímco neděle byla věnována spíše duchovním 

aktivitám,” řekla místostarostka Prahy 8 Vladi-

míra Ludková, která nad akcí převzala záštitu.

V sobotu tak v pravé poledne vypuklo na ná-

městí ve Starých Bohnicích posvícení s bohatým 

programem, který nabídl pěvecká i taneční vy-

stoupení na podiu, šermířské souboje, pohádky 

pro děti, nechyběl jarmark historických řeme-

sel, nabídka staročeských specialit, výtvarná 

dílna, hry a soutěže nejen pro děti, k vidění byly 

i historické zbraně. Po úspěchu prvních prosin-

cových starobohnických minifarmářských trhů 

se zájemci o čerstvou zeleninu, mléko nebo 

maso dočkali i v rámci posvícení. Svou nabíd-

ku představila zhruba desítka farmářů z Čech 

a Moravy.

V neděli se v kostele Sv. Petra a Pavla sloužila 

mše svatá, od 17 hodin proběhla na farní zahra-

dě Májová pobožnost a den zakončil v 18 hodin 

Májový koncert v kostele Sv. Petra a Pavla. -hš-

Děti vyráběly loutky.
Dětský den s loutkami se 24. května usku-

tečnil již podruhé v Divadle Karla Hackera 

za tvořivé a pohádkové atmosféry. Na zahradě 

si děti mohly před začátkem představení vyro-

bit jednoduchou papírovou loutku.  -red-

Festival Mozartova Praha měl kvalitu
V hlavním sále Kulturního domu Ládví se 

7. května uskutečnila mezinárodní soutěž ama-

térských pěveckých sborů a instrumentálních 

souborů, pořádaná v rámci šestého ročníku fes-

tivalu Mozartova Praha. Zúčastnilo se jí 17 sbo-

rů a souborů z pěti zemí Evropy a podle poroty 

a pořadatelů měla mimořádnou uměleckou úro-

veň.

Laureátem celého festivalu se stal sbor Canso-

na Nikolaev z Ukrajiny.

Všechny účastníky za MČ Prahy 8 pozdravil 

a ceny vítězům předal během slavnostního vy-

hlášení místostarosta Prahy 8 Michal Šustr, který 

převzal nad celým festivalem záštitu.  -red-

Sbormistr laureáta festivalu Sergei Golova-
nov převzal ocenění od místostarosty Prahy 8 
Michala Šustra. Vítězným sborem byl Cansona 
Nikolaev z Ukrajiny
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Kultura

Psí den se na libeňské louce konal již pošesté
Desítky pejsků se svými pány 

zavítaly v sobotu 28. května 2011 

na libeňskou psí louku, kde proběhl 

již 6. ročník Psího dne, organizovaný 

odborem kultury ÚMČ Praha 8. Role 

předsedy poroty v soutěži o Osmič-

kového voříška se letos ujala zpě-

vačka a ochránkyně zvířat Marta 

Kubišová. V porotě usedla po boku 

starosty Prahy 8 Jiřího Janků, zá-

stupkyně starosty Vladimíry Ludko-

vé a kynologa Vladimíra Novotného.

Doprovodný program Psího dne 

tradičně obstarala ukázka práce 

psovodů Městské policie hlavního 

města Prahy, poskytnutí první po-

moci v podání Veterinární záchran-

né služby Pet-Medic a nechybělo 

ani představení nalezených pejsků 

z útulku v Troji a Modřanech. Kom-

pletní fotogalerii z 6. ročníku Psího 

dne najdete na www.mcpraha8.raj-

ce.idnes.cz/Psi_den_2011_‒_foto_

Radka_Spudilova. -red-

Výsledky soutěže o Osmičkového voříška:

1. kategorie (do 20 měsíců)
umístění jméno psa jméno psovoda
1.  Meggie Jana Hiršlová
2.  Jack Šárka Borkovcová
3.  Miki Marie Hodáňová

2. kategorie (do 3 let)
1.  Líza Barbora Jiránková
2.  Hanny Nikolka Pangrácová
3.  Vlčík Lenka Panušková

3. kategorie (do 7 let)
1.  Teo Marta Vosková
2.  Jolie Lenka Gemelová
3.  Viky Kristýna Lendvay

4. kategorie (7 a více let)
1.  Flek Ila Borčová
2.  Kessy Eva Vaverková
3.  Rudík Jana Brajerová

nejstarší pejsek
věk jméno psa jméno psovoda
16 let Rudík Jana Brajerová

nejmladší pejsek
6 měsíců Miki Marie Hodáňová

V porotě zasedli i (zprava) místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, 
zpěvačka Marta Kubišová a starosta Prahy 8 Jiří Janků  

O Noc literatury byl zájem.
Noc literatury 2011 proběhla za obrov-

ského zájmu veřejnosti. Její konání v před-

večer Světa knihy nabízí četbu současných 

evropských autorů, jejichž díla jsou čtena 

známými osobnostmi na mnohdy nepřístup-

ných místech. Letošní ročník akce se konal 

v Libni. Jiří Langmajer četl z díla anglického 

autora Iana McEwana Černí psi v kapli Libeň-

ského zámku.

Krásný večer umocnil neopakovatelnou 

atmosféru vytvořenou skupinami poslucha-

čů, které putovaly mezi jednotlivými libeň-

skými místy. Libeňský zámek byl zároveň 

improvizovanou prodejnou čtených děl.-red-

Foto: Radka Spudilová

Foto: Radka Spudilová
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Kultura, pozvánky

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku 
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku 
a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784) 
Langweilův model Prahy 
z let 1826–1837  
3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. 
Muzeum pro děti – vítejte 
ve středověkém domě

VÝSTAVY 
Karlín – nejstarší předměstí Prahy 
11. 5.–6. 11. 2011            
Komentovaná prohlídka 8. 6. s autorem 
výstavy PhDr. Zdeňkem Míkou v 17.00 
hodin 
Jiří Sozanský – Metropolis 10.6.–
11.9.2011

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Interaktivní programy
Na interaktivní programy si objednávejte 
na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo 
na emailu: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Vytvoř si svou rodinu 
aneb usedněte u jednoho stolu 
Vyber si řemeslo
Eliška Přemyslovna 
a Jan Lucemburský
Moje královská cesta                     
Multikulturní Praha za doby Karla IV.
Arcimboldo na dvoře Rudolfa II.
Jak jsem „ploul” se strejdou Františkem
Plnou parou vpřed! 

Archeologické programy pro školní 
a zájmové skupiny
Na archeologický program se 
objednávejte minimálně 10 dní předem, 
tel: 251 106 513 nebo e-mail: edu@
muzeumprahy.cz.
Výprava za Kelty 21. – 24.6. 
Děti se seznámí s životem Keltů, postaví 
si oppidum a zkusí si práci keltských 
řemeslníků. 

Multikulturní programy
Na multikulturní program je nutné se 
předem objednat na tel. 221 709 669 
nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi

Komentované prohlídky
Na komentované prohlídky se 
objednávejte na tel.: 221 709 677, 
721 330 470 nebo na emailu: edu@
muzeumprahy.cz 

PROGRAMY
PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy 
pro děti a dospělé
Výprava za Kelty: 25.6. v 10.00 hodin

Akademie volného času
Více informací na www.muzeumprahy.cz 
nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: 
suska@muzeumprahy.cz
Cyklus odborných přednášek Pražské 
čtvrti od A do Z
9.6. Vršovice, Strašnice, Malešice, Nusle, 
Michle, Záběhlice  – Mgr. Pavla Státníková
Cyklus odborných přednášek Pražský 
industriál
16.6. Severovýchodní Praha – 
Ing. Vladislava Valchářová  
Cyklus odborných přednášek Pražské 
usedlosti 
2. a 6.6. Slavnostní zakončení 

11.6. od 19 do 01 hodin Muzejní noc, 
vstup do hlavní budovy muzea na Florenci 
a Podskalské celnice na Výtoni zdarma. 

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, 
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 
hodin. Na Velikonoční pondělí 25. 4. je 
muzeum zavřeno. 
Vstupné: 
základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 
50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 
6 let a invalidé zdarma, školní skupiny 
30 Kč (pedagogický dozor zdarma).

www.muzeumprahy.cz
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Ceny předával internacionál Vladimír Šmicer

Tentokrát FK Admira využila pro 

svůj turnaj zázemí hřiště ZŠ Ho-

vorčovická. A že to nebylo vůbec 

špatné, o tom se mohli přesvědčit 

všichni, kteří dorazili 14. května 

zhlédnout kvalitně obsazený turnaj 

pro ročník 2002 a mladší. Celkové 

organizace turnaje se zhostili trené-

ři admiráckých Buldoků (tým U-9) 

a někteří obětaví tatínci. Buldoci 

nakonec v tvrdé konkurenci obsa-

dili konečné 5. místo, zvítězili mla-

dí slávisté. Začínalo se hrát hned 

od rána a pochybnosti o případném 

špatném počasí se ihned rozplynuly 

při pohledu na sluncem zalité hřiš-

tě. Pozvání na turnaj přijaly týmy 

Bohemians 1905, SK Slavia Praha, 

SK Benešov, TJ Tatran Sedlčany, FK 

Dukla Praha, FC Tempo Praha, SK 

Dolní Chabry, FK Humpolec a FK 

Viktoria Žižkov. Hrálo se na dvou 

hřištích ve dvou skupinách. První 

ze skupiny postupoval automaticky 

do semifi nále. Druhý a třetí ze sku-

piny A musel sehrát zápas o postup 

do semifi nále se třetím a druhým ze 

skupiny B. 

Bohužel Buldokům to nevyšlo 

tak, jak jsme si všichni přáli. Na za-

čátek uhráli bezbrankovou remízu 

se Sedlčany, následovala prohra 

0:2 s Bohemians, remíza s Viktorií 

Žižkov a konečně probuzení s Dol-

ními Chabry 5:1. Tyto výsledky nás 

posunuly o boj o semifi nále ze třetí-

ho místa. Naším soupeřem byl dru-

hý tým ze skupiny B, SK Benešov. 

Benešov hrál krásný fotbal a bohu-

žel jsme prohráli 0:2. Následně nás 

tedy čekal poslední zápas o umís-

tění, kde jsme nastoupili proti FK 

Dukla Praha. Výhra 2:1 byla zaslou-

žená. Buldoci hráli se všemi soupeři 

vyrovnané zápasy, a tak konečné 5. 

místo nebylo zklamáním. 

Že bylo o co hrát, o tom se všich-

ni účastníci přesvědčili při předává-

ní cen, které proběhlo za účasti ví-

těze Ligy mistrů Vladimíra Šmicera. 

Tímto děkujeme sponzorům fi rmě 

EMOTI, DARTE, BABSTAV, JOMA 

a také místní hovorčovické kantý-

ně, která pro nás měla připraveny 

samé dobré laskominy.  -red-

Fotbal je krásná hra, kde 
nezáleží na tom, jak hraje 
jeden hráč, ale jak hraje 
celý tým. A právě do toho 
našeho „buldočího” týmu 
hledáme brankáře ročníku 
2002 a ml. Pokud bys to 
s námi rád zkusil, kontak-
tuj našeho trenéra Milana 
Másílka, admira@masilko.
com.
Případně se můžeš podívat 
na naše webové stránky 
www.buldoci.borec.cz.

Buldoci zleva doprava: stojí trenér Milan Másílko, Pavel Konrád, Kuba Klaus, Marťas Englich, Kuba Šebík, 
Šimon Láznička, Martin Pfeifer, Vladimír Šmicer. Dole: Míša Bednář, Kuba Žára, David Nekvasil, 
Martin Terentjev, Tomáš Másílko a ležící Honza Zima. 

Sport

Miniházená ve školách baví
Ve sportovním areálu házenkářského oddílu 

Sokola Kobylisy se uskutečnil první ročník turna-

je v miniházené základních škol „Osmička Cup”. 

A hrálo se rovnou o poháry dva – v kategorii 1. 

až 3. třída a kategorii 4. a 5. třída. Celkem přijelo 

změřit své síly na 18 družstev z 6 základních škol 

na Praze 8 – ZŠ Mazurská, ZŠ U školské zahrady, 

ZŠ Spořická a ZŠ Burešova a Praze  9 – ZŠ Tupo-

levova a ZŠ Albrechtická.

Smíšené týmy chlapců a dívek sehrály celkem 

52 utkání a s opravdovou vervou se pouštěly 

do každého z nich. A tak jásot nad góly v soupe-

řově brance, radost z výher i zklamání nad pro-

hrou, taktické pokyny trenérů, fandění spoluhrá-

čů a zvuk píšťalky rozhodčích - to vše dotvářelo 

nádhernou sportovní atmosféru celého turnaje. 

V kategorii 1. až 3. třída si pohár a zlaté me-

daile odvezl tým 3. třídy ze ZŠ Tupolevova, stří-

brné žáci 2. třídy ze ZŠ Albrechtická a bronzové 

žáci 2.A ZŠ Burešova. V kategorii 4. a 5. třída se 

držitelem poháru a zlatých a stříbrných medailí 

staly týmy 5. třídy a 4.A ze ZŠ Spořická a bron-

zové medaile získali žáci 5. třídy ZŠ U Školské 

zahrady. Bez ohledu na konečné umístění si 

všichni hráči a hráčky jako odměnu odnesli slad-

kosti a věcné ceny. 

Již dnes můžete rozšířit řady házenkářů v Ko-

bylisích, nábor dívek narozených v letech 2000 

– 2004 probíhá i v červnu na trénincích vždy 

v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin na hřišti ZŠ 

Glowackého v Bohnicích. Bližší informace najde-

te na www.hazena-sokolkobylisy2.wbs.cz/. -red-
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Od soutěžního ročníku 2011 – 

2012 budou hrát mladí fotbalis-

té FK Admira Praha U-12 (ročník 

1999) a U-11 (ročník 2000) nej-

vyšší republikovou soutěž Spor-

tovních středisek mládeže – v pod-

statě 1. ligu. A to podle nových 

pravidel, s nimiž se nyní seznamu-

jí, a která testují. Poprvé se napří-

klad setkávají s ofsajdem, s „ma-

lou domů”, kterou brankář nemůže 

chytit do rukou, se střídáním pouze 

v přerušené hře a podobně.

Týmy U-12 a U-11 si na trávní-

ku v modelovém utkání vyzkoušely 

naostro, jak to v lize bude vypadat 

– a to za řízení rozhodčích Pražské-

ho fotbalového svazu Jaroslava Ku-

tiše a Ladislava Čadského. Přítomen 

byl vedoucí trenérsko-metodického 

úseku Českomoravského fotbalo-

vého svazu Antonín Plachý, jeden 

z autorů zaváděného modelu, který 

prostřednictvím rozhlasového mi-

krofonu komentoval dění na hřišti 

a odpovídal na dotazy přítomných.

Vysoká porážka týmu U-12 v po-

měru 1:8 překvapila, právě Anto-

nín Plachý před zápasem řekl, že 

roční věkový rozdíl by se měl pro-

jevit. Nestalo se a „mladí” naopak 

„staré” jasně přehráli. O výsledek 

ale tolik nešlo.

„V tomto zápase šlo spíš o to, 

zkusit si řízení dvou týmů konti-

nuálně, organizaci a nácvik vedení 

zápasů, které nás čekají v žákov-

ské lize. Mně se pravidla docela líbí. 

Mám výhrady k ofsajdu ve vápně, 

který budou někteří rozhodčí mož-

ná zneužívat ve prospěch domácích 

týmů. Dále ke koučingu ve vyme-

zených zónách, protože v této vě-

kové kategorii je potřeba klukům 

radit, vést je, a to z rohu nejde. 

Vedení utkání je náročné a můj 

poznatek je, že hlavní trenér a dva 

asistenti je minimum, aby koučing 

vůbec nějak vypadal. Po ruce musí 

být samozřejmě vedoucí týmu, 

erudovaný a plnící funkci práce 

všeho druhu. Nejen napsat zápis 

a jít na kafe,” zhodnotil podnětné 

odpoledne trenér týmu U-11 Ri-

chard Lapka. -api-

Sport

Přípravka fotbalové 
Admiry obhájila
vítězství v turnaji

Pod záštitou starosty Městské 

části Praha 8 Jiřího Janků a spo-

lečnosti ASSA Abloy se konal VI. 

ročník turnaje FK Admira Praha. 

Starosta a Přemysl Kos, gene-

rální ředitel společnosti FAB, ho 

zahájili slavnostním výkopem.

 „Turnaj má v Čechách velmi 

dobrý zvuk a díky tomu se FK 

Admira Praha a naše městská 

část už šest let úspěšně pre-

zentují v prostředí české mlá-

dežnické kopané,” řekl staros-

ta. „Mám proto radost, že jsem 

svou osobní účastí mohl podpo-

řit prestiž a rozvoj mládežnické-

ho fotbalu v Praze 8,” dodal.

Turnaje se zúčastnili hráči 

ročníku 2000 a mladší. Letoš-

ního klání se kromě týmu Ad-

miry zúčastnily i další pražské 

týmy (Motorlet, Braník, Aritma, 

Krč), týmy Středočeského kraje 

(Neratovice, Mladá Boleslav), 

Ústeckého kraje (Ústí A, Ústí 

B, Most), Libereckého kraje 

(Jablonec) a Jihočeského kraje 

(Tábor). 

Mladým fotbalistům Admiry 

se povedlo obhájit loňské ví-

tězství. Ve fi nále si v napínavě 

bitvě poradili s tradičním soupe-

řem z nejvyšší pražské soutěže 

Braníkem. Nejlepším hráčem 

turnaje se stal Viktor Záruba.

 -rw-

Nová pravidla musejí hráčům teprve „přejít do krve”

Mladí fotbalisté zkoušeli nová 
pravidla, mění se i koučing

Změní se i způsob koučingu při zápase

Foto: Jitka Lapková

Foto: Jitka Lapková

Beachklub nabízí kempy pro děti s výukou angličtiny
Beachklub Ládví připravuje příměstské sportovní tábory s vloženou výukou angličtiny. První termín proběhne od 11. červen-

ce do pátku 15. července formou pětidenního intenzivního beachvolejbalového kempu. Mezi tréninkové jednotky bude vložena výuka angličtiny, ale 

také strečink a doplňkové sporty pro zajištění úplného pohybového rozvoje. Pro děti bude zajištěn pitný režim, teplý oběd a odpolední svačina. Každý 

účastník si odnese tréninkové tričko s logem klubu. Tréninkové skupiny jsou podle věku rozděleny na kategorie 7-10, 11-15, 16-19 a 20 až 26 let.

Hned další týden, tj. od 18. července pak proběhne prázdninový kemp celý v angličtině. Další termíny se připravují na srpen. 

Přihlásit se můžete telefonicky u šéftrenéra Beachklubu Ládví Ondry  Michálka na 602 218 056 nebo na mailu 
seftrener@beachklubladvi.cz.
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Meteor hledá nové fotbalové talenty
Již řadu let pořádá FK Meteor Praha VIII 

ve svých areálech v Bedřichovské ulici (Štěp-

ničná)  a v Libni turnaje pro ty nejmladší zájem-

ce o fotbal. Každoročně pořádá pro kategorie 

předpřípravek a přípravek až 20 jednodenních 

či dlouhodobých turnajů.

Právě v těchto měsících a dnech například 

probíhá již pátý ročník „Jarní ligy” pro hráče, 

kteří ještě nehrají své ofi ciální soutěže, tedy 

pro ročníky 2004 a 2005. I když se těchto sou-

těží často účastní mužstva jako Sparta a Sla-

via, nejsou výsledky tím rozhodujícím fakto-

rem. Mnohem důležitější je, aby tyto děti našly 

vztah ke sportu jako takovému. Ne všichni sice 

u fotbalu zůstanou, ale poznatky z dřívějška 

i současnosti ukazují, že kluci a děvčata, kteří 

v našem klubu nazuli kopačky teprve před pár 

týdny, již dnes udivují své rodiče, prarodiče, ale 

i náhodné diváky svým nezdolným elánem, bo-

jovností a zaujetím pro fotbal. Někdy ukápne 

i slzička, ale radost ze vstřelené branky, poda-

řené kličky nebo jen dobrý kop vyloudí úsměv 

na tvářích všech přítomných. 

Máte-li zájem, aby vaše děti či vnoučata 

narozená zejména v letech 2002 až 2006 vy-

zkoušela tento u nás jeden z nejoblíbenějších 

kolektivních sportů, přijďte se s nimi podívat 

na tréninky, turnaje či mistrovské zápasy je-

jich vrstevníků a umožněte jim se do této hry 

zapojit. Jejich nejen sportovní, ale všestranný 

rozvoj umožňuje i dlouholetá spolupráce klu-

bu se základní školou (Na Balabence) a střední 

školou (OA Hovorčovická). FK Meteor Praha VIII 

patří totiž již po léta v ČR k desítkám vybra-

ných fotbalových klubů a na Praze 8 je jako je-

diný, který obdržel licenci ČMFS a MŠMT k práci 

s mládeží na úrovni Sportovních center mládeže 

(střední školy) a Sportovních středisek mládeže 

(základní školy).

Bližší informace o dění na Meteoru a tré-

nincích jednotlivých mužstev včetně kontaktů 

na trenéry naleznete na internetových strán-

kách: www.fkmeteorpraha.cz . -red-

Využijte projekt sportovních tříd
Pošlete své dítě do stejné školy, kam chodila třeba současná největší osobnost ligy a kapitán Viktorie Plzeň Pavel Horváth. 
Sport vhodně spojený se školou, to je projekt fotbalového klubu Meteor Praha ve spolupráci se ZŠ Na Balabence. Tyto subjekty 
spolupracují v rámci sportovního střediska mládeže.  Ve školním roce 2011/2012 opět otevírají sportovní třídu pro budoucí 
šesťáky. Žáci budou v hodinách tělesné výchovy pod dohledem Víta Caudra, který je profesionálním trenérem klubu.

Můžete projekt v základní škole Na Balabence přiblí-
žit?

Každoročně otevíráme sportovní třídu, která je zaměřená na fotbal. 

Pro budoucí šesťáky. Samozřejmě lze stávající sportovní třídy, dnešní 

šestou, sedmou, osmou doplnit – na začátku školního roku i v jeho prů-

běhu. Žáci mají výuku tělesné výchovy týdně rozšířenu o tři hodiny, 

celkem tedy na pět hodin. Vyučuje se podle školního vzdělávacího pro-

gramu, který je uveden na školních webových stránkách.  

Na co jsou hodiny tělesné výchovy zaměřeny?
Na všestranný pohybový rozvoj žáků se specializací na fotbal. Věnuje-

me se především věcem, s nimiž žáci nepřijdou tolik do praxe na trénin-

ku. Jedná se především o nácvik individuálních dovedností s míčem, ob-

cházení soupeře, koordinační cvičení, akrobacii. Samozřejmě v hodinách 

nechybí turnajové zápasy v různých početních hrách (1x1, 2x2, 3x3).

Jakými tréninkovými možnostmi škola disponuje?
V letošním roce bylo kompletně zrekonstruováno hřiště s umělým po-

vrchem, kde byl starý koberec vyměněn novou moderní umělou trávou 

3. generace. V tělocvičně byla vyměněna kompletně podlaha. V tomto 

roce se také rozšířil počet multimediálních učeben, kdy byla pořízena 

další interaktivní tabule. V loňském roce byly nakoupeny nové počítače.

Mohou vaši sportovní třídu navštěvovat i fotbalisté 
z jiných oddílů?

Samozřejmě. Ve třídách máme žáky z klubů Bohemians 1905, Bohe-

mians Praha Viktorie Žižkov, Admiry, Pragy, Hájů a samozřejmě z do-

mácího Meteoru. ST je určena pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi 

fotbal a pravidelně navštěvují klub, kde se pravidelně připravují. 

Nepřijdou žáci během hodin sportovní přípravy o ně-
které důležité předměty?

Ne. Pro jednotlivé třídy jsou dané počty hodin, které samozřejmě ne-

smíme překročit. Žáci sportovní třídy přijdou o méně potřebné předmě-

ty, jako jsou výběrové předměty a výchova ke zdraví. S tou se ale počítá 

v rámci hodin sportovní přípravy.

Mohou se rodiče a děti podívat do školy?
Každý rok pořádáme den otevřených dveří, který se koná vždy na kon-

ci měsíce května. Na dni otevřených dveří se uchazeči dozví veškeré in-

formace, které jim sdělí vedení školy, v čele s paní ředitelkou. Konkrétní 

datum bude upřesněno na webových stránkách školy a klubu.

Rodiče se mohou dozvědět o tomto fotbalovém projektu více 
na telefonním čísle 733 107 290 nebo použít e-mail vit.caudr@
fkmeteorpraha.cz. -red-

Sport



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

34 ČERVEN 2011

Světový pohár mužů v softbalu míří do Bohnic
Praha hostí ve dnech 13. – 18. června nejvýznamnější akci letošní softba-
lové sezony na území České republiky, Světový pohár mužů. 

Do naší metropole se sjedou tradiční účast-

níci světových šampionátů: Dánsko, exotická 

Indonésie a především Japonsko, které pat-

ří k nejužší světové špičce. Proti nim se budou 

snažit uspět hned dva české celky, reprezenta-

ce ČR a výběr hlavní města pod názvem Prague 

Stars. Ve čtvrtek 16. června uvidíme na hřišti SK 

Joudrs Praha v Bohnicích v akci všechny týmy. 

Český celek je několikanásobným evropským 

šampionem a o evropský titul se tradičně „pře-

tahuje” právě s Dánskem. Naposledy byli úspěš-

nější Seveřané, které však letos Češi v květnové 

předturnajové přípravě porazili na jejich půdě 

4:1 na zápasy. Slibnou formu chce český národ-

ní výběr potvrdit právě na pražském Světovém 

poháru. 

„Chtěli bychom postoupit do fi nále a pokusit 

se co nejvíce znepříjemnit favorizovanému Ja-

ponsku cestu za turnajovým vítězstvím. Právě 

souboje s hráči Země vycházejícího slunce bu-

dou ozdobou celého turnaje a my se na kon-

frontaci s asijským pojetím softbalu moc těšíme. 

Jsme rádi, že po loňském mistrovství Evropy žen 

do 22 let můžeme obyvatelům Osmičky opět na-

bídnout softbal nejvyšší úrovně. Věřím, že oba 

české týmy přijde podpořit mnoho diváků a zapl-

něné tribuny je poženou za dobrým výsledkem,” 

zve na svátek softbalu do bohnického areálu při 

ZŠ Dolákova všechny fanoušky této zajímavé 

hry hlavní kouč reprezentace Tomáš Kusý, který 

je zároveň předsedou místních Joudrs.

Utkání budou komentovaná, vstup je pro di-

váky zdarma. Česká televize připravuje na pro-

gramu ČT4 během turnaje ze zápasů českého 

týmu tři přímé přenosy. Finále, které se hraje  

v sobotu 18. června na hřišti Eagles v Krči pak 

odvysílá ze záznamu v neděli. Turnaj fi nančně 

podpořil Magistrát hl. města Prahy, partnerem 

turnaje je Městská část Praha 8. Více informací 

ke Světovému poháru mužů v softbalu naleznete 

na www.2011wcm.softball.cz. -red-

Program zápasů, čtvrtek 16. června:

11:00 Dánsko Prague Stars

13:00 Indonésie Japonsko

15:30 Česká republika Dánsko

18:00 Prague Stars Indonésie

21:00 Japonsko Česká republika
Diváci mohou zdarma vidět ukání české softbalové reprezentace

Sport, pozvánky
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V květnu se dvakrát běhalo pro dobrou věc
Více než 8500 běžců se 8. květ-

na postavilo na start 17. ročníku 

Volkswagen Maratonu. Nechyběla 

mezi nimi ani štafeta složená ze zá-

stupců osmé městské části. Ve šta-

fetě startovali i radní Markéta Ada-

mová a Matěj Fichtner. 

„Maraton se běží historickým 

centrem Prahy a je to opravdu 

unikátní zážitek běžet v pelotonu 

tisíců lidí po ulicích, které obvyk-

le patří především autům,” řekl 

radní Fichtner. Část trasy vedla 

i přes území Prahy 8. „Protože 

na Praze 8 vede trasa Karlínem 

kolem Rohanského ostrova, kde 

se vyskytuje poměrně hodně osob 

bez přístřeší, rozhodli jsme se naši 

štafetu věnovat právě jim a běže-

li jsme na podporu Armády spá-

sy, která bezdomovcům pomáhá,” 

uvedla Adamová.

Do běhu se zapojila i Arcidiecéz-

ní charita Praha, která v Pernero-

vě ulici provozuje Azylový dům sv. 

Terezie, jejich štafeta symbolicky 

běžela také pro své klienty, tedy 

bezdomovce. „Arcidiecézní chari-

tu Praha svým během v rámci VW 

fi remního marathonu podpořili se-

kretář ředitele David Flak, Lukáš 

Mikuška, který v Rozvojovém stře-

disku ADCH  Praha pracuje jako 

administrátor pro Ugandu a Zam-

bii, Kristina Němcová – recepční 

charitního Penzionu sv. Krištofa 

a dobrovolnice střediska pro těles-

ně postižené Fatima Alena Hradeč-

ná. Všichni si pochvalovali výbor-

nou atmosféru celé akce a svorně 

se těší na účast příští rok,” řekl 

v této souvislosti ředitel Azylového 

domu sv. Terezie Stanislav Fiala.

„Byla bych ráda, kdyby se běh 

štafety pro bezdomovce podařilo 

pro příští rok ještě rozvinout a více 

se v souvislosti s touto sportovní 

událostí propagoval její charitativní 

přínos,” doplnila Adamová.

Praha 8 tradičně spolupořádala 

také Běh Naděje ve spolupráci se 

Základní školou U Školské zahrady 

a Turistickým oddílem Lvíčata 68. 

Čtvrtého ročníku se zúčastnili mimo 

jiné opět i radní Markéta Adamová 

a Matěj Fichtner. Běh spojený se 

sbírkou na podporu výzkumu léčby 

onkologických onemocnění se po-

řádá v České republice dlouhá léta 

(dříve pod názvem Běh Terryho 

Foxe) a v Praze 8 má dvanáctiletou 

tradici.

Běh Naděje je veřejná sbír-

ka pořádaná každoročně za úče-

lem získání fi nančních prostředků 

na výzkum léčby onkologických 

onemocnění. Jedinečností této 

sbírky je, že nás zároveň chce při-

vést ke zdravému životnímu stylu. 

Veškeré náklady na pořádání běhu 

jsou hrazeny pořadateli. Výtěžek 

je v plné výši odevzdán na celore-

publikové konto, odkud je rozdělen 

na jednotlivá onkologická pracoviš-

tě.  -red-

Statistika Běhu Naděje

ročník účastníků vybráno
2008 83 2813 Kč
2009 62 5217 Kč
2010 76 4392 Kč
2011 69 6781 Kč

Běh Naděje přilákal sedm desítek účastníků

Sport, pozvánky

Štafeta Arcidiecézní charity Praha v cíli
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Pozvánky

BIBLIOBUS MKP
Jízdní řád pojízdné knihovny MKP 

Čimice - Na Zámkách 
Čtvrtek

14.00 – 18.00 hod.
liché týdny:
9. 6., 23. 6.
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Nově narozené děti

Jubilea

V ČERVNU 2011 SLAVÍ 
Brabcová Vlasta
Burešová Božena
Filandrová Milada
Formánková Filomena
Havlová Anna
Hokrová Marie
Chlebková Kristina
Jarošová Marie
Jech Otto Ing.
Kalendová Milada
Krejčířová Hermína
Křivánková Jana
Kuncová Marie
Marečková Eliška
Pospíšilová Libuše

Petras Václav
Sirná Anna
Strnad Karel
Suchý Josef
Škardová Jiřina
Špálová Ludmila
Veselá Ludmila
Zámostná Marie

Švagrovi - náš děda 
s babi letos v červnu 
svatbu slaví. Z diamantů 
ještě k tomu, 60 let už 
jsou spolu. Vše nejlepší 
do dalších let přejí Blan-
ka a Jára s rodinami. 

Manželé Jana a Ladislav Kulhavých 10. červ-
na 2011 slaví 45 let společného života. 

Jarmila a Karel Vorlíčkovi oslavili 9. června 
Diamantovou svatbu.

Hana a Josef Pechkovi oslaví 30. června 50 let 
společného života.

KVĚTEN 2011

Jana Kulhavá

Jaroslav 
Dvořák 

LEDEN 2011
Hering Jakub
Jáchym Jakub
Kabelová Liliana Hana
Kollingerová Anna
Samuel Gabriel
Šedová Nela
Švorčík Jakub

ÚNOR 2011
Brabcová Nela
Brož Vojtěch
Doležalová Nela
Entlich Samuel
Krček David

Přindiš Matyáš

Syblíková 
Tereza

Škutinová Andrea
Šplíchalová Jana

Teličák Martin
Trousilová Viktorie

BŘEZEN 2011
Adamcová Denisa
Bímová Marie
Borovanský Marek
Bukovská Sabina
Doležalová Sofi e

Goldšmíd 
Jakub

Houdek Matěj
Hüttnerová Sofi e
Kabíček Jiří Jakub
Kondrová Johana
Lebedová Johana
Macák Jindřich
Macák Richard

Macková 
Natálie

Mikulanda Matyáš
Páv Jonáš
Petrová Adéla

Růžičková Aneta
Smrček Václav
Toulec Jan
Zámorská Viktorka

DUBEN 2011
Badraoui Sofi a

Drešer Ondřej 
Fridrich Šimon 

Hůla Lukáš

Hájková Ema
 

Chudoba 
Ondřej

Jarmara Josef 
Mádle Ondřej 
Mrázek Šimon 

Kalista Štěpán 

Mrázek Šimon 

Novák Filip 
Patěk Zdeněk 
Pinkas Štěpán 
Raboch Patrik

Svobodová 
Štěpánka 

Šiková Adéla

KVĚTEN 2011
Landkamer 
Ondřej

Petráš Radek 

Výročí

Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme. V případě Vašeho zájmu o uveřejnění 
v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz. 
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografi e pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Oprava Kobyliské střelnice 

Výherci, kteří obdrží exklizivní knihu Jaroslava Čvančary: Hendrich, jsou: 
Marie Mrzenová (Praha 5), Matěj Stehlík (Praha 8), Petr Majvald (Praha 
8), Pavel Juliš (Praha 8), Lukáš Janírek (Praha 8), Blanka Menzlová (Praha 
8), Lubica Duffeková (Praha 8), Marcela Kulíková (Praha 8), Oldřich Hejda 
(Praha 8) a Vlasta Dušková (Praha 8).

Správné znění tajenky z červ-
nového čísla nám zašlete nej-
později do 30. června 2011 
na adresu: Měsíčník Osmička, 
Zenklova 35, Praha 8, 182 00. 
Můžete použít také e-mail: 
osmicka@praha8.cz. Nezapo-
meňte napsat svoji adresu. 

Deset vylosovaných výherců obdrží knihu o Praze 8: Karlín – nejstarší před-
městí Prahy, vydanou Muzeem hl. m. Prahy ve spolupráci s odborem kul-
tury ÚMČ Praha 8.

Sudoku (lehká)
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Inzerce

PRONAJMU ČÁSTEČNĚ ZAŘÍZE-
NÝ BYT 3 + 1 v rodinném cihlo-
vém domě v Bohnicích s vlastním 
vstupem. Busem 10 minut k met-
ru. Nájemné 13 000 Kč + poplatky 
dle spotřeby. Tel.: 723 87 31 01.  

www.levneumore.cz český 
dům 60m od moře v Bulharsku 
od 250 Kč za noc.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 
605 01 51 45, 222 94 62 68, e-
-mail: kedar.n@centrum.cz.

AUTOSERVIS KRAKOV. Opravu-
jeme osobní a užitkové automobi-
ly. Příprava vozů na STK. Vyřízení 
pojistných událostí, po dobu opra-
vy zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ 
8.00 – 17.00 hod. Kontaktujte nás. 
Tel.: 603 27 43 62, 602 23 53 44.  

VÝHODNÉ LETNÍ SLEVY 10% 
na veškeré malířské a lakýrnické 
práce, nástřik tapet a drobné zed-
nické opravy na červen, červenec 
a srpen. Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěho-
vání bytů, SO + NE stejné ceny. 
Přistavení, odstavení+km po Praze 
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.

OPRAVY – PRAČEK – MYČEK – 
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé 
techniky. NON – STOP služba! Tel.: 
724 36 60 15.

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriozní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK – provádí Martin Havlí-
ček!!!!!! Živnostenské i domácí zde 
je číslo volací. Tel.: 603 27 47 04.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKAR-
TONOVÉ KONSTRUKCE PRO 
VAŠI STAVBU? Volejte. Tel.: 
606 91 02 46.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
Tel.: 224 214 617; 604 20 77 71.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-
ce. Výcvik auto – moto. Provoz-
ní 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 střediska na Praze 7 a 9.

KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. 
Tel.: 603 83 31 07.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, 
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, e-
-mail: jsaifrt@seznam.cz.

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda 
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré instala-
térské práce. Tel.: 603 81 33 13.

KOUPÍM BYT V PRAZE 2 + kk 
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 
607 11 04 77.

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝR-
NICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČO-
VACÍ PRÁCE. Rausch Patrik. Tel.: 
606 87 89 08.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOU-
NĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 
723 33 91 60, 777 31 66 80.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prá-
dlo se snadno vytáhne ke stro-
pu - rychle schne a v koupelně 
nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 
602 27 35 84.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, 
OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. Re-
alizace a údržba zahrad. Tel.: 
606 66 22 23, 723 89 95 61. 

MASÁŽE ĎÁBLICE -  záda + šíje 
200,-Kč, baňkové, medové, lá-
vové kameny, rašelina, parafín, 
dárk. poukazy, nápoj v ceně. Tel.: 
777 76 36 05.

ANTIKVARIÁT-Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv. obrázky, grafi ku, 
Čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97. 

TRVALÁ DEPILACE, ODSTRA-
NĚNÍ CELULITIDY, ČERVE-
NÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH 
SKVRN. PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS, 
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01, 
Braunerova č. 1, „M” Palmovka 
nebo tram č. 10 a 24, st. U Kříže  
www.ipl-studio.cz.

DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE 
vaše účetnictví, mzdy, daň. přiz., 
kontrola účetnictví z poskytnutých 
podkladů i v sídle klienta. Ven-
dlová - Zenklova 8, Pha 8. Tel.: 
602 29 21 15, vanda@vendlova.cz.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OB-
KLADAČSKÉ - ZEDNICKÉ, re-
konstrukce bytových jader-by-
tů, domů, sádrokartony.  Tel.: 
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz. 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 
739 61 65 35.

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁ-
CE, pokrývačské práce, nátěry 
prvků a střech, světlíky. Kontakt: 
Novotný. Tel.: 605 35 06 65.  

SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY 
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček, 
Panuška, Macoun Kalvoda, Kavan, 
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, 
Braunerová, V. Bukovac aj. Za obraz 
lokomotivy, auta od Kreibicha nebo 
Ronka zapl. cca 10 000,- Kč. Dále 
platíme hotově zl. Svatovácl. dukáty 
aj. zlaté mince – zl. ruble, rak.kor. 
atd. Porcelánové fi g. Míšeň, st. šavle 
atd. Starožitnosti Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3, naproti st. 
Metro B - Vysoč. Tel.: 283 89 33 34, 
605 82 94 40 po 10 hod.

HODINOVÝ  MANŽEL – údržba 
domácností, drobné opravy a úpra-
vy v bytech a domech, pokládka 
podlahových krytin, truhlářská 
výroba, sádrokarton, malování, 
obkladačské práce a jiné. Tel.: 
773 16 81 70.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE 
NA MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, 
POTAHOVÝCH LÁTEK, MOLITA-
NŮ a ostatních materiálů na čalou-
nění. Kontakt: Čalounické potře-
by, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, 
PO – PÁ 8  – 13, 14 – 18 hod. Tel.: 
284 82 21 81.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25, 
Praha 8. Módní návrhy dámského, 
pánského oblečení, skupiny. Opra-
vy. Tel.: 739 09 15 03.  

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

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, marký-
zy, garnýže, shrnovací dveře, ča-
lounění dveří, silikon, těsnění, ma-
lování, interiérová práce - Petříček. 
Tel.: 606 35 02 70, 286 88 43 39.

OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD 
DVD CD, videa gramofony atd. 
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.: 
603 45 35 29. 

POTŘEBUJETE PŘESTĚHOVAT 
nebo převézt nábytek nebo spo-
třebiče a nemáte jak? Nabízíme 
tuto velmi levnou službu s dodáv-
kou nebo pick-upem a jedním řidi-
čem. Díky Vaší pomoci při nakládce 
a vykládce se ceny pohybují v řádu 
stokorun. Tel.: 777 71 78 18.

INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el. ohřívačů, připojení pra-
ček, myček, vodoměrů, kohoutů 
včetně dodání. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. E-mail: rothen-
berg@centrum.cz.

ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou meto-
dou profi  stroji Karcher. Domác-
nosti i fi rmy. Cena od 15Kč / m2. 
Přizpůsobíme se vaším časovým 
možnostem, pracujeme i o víken-
du. Doprava po Praze 8  ZDAR-
MA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 
777 71 78 18.

NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny, 
němčiny a italštiny za 3000 Kč. 
Tel.: 774 17 18 56.

ZPRACOVÁNÍ  ÚČETNICTVÍ, 
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořá-
ková. Tel.: 603 42 20 80, e-mail: 
blankad.dvorakova@seznam.cz. 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatérské 
práce, topenářské práce. Nepřetr-
žitě! Rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. 

LEVNĚ ÚKLID DOMŮ, DOMÁC-
NOSTÍ A KANCELÁŘÍ, ČIŠTĚ-
NÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ 
OKEN, Tel.: 604 51 22 97.

DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení 
účetnictví, daňová přiznání, odkla-
dy daní, mzdy. P8 Karlín, Šaldova 
ul. Tel.: 608 06 60 88. 

KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo, 
OV, obecní), stav nerozhoduje, vy-
platím dluhy, zaplatím privatizaci, 
zajistím další bydlení. Platba hoto-
vě, stěhování nespěchá. Byt do vý-
měny mám zajištěn a doplatek. 
Tel.: 777 14 05 75. 

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ 
VŠECH ZNAČEK. Dolák. Tel.: 
775 19 73 09.

WWW.STRECHY-MARES.CZ,  
člen cechu klempířů, pokrývačů 
a tesařů. Pokrývačské, klempířské 
a tesařské práce, vyzdívání komí-
nů, zateplení střech i budov. Tel.: 
777 85 88 00.

PRONAJMU ZAHRÁDKU v Pra-
ze 8. Chatka, voda, el. ne. Tel.: 
774 08 65 59.

4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8, 
ve Zdibech, prodám 2 parcely na ro-
dinný dům, 956 m2 a 932 m2. Cena 
1000,- Kč za m2. Stavba za 4 roky. 
Tel.: 602 31 22 12, 602 21 50 14.

ZAPLATÍM  HOTOVĚ ZA BYT 
V PRAZE. Tel.: 722 13 18 16.

PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a od-
borná pokládka (PVC, koberců, 
plovoucí dřevěné podlahy atd.). 
Zakázku bezplatně zaměříme 
a provedeme cenovou nabídku. 
Tel.: 734 38 14 14. 

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodino-
vý manžel. Tel.: 602 39 40 43, 
608 44 05 51.
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!! VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů, půd, 
pozůstalostí atd. Stěhování a jiné. 
Tel.: 777 22 78 40.

KOUPÍM BYT v lokalitě Prahy 8, 9, 
výhodou balkon/lodžie, může být 
i v privatizaci nebo i s exekucí, roz-
hoduje cena, seriózní jednání, re-
alitky nevolat. Tel.: 732 75 99 95, 
e-mail: igna1976@seznam.cz.

HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁ-
JEM, byt blízko MHD, uvítám bal-
kon, cihlový nebo panelový dům, 
nechci RK, děkuji za nabídky. Tel.: 
773 45 81 03.

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT 3+kk, 
3+1. Lokalita: Praha 8,9. Platím ho-
tově, výhodou balkon či lodžie. Exe-
kuce nebo byt v privatizaci nevadí. 
RK nevolat! Tel.: 774 72 07 52.
   
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. Tel.: 
604 81 06 63. P. Nestarec Dis, 
776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.

KOPANÉ TJ SOKOL TROJA hledá 
hráče ve věku 6 - 10 let. Po tříleté 
odmlce budeme obnovovat činnost 
přípravek. Prvé tréninky se usku-
teční ve středu 23.3. a pátek 25.3. 
2011 od 16. 00 hodin na hřišti Tro-
ji. Tréninky budou dále pokračovat  
ve stejných termínech. Další infor-
mace: sekretář Jaroslav Fliegl. Tel.: 
602 15 03 74, tj-sokol-troja@volny.
cz.

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU 
v Praze a okolí, velikost bytu od 30 
do 80m2, cena do 15 000 Kč včetně 
poplatků. Zařízení dohodou, česká 
národnost. Děkuji za nabídky. Tel.: 
605 84 50 88, 220 80 62 45.

PRONÁJEM PĚKNÉHO BYTU 
V PRAZE 8, 40m2, panelový dům, 
může být se zařízením i bez, cena 
9 000,- Kč se všemi poplatky. Tel.: 
777 02 01 80.     

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁN-
SKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské 
a dětské bez mytí od 60 Kč, dám-
ské od 75 Kč. Lze i večer a soboty. 
Důchodci a ženy na mateřské sleva 
10%. Praha 8 Čimice, Okořská 38. 
Tel.:233 55 66 12, 606 75 20 53,  
www.kadernictvi-mvasickova.cz. 

NAUČÍM VÁS PRACOVAT S PO-
ČÍTAČEM ať je vám 7 nebo 70. 
Tel.: 607 50 80 97.

ODMĚNA 5-15 tis. Kč za TIP 
na majitele nemovitosti, kte-
rý se chystá prodat. Uvítáme 
dlouhodobou spolupráci. Volejte 
725 09 06 13.

DĚTSKÉ CENTRUM POD SMR-
KEM, nedaleko Vozovny Kobylisy, 
rodinná školička s kompletním pro-
gramem pro děti už od 2 let, zdra-
votnický personál, kroužky: balet, 
keramika, hudební a výtvarný krou-
žek, angličtina. Tel.: 724 02 12 43, 

e-mail: pod-smrkem@centrum.
cz, www.pod-smrkem.cz. PŘIJÍ-
MÁME JIŽ NYNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 
2011/2012!

NAVRHUJEME A REALIZUJEME 
ZAHRADY, závlahy a zahradní 
stavby. Budujeme jezírka, skal-
ky a zídky. Zakládáme výsadby 
a trávníky – kobercové i výsevem. 
Finanční náročnost zahradní úpravy 
přizpůsobíme vašim požadavkům. 
www.zahradyrevit.cz.

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH 
KOL, výdejní místo e-shopu. www.
bikemarast.cz. Novovysočanská 7, 
Praha 9.

PRODEJ -  DŘEVĚNÉ HRAČ-
KY, DÁRKY, Velký výběr českých 
hraček pro děti různého věku na-
jdete v naší specializované pro-
dejně. Praha 8, Ořechová 5. Tel.: 
604 28 77 94, www.inna.cz.

www.elektro-hromo.cz. ELEK-
TROSERVIS provádí elektrikář-
ské práce – Hromosvody. Tel.: 
605 85 21 88.

TRUHLÁŘ. Tel.: 724 33 51 97. Vý-
roba nového, opravy staršího a re-
staurování starožitného nábytku.

PRODÁM 3+kk, Praha 8 Vel-
ká Skála. Cihla, 65m2, garáž. st., 
sklep, OV. Tel.: 602 48 08 61. 

ELEKTROINSTALACE NOVÉ 
A OPRAVY v domech i panelo-
vých bytech. Přihlášky k odběru 
revize. Jednání na PRE. Frézování 
drážek, kompletní začištění rýh, 
obklady dlažby, malování. Tel.: 
608 27 87 78.

ZEDNÍK, INSTALACE, elektro, 
revize, přestavby, rekonstrukce. 
E-mail: prahazednik@seznam.cz. 
Tel.: 603 41 04 00, záruka 3 roky.

PROVÁDÍME IZOLACE A OPRA-
VY plochých střech, balkonů, te-
ras, garáží foliovým systémem 
PROTAN a jiné. Tel.: 607 90 54 00, 
606 82 55 18, 739 21 81 08. 

HOTOVOSTNÍ PŮJČKA PRO 
VŠECHNY. 4 – 50 tis. Kč., rychlé 
vyřízení u Vás doma. Seriozní jed-
nání zavedené společnosti zaručeno. 
732 32 44 08, pro.vla@seznam.cz.

ŘEMESLNICKÉ PRÁCE – Hodino-
vý manžel Praha. Veškeré opravy, 
úpravy a údržba Vašeho bytu nebo 
domu. Precizní a rychlé provedení. 
www.e-hodinovy-manzel-praha.cz. 
Volejte. Tel.: 603 74 12 53.

HLEDÁM BYT NA PRAZE 8. 1. pa-
tro a výše. Jen klidná část v dosahu 
MHD. Panel a původní stav nevadí. 
OV nebo DV. Bezproblémoví souse-
dé. Tel: 776 00 88 17.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍ-
IŘSKÉ PRÁCE – vyučen v oboru. 
Tel.: 739 46 19 37.

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, SÁ-
DROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE – 
štuky, stěrky. Tel.: 774 32 25 04, 
776 56 79 04, e-mail: semik24@
seznam.cz.

ŽEHLENÍ PRÁDLA a praní ko-
šil, www.zehleni-p8.cz, Dana 
775 64 21 82.

OPRAVY perských koberců a go-
belínů. Tel.: 723 72 03 27.

PRODÁM URNOVÝ HROB na hřbi-
tově v Ďáblicích. Tel.: 720 24 13 58. 

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁ-
NÍ v ul. Korycanská 855, Pra-
ha 8, za 1200 Kč/měs. Tel.: 
739 55 81 57. 

GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ k pro-
nájmu v ulici Křižíkova 56. Tel.: 
602 28 84 44. 

ŽEHLENÍ PRÁDLA – kupí se Vám 
hory nevyžehleného prádla? Stá-
le perete, ale již nestíháte žehlit? 
Možný svoz i rozvoz. Volejte. Tel.: 
774 61 87 56.  

PRODÁM 3+1, Odolena Voda, 
15 km za Prahou, směr Teplice. 
Panelový, 76m2 , 2. patro v klid-
né části města. Lodžie zasklená 
6,78m2 . Výborná dopravní do-
stupnost – 20min. na metro Ko-
bylisy autobusem, veškerá občan-
ská vybavenost. Nechci RK! Tel.: 
603 18 55 53.  

VADÍ VÁM VRÁSKY? Vyžehle-
te je žehličkou na vrásky. Tel.: 
724 54 17 26.

PRODÁM ZAŘÍZENÝ 2 + kk v OV 
v domě se zahradou u nemocnice 
Bulovka za 2 080 000,- Kč. Tel.: 
605 43 89 44.

ANGLIČTINA - výuka, příprava 
na zkoušky, intenzivní kurzy, od-
borná A. Tel.: 775 37 02 47. 

FINANČNÍ PORADCE NABÍZÍ 
své služby ve fi nančním poraden-
ství. Úvěry, půjčky, ŽP, SS a PP 
– poradenství je bezplatné. Tel.: 
608 26 47 06, e-mail: spinovaja-
na@seznam.cz. 

AQUA AEROBIK – cvičíme každou 
středu od 18 hod. s hudbou a s růz-
nými vodními pomůckami ve velmi 
příjemném prostředí hotelu Smí-
šek, voda 28 stupňů, výřivky. Více 
informací na www.zdravecviceni.
com nebo na tel.: 723 21 14 03. 
Nutnost rezervace místa předem.

STAVEBNÍ SERVIS A SPRÁV-
COVSTVÍ, přístavby zimní zahrady, 
bazény, terasy, ploty, dlažby, per-
goly, správcovství RD vč. zahrady 
a úklidu, domácí řidič – vl. auto- 
Tel.: 777 28 37 75. 

NABÍZÍM SMART PŮJČKU – za-
městnanci, podnikatelé, ženy 
na MD, důchodci. Do dvou dnů. 

V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 
731 52 47 74.

MASÁŽE KOBYLISY, účinně re-
habilitační, čínské, japonské, 
refl exní a jiné od zkušené tera-
peutky. Studio u metra, Kobyliské 
nám. 6. www.prahamasaz.cz. Tel.: 
773 20 33 25. 

CVIČENÍ TCHAJ-TI pro začáteční-
ky od září 2011, Praha 8 – Libeň. 
Přihlášky na tel.: 604 72 30 21.

KLASICKÝ ROTOPED, sedlo a ří-
dítka, originál It. prodám za 2 000,-
Kč. Tel.: 233 55 19 51.

ZŠ PRAHA DOLNÍ CHABRY 
přijme od srpna na plný úvazek 
hospodářku školy /vedoucí ŠJ. 
Požadujeme SEŠ/OA. Nabídky 
se životopisem zasílejte na email 
zschabry@zschabry.cz nebo volejte 
na tel.: 233 54 45 62.

PRONAJMU GARÁŽ, Praha 8, 
ul. Čimická, 1.500,- Kč. Tel.: 
606 30 28 47. 

PRONAJMU DRUŽSTEVNÍ uza-
mykatelný parkovací box v ul. 
Lovosická, Praha 8 – Prosek. Pří-
padně možnost odkoupení. Tel.: 
284 82 45 40, 606 50 41 07.

KOUPÍM GARÁŽ v ulici Frýdlant-
ská  nebo Famfulíkova, Praha 8. 
Nabídněte na tel.: 602 12 49 74.

PRONAJMU GARÁŽ v ulici Davíd-
kova. Tel.: 603 88 76 43.

PRONÁJEM GARÁŽE v Rati-
bořské ul., Bohnice. Volejte tel.: 
724 60 74 15.

KOUPÍM FELICII. Tel.: 
602 12 32 53.

HLEDÁM PRÁCI na 5 hod. týdně, 
zastanu všechny práce v domác-
nosti. Jsem spolehlivá. Doporučení 
dodám. Tel.: 724 74 49 70.

MALÍŘ – LAKÝRNÍK: štukování
a tapetářské práce. Kontakt: 
725 17 35 93. www.malir-lakyrnik.
cz.

PRODÁM DB 1+ kk/4 NP, 42 m 
2, ul. Notečská, Praha 8, dobrá 
dostupnost, pěkný výhled. Tel.: 
777 63 13 42.

PRONAJMU I DLOUHODOBĚ sa-
mostatnou uzavřenou garáž, Čum-
pelíkova ulice, Kobylisy s trvalou 
ostrahou, cena dle dohody. Tel.: 
602 32 02 43.

AKČNÍ NABÍDKA všestranných 
služeb. Rekonstrukce, Zedník, 
Malíř, Lakýrník a mnohem více 
na WWW.DOPAREAL.CZ. Tel.: 
604 94 60 96.

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůs-
talosti, sklep či půdu levně. Tel.: 
777 22 78 40.
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TTytoto nnooviiiny

distribuuje

Česká pošta, s. p. 

V případě, že Vám

nedošly do schránky, 

nebo jste je obdrželi

pozdě, stěžujte si 

uu svsvéhéhoo popop šťšťákáka.a.
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