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Vážení spoluobčané,
do nového roku vstoupila radniční koalice 

v novém složení. Dosavadní tandem ODS 

a TOP 09 rozšířili zastupitelé Volby pro Prahu 

8. V zastupitelstvu má většinu, proto mi při-

padá přinejmenším podivné, že představitelé 

opozice hlásají něco o spojení koalice s ko-

munisty. Je úsměvné, jak někdo nedokáže sečíst tři čísla a porovnat je 

s celkovým počtem členů zastupitelstva. 

Spíše je ale škoda, že se opoziční zastupitelé nesnaží přispívat ke 

zlepšování života občanů Prahy 8 a tedy i svých voličů. Například za-

čátkem prosince nehlasovali pro záměr převzetí parku v okolí Libeň-

ského plynojemu dosud vlastněného Českými drahami. Území patří 

k nejznečištěnějším místům Prahy 8 a je vyhledáváno narkomany 

a bezdomovci. Nutno podotknout, že se tento bod podařilo schválit 

i bez zastupitelů sociální demokracie a Strany zelených. Byl tím učiněn 

důležitý krok na cestě k obnově parku vhodnému k relaxaci i posezení 

nejen pro místní obyvatele.

Závěrem něco veselejšího. Jako mnoho občanů nejen Prahy 8 jsem 

o svátcích navštívil nově otevřený bazén Šutka. Nejen pro mě to byl 

velmi dobrý nápad, protože relaxace a pohyb v příjemném prostředí 

bez dotěrné prosincové zimy je po náročném vánočním hodování ho-

tovým vysvobozením.

Doufám, že jste prožili příjemné vánoční svátky a do nového roku 

vám přeji mnoho štěstí a splněných přání.  

S úctou

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8
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Toto je realita. Plavecký areál Šutka v polovině 

prosince otevřel své brány veřejnosti. Po pěta-

dvaceti letech od prvního kopnutí do země tak 

projekt překonal především nedostatek financí 

a restituční problémy. 

Hned první víkend se s návštěvníky komple-

xu doslova roztrhl pytel. „Nové sportoviště si 

přišly vyzkoušet skoro tři tisíce lidí. Velmi nás 

to překvapilo, protože naše střízlivé odhady 

byly okolo 500 zájemců denně,‟ sdělil Pavel 

Borovička, ředitel společnosti Trade Centre 

Praha, provozovatele areálu.

V současnosti je Šutka ve zkušebním pro-

vozu. V této době proto není jisté, že bude 

vždy otevřeno. Může se stát, že bude bazén 

anebo další část uzavřena kvůli požadavkům 

techniků či hygieniků. Se slavnostním ote-

vřením se tak počítá až 17. ledna. 

Areál je otevřen každý všední den od 

6 do 22 hodin, o víkendu pak od 10 do 22 

hodin, aquapark ve všední dny od 14 do 

22 hodin a o víkendu od 10 do 22 hodin. 

Výše vstupného je stanovena pro dospělé 

na 125 korun na hodinu, senioři, studenti 

do 26 let a lidé tělesně postižení (TP) zaplatí  

95 korun, děti do 15 let 80 korun. Rodiny 

s dětmi uplatňují slevu 25 procent. Při za-

koupení permanentky zaplatí dospělí 90 ko-

run za hodinu a děti, studenti, senioři a lidé 

TP 60 korun. 

Kapacita areálu je asi pět stovek návštěvníků, 

z toho asi dvě stovky mohou být v bazénech. Pro 

návštěvníky je připraveno i 270 parkovacích míst. 

Kromě padesátimetrového bazénu, který byl 

v Praze zatím jen v Podolí, mají návštěvníci 

k dispozici aquapark se skluzavkami a a tobogá-

ny i saunou. V areálu je rovněž dětský bazén 

s vlastním vstupem a šatnami.

V areálu postupně bude občerstvení, posi-

lovna, wellness a bowling, venku brouzdaliště. 

Voda v bazénech se čistí především pomocí UV 

lamp, částečně také chlorací. -jf-

Aquacentrum 
se veřejnosti 
otevřelo v první 
polovině 
prosince

Návštěvníci 
areálu 
mohou využít 
i tobogány 
a vodní bar
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Dobrá zpráva. Na Šutce se plave a dovádí
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Nájemné obecních bytů se zvyšovat nebude
Cenová mapa nájemného vydaná 

Ministerstvem pro místní rozvoj 

30. listopadu loňského roku určuje 

místně obvyklé nájemné v rozme-

zí 140 až 149 korun za metr čtve-

reční v Karlíně a 124 až 134 korun 

v Libni. Radnice Prahy 8 se přesto 

rozhodla zachovat aktuální výši 

nájemného pro byty ve vlastnictví 

osmé městské části. 

„Shodli jsme se, že výše nájem-

ného zůstane stejná jako doposud. 

Poslední zvýšení proběhlo před ro-

kem a půl,‟ řekl Tomáš Slabihou-

dek, radní pro hospodaření s obec-

ními byty. V platnosti tak zůstává 

sazba 100 korun a 96 korun za 

metr na měsíc pro byty bez snížené 

kvality a 75 respektive 64 korun za 

byt se sníženou kvalitou. Současně 

zůstanou zachovány i platné sazby 

smluvního nájemného pro ty byty 

a nájemce, u kterých bylo smluvní 

nájemné dohodnuto. 

V programu Bydlení pro seniory 

je nájemné 81 korun a pro byty 

v režimu DPS pak 60,18 koruny za 

metr a měsíc. Tyto sazby budou 

platit nadále pro rok 2013, a to 

i v bytech, které zůstanou měst-

ské části po první, druhé a třetí 

etapě prodeje bytových domů.

„Chceme zachovat co nejpřija-

telnější podmínky pro nájemce, 

zejména pro osoby sociálně ohro-

žené, seniory a rodiny. Současná 

výše nájemného je kompromisem 

mezi výnosem z nájmů a sociál-

ním rozměrem bydlení v obecních 

bytech,‟ dodal Slabihoudek. -vk-

Osmá městská část 

změnila zásady po-

stupu prodeje byto-

vých domů a rozšířila 

seznam domů urče-

ných k prodeji. Nově 

jsou v seznamu ob-

jektů, které radnice 

prodává oprávněným 

nájemníkům, zařa-

zeny i činžovní domy 

s méně než deseti 

byty. Změnu zásad 

schválilo zastupitel-

stvo Prahy 8 na svém prosincovém jednání. 

„Když jsme schvalovali privatizaci větších cel-

ků, slíbili jsme, že do konce roku 2012 vyře-

šíme i otázku menších domů,‟ říká zástupce 

starosty Prahy 8 Ondřej Gros. 

Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?
Naprosté většiny těchto domů se týkal úvěr 

Evropské investiční banky, který jsme ve spo-

lupráci s primátorem Bohuslavem Svobodou 

vyřešili, a mohli jsme tak v Karlíně a Libni 

odstartovat privatizaci. Ta se původně týkala 

větších domů, nyní chceme dát šanci i obyva-

telům těch menších.

O kolik domů se jedná?
Celkem se nové opatření dotkne dvaapadesáti 

domů s 394 bytovými jednotkami. Až na jednu 

výjimku se nacházejí na území Karlína a Libně.

Z jakého důvodu jste nezahrnuli tyto domy 
do seznamu pro privatizaci již dříve? 

Zásady postupu prodeje bytových domů vy-

mezují, že bytový dům či technologický celek 

je možné prodat pouze právnické osobě zalo-

žené minimálně polovinou oprávněných nájem-

ců. Nyní nově určují i to, že právnická osoba 

musí být založena minimálně pěti nájemci, což 

například v domě s pěti bytovými jednotkami 

přestavuje absolutní účast nájemníků.

Domy jsou totiž prodávány družstvům tvoře-

ným nájemci bytů a takové družstvo může být 

založeno minimálně pěti členy. Ve hře byla i va-

rianta prodeje po jednotlivých bytech, tu jsme 

však pro velkou byrokratickou složitost zavrhli. 

Dá se říci, že tímto krokem vlastně celá 
privatizace končí?

Ano, Praha 8 si ponechá několik celků 

s menšími byty, které již dnes slouží pro so-

ciální účely, například jako domy s pečovatel-

skou službou, či se s byty v nich počítá pro 

bydlení seniorů. V majetku obce tak zůstane 

přibližně 1300 bytů. -jf-

Ondřej Gros,  
zástupce starosty 
Prahy 8

Privatizace se rozšířila o menší domy

Čp. Adresa Katastr Počet 
   bytů

112 Sokolovská 56 Karlín 9
150 Křižíkova 43 Karlín 7
153 Křižíkova 41 Karlín 6
156 Karlínské náměstí 2 Karlín 9
165 Křižíkova 45 Karlín 7
169 Prvního pluku 10 Karlín 9
174 Prvního pluku 8 Karlín 
175 Křižíkova 25 Karlín 8
187 Šaldova 7 Karlín 9
202 Vítkova 18 Karlín 7
220 Křižíkova 91 Karlín 9
233 Sokolovská 37 Karlín 6
236 Vítkova 15 Karlín 9
247 Vítkova 7 Karlín 9
250 Pernerova 19 Karlín 7
251 Peckova 1 Karlín 8
269 Křižíkova 15 Karlín 6
270 Křižíkova 13 Karlín 8

Čp. Adresa Katastr Počet 
   bytů

295 Vítkova 3 Karlín 8
300 Za Poříčskou branou 13 Karlín 8
306 Peckova 11 Karlín 8
321 Prvního pluku 19 Karlín 8
329 Křižíkova 3 Karlín 8
389 Za Poříčskou branou 20 Karlín 6
417 Šaldova 26 Karlín 8
431 Šaldova 22 Karlín 9
445 Petra Slezáka 15 Karlín 8
449 Sokolovská 128 Karlín 9
507 Sovova 5 Karlín 7
520 Hybešova 4 Karlín 9
523 Březinova 25 Karlín 8
528 Na střelnici 4 Karlín 8
531 Petra Slezáka 14 Karlín 9
162 Zenklova 220 Kobylisy 7
114 Kandertova 5 Libeň 8
325 Primátorská 20 Libeň 6

Čp. Adresa Katastr Počet 
   bytů

96 Vacínova 5 Libeň 11
399 Sokolovská 196 Libeň 6
425 Vacínova 7 Libeň 7
429 Sokolovská 208 Libeň 7
474 Světova 8 Libeň 9
508 U Balabenky 4 Libeň 5
510 Vosmíkových 18 Libeň 6
536 Vacínova 3 Libeň 7
539 Primátorská 34 Libeň 5
542 Světova 6 Libeň 8
552 Palmovka 4 Libeň 8
554 Kotlaska 16 Libeň 8
576 Zenklova 27 Libeň 9
743 Na Šedivé 5 Libeň 8
820 V Zahradách 8 Libeň 7
1051 Světova 15 Libeň 8

 Celkem  394

Seznam dalších bytových domů navržených k prodeji 
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Palác Svět: radnice chystá 
proti majiteli tvrdé kroky

Z posledních kontrol, které radnice Prahy 

8 provedla v objektu chátrající kulturní pa-

mátky Palác Svět na Elsnicově náměstí, jed-

noznačně vyplývá, že italský majitel nebere 

slíbenou rekonstrukci objektu vážně. Pláno-

vaný termín otevření nového Paláce Svět na 

podzim roku 2014 již nemůže reálně splnit. 

Kontroloři z radnice na místě nenarazili na 

žádné stopy, které by nasvědčovaly tomu, že 

by práce na obnově historické památky již ně-

jak pokročily. Právě naopak, uvnitř památky 

se pouze demoluje a bourá. „Celá parta pěti 

italských dělníků, kteří prý mají budovu opra-

vit, předváděla po dobu naší kontroly velmi 

špatné až nevkusné divadelní představení,‟ 

smutně konstatoval radní Prahy 8 a zmocně-

nec pro Palác Svět Tomáš Slabihoudek.

Závěr z kontroly bývalé libeňské ikony 

tedy není povzbudivý, a to zejména z důvo-

du, že radnice osmé městské části má jako 

samospráva omezené pravomoci, jak ovliv-

nit stav budov v soukromém vlastnictví. 

Italský majitel v této záležitosti navíc nepo-

skytuje žádnou součinnost, jeho zástupci se 

ani nedostavili v požadovaném termínu ke 

kontrole objektu, a tak nezbývá prostor na 

nic jiného než na přísné sankce.

Vzhledem k tomu, že radnice již s chováním 

majitele objektu ztratila veškerou trpělivost, 

tak po dohodě s odborem výstavby bude za-

hájeno řízení s majitelem domu, jehož výsled-

kem bude velmi pravděpodobně pokuta za ne-

dodržení stavebního povolení, harmonogramu 

stavebních prací a změnu stavby bez povolení. 

„Palác Svět však i nadále zůstává pod naším 

neustálým dozorem, a to do doby, až se do-

čkáme opravdové rekonstrukce,‟ prohlásil 

Slabihoudek. „Mimo to chystáme s právníky 

další kroky, které povedou k ještě většímu 

tlaku na současného majitele,‟ dodal. -jf-

Volba pro Prahu 8 
vstoupila do koalice 
s ODS a TOP 09 
Dosavadní koalice ODS a TOP 09 v Praze 8 se 

v prosinci rozrostla o dalšího člena – Volbu pro 

Prahu 8. Tyto tři politické subjekty mají v za-

stupitelstvu osmého obvodu většinu. Zmíněný 

krok bude znamenat snazší prosazení projek-

tů, jejichž odklad nebo přerušení by výrazně 

zasáhly do řádného fungování celé Prahy 8 

a života jejích obyvatel. Radnice se musí na-

příklad vypořádat s dokončením privatizace 

bytového fondu, stavbou komplexu Nová Pal-

movka, či udržením vyrovnaného rozpočtu.

„S Volbou pro Prahu 8 jsme již v minulosti 

měli shodu v základních věcech, mezi ně patří 

privatizace bytových domů a výstavba nového 

komplexu na Palmovce. Chceme dokončit pro-

jekty, které se nepochybně pozitivně dotknou 

života většiny občanů osmé městské části. 

Také nemůžeme dopustit, aby se do vedení 

radnice dostali lidé, kteří by způsobili napro-

stý chaos zastavením privatizace a Prahu 8 by 

citelně zadlužili,‟ prohlásil starosta a předseda 

ODS Prahy 8 Jiří Janků. 

„V poslední době byla předchozí koalice velmi 

aktivně napadána. Několikrát jsme byli neprav-

divě nařčeni z koalice s KSČM, což samozřejmě 

není pravda. Naše koalice se opírá o kvalitní 

projekty, které jsou prospěšné obyvatelům 

Prahy 8. Krok Volby pro Prahu 8 a podepsá-

ní koaliční dohody s tímto subjektem je zcela 

logické vyústění a potvrzení našeho přístupu. 

I nadále se však budeme snažit předkládat ta-

kové materiály, aby mohly být schvalovány na-

příč politickým spektrem zastupitelstva osmé 

městské části,‟ uvedla radní a předsedkyně 

TOP 09 v Praze 8 Markéta Adamová.

„Vstupem Volby pro Prahu 8 do koalice chce-

me posílit stabilitu vedení městské části, o kte-

ré jsme vždy usilovali a tento konkrétní krok je 

podle našeho názoru nejlepším řešením,‟ do-

dal za Volbu pro Prahu 8 Václav Musílek.  -jf-

Stavební dělníci při kontrole  
svoji práci spíše předstírali

Majitel Paláce Svět termín dokončení  
oprav jen těžko dodrží

Současné složení koalice  
(počet zastupitelů)

ODS 13 
TOP 09 9 
Volba pro Prahu 8 2 

Celkem 24 ze 45 zastupitelů
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Vážení občané 
Prahy 8,
dovolte mi nejprve popřát vám všeho 

dobrého do nového roku 2013. Ale proto-

že vím, že život není vždy jen růžový a jak 

se říká „neštěstí nechodí po horách, ale 

po lidech‟, tak vám přeji, když už se vám 

případné problémy a potíže nevyhnou, ať 

máte sílu je zvládat, ať máte kolem sebe 

vždy někoho, kdo je pomůže zvládnout co 

nejsnadněji, překonat je.

Ráda bych se vám také touto formou 

chtěla představit jako váš nový zástupce 

v Senátu Parlamentu ČR za volební obvod 

číslo 23. Chci vám nabídnout i tuto formu 

komunikace přes noviny Prahy 8. V měsíč-

ních intervalech vás chci oslovovat v otáz-

kách, které by vás mohly zajímat, a to ne-

jen ze Senátu, ale i z vaší městské části, 

ve které žijete. Byť nejsem přímo z Prahy 

8 a mnozí si myslí, že nemohu znát problé-

my či témata, která jsou v osmé městské 

části aktuální, opak je pravdou. Jednak je 

to dáno tím, že s vašimi zástupci na radni-

ci Prahy 8 je vskutku vynikající spolupráce 

a komunikace. Nejen během volební kam-

paně jsem měla příležitost se s vedením 

radnice blíže seznámit; zejména s jejich 

prací a jejich přístupem k lidem. Musím 

zcela zodpovědně říci, že jsem se s tako-

vým nadšením a odpovědností v přístupu 

k práci pro „svou‟ městskou část a její 

obyvatele dlouho nesetkala. 

Navíc jsem za ta léta v Senátu zjistila, 

že problémy lidí, kteří se na mě obrací ze 

všech koutů republiky, jsou v podstatě 

totožné. A tak jsem přesvědčena, že i my 

najdeme většinou společnou řeč.

Přeji vám mnoho sil, štěstí i zdraví.

Daniela Filipiová 

e-mail: daniela@filipiova.cz

SeNáTORSKé OKéNKO

Osmá městská část spustila před půl rokem 

novou, graficky modernější, uživatelsky kom-

fortnější a obsažnější verzi svých oficiálních 

webových stránek. Nový web byl navržen za 

účelem celkového zlepšení života v Praze 8 

a zjednodušení povinností s ním spjatých. Dů-

raz tak vývojáři kladli zejména na zpřístupnění 

a přehlednost informací a nové možnosti ko-

munikace mezi občany a úřadem. Od spuštění 

stránky navštívilo více než 100 tisíc uživatelů, 

kteří tam strávili v průměru 3,5 minuty a bylo 

zodpovězeno kolem 170 dotazů. Nejvyšší ná-

vštěvnost byla 5. prosince, kdy probíhal první 

oficiální živý přenos ze zasedání zastupitelstva. 

Hned na úvodní stránce návštěvníci využíva-

jí odkaz na stránku s dotazy a odpověďmi nebo 

formulář k hlášení závad a podávání podnětů. 

Na každý svůj dotaz občané dostávají odpověď 

přímo od zaměstnanců odpovídajícího odboru 

městské části.  „Chtěli jsme, aby se zlepši-

la komunikace mezi občany a úřadem s tím, 

že se společně pokusíme o zlepšování života 

v Praze 8.  Je ale nutné upozornit, že některé 

podněty nemůže sama městská část vyřešit, 

protože nejsou v její kompetenci. V takových 

případech je o tom občan obeznámen a je mu 

doporučen další postup, případně je podnět 

předán kompetentním institucím,‟ informoval 

radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek.

Kromě již zmíněných funkcí návštěvníci 

hned v úvodu najdou přehledné menu, aktu-

ality z městské části, kalendář nejbližších akcí 

a slovo starosty osmého obvodu Jiřího Janků.

Menu je pro zpřehlednění rozdělené do dvou 

hlavních sekcí – Městská část a Úřad a samo-

správa. V první z nich naleznou občané i návštěv-

níci osmé městské části informace vztahující se 

k Praze 8. „Máme tam nejrůznější informace, 

které budou zajímat jak občana, tak turistu. Na 

mysli mám například zajímavé stavby, kulturní 

památky, nabídky klubů, sportovišť, aktivit pro 

seniory či sociálních služeb,‟ sdělil Slabihoudek. 

Pro občany jsou dostupné veškeré praktické 

informace spjaté s každodenním životem a vše-

mi jeho stránkami, jako například školství, zdra-

votnictví, kultura, bezpečnost či bydlení. „To, že 

na webu najdu skoro všechno, kvůli čemu jsem 

dřív musela chodit, nebo aspoň telefonovat na 

úřad, mi šetří hodně času, což je pro mě nej-

větší výhoda,‟ říká Lenka, maminka tří dětí. 

Záložka Média umožňuje přístup k elektronické 

verzi časopisu Osmička, SMS kanálu či on-line 

televizi TV Praha 8 a dalším informačním a ko-

munikačním kanálům Prahy 8. 

V sekci Úřad a samospráva zveřejňuje radnice 

aktuality z městského úřadu, informace o vole-

ných orgánech a kontakty na místní pracovní-

ky. Průběžně aktualizovaný je například i pře-

hled volných pracovních míst, často využívaná 

je možnost stažení a tisku všech potřebných 

formulářů a tiskopisů nebo průvodce co a jak 

vyřídit, ať už poplatek za psa, podání petice či 

hledání nového ošetřujícího lékaře. Občané mají 

také snadný přístup do portálu veřejných zaká-

zek MČ Praha 8 s možností vyhledávání a pro-

hlížení podrobností. Samozřejmostí je propojení 

webových stránek se sociálními sítěmi, možnost 

sdílení jednotlivých článků a odkazování na ně. 

Nechybí stručnější anglická verze webu ani re-

žim pro osoby se zrakovým postižením. -vk-

Nová podoba webových 
stránek se osvědčila

O živý přenos 
zastupitelstva byl zájem 

První oficiální živý přenos ze zasedání Za-

stupitelstva Městské části Praha 8, které 

se uskutečnilo loňského 5. prosince, sle-

dovalo více než 250 lidí. Úřad informo-

val občany s dostatečným předstihem, 

a i proto byla v tento den nejvyšší ná-

vštěvnost od spuštění nových interneto-

vých stránek. Přístupy byly zaznamenány 

téměř ze všech krajů Česka, nejvíce pak 

z Prahy (80 procent). Špička ve sledování 

byla mezi 17. a 18. hodinou. 

Další přenos se plánuje na řádné zase-

dání zastupitelstva 27. února. -vk-

První přenos ze zastupitelstva sledovalo 
přes 250 občanů
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Zpravodajství

Praha 8 uspěla v prestižním srov-

návacím výzkumu Město pro byz-

nys, když mezi dvaadvaceti praž-

skými městskými částmi obsadila 

spolu s Prahou 20 čtvrté místo. 

Projekt týdeníku Ekonom hodnotí 

obce a městské části na základě 

osmadvaceti kritérií rozdělených 

do dvou oblastí: podnikatelské 

prostředí a přístup veřejné sprá-

vy. Každá z oblastí se na celkovém 

pořadí podílí padesáti procenty.

Podnikatelé se u osmého obvo-

du vyjádřili pozitivně především 

v kategoriích „vhodnost lokality 

pro podnikání‟, a „dostupnost, 

vstřícnost a ochota úředníků‟. 

„Tohoto ocenění si vedení radnice 

velmi váží, nicméně, jak se obli-

gátně říká, stále je co zlepšovat. 

I pro letošek chystáme řadu kro-

ků, které by osmou městskou část 

měly ještě více zatraktivnit,‟ pro-

hlásil radní Prahy 8 Martin Roubí-

ček při přebírání ocenění.  -vk-

Zastupitelstvo osmé městské části rozhod-

lo o využití neinvestiční účelové a neúčelové 

dotace od hlavního města z výherních hracích 

přístrojů a jiných herních zařízení za 1. pololetí 

roku 2012. „Účelová dotace ve výši 10,3 mili-

onu korun, která musí být vázána na podporu 

sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociál-

ní oblasti, bude rozdělena mezi osm projektů,‟ 

uvedl zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc. 

Podle něj granty, které radnice z této částky 

poskytne, budou vypsány v co nejkratším ter-

mínu a rozděleny v letošním roce.

Kam peníze z dotace půjdou:
n  neinvestiční příspěvek Gerontologickému 

centru na provoz denního stacionáře,  

nákup léků a ošetřovatelského 

a zdravotnického materiálu  

ve výši 997 tisíc korun,

n  neinvestiční příspěvek Obvodnímu ústavu 

sociálně-zdravotnických služeb na podporu 

činnosti denního stacionáře a nákup 

materiálu a vybavení ve výši jednoho 

milionu korun,

n  na pořízení projektové dokumentace  

na rekonstrukci objektu Prosecká 30  

na azylový celkem za 600 tisíc korun,

n  granty v sociální oblasti ve výši dva miliony 

korun, 

n  granty na prevenci před drogami - 700 tisíc 

korun, 

n  granty na využití volného času dětí 

a mládeže ve výši dva miliony korun, 

n  granty na ostatní tělovýchovnou činnost 

(podpora sportovních klubů) v hodnotě  

1,81 milionu korun, 

n  finanční dar občanským sdružením SK 

Meteor Praha a FK Admira Praha, každému 

ve výši 600 tisíc korun.

Neúčelová dotace ve výši 10,3 milionu korun 

nahradí výpadek příjmů z hracích automatů, 

k němuž došlo po změně zákona po 1. lednu 

2012. „Stejně jako v předchozích letech bude 

tato částka použita k rozvoji městské části, 

přes údržbu zeleně až po drobné investiční 

akce,‟ informoval Švarc. 

Osmá městská část měla v roce 2011 příjem 

z hracích přístrojů téměř 33 milionů korun, 

které byly použity pouze na fungování a rozvoj 

městské části, zejména na údržbu veřejné ze-

leně, výstavbu a obnovu městských zelených 

ploch, péči o vzhled městské části a zlepšení 

životního prostředí.   -hš-

Osmý obvod je pro podnikatele lákavý

Radnice rozdělí dotace z hracích přístrojů

Ocenění na Staroměstské radnici převzal radní Prahy 8 Martin Roubíček

Pořadí městských částí: 
 1. Praha 2

 2. Praha 7

 3. Praha 10

 4.–5. Praha 8

 4.–5. Praha 20

 6. Praha 19

 7. Praha 1

 8. Praha 16

 9.–10. Praha 18

 9.–10. Praha 22

 11. Praha 12

 12. Praha 13

 13. Praha 4

 14. Praha 5

 15. Praha 15

 16. Praha 11

 17. Praha 17

 18. Praha 9

 19. Praha 21

 20. Praha 14

 21. Praha 6

 22. Praha 3

Kdo získá dotace z odvodů z automatů za 3. čtvrtletí
Dotace 4,7 milionu korun na organizovanou 
sportovní výchovu mládeže bude použita na:
n  příspěvek softbalovému klubu Joudrs Praha  

na výstavbu tribuny (356 tisíc korun),
n  granty (4,35 milionu korun) – budou teprve 

vyhlášeny. 

Dotace 4,7 milionu korun na kulturu, 
školství, zdravotnictví a sociální oblast bude 
použita na:
n  terénní práce (vyhledávání a kontaktování  

dětí a mládeže na území MČ Praha 8,  
které tráví převážnou část svého volného  
času bezprizorně v ulicích), jež bude pro  
MČ vykonávat Salesiánské středisko mládeže 
(320 tisíc korun),

n  poskytnutí finančního daru Salesiánskému 
středisku mládeže na nastartování výše 
uvedené služby v roce 2012 (25 tisíc korun),

n  dofinancování přestavby bývalého služební-
ho bytu v poliklinice Mazurská na Centrum 
aktivizačních programů pro seniory (dva miliony 
korun),

n  příspěvek Sdružení bývalých politických vězňů 
ČR na údržbu hrobů politických vězňů na 
Ďáblickém hřbitově (50 tisíc korun),

n  projekt na opravu kašny na Karlínském 
náměstí (360 tisíc korun),

n  dovybavení hřiště na pétanque  
v areálu ZŠ Glowackého (150 tisíc korun),

n  vybudování minigolfového hřiště  
v areálu ZŠ Glowackého (300 tisíc korun),

n  rekonstrukci areálu dětských hřišť při  
MŠ Krynická (1,35 milionu korun).
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Zpravodajství

Osmá městská část předloží pražskému ma-

gistrátu žádost o svěření dvou pozemků do 

své správy. Konkrétně se jedná o pozemek 

o rozloze 9354 metrů čtverečních v Bohnicích 

(mezi ulicí Podhajská pole a TJ Slovan Bohni-

ce) a o plochu 8507 metrů v Troji (na rohu ulic 

Lodžská a Těšínská). 

„Na pozemku v Bohnicích zvažujeme vybu-

dování parkových ploch nebo psí louky, na po-

zemku v Troji přemýšlíme o zřízení dětského 

hřiště nebo sportoviště, případně o založení 

parku. V každém případě chceme pozemky 

získat do své správy a zrevitalizovat je, aby 

konečně sloužily místním obyvatelům,‟ infor-

moval zástupce starosty Prahy 8 Ondřej Gros. 

Uskutečnění převodu by mělo proběhnout do 

konce letošního roku s tím, že první přípravné 

práce by se rozeběhly v roce 2014. -hš-

Obec chce do své správy další pozemky

Na nevyužité nevzhledné ploše u KD Krakov by mohl vzniknout park

Po letech vyjednávání, která rad-

nice Prahy 8 zprostředkovávala 

mezi vlastníkem pozemků z okolí 

Libeňského plynojemu, Českými 

drahami a. s., a Hlavním měs-

tem Prahou, je na dosah situace, 

kdy tyto plochy budou svěřeny 

do správy osmé městské části. 

S tímto záměrem souhlasilo Za-

stupitelstvo MČ Praha 8 na svém 

prosincovém jednání.

Pozemky, které leží mezi Li-

beňským plynojemem a Soko-

lovskou ulicí, jsou neudržované, 

hromadí se tam odpad, navíc 

jsou útočištěm pro bezdomov-

ce a toxikomany. „Jsou ostudou 

Prahy 8,‟ uvádí zástupce staros-

ty Ondřej Gros, který má ve své 

kompetenci majetek. „Již několik 

let se snažíme dosáhnout toho, 

aby na nás pozemky byly převe-

deny. 

Chceme je upravit, udělat tam 

park, odpočinkovou zónu pro ob-

čany. V současné době jsou již 

pozemky ve vlastnictví hlavní-

ho města, nyní zbývá jen jejich 

svěření do správy naší městské 

části.‟ sdělil Gros.

S budoucí revitalizací plochy 

o výměře skoro deset tisíc metrů 

čtverečních bude počítat rozpo-

čet pro rok 2013, který zahrne 

náklady na zpracování projekto-

vé dokumentace. -hš-

Park pod plynojemem  
směřuje k obnově

Území pod plynojemem je dnes zanedbané  
a plné odpadků
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Životní prostředí

Po útoku vandalů 
je libeňské hřiště 
opraveno
Dětské hřiště v ulici Nad Rokoskou přišlo le-

tos v létě o hlavní herní prvek, který domi-

noval celému hřišti. Neznámý žhář podpálil 

plastový průlez mezi dvěma věžemi, oheň 

poškodil dětský hrádek natolik, že radnice 

Prahy 8 jej musela na svoje náklady kom-

pletně demontovat. 

Demontáž a následné zabezpečení pev-

ných prvků byla dosti nákladná a musela se 

provést co nejrychleji, aby nedošlo k úra-

zům. Výroba náhradních dílů je zdlouhavá, 

jelikož sestava musí odpovídat normám 

bezpečnosti. Kvůli vandalům neměly děti 

v ulici Nad Rokoskou a v okolí přes prázdni-

ny a v následujícím teplém babím létě mož-

nost se sklouznout na klouzačce, pohoupat 

na houpačce, prolézat a dobývat hrádek. 

Policie se celou věc snažila vyšetřit, ale 

marně. Nenašli se svědci, kteří by na hřišti 

viděli podezřelé osoby. Případ byl proto od-

ložen. Po dlouhém čekání na certifikované 

náhradní díly jsme se konečně dočkali. Her-

ní sestava dvou věží s houpačkou je zpět. 

Všechny poškozené části byly pečlivě vy-

měněny a herní sestava byla opět nainsta-

lována na původní místo, kde opět vykouzlí 

úsměvy na dětských tvářích. Doufejme, že 

bude dělat radost stejně tak jako ta přede-

šlá a bude hojně využívána hlavně dětmi 

a ne vandaly jako místo pro ohniště.  -red-

Radnice osmé městské části rozjela dlouhodo-

bou akci „Stop černému výlepu‟, která se ve své 

první fázi zaměří na nejvíce exponovaná mís-

ta v Praze 8. Tento krok nepřímo navazuje na 

projekt „Čistá Osmička‟, v jehož rámci probíhá 

pravidelný úklid osmého obvodu. Na obou akcích 

spolupracuje společnost Ipodec – Čisté město.

„Nejhorší situace je v ulicích severní části 

města, na které se v tuto chvíli zaměříme prio-

ritně. Jde hlavně o ploty na středových pásech 

dvouproudových silnic, například v Čimické 

a Lodžské ulici,‟ uvedl starosta Jiří Janků. Likvi-

dace černého výlepu se bude pravidelně opa-

kovat každý měsíc. První akce proběhla v pro-

sinci. Radnice od akce očekává především to, 

že opakující se odstraňování plakátů a plachet 

jejich vlastníky od instalace časem odradí.

„Černý výlep je velmi rozšířený nešvar. Hyz-

dí naše okolí a navíc není fér vůči těm, kteří 

dodržují pravidla a platí si oficiální reklamní 

plochy. Paradoxně nelegální plakáty často po-

užívají subjekty, které hlásají, že bojují za čis-

tější životní prostředí,‟ prohlásil starosta. Pod-

le něj legální reklama, například na lavičkách 

osmé městské části, které jsou k tomu určené, 

není příliš drahá. 

Situaci s černým výlepem znepřehledňuje 

skutečnost, že jednotlivé mobiliáře, objekty 

či stavby spravují různé organizace – veřejné 

osvětlení Eltodo, sloupy na troleje Dopravní 

podnik HMP, zastávky MHD firma JC Decaux 

a například červenobílá zábradlí, světelnou 

signalizaci, dopravní značky, zábrany ve stře-

dových pásech, portály tunelů, mosty či ná-

břežní zdi Technická správa komunikací. „Od-

straňování nelegální reklamy a nepovoleného 

výlepu nás stojí ročně statisíce korun ročně, 

které bychom mohli vynaložit smysluplněji. 

Plakáty a reklamy se objevují prakticky na 

veškerém majetku v naší správě - portálech 

tunelů, světelné signalizaci, řadičích, na mos-

tech, zábradlích či bezpečnostních zábranách 

na středových pásech. Najít původce je prak-

ticky nemožné,‟ informoval mluvčí Technické 

správy komunikací Tomáš Mrázek.

Postižení majitelé nelegální výlep řeší 

s pražským magistrátem nebo jednotlivými 

městskými částmi, které mohou s viníky zahá-

jit správní řízení. Postihován může být pouze 

ten, kdo výlep provedl.  -jf-

Radnice Prahy 8 bojuje 
s černým výlepem

První, 
prosincové 
akce na 
likvidaci 
černého 
výlepu se 
zúčastnil 
i starosta 
Prahy 8  
Jiří Janků

Nejvíce 
nelegální 
reklamy 
bylo mezi 
zastávkami 
autobusu 
Odra

Neznámí 
vandalové 
zapálili 
dětem  
herní prvky, 
dnes už je 
vše nové
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Životní prostředí 

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů leDeN 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Hnězdenská x Olštýnská 9. 1. 13.00–17.00

Janečkova 9. 1. 14.00–18.00

Lindavská 9. 1. 15.00–19.00

K Mlýnu x Chorušická 10. 1. 13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce 10. 1. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 10. 1. 15.00–19.00

Korycanská x K Ládví 11. 1. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) 11. 1. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická 11. 1. 15.00–19.00

 Pobřežní x Thámova 12. 1. 09.00–13.00

 Pobřežní x U Nádražní Lávky 12. 1. 10.00–14.00

Braunerova x Konšelská 13. 1. 09.00–13.00

Jirsíkova x Malého 13. 1. 10.00–14.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 14. 1. 13.00–17.00

Libišská (parkoviště) 14. 1. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží  
(východní konec) 14. 1. 15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice) 15. 1. 13.00–17.00

Mlazická 15. 1. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží  
x Nad Mazankou 15. 1. 15.00–19.00

Modřínová x Javorová 16. 1. 13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště) 16. 1. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 16. 1. 15.00–19.00

Na Vartě 17. 1. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Kubišova  17. 1. 14.00–18.00

U Pekařky 17. 1. 15.00–19.00

Pakoměřická x Březiněveská 18. 1. 13.00–17.00

Petra Bezruče x U Pískovny 18. 1. 14.00–18.00

V Zámcích (u domu 51/64) 18. 1. 15.00–19.00

Kandertova  x Lindnerova 19. 1. 09.00–13.00

Kašparovo Náměstí 19. 1. 10.00–14.00

Křivenická x Čimická 20. 1. 09.00–13.00

Kurkova (parkoviště) 20. 1. 10.00–14.00

Písečná x Na Šutce 21. 1. 13.00–17.00

Pivovarnická (pod mostem) 21. 1. 14.00–18.00

Drahorádova 21. 1. 15.00–19.00

Pod Labuťkou x Prosecká 22. 1. 13.00–17.00

Podhajská Pole (parkoviště) 22. 1. 14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém 22. 1. 15.00–19.00

Roudnická (za Bešťákovou) 23. 1. 13.00–17.00

Řešovská x Zelenohorská 23. 1. 14.00–18.00

Služská x Přemyšlenská 24. 1. 13.00–17.00

Šimůnkova (slepý konec) 24. 1. 14.00–18.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 25. 1. 13.00–17.00

Štěpničná (parkoviště) 25. 1. 14.00–18.00

Na  Dlážděnce x U sloupu  
(parkoviště) 26. 1. 09.00–13.00

Na Pecích x Chaberská 26. 1. 10.00–14.00

Stejskalova x U Rokytky 27. 1. 09.00–13.00

Třeboradická x Košťálkova 27. 1. 10.00–14.00

Trojská x Nad Trojou 28. 1. 13.00–17.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 28. 1. 14.00–18.00

Na Žertvách x Heydukova 29. 1. 13.00–17.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 29. 1. 14.00–18.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou  
(parkoviště) 30. 1. 13.00–17.00

Batličkova 30. 1. 14.00–18.00

Uzavřená 30. 1. 15.00–19.00

Na Pěšinách x Pod Statky 31. 1. 13.00–17.00

Nad Popelářkou 31. 1. 14.00–18.00

V Mezihoří (u plynojemu) 31. 1. 15.00–19.00

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

Konkrétní stanoviště a dobu přistavení velkoobjemových kontejnerů 
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního 
prostředí ÚMČ Praha 8 Lubomír Korynta tel. 222 805 630.

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním 
odpadem budou odváženy při pravidelném svozu do 28. února 
2013. Žádáme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle 
nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování 
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky 
nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště 
nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, 
popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes 
prostory objektu. 

V tomto případě odkládejte před objektem,  
na místo přistavení nádob k výsypu.
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Ukradl dvě nová kola
Pracovníci výjezdové skupiny si 

23. prosince kolem poledne při 

návratu z ohledání místa činu 

v ulici Vosmíkových povšimli po-

dezřelé osoby, která působila do-

jmem narkomana a zároveň vedla 

dvě jízdní kola, která vypadala 

jako nová. 35letý muž nedokázal 

věrohodně vysvětlit, odkud bi-

cykly pocházejí a jak k nim přišel. 

Policisté zjistili, že uvedená jízdní 

kola byla kolem desáté hodiny od-

cizena v Praze 6. U dotyčného byla 

zároveň nalezena marihuana, jejíž 

množství stačilo na zaplnění půlky 

igelitové tašky. 

Muž je tak důvodně podezřelý 

ze spáchání krádeže uvedených 

jízdních kol a z přečinu přechová-

vání omamné a psychotropní látky 

a jedu. Zajištěná marihuana bude 

předmětem dalšího zkoumání 

specializovaného policejního pra-

coviště. 

Místo telefonů  
koupil šrouby
Na policii se 12. prosince obrátil 

muž s tím, že byl podveden při 

koupi mobilních telefonů. O dva 

dny dříve se po předchozí telefo-

nické domluvě sešel s mladíkem, 

který nabízel k prodeji čtyři mo-

bilní telefony iPhone 5. Pachatel 

mu předal originál zabalené a ve 

foliích zatavených krabice uvede-

ného typu telefonu a ihned vyin-

kasoval částku 62 tisíc korun. Po-

škozený následně doma zjistil, že 

pouze v jedné krabici se nachází 

zmíněný telefon, v ostatních třech 

krabicích byly pouze šrouby, mati-

ce a podložky. 

12. prosince se záminkou kou-

pě dalších tří kusů telefonu byla 

sjednána další schůzka s pacha-

telem, na které již byli přítom-

ni pracovníci 2. oddělení SKPV 

OŘ Praha III, kteří ho zadrželi. 

I v těchto třech krabicích byly 

pouze matky, šrouby a podložky. 

Případ si vzhledem k věku pacha-

tele převzala SKPV, která zahájila 

jeho trestní stíhání.     

S amfetaminem  
za volant
Policejní hlídka kontrolovala 17. 

prosince po půlnoci v Zenklo-

vě ulici osobní motorové vozidlo 

Škoda Felicia, jehož řidič jevil 

známky požití návykových látek, 

což potvrdil orientační test pro-

vedený na místě kontroly. Vyšet-

řením krve bylo zjištěno, že obsa-

huje 268 ng/ml látky amfetamin. 

Ve věci bylo provedeno zkrácené 

přípravné řízení, přičemž o vý-

sledku bude rozhodnuto na zákla-

dě znaleckého posudku z oboru 

toxikologie.  

Z herny za katr
Vánoční svátky ve věznici prožila 

21letá žena, která byla 6. prosin-

ce kontrolována v herně v Soko-

lovské ulici. Provedenou kontrolou 

policisté zjistili, že na ženu byl 

příslušným soudem vydán příkaz 

k dodání do výkonu trestu odnětí 

svobody. Po provedení všech ne-

zbytných úkonů byla žena eskor-

tována do věznice Pankrác.

Nabořila policejní vůz
I policejní vozidla mívají dopravní 

nehody. 10. prosince po 16. ho-

dině projížděla hlídka policie ulicí 

Na Žertvách, přičemž na křižovat-

ce s ulicí Ronkova došlo ke střetu 

s automobilem značky Audi A3, 

jehož řidička pravděpodobně ne-

respektovala značku dej přednost 

v jízdě. 

Řidič služebního vozidla včas za-

registroval hrozící nebezpečí a str-

hl řízení vlevo, čímž došlo pouze 

k lehkému střetu, kdy odhadnutá 

škoda na obou vozidlech činí při-

bližně dvacet tisíc korun. Naštěstí 

při dopravní nehodě nedošlo ke 

zranění žádného z účastníků. Ne-

hoda je v šetření oddělení doprav-

ních nehod. 

Pozor na obchodníky 
na internetu
V průběhu prosince 2012 libeň-

ští policisté zaznamenali nárůst 

případů týkajících se podvodů 

na internetových portálech, kdy 

poškození si objednali a následně 

uhradili zboží, které jim nebylo 

doručeno. 

Již jsme zde několikrát upozor-

ňovali, aby si občané při nákupu 

zboží na internetu dávali pozor 

a nákup prováděli u prověřených 

a spolehlivých prodejců. Potenci-

álním zájemcům musí být pode-

zřelé, když získání zboží je pod-

míněno platbou předem. 

Stále se vyskytují nové a nové 

internetové obchody nabízející 

senzační a na první pohled vý-

hodnou cenu výrobku. Nakonec 

nedostanete ani objednaný výro-

bek, ani peníze zpět a musíte si 

projít soudním kolotočem, který 

však nezaručí, že se vám peníze 

vrátí.    

Policisté MOP libeň 
a celého ředitelství Praha III 
přejí všem občanům úspěšný 
rok 2013.

npor. Zdeněk Pohunek,  

zástupce vedoucího MOP Libeň 

pro trestní řízení 

ZáPISNíK POlICISTy

(Placená inzerce) (Placená inzerce) (Placená inzerce)(Placená inzerce)
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Radnice Prahy 8  
poděkovala  
strážníkům
Radnice Prahy 8 ocenila práci šesti strážníků 

Městské policie finančním darem. Strážníci se 

zasloužili o zadržení hledaných osob a osob se 

zákazem pobytu. Mezi oceněné výkony patří  

i neustálé lustrace závadových osob, což 

souvisí se zlepšováním situace v okolí Pal-

movky. „Poté, co jsme na Palmovku umístili 

pojízdnou služebnu Městské policie, chceme 

v činnosti podpořit i samotné strážníky - po-

děkovat jim za jejich výkony a zároveň je 

motivovat k další práci,‟ řekl starosta Prahy 

8 Jiří Janků.  -hš-

Již od srpna pomáhá mobilní služebna Měst-

ské policie strážit lokalitu okolí Palmovky 

a dostavují se první výsledky tohoto kroku. 

Skokový propad porušování zákona v této 

lokalitě, a to o desítky procent, dokazují po-

licejní statistiky.

Například ulice Na Žertvách se může 

pochlubit poklesem o 62 procent, ulice No-

vákových o 58 procent a Heydukova dokon-

ce o 75 procent. V oblasti Palmovky tak jde 

celkově o 40procentní úbytek kriminality, 

za celou libeňskou čtvrť můžeme hovořit 

o snížení trestné činnosti skoro o třetinu. 

„Výhružně vztyčený ukazováček v podobě 

mobilní služebny tak zřejmě nejen znesnad-

nil, ale také znechutil některým individuím 

páchání trestné činnosti,‟ prohlásil starosta 

Prahy 8 Jiří Janků. „Především jsem rád za 

kladné ohlasy tamních obyvatel, kteří po-

kles kriminální činnosti vyplývající z nových 

bezpečnostních opatření pocítili jako první,‟ 

dodal.

Situaci v lokalitě pomohla i nedávná poli-

cejní razie, při níž bylo několik osob zatčeno.

Koupi mobilní služebny financovala Měst-

ská část Praha 8 jako jedno z opatření 

v rámci projektu Bezpečná Osmička, jenž 

měl a má zabraňovat kriminalitě v lokalitách 

zatížených trestní a přestupkovou proble-

matikou. Jedná se především o oblast Pal-

movky a okolních ulic, které jsou nejvíce 

zasaženy především distribucí a konzumací 

drog a s tím spojenou majetkovou trestnou 

činností.

Projekt Bezpečné Osmička vznikl na zá-

kladě poznatků radnice, policejních statistik 

i podnětů občanů a jeho součástí je mimo 

jiné například i rozšiřování městského kame-

rového systému. -jh-

Kriminalita u Palmovky výrazně klesla
Vývoj počtu trestných činů v ulicích u Palmovky 
(srovnání období 1. 7. – 30. 11. 2011 a 2012)

Vývoj počtu trestných činů  
v lokalitě Palmovka celkem 
(přijatých na místním policejním oddělení Libeň)

Starosta 
Prahy 8  
Jiří Janků 
předal 
strážníkům 
ocenění 
za jejich 
činnost 
v oblasti 
Palmovky
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Na mnoha místech narušený asfaltový povrch 

chodníku okolo supermarketu Albert a po-

dél areálu mateřské školky Kotlaska byl kon-

cem minulého roku nahrazen novou zámko-

vou dlažbou. „Tato rekonstrukce proběhla 

na náklady osmé městské části, ač se jedná 

o komunikaci ve vlastnictví hlavního města. 

Pokračujeme tak v postupné opravě problema-

tických míst na komunikacích v osmém obvo-

du,‟ uvedl místostarosta Prahy 8 Michal Švarc. 

„Rád bych do budoucna poprosil o součinnost 

při výběru dalších nebezpečných chodníků 

obyvatele Prahy 8. Své podněty zasílejte nej-

lépe na adresu michal.svarc@praha8.cz. Naše 

prostředky jsou omezené, ale hodláme do kon-

ce volebního období opravit ty nejnutnější pří-

pady,‟ řekl místostarosta.

Na téže ulici se upravil režim na přechodu 

pro chodce, jehož nebezpečnost byla trnem 

v oku především rodičům dětí z Mateřské 

školy Kotlaska, kteří jeho úpravu žádali v pe-

tici. „Přes přechod nyní přijíždějí auta pouze 

z jednoho směru, který je navíc zpomalen 

zužující se vozovkou,‟ vysvětlil Švarc. Ob-

čané jistě ocení i zvýšení počtu parkovacích 

míst. -jf-

Auta před 
Kotlasku 
nyní 
přijíždějí 
pouze 
z jednoho 
směru

V Troji sídlí česko-anglická školka 

Kotlaska má nový chodník 
a bezpečnější přechod 

Nová soukromá školka a jesle Trojská labuť 

začala od nového školního roku fungovat 

v ulici Na Dlážděnce. Nadstandardně vyba-

vené prostory s interaktivní tabulí, saunou 

pro děti nebo kamerovým systémem na 

kontrolu dětí rodiči jsou vymalovány dět-

skými motivy a interiér zařízení byl vytvo-

řen na míru. 

„Hlavním cílem jsou vzdělávací multi-

smyslové programy, střídající se v blocích. 

Během dne mají děti intenzivní výuku an-

gličtiny hravou formou, kdy na děti mluví 

lektorka pouze anglicky a to i v době svači-

ny, na procházce nebo při hře,‟ řekla Sabi-

na Křížová z Trojské labutě. Podle ní školka 

u dětí zároveň rozvíjí mateřštinu, a tak má 

předškolní programy zaměřené na rozvoj 

českého jazyka. „Každý den mají děti v od-

poledních hodinách zájmový kroužek, opět 

s tématickým zaměřením - dramaťáček, 

flétničku, pohybové aktivity s prvky jógy, 

šikovné ručičky nebo enviromentální vý-

chovu,‟ uvedla. 

Výuka probíhá v malých skupinkách ma-

ximálně osmi dětí. Další informace najdete 

na www.trojskalabut.cz -sk-
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Řidiči od začátku roku musejí počítat s několi-

ka důležitými změnami souvisejícími s novelou 

zákona o silničním provozu. Ta například zavá-

dí nové vymezení skupin motorových vozidel, 

úpravu věkové hranice pro získávání nových 

řidičských oprávnění či změnu související s po-

užíváním výmluv na osobu blízkou. 

Jedna z nejvýznamnějších změn souvisí 

s výmluvou na osobu blízkou, kterou používá 

až 70 procent řidičů. Nové ustanovení umožňu-

je postihovat provozovatele například za špat-

né parkování nebo překročení rychlosti i v pří-

padech, kdy pořízený záznam není dostačující 

k identifikaci osoby, která přestupek skutečně 

spáchala. Postih vůči provozovateli vozidla je 

však možný až v případě, že se nepodaří iden-

tifikovat skutečného pachatele přestupku. Pří-

slušný orgán tedy musí učinit kroky ke zjištění 

totožnosti pachatele přestupku a nemůže se 

rovnou obrátit na provozovatele vozidla.

„Pokud je například automobil napsaný na 

jednoho z manželů a dopravního přestupku 

se dopustí druhý z nich, není už možné použít 

výmluvu na osobu blízkou. Na provozovatele 

je tak přenesena odpovědnost za způsobený 

přestupek, za který mu může být uložena až 

desetitisícová pokuta. Výše je závislá na druhu 

přestupku, který řidič spáchal. Provozovatel 

však v žádném případě nemůže být sankcio-

nován odečtením bodů,‟ vysvětlil Pavel Fráňa 

z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, 

Fráňa a partneři. 

Vymezení jednotlivých skupin vychází ze 

směrnice Evropského parlamentu a Rady Ev-

ropské unie, a proto odpadá pojem podskupin. 

Tato změna s sebou přináší zavedení takzvané 

rovnocennosti. Tu je možné například vysvětlit 

u nejrozšířenější skupiny, a to skupiny B. 

„Získáním řidičského oprávnění pro skupinu 

B získá řidič zároveň řidičské oprávnění k řízení 

vozidel zařazených do skupiny A1. Do této sku-

piny patří lehké motocykly o výkonu nejvýše 

11 kilowattů a se zdvihovým objemem spalo-

vacího motoru nepřevyšujícím 125 centimetrů 

krychlových, například skútr,‟ řekl Fráňa.

Zároveň řidič získá oprávnění k řízení vozidel 

zařazených do skupiny B1, kam patří například 

čtyřkolová motorová vozidla, jejichž výkon ne-

převyšuje 15 kilowattů a hmotnost v nenalo-

ženém stavu nepřevyšuje 400 kilogramů, nebo 

550 kilogramů u vozidel určených k přepravě 

zboží. Držitele řidičského oprávnění pro skupi-

nu B opravňuje toto řidičské oprávnění rovněž 

k řízení motorového vozidla s přípojným vozi-

dlem o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevy-

šující 750 kilogramů.

Významnou změnou je také vymezení vě-

kové hranice. Tyto změny směřují především 

k mladým řidičům silnějších motocyklů, kteří 

jsou častými účastníky i oběťmi dopravních 

nehod. Řidičské oprávnění pro skupinu A, tedy 

nejsilnější motocykly, tak bude od ledna mož-

né získat až po dosažení věku 24 let, popřípadě 

ve 20 letech po dvouletém držení řidičského 

oprávnění pro skupinu A2, nebo v 21 letech 

omezeně pro tříkolová vozidla. 

„Domnívám se, že zařazení silnějších moto-

cyklů s objemem spalovacího motoru nepře-

vyšujícím 125 centimetrů krychlových nebu-

de mít zásadní dopad na nehodovost v České 

republice, protože milovníci motocyklů budou 

chtít získat řidičská oprávnění mnohem dříve, 

a osoby, které získají možnost řídit osobní au-

tomobil, nebudou získanou třídu A1 význam-

ným způsobem využívat,‟ dodal Fráňa. -red-

Vymluvit se na osobu blízkou už nelze
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Doprava, pozvánky

Hlavní pražské mosty přes Vltavu jsou v mnoha 

případech v kritickém stavu. Nejhůře je na tom 

Libeňský most mezi Holešovicemi a Libní. Na 

jeho nutnou opravu a opravy dalších chátrají-

cích mostů ale hlavní město peníze v letošním 

rozpočtu žádné finanční prostředky nevyčlenilo.  

Špatný stav Libeňského mostu, který byl po-

staven už v roce 1928, je evidentní na prv-

ní pohled. Opadaná omítka, díry, provizorní 

těsnění. Jeho stav hodnotí Technická sprá-

va komu nikací jako velmi špatný. Nejvíce ho 

poškodila povodeň v roce 2002, rozsáhlá re-

konstrukce plánovaná na rok 2007 dosud ale 

neproběhla. 

„Most má špatné klenby i mostovku, je tam 

nevyhovující trať, proto se přistoupilo k ome-

zení rychlosti tramvají. Je na něm zakázán 

souběh tramvají na třech místech a omezený 

vjezd vozidel nad šest tun,‟ řekl mluvčí TSK 

Praha Tomáš Mrázek s tím, že most zatím 

neohrožuje bezpečnost. Ačkoliv TSK má vy-

dané stavební povolení, z důvodu nedostatku 

finančních prostředků na pražském magistrá-

tu nebyly opravy dosud zahájeny. Podle TSK 

hrozí, že další odkládání oprav povede k ještě 

většímu omezení. Navíc platnost stavebního 

povolení vyprší letos v září. „Budeme žádat 

o jeho prodloužení,‟ podotkl mluvčí TSK.

Druhým nejhorším v Praze je podle TSK 

Hlávkův most. Ve velmi špatném stavu jsou 

zejména meziklenbové desky pod tramvajo-

vou tratí a vozovka. I v tomto případě by kvůli 

průtahům s opravami mohlo v budoucnu hrozit 

omezení provozu. Do kategorie mostů ve vel-

mi špatném stavu patří i Most legií, Palackého 

most nebo lávka v Troji. Ta prošla opravami 

v roce 2011, její životnost je ale dnes odhado-

vána na pět až sedm let.  -jf-

libeňský most se opravy zatím nedočká

libeňský most je v současnosti ve velmi špatném 
stavu. Město na opravu nemá peníze

Fo
to

: 
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a

(Placená inzerce)
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Doprava

 Důležité informace z okolí bezplatně přímo na Váš mobilní telefon

Jak se ke službě přihlásit?

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

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

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

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

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

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

Libeňský most je čtrnáctým mostem přes 

Vltavu na území Prahy (počítáno po proudu 

řeky). Se svou zemní rampou na Maninách je 

to nejdelší silniční most s délkou 780 metrů, 

bez rampy měří čistá délka mostních kon-

strukcí 370 metrů. V místech dnešního Libeň-

ského mostu stál od roku 1903 prozatímní 

most s dřevěnou konstrukcí, jehož autorem 

byl Jiří Soukup. Původně sloužil dopravě bě-

hem stavby kamenného mostu u Národního 

divadla, a pak byl přenesen do Libně, kde 

ovšem musel být celkem o tři pole prodlou-

žen, jeho délka byla 449 metru. Byl široký 

pouze 7,3 metru, přesto po něm vedla dvou-

kolejná elektrická pouliční dráha. 

Na podzim 1924 byla zahájena stavba no-

vého mostu podle projektu architekta Pavla 

Janáka a Františka Mencla. Tento most byl 

první, který porušil dosavadní zvyklost stavět 

mosty o šířce 16 metrů a zahájil řadu mostů 

s šířkou nad 20 metrů. Libeňský most o šířce 

21 metrů je rozdělen na 2 x 3,25 metru chod-

níků a 14,5 metru vozovky včetně elektrické 

dráhy. Betonový most obloukové konstrukce 

má na holešovické straně pet kleneb o rozpě-

tí 28 až 42,8 metru, na libeňské straně klenbu 

jedinou o rozpětí 48 metrů, ve středu ostrova 

je rámová konstrukce o rozpětí 6,2 metru. 

Dlažba vozovky už byla asfaltová a podél 

kolejnic z velkých žulových kostek. Most byl 

odevzdán do provozu veřejnosti 29. 10. 1928 

k 10. výročí vzniku Československé republiky. 

Stužka, kterou přestřihoval primátor Prahy 

JUDr. Karel Baxa, byla poprvé v barvách triko-

lory. Po něm se most jmenoval po dobu první 

republiky, známější však byl pod názvem Li-

beňský, s nímž přečkal okupaci a pod kterým 

je znám dodnes s výjimkou několika let po 

osvobození, kdy se jmenoval Stalingradský.

Most z 1. republiky se jmenoval Baxův a krátce i Stalingradský
Takto vypadal 
libeňský most 
začátkem 30. let 
minulého století
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Co dobrého a co špatného vykonala rada  ODS a TOP 09 za poslední dva roky?

Fórum

Nemusím mít křišťálovou kouli, aby mi bylo jas-
né, kterak v tomto fóru bude opozice dštít síru 
na každý krok, který koalice za poslední dva roky 
udělala. Pokusím se proto nezabřednout do své 
role a budu objektivní. Pokud ale někdo říká, že 
se v Praze 8 nic pozitivního nestalo, buď lže, je 
slepý, nebo snad v osmém obvodu nežije. 

Odpovědí na otázku by mělo být především 
plnění programového prohlášení. Hned na za-
čátku volebního období se nám naštěstí podaři-
lo zabránit stavbě plánované plynové elektrárny 
v těsné blízkosti Čimického háje a obytné zá-
stavby, jejíž představa děsila nejen nás a místní 
obyvatele. 

Proběhla obnova Kaizlových sadů, pokračuje 
revitalizace Thomayerových sadů i prostranství 
u metra Invalidovna. Na sídlištích se vybudovalo 
či rozšířilo mnoho dětských hřišť a multifunkčních 

sportovišť. Vznikly též fitness parky pro seniory, 
čímž jsme se stali jedním z prvních provozovatelů 
tohoto typu zařízení. Senioři vůbec mají stále více 
možností, jak trávit svůj volný čas.

Úzkou spoluprací s policií městskou i státní se 
nám daří zvyšovat bezpečnost. Například v oko-
lí Palmovky klesla za poslední měsíce kriminalita 

o desítky procent. Úspěšně probíhá privatizace 
bytového fondu v Karlíně a Libni. Pokračují prá-
ce na výstavbě Centra Palmovka, které občanům 
přinese tolik potřebný komfort při vyřizování 
úředních záležitostí.

Snažíme se o pestrou nabídku sociálních 
a zdravotních služeb, došlo k rozšíření jeslí Mi-
rovická a navýšení kapacity mateřských škol. 
Senioři mají stále více možností, jak trávit svůj 
volný čas.

Jsme ale jen lidé, ne vždy se nám vše podaří. 
Například i přes naši maximální snahu došlo ze 
strany hlavního města k omezení MHD. Nepříjem-
né je to hlavně u autobusové linky 152 a tramva-
jových linek do Kobylis a Ďáblic.

Volební období ale není u konce, a tak nás če-
kají další dva roky práce a mnoho drobných i vel-
kých projektů.

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8  
za ODS

ODS Praha 8: Ne elektrárně, ano parkům a bezpečnosti

Od opozičního zastupitele se dá jen velice obtížně 
očekávat, že bude na radniční koalici pět pouze 
chválu. Proto mi dovolte pouze výčet toho, co 
rada udělala.

Radě naší městské části záleží na názorech 
občanů. Příkladem toho může být i anketa o bu-
doucí podobě Elsnicova náměstí. Problém nasta-
ne pouze tehdy, když výsledky ankety nevyjdou 
přesně podle představ radnice. Pak není nic jed-
noduššího, než anketu zrušit. Příkladem takového 
chování radnice může být i otázka zavedení par-
kovacích zón. 

Současná radnice změnila Palác Svět, který 
tvořil významné téma rozhovorů mezi občany již 
několik let. Ale je to ještě Palác Svět?

Část občanů městské části toužebně očekávala 
dokončení privatizace bytů v Karlíně. Nakonec se 
uskutečnila k jejich plné spokojenosti. Jenže za 

provedenou privatizaci bude muset Praha 8 za-
platit pokutu Evropské investiční bance. Tu v ko-
nečném důsledku zaplatí všichni občané Prahy 8.

Ať tak či onak, způsob vedení naší městské 
části ale znechutil několik zastupitelů ODS a TOP 
09 natolik, že barvy těchto stran opustili. Radnice 

tedy uzavřela novou koalici, kdy přidala ke svým 
stoupencům i Volbu pro Prahu 8. Ale na prosinco-
vé schůzi Zastupitelstva MČ Praha 8 se ukázalo, 
že i to je málo. Proto radnice přizvala na pomoc 
Komunistickou stranu Čech a Moravy. Tu komu-
nistickou stranu, proti které pár týdnů před tím 
tak urputně bojovala. Všechna usnesení, která 
zastupitelstvo v prosinci přijalo, přijalo tak s pod-
porou komunistické strany.

Společnost Nová Palmovka, která vznikla za 
účelem výstavby nové radnice, by měla hospo-
dařit s penězi z privatizace v částce zhruba jedné 
a čtvrt miliardy korun. Ale jak tedy hospodaří? 
Zatím jsme ve zpoždění asi tři čtvrtě roku. 

Co se tedy radě povedlo? Povedlo se jí přežít 
polovinu svého volebního období. A co se jí nepo-
vedlo? To snad ukáží voliči v dalších volbách.

Daniel Rödig
zastupitel MČ Praha 8  
za ČSSD

Vedení radnice se nepovedlo vlastně nic

Milí čtenáři, v této Osmičce se máme zamyslet nad 
tím, jak se Radě městské části Prahy 8 dařilo/neda-
řilo. Jelikož uzávěrka příspěvků proběhla deset dní 
před koncem roku 2012, dovolím si v úvodní části 
článku použít mírnou dávku silvestrovské nadsáz-
ky. Abychom spočetli, čeho jsme pod kuratelou 
ODS a TOP 09 v našem obvodě dosáhli, musíme 
v první řadě konstatovat, že úřad funguje a lidé se 
dostanou celkem bez problémů k agendám, které 
dennodenně potřebují. To je ale především záslu-
ha úředníků, kteří pracují na maximum. 

Děti v obvodu mohou rovněž navštěvovat školy, 
ve kterých se v zimě topí, svítí lampy veřejného 
osvětlení, bezpečnostní kamery spolehlivě kontro-
lují pohyb vozidel a občanů. V druhé části otázky se 
namátkou zmiňme o prodeji bytů v Karlíně a Libni, 
ze kterého řadě občanů přibyly v obličejích spíše 

vrásky, než šťastné úsměvy, jež měly dle vizí jurodi-
vých privatizátorů převod do soukromého vlastnic-
tví provázet. O tak důkladném zateplení  některých 
základních škol, že se v nich kvůli zpackané zakázce 
řadu měsíců neučilo. O zavádění parkovacích zón, 
které se nám také poněkud zadrhlo. A o tom, jak se 

radě povedlo zburcovat spousty lidí na sídlišti Stříž-
kov, protože jim nebyla s to poskytnout záruky, že 
jim za humny nevyroste skládka. 

Snad největším počinem, který radu mezi její-
mi politickými souputníky proslavil, je však rozjezd 
projektu Centrum Palmovka. Není tajemstvím, že 
zmíněný megalomanský plán chystající se spolknout 
nemalou část prostředků Prahy 8, si navíc žije svým 
vlastním životem. A.s. Centrum Palmovka nemá to-
tiž na starost „jen‟výstavbu samotné budovy nové 
radnice za zhruba 1,25 miliardy korun z kapes ob-
čanů, ale už se dokonce stará i o městské lavičky, 
o azylové byty a další nesourodé aktivity. 

Co dodat závěrem? Snad jen vyslovit přání, aby si 
někteří zastupitelé zvolení občany Prahy 8, a to na-
příč politickým spektrem, nepletli komunální politiku 
s prosazováním svých osobních, zištných zájmů. 

Zdeněk Nagovský
předseda OV KSČM  
Praha 8

Jen skromná bilance
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V polovině volebního období máme větší část 
předvolebních slibů splněnu. Majetek městské 
části vzkvétá. Nejen díky úspěšnému čerpání 
z evropských fondů (do dnešního dne 160 milió-
nů korun) masivně měníme podobu nejen parků 
a hřišť, ale především škol, školek a zdravotnic-
kých  zařízení. 

Privatizace bytových domů je díky jednorázově 
uhrazenému dluhu za povodně připravena k rea-
lizaci. Karlín i Libeň se díky široké diskuzi dočka-
jí smysluplně koncipovaných parkovacích zón. 
Chodníky postupně získávají nový povrch. Vy-
hlásili jsme válku kriminalitě, drogám a hazardu 
na celém našem obvodě. Naše podpora sociálně 
slabým a nezaopatřeným je jednou z největších 
v Praze. Praha 8 se může pochlubit největším 
a nejmodernějším multifunkčním areálem pro 

výuku dopravy, přístupným navíc i široké ve-
řejnosti. Budujeme nové třídy mateřských škol. 
To vše díky otevřené radnici, naslouchající a ko-
munikující s občany o každém důležitém roz-
hodnutí prostřednictvím častých besed, anket 
či internetových hlasování a diskuzí. Zřídili jsme 

přímý internetový přenos ze zasedání zastupitel-
stva. Nový, přehledný web pomáhá bez problé-
mů dohledat podrobnosti o privatizaci bytů a ji-
ného majetku obce. Podnikatelé na něm snadno 
dohledají detaily o výběrových řízeních veřejných 
zakázek, vypisovaných městskou částí.

Smysluplné investice, transparentní hospoda-
ření, to vše za permanentního dialogu s občany 
je naše krédo. Své účinkování v komunální poli-
tice vnímáme jako službu, jejíž dobré fungování 
je možné jen díky okamžité zpětné reakci těch, 
kterým má sloužit.

Vy, kdo jste s námi tento dialog ještě neza-
hájili, pište prosím své připomínky a podněty 
na michal.svarc@praha8.cz, nebo volejte na 
606 035 260. Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů  
v novém roce 2013 Vám přeje TOP 09 Praha 8.    

Fórum

Co dobrého a co špatného vykonala rada  ODS a TOP 09 za poslední dva roky?

Michal Švarc
zástupce starosty MČ 
Praha 8 za TOP 09

TOP 09: Radnice nikdy nebyla transparentnější a otevřenější

Když mně přišla e-mailem tato otázka z dílny 
Strany zelených, tak jsem hned věděl, jak toto 
téma uchopit. Začít se takzvaně vozit na vlně kri-
tiky všeho od Kalouska po Berouska a patlat do 
jednoho hrnce komunální politiku a politiku vlád-
ní, to není můj styl. 

A tak jsem šel, jak se říká, k jádru pudla. Ten-
tokrát to není černý pudl z Goetheho Fausta, 
ale politický program obou uvedených stran pro 
komunální volby 2010 a zaujalo mě především 
vyjádření starosty Jiřího Janků, který představil 
v kostce program médiím pro „první poločas‟. 
Tak říkají členové radniční koalice prvním dvěma 
letům ve vedení MČ Praha 8. 

Prvním bodem programu bylo zabránit výstavbě 
plynové elektrárny u Čimického háje, dále zkul-
turnit oblast Palmovky, a to především výstavbou 

centra Nová Palmovka, tlačit na otevření plavecké-
ho areálu na Šutce, postavit nová hřiště, připravit 
privatizaci bytů v Karlíně a dolní Libni a více trestat 
původce nepořádku. Odpověď není vzduchoprázd-
ná, ale hmatatelná: plynová elektrárna nestojí, 
a to díky tvrdému postoji naší radnice proti vel-

ké energetické společnosti. Nová Palmovka se po 
archeologickém průzkumu začíná konečně stavět. 
Bazén Šutka je v provozu a musím jako návštěvník 
uznat, je parádní. Privatizace v Karlíně, která byla 
prioritou programu Volby pro Prahu 8, je v plném 
proudu, a to navzdory neskutečným „divadílkům‟ 
sociálních demokratů, odpadlíků, ekologických 
sdružení a podivně rychlokvaškově založených 
spolků sdružených pod hlavičkou Strany zelených. 

Ještě k poslednímu bodu i zde musím konsta-
tovat, že sportovišť nejen pro mladé, ale i pro se-
niory máme určitě dostatek. Možná se vám zdá, 
že koalici ODS a TOP 09 moc chválím, ale pozor. 
Chválím ji tady u nás v Praze 8. Na vládu mám 
připravené vidle ve sklepě. Jak píšu v úvodu, ně-
kdy se stačí prostě jen rozhlédnout a odpovědět 
si sám bez našeptávání z plakátů.  

Jiří Vítek
místopředseda  
Volby pro Prahu 8

Stačí se rozhlédnout a odpověď máte na očích

Tři hříchy modrorudého eintopfu, co se (ne)povedlo?
Současné radě nedávno uplynula polovina man-
dátu a je proto na čase bilancovat, co se povedlo. 
Strana zelených se z toho důvodu rozhodla polo-
žit tuto otázku, aby každý občan mohl zhodnotit, 
zda výhody z rozpačité vlády současné koalice 
převažují nad nevýhodami. Současná koalice 
sestává z ODS, TOP 09, ke kterým nedávno při-
byla Volba pro Prahu 8 a ad hoc se při hlasování 
připojují komunisté (když je to pro ně výhodné 
jako při privatizaci bytů). Zásadní témata vychá-
zející z programového prohlášení rady jsem se 
pro snadnější srozumitelnost rozhodl roztřídit do 
několika bodů.

1. Stavba radnice – tento bod je obvyklým 
kamenem úrazu mezi současnou radou a opozi-
cí. Strana zelených dlouhodobě kritizuje proces, 
kterým se o stavbě radnice rozhodlo těsně před 
volbami. Současná rada to svádí na minulou a na-

cházíme se v začarovaném kruhu. Strana zelených 
proto nabízí jednoduché řešení, v polovině ledna 
bude možné smlouvu s Metrostavem vypovědět 
kvůli neplnění dohodnutých termínů.

2. Rudá privatizace bytů a po nás potopa. 
V nedávné době byla odhlasována privatizace 
bytů v Karlíně, kromě současné koalice pro tento 

bod zvedly ruce i komunističtí zastupitelé. Stra-
na zelených nevyčítá privatizaci jako takovou, 
ale chybí nám debata nad tím, co se získanými 
penězi, které byly získány jednorázově a v příš-
tím období již nebudou. Koalice zcela odmítá de-
batu nad tím, co se získanými prostředky a na 
takové jednání doplatí všichni obyvatelé osmé 
městské části.

3. Spolupráce s občany – považování obyva-
tel za nepřátele je klasickým rysem této koalice. 
Politici jsou přitom zaměstnanci občanů a měli 
by sloužit v jejich prospěch. Strana zelených 
dlouhodobě prosazuje co největší možnou trans-
parentnost při jednání s občany jako posunutí 
jednání zastupitelstva.

Závěrem bych už jen dodal, že konec Světa 
(hrabalovského paláce v Libni) nastal také dřív, 
než jsme si mysleli.

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

Pondělí

 8:30–10:00 Angličtina hrou (vede L. Vyhnanovský )

 9:00–12:00 Přístup na internet 

 9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů  
(vede R. Svobodová)

 9:00–09:50  Ruština – Co v učebnici nebylo  
(vede Mgr. L. Bodláková) 

 9:30–11:00  Nordic walking pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) 

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

 10:00–11:00 Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)

 11:00–11:50  language Titbits – jazykové lahůdky 
(angličtina) vede PhDr. J. Sukopová 

 13:00–16:00 Přístup na internet 

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

Úterý

 8:00–12:00 Přístup na internet 

 9:00– 9:50  Conversational english: angličtina 
konverzační metodou „mírně pokročilí‟  
(vede Ing. P. Vondráček)  

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

 10:00–11:00  Fitnesspark – cvičení na přístrojích  
pod vedením M. Hubáčkové  
(jen za příznivého počasí)

 10:00–11:00  Dramaticko–recitační kroužek  
(vede E. Hrbotická) – od 15. 1.

 10:00–11:30  Německý jazyk pro „věčné začátečníky‟  
(vede Ing. J. Bartoš) 

 11:00–11:50  Creative english: angličtina kreativně  
„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček) 

 13:00–14:30  Němčina konverzační metodou  
pro pokročilé (vede L. Ulč) 

 13:00–13:50  Školička PC a internetu – začátečníci,  
jen pro přihlášené (vede D. Formanová)

 14:00–14:30  Přístup na internet

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

 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  
– vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

Středa

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–9:50 a  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 
 10:00 –10:50  

 9:00–10:30  Německý jazyk pro radost – skupina I.  
(vede pí Šimonovská)

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

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

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

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

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

 13:00–14:00  Přístup na internet

 13:00–14:20  Německý jazyk pro radost –skupina II.  
(vede pí Šimonovská)

 13:00–15:00  Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

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

 14:30–15:20 a Školička PC a internetu – začátečníci, jen 
 15:30 –16:20  pro přihlášené (vede RNDr. E. Tomková) 

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

 15:00–16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační 
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek

 8:00–15:00  Sociální poradenství  
(vedou sociální pracovníci OÚSS)

 8:00–10:00  Přístup na internet

 9:00–9:50  Anglický jazyk pro začátečníky I.  
(vede Ing. H. Soukupová) – od 10. 1.

 9:30–11:00  Nordic walking pro zdatné  
(vede ing. M. Carbochová) 

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

 10:00–10:50,  Školička PC a internetu – konzultační 
 11:00–11:50  metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

 10:00–10:50  Anglická konverzace pro pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro začátečníky II.  
(vede Ing. H. Soukupová) – od 10. 1.

PROGRAM CAP – leDeN 2013
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Centrum aktivizačních programů  pro seniory
pohyb jazyky

paměť poradny kluby

internet

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

 13:00–14:50 Přístup na internet

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

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

Pátek

 8:00–10:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  
– je potřeba objednat se předem

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–12:00  Arteterapie – četba světové literatury  
(vede R. Svobodová)

 10:00–11:00  Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)

 11:00–12:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  
– je potřeba objednat se předem

 11:00–12:00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková)
 

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

Speciální

14. 1. od 14:00  Povídání o léčivých bylinách a zdravé stravě 
se známým bylinkářem v přednáškovém sále  
CAP v 1. patře DPS

15. 1. od 9:30  Patchworková dílnička  
pod vedením Mgr. S. Kyselové

17. 1. od 10:00  Brože z plsti – Výtvarná dílnička 
s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou 

21. 1. od 14:00  Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. – 
v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

22. 1. od 10:00  Setkání dobrovolníků 

24. 1. od 14:00  Beseda s Páterem J. Brtníkem

29. 1. od 9:30  Cyklus aktivního a radostného přístupu 
ke stáří – úvodní přednáška Dr. M. Štilce 
v přednáškovém sále CAP v 1. patře pro všechny, 
kterým není lhostejná kvalita jejich seniorského 
života 

31. 1. od 13:00  Norsko – země skal, ledovců a fjordů – 
pokračování cyklu „Příroda–člověk–krajina‟ 
s využitím ekofilmu Skrytá tajemství Norska 
a s úvodním slovem RNDr. M. Štulce

(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče

Kupte tulipány,  
pomůžete boji s rakovinou
Centrum Amelie v Karlíně Vás zve k účasti na 

charitativním projektu zaměřeném na pomoc 

lidem, kterým vstoupila do života rakovina. 

V březnu mohou zaplavit tulipány nejen vaše 

kanceláře, restaurace, domovy, ale také onko-

logické kliniky Nemocnice Na Bulovce a Všeo-

becné fakultní nemocnice.

Od poloviny ledna do poloviny února 2013 si 

můžete objednat jarní výzdobu v podobě kytic 

s tulipány a udělat tak radost sobě, svým ro-

dinám, kolegyním a kolegům, ale také pacien-

tům a zdravotníkům onkologických klinik.  

Každé březnové pondělí bude mít pro vás 

Květinářství, Sokolovská 114, Praha 8 připra-

vené čerstvé kytice. Cena čtyř vypichovaných 

kytic (jedna sada na měsíc) je 1400 korun 

(s DPH). 

Díky Květinářství - hlavnímu partnerovi pro-

jektu - získá Centrum Amelie z každé sady ky-

tic 800 korun, které Centru Amelie pomohou 

bezplatně poskytovat odborné psychosociální 

služby onkologicky nemocným a jejich blíz-

kým. 

Objednávky další informace najdete na www.

amelie-os.cz a na e-mailové adrese: tulipan@

amelie-os.cz nebo přímo v Centru Amelie, Šal-

dova 15, Karlín (vstup ze Sokolovské).

Tulipánový měsíc se pořádá pod záštitou MČ 

Praha 8 a její místostarostky Vladimíry Ludko-

vé. -red-

Poté, co zákon o zdravotních služ-

bách od 1. dubna 2012 nezařazuje 

jesle mezi zdravotnická zařízení 

a jejich provozování podle starých 

právních předpisů je možné jen do 

března 2013, musela osmá měst-

ská část najít cestu, jak fungování 

jeslí i nadále zachovat. Dosud to-

tiž jejich provoz v Mirovické ulici 

v rámci zdravotně sociální činnosti 

zajišťoval Obvodní ústav sociálně 

zdravotních služeb.

„Podmínky provozování jes-

lí zůstaly stále stejně přísné, 

nicméně samotná otázka, jak  

a na základě čeho zajistit jejich 

chod, zůstala po změně zákona 

pro města a obce trochu ve vzdu-

choprázdnu. V rámci běžné čin-

nosti Obvodního ústavu sociálně 

zdravotních služeb totiž nemohou 

být nadále provozovány, neboť se 

nejedná o zdravotnické zařízení,‟ 

vysvětlila zástupkyně starosty 

Prahy 8 Vladimíra Ludková. „Po 

řadě konzultací s ekonomy, práv-

níky i Ministerstvem zdravotnictví 

ČR jsme se rozhodli, že si Obvodní 

ústav sociálně zdravotních slu-

žeb zřídí vázanou činnost na péči 

o děti do tří let v denním režimu.‟

Podle vyjádření Minister-

stva financí ČR není uvedený 

postup v rozporu se zákonem  

o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů. „Obávali jsme 

se, zda příspěvková organizace 

vůbec může činnost na základě 

živnostenského oprávnění vy-

konávat. Zákon to nezakazuje. 

Zároveň jsme zvažovali fakt, že 

živnostenský list se z hlediska 

zákona pořizuje za účelem vy-

tváření zisku, což není náš pří-

pad. A do třetice, máme i sta-

noviska od Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, že nedo-

chází k nepovolené veřejné pod-

poře,‟ informovala o potenciál-

ních úskalích Ludková. „Zdánlivě 

jednoduchá změna zákona nám 

přinesla stovky hodin jednání. 

Nicméně rodiče dětí z jeslí chci 

ujistit, že jesle budou fungovat 

i nadále,‟ dodala.

Zřízení živnostenského listu ob-

náší nové znění Zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Obvod-

ního ústavu sociálně zdravotních 

služeb, což na svém zasedání  

5. prosince 2012 schválilo Zastu-

pitelstvo MČ Praha 8. -hš-

Radnice zajistila budoucí provoz jeslí

Přehled pořadů  
KS Křižíkova  
v lednu 2013
n PONDĚlí:
14. 1.  Trénink paměti (Bc. Novotná) 

21. 1.  Tajemná Čína – II. část 
(přednáška ing. Burdycha – 
přeloženo z prosince 2012)

28. 1.  Posezení u kávy a čaje

Každé pondělí od 16.30–17.30  
probíhá výuka základů práce na PC  
s  A. Novákem

n ČTVRTeK: 
10. 1.  Tajemná Čína – I. část 

(přednáška ing. Burdycha - 
přeloženo z prosince 2012) 

17. 1.  Kavárna pro starší –Setkání 
s operetou (pí  Vokasová)

24. 1.  Výtvarná dílnička Mgr. Ludkové 
– Brože z plsti

31. 1.  Trénink paměti (Bc. Novotná)

Začátky programů zpravidla od 14.00 hod.  
(bližší upřesnění na plakátech jednotlivých akcí).

Jesle v Kobylisích budou fungovat i po změně zákona

Fo
to

: 
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Zdravotní a sociální péče

Šimůnkova 1600
Praha 8-Kobylisy
182 00
tel.: 286 883 676

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

PROGRAM  
NA leDeN 2013

n 22. 1. ÚTeRÝ: BABINeC  
– Tombola. Věci do tomboly možno 
donést od 12.30 hod. Od 13.00 hod 
v Gerontologickém centru Pod vedením Ivy 
Hubené

n 29. 1. ÚTeRÝ: VÝTVARNá DílNA  
– Patchwork – Textilní technika. Pomůcky: 
látky, bavlna, jehla, nitě. 13.00 – 16.00 
hod. v Gerontologickém centru. Vstupné: 
20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

n NORDIC WAlKING. VyCHáZKA 
S HOleMI 
Ve středu 9. 1., 16. 1., 23. 1. a 30. 1. Hole 
vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 
13.30 hod. v Gerontologickém centru. Pod 
vedením paní Ivy Hubené

n PéTANQUe. PéTANQUOVé HŘIŠTĚ  
– přijďte si zahrát do zahrady 
Gerontologického centra, kde je Vám 
k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m. 
Všední dny od 8.00 hod. do 19.00 hod. 
Víkendy od 11.00 hod. do 19.00 hod. 
Zdarma Vám půjčíme pétanquové koule

n BOWlING 
Pondělky: 14. 1., 21. 1. a 28. 1. od 14.00 
a 15.00 hod. Herna v Dolních Chabrech. 
Sraz ve 13.50 hod. před hernou (spojení: 
autobus č. 162, stanice Osecká,  Metro 
Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). Pod 
vedením Věry Dvořákové

n KONVeRZAČNí KURZy ANGlICKéHO 
JAZyKA – posledních pár volních míst. 
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny: 
1. pondělí 9.30 – 11.00, od 7. 1. do 10. 
6. 2013. 2. úterý 9.30 – 11.00, od 8. 1. 
do 4. 6. 2013. Počet lekcí: 22 ( 1 lekce 
trvá 1,5 hod.). Cena: 990 Kč. Není vhodné 
pro začátečníky. Zájemci se mohou 
přihlásit na recepci Gerontologického  
centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 
286 883 676.

n 5. 2. ÚTeRÝ: VyCHáZKA  
– Vinořský park. Trasa dlouhá asi 3,5 km, 
po rovině. Nenáročný terén. Sraz v 10.30 
na Ládví u fontány. Pod vedením Marie 
Froňkové

V rámci plánovaného projektu Reminiscen-

ce aneb Procházky do vzpomínek pořádáme 

sbírku drobných předmětů z minulého století 

(především 40. až 70. léta), týkající se témat 

jako móda, divadlo, hudba, škola, láska, za-

městnání, zájmy, vaření, svátky, rok 1968.

Může se jednat například o tyto věci: ča-

sopisy, fotografie, obaly od potravin, školní 

pomůcky, módní doplňky, plakáty, vánoční 

či velikonoční pohlednice, programy z diva-

del, vstupenky, pomůcky na vaření a peče-

ní, společenské hry apod. Předměty nám 

můžete darovat nebo zapůjčit. Budeme Vám 

vděčni za každý předmět, který nám pomůže 

oživit vzpomínky našich účastníků.

Sbírka bude probíhat v úterý 5. úno-
ra a v pátek 8. února od 9:30 do 12:00 
v Centru aktivizačních programů v Bu-
rešově ulici 1151/12.

V případě pochybností, zda se nám Vámi 

nabízený předmět bude hodit, a s dalšími do-

tazy volejte 732 101 824, paní Novotnou.

Prosíme o pochopení, pokud se nám se-

jde více exemplářů téže věci, z kapacitních 

důvodů je bohužel budeme muset odmít-

nout. -red-

Vzniká unikátní centrum 
bydlení pro seniory
Ojedinělý projekt bydlení pro seniory nazva-

ný RoSa vzniká v Kobylisích. Existující objekt 

ve Střelničné ulici se během několika měsíců 

promění v unikátní dům seniorského bydlení 

a centrum služeb. Společnost Atkins a Langford 

Development, s. r. o., vybuduje první projekt 

tohoto typu v České republice.

Tvůrci domu se inspirovali v zemích západ-

ní Evropy, kde podobné komplexy úspěšně 

fungují. „Chceme vybudovat bezpečný do-

mov pro seniory, ale zároveň místo setká-

vání všech generací. Jsme přesvědčeni, že 

s podporou odborných pracovníků a individu-

álním přístupem, který chceme poskytovat 

svým klientům, může být kvalitní život i po 

šedesátce,‟ uvedla za tvůrce projektu Anna 

Ježková.

Součástí komplexu, ve kterém mohou se-

nioři získat jednotky 1+kk či 2+kk, bude 

fungovat také lékař, gerontolog, psycholog, 

rehabilitační personál či restaurace a další 

služby. Rezidence RoSa bude současně ote-

vřeným místem se sociálním a společenským 

centrem, kulturním programem i zájmovými 

aktivitami. 

Každý senior bude mít v projektu svoji 

vlastní nájemní jednotku. V rámci reziden-

ce budou senioři moci využít základní služby 

a navíc půjde nabídku rozšířit podle indivi-

duálního zájmu. Partnerem projektu je Čes-

ký červený kříž. „Otázku kvalitnějšího života 

seniorů je potřeba řešit rychle. Tento způsob 

je velmi přátelský právě k dříve narozeným 

i jejich rodinám. Senior nebude mít pocit, že 

je v nějakém ústavu, naopak bude mít svou 

vlastní jednotku a přitom o něj bude posta-

ráno a nebude sám. Tento způsob péče o se-

niory se osvědčuje v zahraničí, ‟ komentoval 

projekt Josef Konečný, ředitel Úřadu Českého 

červeného kříže.

Rekonstrukce bývalé ubytovny bude stavebně 

zahájena v nejbližších dnech. Dokončení je plá-

nováno na první čtvrtletí roku 2014. Více infor-

mací najdete na www.rezidencerosa.cz. -red-

Centrum aktivizačních programů 
sbírá vzpomínky na minulé století

Centrum by se mělo otevřít v roce 2014
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Charitativní dražba křesílek z projektu Mladé umění 

pomáhá vynesla pro Fond ohrožených dětí Kloká-

nek 83 tisíc korun. Na aukci navázala sbírka šatstva 

a hraček „Myslíme na Vás‟ ve prospěch organizací 

pomáhajících dětem.

Umělecky zpracovaná křesílka byla nejdříve k vi-

dění na různých místech republiky, jedno z nich také 

na Libeňském zámku. První dražba těchto křesílek se 

uskutečnila v září.

„Mladí umělci ve spolupráci s dětmi z Klokánků 

dekorovali velmi originálně křesílka, která pak byla 

darována ve prospěch dražby. Jsem rád, že se dražba 

vydařila a Klokánek získá další prostředky na svoji 

smysluplnou činnost,‟ uvedl jeden z hlavních orga-

nizátorů akce, místostarosta Prahy 8 Michal Švarc. 

„Všem dražitelům bych chtěl poděkovat za jejich 

ochotu pomoci tímto způsobem dobré věci,‟ dodal.

Dražbu vedl herec a moderátor Jiří Schwarz. O kul-

turní část programu se postaral zpěvák Jan Kalousek 

a cimbálová kapela.  -hš-

Druhý ročník charitativní sbírky „Myslíme na Vás‟ 

opět přinesl dětem mnoho potřebného. Akce, která 

pomáhá organizacím, jakou jsou Fond ohrožených 

dětí Klokánek, speciální mateřská škola, Centrum 

integrace dětí a mládeže nebo Romodrom, přinesla 

dětem oblečení, hračky, ale i například školní potře-

by. Sběr věcí probíhal ve spolupráci s mateřskými 

a základními školami v Praze 8. Místostarosta Michal 

Švarc, jeden z iniciátorů a zároveň organizátor sbír-

ky, zhodnotil její průběh následovně: „Potěšil nás 

velký zájem jak ze strany rodičů a dětí, díky kterým 

se opět vybralo velké množství hraček a oblečení, 

tak i pomoc pracovníků škol a školek s umístěním 

sběrných kontejnerů a s propagací akce.‟  

Pokračováním sbírky bude navazující Tříkrálový 

bleší trh, jenž se koná 10. ledna v Kulturním domě 

Ládví od 14 do 18 hodin. Tam si bude možné za sym-

bolické vstupné vybrat hračky a oblečení, které se 

nepodaří rozdat. „Za přispění do sbírky velmi děkuji. 

Zároveň velmi děkujeme všem sponzorům a partne-

rům akce,‟ uvedla Markéta Adamová, radní Městské 

části Praha 8, která sbírku zaštítila i letos. -red-

Akce „Myslíme na Vás‟  
se uskutečnila již podruhé

Děti pojedou 
do hor na 
zimní tábor
Pro šestnáct dětí ze znevý-

hodněného sociálního pro-

středí připravil sociální odbor 

osmé městské části zimní 

tábor, který se bude konat 

v průběhu jarních prázdnin 

v únoru, a to ve Smržovce 

v Jizerských horách. Pro děti 

je připraven zábavný program 

se zimní tématikou, včetně 

bobování, stavění sněhuláků 

či bálu s maskami. 

„Jedná se o první zimní 

tábor, který osmá měst-

ská část pro děti připravuje, 

a jsem tedy velmi zvědavá, 

jaký bude mít u nich ohlas,‟ 

uvedla radní Prahy 8 Marké-

ta Adamová, která se tábora 

zúčastní jako jedna z vedou-

cích. „Děti, které s námi po-

jedou jsou z prostředí, které 

je chudé na pozitivní podněty 

a vzory a ty se jim snažíme 

tímto zprostředkovat,‟ doda-

la Adamová. -red-

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Na charitativní dražbě se vybralo 
83 tisíc korun pro Klokánek

Dražbu 
zahájili 
zástupce 
starosty 
Michal Švarc, 
radní Markéta 
Adamová 
a ředitelka 
Klokánku 
Marie 
Vodičková

Aukci 
moderoval 
herec Jiří 
Schwarz
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leDeN 2013
Otevírací doba: 
Po 18.00–21.00, St a Čt 18.30–20.30, Ne 14.00–16.00 

PŘeDNáŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
14. 1. Mgr. Jiří Kroulík : APOllO 17 – finále závodu o Měsíc.
28. 1.  RNDr. Jiří Jiránek, CSc. : JIŽNí AMeRIKA – do pohoří 

Torres del Payne a na Ohňovou zemi.

POŘADy (film. večery) 
s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
21. 1. SlUNeČNí SOUSTAVA I.

POZOROVáNí OBlOHy dalekohledy
St, Čt 18.30–20.30, Ne 14.00–16.00  
a v Po 21. 1. 20.00–21.00  za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha:  Měsíc – od 15. 1. do 28. 1., nejlépe okolo 19. 1.
 Jupiter, Uran – po celý leden.
  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy  

– po celý leden
 Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,  
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu 
a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky). 

HROMADNé  NáVŠTĚVy
vždy ve St a Čt od 17.30 do 18.30 mohou hvězdárnu navštívit  
předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

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

POHáDKy PRO NeJMeNŠí
Ne 13. 1. a 27. 1. od 10:15, Odkud svítí Sluníčko.
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce.

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

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

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

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

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

Rodinné centrum sídlící mezi Flo-

rencí a Karlínským náměstím již 

devět let nabízí nepřeberné množ-

ství vzdělávacích a pohybových 

programů pro páry připravující 

se na početí dítěte, pro těhotné 

ženy a jejich partnery, pro rodiče 

s dětmi i širokou veřejnost. Oby-

vatelé nejen Prahy 8 si již zvykli 

navštěvovat příjemné prostředí, 

ve kterém se odehrávají přednáš-

ky, workshopy, pravidelná cvičení 

nebo masáže.

V únoru 2013 A centrum před-

staví nový projekt s názvem Pod-

pora početí. Je určen pro všechny, 

kteří se chystají k početí dítěte, 

anebo již v tuto chvíli na něj čeka-

jí déle, než by sami chtěli. Oběma 

skupinám nabídne volný cyklus 

přednášek a workshopů, které 

pomohou připravit se a předejít 

možným pozdějším komplikacím. 

Projekt je jedinečný už svým 

zaměřením na období, které je 

v současné době tak trochu opo-

míjeno – a přeci je jedním z nej-

důležitějších v lidském životě. 

Zapojuje odborníky, profesionály 

s dlouholetou praxí a spolupracuje 

s odbornými institucemi. Na téma 

početí se dívá z úhlu fyzioterapie, 

psychosomatiky a mezilidských 

a sociálních vztahů.

Autorkou projektu je Renata 

Skálová, fyzioterapeutka kombi-

nující klasický medicínský pohled 

s pohledem psychosomatickým 

a východními cvičebními systémy, 

která je již 12 let odborným ga-

rantem cvičebních lekcí A centra.

Více informací o projektu včet-

ně programu najdete na stránkách 

www.acentrum.eu. A centrum sídlí 

ve Vítkově ulici 10. -red-

Sdružení A centrum  
pomůže s početím

A centrum představí nový projekt s názvem Podpora početí

(Placená inzerce)

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

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

JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Nejen občané Prahy 8 si před vánoční-

mi svátky mohli užít celou řadu kultur-

ních akcí. Zřejmě největší úspěch mělo 

tradiční Starobohnické vánoční těšení, 

které pořádala Římskokatolická farnost 

Bohnice a osmá městská část pod zá-

štitou místostarostky Vladimíry Ludkové 

již po páté. Již tradičně na návštěvníky 

čekal bohatý vánoční program na pódiu, 

betlémské světlo, akce pro děti, jarmark 

lidových řemesel a stánky s nejrůznější-

mi dobrotami.

Radnice nezapomněla ani na vánoční 

sborový koncert. Pod záštitou radní Pra-

hy 8 Markéty Adamové se v KD Krakov 

početnému množství diváků představilo 

sedm souborů – mezinárodních účastní-

ků třináctého ročníku soutěžního festi-

valu adventní a vánoční hudby „Pražské 

Vánoce‟. Kromě čtyřech jihoafrických 

sborů vystoupil i jeden singapurský, rus-

ký a jeden taneční soubor z Ukrajiny.

Karlínské náměstí 10. prosince slav-

nostně ozdobil desetimetrový vánoční 

strom, který pocházel z Bohnic od man-

želů Fořtových. -jf-

lidé se bavili vánočními akcemi,  nechyběly trhy ani koncerty

Vánoční 
těšení 

opět 
navštívily 

stovky 
lidí

V KD Krakov 
vystoupil 
i budoucí 

celkový vítěz 
festivalu 
„Pražské 
Vánoce‟, 

jihoafrický 
mládežnický 

sbor 
Indomnitus

Vedení radnice 
Prahy 8 neza-

pomnělo ani na 
seniory. Posled-

ní předvánoční 
týden se v Cen-

tru aktivizač-
ních programů 

uskutečnila 
tvůrčí dílnička, 

a to za přímé 
účasti radní 

Markéty Ada-
mové (vpravo) 
a místostarost-

ky Vladimíry 
ludkové
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lidé se bavili vánočními akcemi,  nechyběly trhy ani koncerty

Na náměstí ve Starých Bohnicích udělaly radost i jesličky

Vystoupení Divadla tety Terezy potěšilo mladé návštěvníky

Nakládání vánočního stromu proběhlo bez problémů,  
smrk pak ozdobil Karlínské náměstí

Na Starobohnickém vánočním těšení tradičně nechyběla výroba trdelníků

Fo
ta

: 
ve

rp
a
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Vladimír Palička se narodil na Volyni a byl jed-

ním z tisíců volyňských Čechů, kteří v době 2. 

světové války vstoupili do československého 

armádního sboru v Sovětském svazu a v jeho 

řadách se zúčastnili bojů v Karpatsko-dukel-

ské, Opavsko-ostravské a Pražské operaci So-

větské armády.

Své mládí prožil v městě Zdolbunov v Ro-

venské oblasti v severozápadní části Ukrajiny. 

Spolu se dvěma sourozenci, sestrou a bratrem, 

vyrůstal v dělnickém prostředí. Celá rodina žila 

a cítila česky. Oba prarodiče pocházeli od Par-

dubic a na Volyňsko je v 70. letech 19. století 

přivedla bída a nouze o práci. Vladimíru Palič-

kovi a jeho sourozencům byla od nejútlejších 

let vštěpována láska ke staré vlasti. 

Školní vzdělání získával Palička ve svém ro-

dišti, studoval na železniční průmyslové škole, 

chtěl se stát strojvůdcem. Při přípravě přesu-

nu sovětské vojenské techniky do Besarábie 

a Bukoviny v roce 1940 se jako mladý želez-

ničář zúčastnil nakládání vojenské techniky 

na železniční vagón. Velmi ho přitom zaujaly 

tanky a tanková technika. Rozhodl se proto, 

že požádá, aby mohl plnit základní vojenskou 

službu v Rudé armádě u tankistů. Přišel však 

rok 1941 a s ním i přepadení Sovětského svazu 

nacistickým Německem. Palička musel opus-

tit studia a nastoupit jako totálně nasazený do 

lokomotivní výtopny, kde se podílel na opravě 

lokomotiv.

V létě roku 1942 se stal příslušníkem party-

zánského oddílu Medvědova. Působil zpočátku 

v průzkumu, později se podílel při sabotážích 

na lokomotivách, vagónech a na tratích.

Koncem téhož roku byl zatčen, sám o tom 

vyprávěl: „Po gestapáckém způsobu výsle-

chu jsem padl do mdlob a stejně jsem nevě-

děl, o co jde. Kruté výslechy se opakovaly. Po 

krátkém oddechu jsem byl používán na úklid 

chodeb, schodů, záchodů, mytí nádob od lid-

ských výkalů, kterými byla vybavena každá 

cela pro mimořádné okolnosti….. Až 18. dubna 

1943 jsem byl náhle propuštěn s příkazem, že 

musím opět nastoupit do práce ve výtopně lo-

komotiv ve Zdolbunově.‟

Po vítězství Rudé armády v roce 1944, kdy 

byla německá vojska vytlačena z pravobřež-

ní Ukrajiny na západ, se 15. března Vladimír 

Palička přihlásil v Rovně k československým 

tankistům, kteří se sem na Volyňsko spolu 

s ostatními příslušníky 1. čs. samostatné brigá-

dy v SSSR přesunuli po ukončení bojů o Kyjev, 

Čerňachov, Bílou Cerkev a Žaškov, aby opravili 

nebo doplnili svou bojovou techniku a posílili 

své prořídlé řady čerstvými posilami.

Po válečných letech, o kterých Palička vy-

práví ve své knize Pod pancířem tanku k do-

movu, se mu splnilo přání stanout živý a zdra-

vý v zemi svých předků. 

V Česku prožil další život. Zůstal v armá-

dě, zastával většinou funkce pedagogického 

zaměření: v tankovém učilišti, ve Vyšší škole 

důstojníků tankového vojska a na Vojenské ka-

tedře Karlovy univerzity. Poté se ve výzkum-

ném ústavu podílel na modernizaci obrněné 

techniky a modernizaci její údržby. Po roce 

1989, kdy byl již v důchodu, se aktivně podílel 

v ČSBS a v ČsOL na přednáškových, filmových 

a publicistických akcích. Byl iniciátorem rekon-

strukce památek na Olšanských hřbitovech 

a odhalení pamětních desek 1. a 2. odboje. 

Z jeho iniciativy se realizoval po letech usilov-

né práce Památník československým zahranič-

ním vojákům, účastníkům 2. světové války, na 

Vítězném náměstí v Praze 6. K 60. výročí osvo-

bození byl z jeho iniciativy odhalen pomník na 

Vítkovickém stadionu v Ostravě, věnovaný os-

travským dobrovolníkům. 

Palička byl čestným občanem městské části 

Praha 8. Za své bojové zásluhy obdržel mno-

ho vyznamenání, mj. dvakrát Válečný kříž ČSR 

1939, čs. medaili Za chrabrost, čs. vojenskou 

medaili Za zásluhy II. stupně, Řád rudé zá-

stavy, Řád rudé hvězdy, Záslužný kříž I. a II. 

stupně a mnoho dalších. 

Plukovník Ing. Vladimír Palička, čestný člen 

ANLET, zemřel 14. prosince 2012, krátce před 

svými devadesátými narozeninami, v Ústřední 

vojenské nemocnici v Praze.

Na plukovníka Paličku budeme stále vzpo-

mínat jako na energického člověka, kterého 

zajímá život a dokáže své životní zkušenosti 

předávat mladým lidem formou poutavého vy-

právění plného optimismu i vtipu.

Čest jeho památce.

Zemřel válečný hrdina Vladimír Palička 

Vladimír 
Palička se 
zúčastnil 

i vzpomín-
kových 

akcí, které 
radnice 
Prahy 8 

pořádala 
v souvislos-
ti s Operací 
Anthropoid

V roce 2009 vydala Praha 8 vzpomínkovou kniha 
Pod pancířem tanku k domovu 
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PROGRAM NA leDeN 2013
MUZeUM Hl. M. PRAHy 
Ředitelství: Praha 1, Kožná 1,  
tel.: 224 227 490,  
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

HlAVNí BUDOVA MUZeA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc,  
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí 9 – 18 
hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené 
(studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti 
do 6 let a ZTP zdarma, školní skupiny 30 Kč 
(pedagogický dozor zdarma). Na pokladnách 
našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné 
při opakovaných návštěvách.  
Každý první čtvrtek v měsíci v době  
od 9 do 14 hodin vstup pro žáky, 
studenty a seniory zdarma, ostatní 
10 Kč. 1. 1. 2013 otevřeno  
od 10 do 18 hodin.

STálé eXPOZICe
n  Praha v pravěku

n  Středověká Praha

n  Praha na přelomu středověku 
a novověku (1437–1620)

n  Barokní Praha (1620–1784) 

n  langweilův model Prahy z let 1826–
1837 – unikátní model Prahy vyrobený 
ručně z papírové lepenky 

3D KINO 
Virtuální průlet Langweilovým modelem 
Prahy. Otevřeno: úterý–neděle každou 
půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 
30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci 

je nutná rezervace: 3Dkino@
muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

MUZeUM PRO DĚTI  
Vítejte ve středověkém domě
Stálá expozice pro děti slouží jako herna 
a je koncipovaná jako náznakový interiér 
pražského středověkého domu z období 
14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé 
návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice. 

VÝSTAVy
n  Vinohrady a Žižkov – nová města za 

východní pražskou hradbou do 5. 5. 
2013

Výstava představuje další dvě pozoruhodné 
oblasti Prahy v celé jejich pestrosti 
a mnohovrstevnatosti. Prostřednictvím 

bohatého fotografického materiálu a řady 
dalších muzejních exponátů se návštěvník 
seznámí s každodenním životem v ulicích 
Žižkova a Vinohrad.

n  11 světů – současná česká ilustrace 
pro děti do 24. 2. 2013

Expozice představí jedenáct současných 
ilustrátorů navazujících na slavnou tradici 
české ilustrátorské školy. Výstava i bohatý 
doprovodný program zprostředkuje 
potenciálním dětským čtenářům setkání 
s kvalitními dětskými knihami a ukáže, že 
kniha může být pro děti atraktivní 
i dnes.

n  Sobotní workshopy pro celou 
rodinu vždy od 15 hodin vede jeden 
z vystavujících autorů.

POPRVé VySTAVUJeMe 
(MINIVÝSTAVA)
Malý výstavní projekt, kterým opakovaně 
představujeme ukázky z rozsáhlých sbírek 
muzea, pokaždé na ploše jedné vitríny.
n  Němí strážci do 10. 3. 2013
Výběr z obsáhlé sbírky zámků MMP včetně 
přiblížení postupu jejich restaurování. 

PROGRAMy PRO VeŘeJNOST
n  Archeologické programy pro děti 

a dospělé
Na program se objednávejte minimálně 10 
dní předem na tel: 221 012 921 nebo na 
e-mailu: kopecka@muzeumprahy.cz.
26. 1. v 10 hodin Seznamte se s archeologií

n  Interaktivní dílny 
12. 1. od 9.15 do 16 hodin Tea bag folding 
- skládání hvězdiček z čajových sáčků 
16. 1. – 15. 2. Praha magická – děti ZUŠ 
Praha 6 vystavují svá díla na téma Mé 
oblíbené místo v Praze. 

n  Akademie volného času – cyklus 
odborných přednášek. 

Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo 
na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz

n  Cyklus Pražské paláce a lidé v nich 
17. 1. Černínové a Černínský palác  
– skupina B

ZáMeCKÝ AReál CTĚNICe
Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 259/1, 
tel. 286 853 385, 724 518 256, www.
zamekctenice.cz

V areálu působí Jezdecká společnost, 
Zámecké zahradnictví a Zámecký hotel 
Ctěnice. Spojení: metro C - Letňany; bus 
302, st. Ctěnice, nebo st. Vinořský hřbitov 
a dále pěší procházkou přes lesopark po žluté 

turistické značce 2 km. Otevřeno: výstavy 
a expozice út - pá 10 –16 hodin, so – ne 10 
– 18 hodin, park je přístupný denně 8 – 18 
hodin. 

Vstupné na výstavy: základní 100 Kč, 
snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 
200 Kč, školní skupiny 30 Kč za osobu 
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let 
a ZTP zdarma.   
n  28. 1. – 1. 2. 2013  

Jarní prázdniny ve Ctěnicích – povídání 
o Masopustu plné říkanek, pranostik, 
hádanek a výroba masopustních masek. 
Vhodné pro 1. stupeň ZŠ, nutná rezervace 
na tel.: 601 555 080, nebo na e-mailu: 
oudova@muzeumprahy.cz

 
ZáMeCKá KAVáRNA:
n  15. 1. ve 14 hodin (pravidelná setkání 

Klubu seniorů) setkání s herečkou, 
recitátorkou i autorkou Zdenkou 
Procházkovou nad její knihou „Na jevišti 
mezi Prahou a Vídní‟

n  15. 1. v 19 hodin Setkání se současnou 
českou poezií. Radek Malý, básník, 
autor knížek pro děti, překladatel a Marie 
Šťastná, básnířka. Poezii přednese Zdenka 
Procházková. 

PRAŽSKé VĚŽe
n  Petřínská rozhledna - otevřeno od 

pondělí 21. ledna 2013
Petřínské sady, Praha 1, tel.: 257 320 112
Otevřeno: denně 10 – 18 hodin. Vstupné: 
základní 105 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 
260 Kč, děti do 6 let a invalidé ZTP+P 25 Kč, 
školní skupiny (max. 30 žáků) MŠ 10 Kč za 
osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč za osobu (pedagogický 
dozor zdarma). Výtah: dospělí, studenti 15 -
26 let, děti 6-15 let 55 Kč, děti do 6 let, ZTP 
a senioři zdarma

n  Bludiště na Petříně - otevřeno od 
pondělí 21. ledna 2013

Petřínské sady, Praha 1, tel.: 257 315 212
Otevřeno: denně 10 – 18 hodin. Vstupné: 
základní 75 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 210 Kč, 
děti do 6 let, invalidé ZTP+P 25 Kč, školní 
skupiny (max. 30 žáků) MŠ 10 Kč za osobu, 
ZŠ a SŠ 30 Kč za osobu (pedagogický dozor 
zdarma).

n  Staroměstská mostecká věž - otevřeno 
od úterý 29. ledna 2013

Karlův most, Praha 1 - Staré město, tel. 
224 220 569
Otevřeno: denně 10 – 18 hodin. Vstupné: 
základní 75 Kč, snížené 55 Kč, rodinné 210 Kč, 
děti do 6 let, invalidé ZTP+P 25 Kč, školní 
skupiny (max. 30 žáků) MŠ 10 Kč za osobu, 
ZŠ a SŠ 30 Kč za osobu (pedagogický dozor 
zdarma).
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Školství, pozvánky

Radní Prahy 8 pro školství Martin Roubíček 

před Vánocemi pogratuloval ředitelce MŠ Ko-

rycanská Jarmile Kotrbové k jejímu úspěšné-

mu působení v čele Českého výboru světové 

organizace pro předškolní výchovu. Funkci vy-

konávala osm let. Výbor je dobrovolným sdru-

žením odborných pracovníků a zájemců z obo-

ru předškolní výchovy a zdravotní péče o děti 

předškolního věku. Jeho posláním je přede-

vším podpora studia vývoje a výchovy dětí 

předškolního věku a rozvoje jejich výchovy 

v rodině a v předškolních zařízeních.  -jf-

Výbor pro předškolní  
výchovu měnil svého šéfa

Hovorčovická ožila 
nejen florbalem 
ZŠ Hovorčovická tradičně fandí sportu. Před 

čtyřmi lety navázala spolupráci s florbalovým 

klubem F.C. VORMS Praha, který ve škole 

získal stabilního partnera pro rozvoj mládež-

nického florbalu. ZŠ Hovorčovická v loňském 

roce úspěšně postoupila do finálového turna-

je Florbal Cup, pořádaného Pražským a Stře-

dočeským krajem České florbalové unie. 

Letos Česká florbalová unie převzala pro-

jekt „Mládežnický florbal‟ a uspořádala ce-

lorepublikový „Pohár ČFbU pro 1. stupeň 

základních škol 2013‟. Škola se stala pořada-

telem okresního kola pro Prahu 7 a 8. Ve spo-

lupráci s F.C. VORMS Praha uspořádala tur-

naj s mnoha doprovodnými akcemi. V rámci 

příprav probíhala ve škole výtvarná soutěž 

o nejhezčí diplom. Vyhodnocení se uskuteč-

nilo v návaznosti na hlasování jednotlivých 

zúčastněných škol a příchozích na turnaji, 

kde byly jednotlivé diplomy i vystaveny. 

S družinou pod vedením Lenky Járkové 

připravila škola i vystoupení roztleskávaček. 

Děvčata stanula v podobné roli poprvé a své-

ho úkolu se zhostila s šarmem a velkou chutí. 

Jejich vystupování v přestávkách jednotli-

vých zápasů slavilo velký úspěch. V průběhu 

turnaje se představily moderní gymnastky, 

které se připravují v ZŠ Hovorčovická pod 

vedením učitelky Věry Forchtsamové. Vzhle-

dem ke ztíženým podmínkám, kdy dívky cvi-

čily přímo na parketách a neměly natažen 

gymnastický koberec, předvedly úchvatná 

cvičení s nářadím i bez nářadí.

K vidění byly i krásné sportovní výkony, 

kde skupinu A nakonec ovládli domácí borci 

ze ZŠ Hovorčovická. Ve skupině B domino-

vala ZŠ Bratrská. Finálový zápas byl str-

hující florbalovou bitvou, ve které nakonec 

domácí podlehli ZŠ Bratrské 7:11. Celý tur-

naj se nesl ve velice uvolněné a sportovně 

přátelské atmosféře. 

Dlouhodobá spolupráce F.C. VORMS Pra-

ha se ZŠ Hovorčovickou vedla k rozhodnutí 

uspořádat první ročník turnaje „O pohár ředi-

telky ZŠ Hovorčovická ve florbale‟ pod patro-

nací ředitelky školy Marty Váňové. Uskuteční 

se 2. března 2013 v prostorách tělocvičny. 

Na turnaji budou opět vystupovat naše roz-

tleskávačky. Akce bude přístupná veřejnosti, 

čímž zveme na Hovorčovickou všechny fa-

noušky dobrého sportu a pohody. -red-

Jarmile Kotrbové poděkoval i radní Prahy 8 Martin Roubíček

ZáPIS
KDe:  Základní škola a Mateřská škola 

Praha 8, Za Invalidovnou 3 
telefon školy 284 826 799 
(žlutý pavilon – BUDOVA C)

15. a 16. ledna 2013  
od 13.00 – 16.00 hodin  

Přípravná třída - 0. ročník 

pro děti od 5 let a starší s odkladem školní 
docházky - příprava na školu 

1. ročník učivo základní školy

učivo osnov běžné ZŠ s malým počtem 
žáků a individuálním přístupem zajišťuje 
speciální vzdělávací potřeby dítěte  

DeN OTeVŘeNÝCH DVeŘí  
10. 1. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin
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Školství, inzerce

Pro mateřskou školu speciální a speciální pe-

dagogické centrum ve Štíbrově ulici bylo loň-

ské léto ve znamení komplexní rekonstrukce 

a stavby. Celou investiční akci finančně zaštítil 

zřizovatel školy - hlavní město Praha. 

Budova má novou střechu, okna, opláštění 

palubními deskami, zateplení, nové podlahy 

i chodníky, jsou zrekonstruovaná sociální za-

řízení včetně sprchových koutů a vaniček pro 

děti, třídy jsou vymalovány pastelovými bar-

vami. Velký přínos pro celé zařízení předsta-

vuje přístavba, v níž jsou dvě prostorné herny 

s venkovní dřevěnou terasou, čtyři pracovny 

pro individuální logopedii, psychologická vy-

šetření a konzultace se sociální pracovnicí, 

a kancelář pedagogického centra. V prostor-

né chodbě je místo s čajovou kuchyňkou pro 

rodiče, kteří čekají na svoje děti. Prostor celé 

budovy je uzpůsoben bezbariérově.

Mateřskou školu navštěvují děti se zdravot-

ním postižením takového charakteru a stupně, 

pro který potřebují speciálně pedagogický pří-

stup, pomoc při sebeobsluze a hygieně, pod-

poru v sociální a komunikační oblasti. Běžný 

denní program je obohacen canisterapií, fyzi-

oterapií, skupinovým i individuálním rozvojem 

řeči nebo pobytem v relaxační místnosti, v tzv. 

bílém pokoji, děti navštěvují divadelní předsta-

vení, pravidelně jezdí do solné jeskyně, v jar-

ních měsících se účastní plavecké průpravy. 

V odpoledních hodinách se konají výtvarné, 

pracovní a pohybové kroužky, třikrát do roka 

děti vyjíždějí na týdenní ozdravné pobyty. Vel-

kou pomoc zejména pro rodiče představuje 

možnost ranního svozu dětí do mateřské školy 

osobním autem.  

Speciální pedagogické centrum poskytuje 

speciálně pedagogickou a psychologickou dia-

gnostiku, pomoc s výběrem školy, doporučuje 

podpůrná a vyrovnávací opatření při vzdělává-

ní dětí se zdravotním postižením, nabízí pora-

denství v oblasti sociální pomoci a metodické 

vedení rodinám dětí se zdravotním postižením, 

organizuje pravidelné skupinové diagnostic-

ko – adaptační pobyty dětí v SPC, individuální 

rozvoj řeči, grafomotoriky a rozvoj kognitiv-

ních funkcí. 

Klientem může být dítě od počátku zjiště-

ní zdravotního problému po ukončení školní-

ho vzdělávání (26 let) – ať už rodiče zvolí pro 

svoje dítě speciální školství nebo integraci do 

hlavního vzdělávacího proudu.  -vk-

Více informací na www.stibrova.cz. 

Mateřská škola Štíbrova 
prošla rekonstrukcí

Slavnostního otevření nových a zrekonstruovaných prostor mateřské školy,  které se uskutečnilo 
začátkem prosince, se zúčastnili i zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc a pražská radní  
Helena Chudomelová 
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Školství

ZŠ Ústavní zdraví budoucí 
generace výsadbou
V listopadovém čísle Osmičky jsme informovali 

o tom, že žáci ze ZŠ Ústavní se aktivně zapojili 

do celoročního projektu „Pražské stromy s pří-

během‟ Lenky Fejklové ze sdružení Tereza. 

O tom, že tyto nové vzdělávací programy na-

cházejí kladnou odezvu u žáků, není pochyb.

Žáky 5. C tento projekt natolik zaujal, že 

pátrání po historii jejich školního stromu se 

jim stalo velkým inspiračním dobrodružstvím. 

Strom začali pravidelně navštěvovat a záro-

veň i vyrábět fotodokumentaci. V rámci výuky 

českého jazyka začali spontánně tvořit velmi 

zdařilá literární díla. 

Poslední říjnový den uspořádali pod starou 

lípou pro všechny spolužáky program z vlastní 

literární tvorby a za pomoci vedení školy vysa-

dili ve škole také další novou lípu – pokračova-

telku tradice a pozdrav budoucím generacím. 

Vyzvali ostatní třídy své školy k vysazení dal-

ších stromů v areálu. Rozhodli se také, že nové 

stromky zakoupí za peníze, utržené ze sběru 

papíru.

Tito nadšení žáci jsou důkazem toho, že jen 

učebnice a virtuální realita k etické výchově 

nestačí. Žáci sami došli k tomu, že strom je 

živý tvor a my nikdo nevíme, bude-li v živo-

tě zdravý nebo nemocný, bude-li schopen žít 

v tomto prostředí a jak dlouhý jeho život bude. 

Došli k závěru, že mohou stromům pomáhat. 

Zakusili na vlastní kůži, jak velkou inspirací jim 

může být sama příroda.

Irena Jarská, třídní učitelka

Radnice osmé městské části připravuje vy-

budování tří nových tříd mateřské školy v Či-

micích, přičemž kapacita každé třídy by měla 

být 24 až 28 žáků. Do provozu by měly být 

uvedeny koncem září roku 2013.

Radnice osmé městské části připravuje vy-

budování tří nových tříd mateřské školy v Či-

micích. Reaguje tak na zvýšený zájem o mate-

řinky v této čtvrti. „Máme připravenou studii, 

která řeší umístění těchto tříd do školského 

objektu v Libčické ulici, kde se v jednom z pa-

vilonů uvolnilo celé první patro. Jedná se o bu-

dovu hned vedle stávající mateřské školy,‟ 

uvedl radní Martin Roubíček. Cílem je uvedení 

do provozu koncem září příštího roku.

Kapacita každé třídy by měla být 24 až 28 

žáků. V prostorách mateřské školy bude ro-

dičům k dispozici čekárna, každá ze tříd bude 

mít své hygienické, šatnové a skladové zá-

zemí (hračky, lehátka). Jídlo bude dováženo 

v rámci areálu, centrálně dokončováno v sa-

mostatném zázemí a následně rozváženo do 

jednotlivých tříd. Jako herní plochu budou 

děti z mateřinky využívat samostatný dvůr, 

kde vznikne dětské hřiště. 

Naposledy osmá městská část rozšířila 

kapacitu míst v mateřských školách v září 

2012, kdy v MŠ Šiškova přibylo 56 míst. Za 

posledních pět let se počet dětí v mateřin-

kách zřízených městskou částí Praha 8 zvýšil 

z 2300 skoro na tři tisíce, přibylo 18 nových 

tříd. To se týkalo například školek v Korycan-

ské, Štěpničné, Krynické, Poznaňské nebo 

Bojasově ulici. Celkem školky zřízené radnicí 

osmého obvodu nyní nabízejí 113 tříd, tedy 

nejvíce za posledních 20 let.  -hš-

Čimická mateřská škola se rozšíří

Žáci vysadili v areálu školy další lípu

Termíny zápisů dětí 
k povinné školní 
docházce do 1. ročníků 
základních škol

n  ZŠ a MŠ, Praha 8, lyčkovo náměstí 6 
15. a 16. ledna 2013, 14-18 h.

n  ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,  
Za Invalidovnou 3 
15. a 16. ledna 2013, 14:00-17:30 h.

n  Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 
23. a 24. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola Bohumila Hrabala, 
Praha 8, Zenklova 52 
5. a 6. února 2013, 14-18 h.

n  ZŠ a MŠ, Praha 8,  
U Školské zahrady 4 
6. února 2013, 13-18 h. 
7. února 2013, 14-17 h.

n  ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, 
Bedřichovská 1 
6. února 2013, 14-18 h. 
7. února 2013, 15-17 h.

n  Základní škola, Praha 8,  
Burešova 14 
5. a 6. února 2013, 14-18 h.

n  Základní škola, Praha 8,  
Žernosecká 3 
5. a 6. února 2013, 14-17 h.

n  Základní škola, Praha 8,  
Hovorčovická 11 
23. a 24. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 
29. ledna 2013, 14-18 h. 
30. ledna 2013, 14-17 h.

n  ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 
5. února 2013, 14-18 h.

n  ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1 
17. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola Mazurská, Praha 8, 
Svídnická 1a 
16. a 17. ledna 2013, 14-18 h.

n  Základní škola, Praha 8,  
Glowackého 6 
4. února 2013, 14-18 h. 
5. února 2013, 14-17 h.

n  Základní škola, Praha 8, libčická 10 
22. a 23. ledna 2013, 14-18 h.
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání  
do mateřských škol městské části  
Praha 8 pro školní rok 2013/2014

Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se 

zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v sou-

ladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, 

termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro následující 

školní rok.

Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve 

dnech 11., 12. a 13. března 2013 od 14:00 do 

17:00 hodin v ředitelnách nebo třídách mateř-

ských škol městské části Praha 8.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-

lávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí 

budou zveřejněna počátkem února 2013 a zá-

konní zástupci dítěte si je mohou vytisknout 

z internetových stránek jednotlivých mateř-

ských škol. 

Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené 

tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské 

škole. 

Předem vyplněnou žádost o přijetí k před-

školnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem 

potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské 

škole zákonný zástupce odevzdá u zápisu  

11. až 13. března 2013 od 14:00 do 17:00 ho-

din. U zápisu zákonný zástupce také předloží 

svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zá-

pisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

nerozhoduje datum podání žádosti, ale stano-

vená kritéria k přijímání dětí.
Mgr. Petr Svoboda

vedoucí odboru školství

Městská část Praha 8, Úřad městské části, Odbor školství

Termíny dnů otevřených dveří mateřských škol:
n  MŠ, Praha 8, Korycanská 14
Den otevřených dveří:
5. března 2013, 10-12 h. a 16-17 h.
2. místo poskytovaného vzdělávání
Korycanská 12 – třídy s integrací
Konzultace a výdej Žádostí a Evidenčních 
listů v ředitelně školy v MŠ Korycanská 14
23. ledna 2013, 13-17 h.
Zápis dětí zdravotně znevýhodněných:
30. ledna 2013, 13-17 h.

n  MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Dny otevřených dveří:
6. a 13. února 2013, 14:30-15:30 h.

n  MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Dny otevřených dveří:
29. ledna a 5. února 2013
7:30-10:00 h. a 14:30-17:00 h.

n  MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:
5. března 2013, 13-17 h.

n  MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání
Lindnerova 1
Dny otevřených dveří na obou školách:
27. února a 6. března 2013, 15-17 h.

n  MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:
30. ledna 2013, 15:30-17:00 h.

n  MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:
30. ledna 2013, sraz před „žluto-modrým‟ 
pavilonem
1. skupina v 15 h. 
2. skupina v 16 h.

n  MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:
30. ledna 2013, sraz u lanového parkuru
v 15 h. a v 16 h.

n  MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:
16. ledna 2013, sraz před třídou Klokánků
ve 14 h., v 15 h.a v 16 h.

n  MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:
21. února 2013, 10:30-11:30 a 15:30-17:00 
h.

n  MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří:
23. ledna 2013, 9:30-16:00 h.

n  MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
16. ledna 2013, 15-17 h.

n  MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Dny otevřených dveří:
25., 26. a 27. února 2013, 8-10 h.a 15-17 h.

n  MŠ, Praha 8, lešenská 2
Dny otevřených dveří:
27. února 2013, 15:30-16:30 h.
6. března 2013, 15:30-16:30 h.

n  MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:
30. ledna 2013, 9:30-11:00 h. a 15-16 h.

n  MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:
7. března 2013, 15-17 h.

n  MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:
13. února 2013, 9:00-11:30 h. a 15-17 h.

n  MŠ, Praha 8, libčická 6
Den otevřených dveří:
14. února 2013, 9-11 h.
Rodiče s dětmi od 2 let mohou využít 
klubu Mateřinka:
14., 21., 28. ledna a 4. února 2013, 16-18 h.

n  ZŠ a MŠ, Praha 8, lyčkovo nám. 6 
Adresa MŠ: Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460
Den otevřených dveří:
22. ledna 2013, 15-17 h.

n  ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
Adresa MŠ: Za Invalidovnou 3/ čp. 579
Den otevřených dveří:
30. ledna 2013, celý den

n  ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2/ čp. 530
Den otevřených dveří:
13. února 2013, 15-17 h.

n  ZŠ a MŠ, Praha 8, U  Školské zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské zahrady 8/ čp. 486
Den otevřených dveří:
12. února 2013, 17-18 h.

n  ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16/ čp. 414
Den otevřených dveří:
13. února 2013, 15:00-16:30 h.

n  ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa MŠ: Dolákova 3/ čp. 598
Den otevřených dveří:
6. února 2013, 15-17 h.
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Střední škola Náhorní ukrytá nedaleko stanice 

metra Kobylisy v ulici U Měšťanských škol se 

může pyšnit oceněními z prestižní každoroční 

soutěžní přehlídky mladých tvůrců Avantgarda 

2012. Dvacet středních škol s obory oděvního 

a grafického designu se utkalo v Lysé nad La-

bem v rámci výstavy Elegance. 

Žákyně Střední školy Náhorní vybojovaly 

5. místo v kategorii netradičních materiálů. 

Marie Braunová, Veronika Ehlenová, Tereza 

Rašpličková a Viola Vacková si vybraly biblické 

téma Nebe, Peklo, Ráj a jejich výtvor z plas-

tu inspirovaný filmem Ovoce rajských stromů 

jíme symbolizovaný ohryzkem z jablka od M. 

Braunové. A také oděvy pro Peklo s kovovými 

prvky v podobě kroužkových šatů porotu i di-

váky velmi zaujaly. 

V nové kategorii Barvy Afriky pak žákyně 

Daniela Hadravová, Lucie Ryšavá a Lucie Za-

mazalová suverénně vyhrály s tanečně vý-

tvarným vystoupením pod názvem Smyslná 

geometrie za doprovodu etno-folkové skupi-

ny Omnia. Úspěchu se nelze divit, když dív-

ky umělecky představily klasické geometrické 

útvary jako trojúhelník, čtverec a kruh  netra-

dičním způsobem a umocnily tak celkový do-

jem svou krásou a tancem. 

Tříměsíční přípravné práce pod odborným 

vedením akademické malířky Zuzany Lörinczo-

vé a Jany Bittnerové tak přinesly nejen ovoce 

v podobě ocenění a radosti, ale také zde byl 

prezentován nadějný potenciál žáků v oboru 

grafický design na Střední škole Náhorní. Žá-

kyně výborně obstály mezi ostatními školami 

se stejným či podobným zaměřením.  -red-

Smyslná geometrie a Barvy Afriky

Na Šutce se začali  
stravovat v novém

Studentky 
z Kobylis se 
svými výtvory 
uspěly

Po zateplení se Základní škola Na 

Šutce dočkala i rekonstrukce stra-

vovacího úseku. Týkala se  nejen 

kuchyně a jídelny, ale i zázemí. 

„Jde o nové technologie, vše 

splňuje nejpřísnější hygienické 

předpisy. Novinkou je takzvané 

Altro, podlaha z umělé hmoty, 

která se lépe ošetřuje než dlažba 

a je více protiskluzová,‟ informo-

val zástupce starosty Prahy 8 Mi-

chal Švarc. 

Škola Na Šutce měla jednu 

z nejstarších kuchyní a jídelen 

v Praze 8. Strojový park byl velmi 

zastaralý, za zenitem životnosti, 

v některých ohledech i nebezpeč-

ný. Například sehnat náhradní díly 

bylo prakticky nemožné. 

Při rekonstrukci došlo k výmě-

ně celé sanity a vzduchotechniky, 

nová kuchyně a jídelna s kapaci-

tou 650 jídel denně bude využí-

vat nejnovější technologie s cílem 

uvařit strávníkům co nechutněji 

a nejzdravěji při maximální úspo-

ře pracovních sil a energií. Kuchy-

ně je vybavena mimo jiné nejmo-

dernějšími konvektomaty, pýchou 

stravovacího úseku je unikátní 

vařící i pečící pánev. Jídelnu zdobí 

nový nábytek, děti si budou moci 

vybírat a objednávat jídlo s před-

stihem na internetu. -jf-

Současná 
podoba 
kuchyně 
splňuje 
nejpřís-
nější 
hygienické 
předpisy

Zástupce 
starosty Michal 
Švarc (vlevo) 
si s vedoucí 
jídelny Monikou 
Slancovou 
s a radním 
Martinem 
Roubíčkem 
prohlížejí 
nové vybavení 
kuchyně

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

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

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

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

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 
diskuzi o budoucnosti naší městské části. 
Volejte, prosím, zastupitele  
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz,  
skype kontakt „vilgus‟, twitter: @pvilgus). 
Sledujte naše zastupitele  
a zelené z Prahy 8 na Facebooku,  
následujte nás na Twitteru.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8  
pořádá setkání s občany dne 30. ledna 
2013 od 18 hodin v přízemí budovy 
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 
6. Tématy budou privatizace bytů a další 
otázky života v Praze 8. Na setkání zve 
JUDr. Václav Musílek.

Setkání s politiky

Předškoláci zazpívali 
dříve narozeným

 

Děti ze třídy „Sluníček‟ z Mateřské školy 

Štěpničná navštívily Obvodní ústav sociálně 

- zdravotnických služeb Prahy 8. Tam si pod 

vedením svých paní učitelek připravily vá-

noční vystoupení se zpěvem a tancem. Diváci 

se po celé vystoupení usmívali a po skončení 

obdarovali děti nejen velkým potleskem, ale 

i dárečky, paní učitelky zase dostal květiny.

Anna Kolesárová, MŠ Štěpničná

Již šestým rokem navštěvují žáci učitelky Jitky 

Smrčinové ze ZŠ Palmovka Domov pro seniory 

v Ďáblicích a obliba jejich vystoupení u seni-

orů stoupá. Spolupráce je oboustranně velmi 

přínosná. Děti se učí ohleduplnosti k starším 

lidem a senioři jsou velmi potěšeni zájmem 

malých školáků. 

Návštěva v polovině listopadu byla velmi do-

jemná. Obyvatelé domova důchodců se krásně 

oblékli a zaplnili celou kulturní místnost snad 

do posledního místečka. Se zaujetím sledovali 

literárně-hudební pásmo, skládající se z básní 

s podzimní tematikou a z národních písní. Ně-

kolik dětí ke třem písničkám zatancovalo polku 

či blues, Matěj všechny výborně doprovázel na 

piano, Kryštof skvěle bubnoval, Sofča s nad-

šením foukala do zobcové flétny a ostatní děti 

písničky doprovázely hrou na nejrůznější chřes-

títka. Obyvatelům domova seniorů se naše vy-

stoupení líbilo a na oplátku nám také zazpívali. 

Radost měli i z podzimních přáníček, které jim 

děti vyrobily. A protože nám bylo spolu moc 

dobře, tak jsme se předběžně domluvili na re-

pertoáru na další společné vystoupení a na jaře 

si všichni dohromady s chutí opět zazpíváme.

Dojmy z nácviku koncertu i ze  setkání za-

chycují fotografie v naší fotogalerii na školním 

webu www.zspalmovka.cz.

Jitka Smrčinová, Jitka Hašplová  

a čtvrťáci ZŠ Palmovka

Žáci potěšili seniory
Školáci své vystoupení pečlivě nacvičovali
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Poradna, pozvánky

V dnešním právním „okénku‟ ad-

vokátní kanceláře Michaely Šafá-

řové, působící mimo jiné na adre-

se Řešovská 518/3 (u OC Visla), 

se budeme věnovat tématu daro-

vání nemovitostí. Darovací smlou-

va je dvoustranný právní úkon, 

vyžadující písemnou formu, kdy 

dárce daruje a obdarovaný přijí-

má nemovitost, která musí být 

ve smlouvě přesně specifikována, 

a to v souladu se zněním zápisu 

v katastru nemovitostí (dále jen 

„KN‟). Jde-li o darování mezi pří-

buznými v řadě přímé (manželé, 

děti, vnuci, rodiče a prarodiče), 

v řadě pobočné (sourozenci, tety, 

strýcové, neteře, synovci, manže-

lé dětí a rodičů) či osobami žijí-

cími ve společné domácnosti po 

dobu delší než jeden rok, je toto 

osvobozeno od darovací daně 

(není třeba hradit daň dle odhadu 

ceny nemovitosti dle znalecké-

ho posudku). Darovací smlouvu 

s úředně ověřenými podpisy je 

poté třeba zaslat v potřebném 

počtu vyhotovení spolu s návr-

hem na vklad práva příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Poplatek za 

tento návrh činí tisíc korun a KN 

má povinnost vklad zapsat do 30 

dnů či v této lhůtě vyzvat navrho-

vatele k  opravě či doplnění. Da-

rování nemovitosti lze též použít 

v případě, že dárce chce mít věci 

vyřízeny ještě za svého života 

a nespoléhat se, jak dopadne ná-

sledně dědické řízení. Nemovitost 

lze takto darovat např. jednomu 

ze svých dětí a současně přímo 

ve smlouvě zřídit věcné břemeno 

doživotního užívání pro dárce tak, 

aby tento mohl v nemovitosti bez 

problémů dožít

Při sepisování darovací smlou-

vy je vhodné využít služeb odbor-

níka, neboť v případě nesprávně 

sepsané smlouvy bude návrh na 

vklad práva do katastru zamítnut 

a bude nutné platit veškeré po-

platky znovu. 

Pro bližší dotazy neváhejte kon-

taktovat naši bezplatnou právní 

poradnu na tel. 604 666 554, pří-

padně navštivte jednu z našich 

poboček.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz
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Sport

V Kobylisích mají důvod k radosti. Fotbalová 

Admira přezimuje na čele tabulky divize A, 

o dva body před Štěchovicemi a o čtyři před FC 

Rokycany. Naposledy se černobílí ocitli v po-

dobné situaci v listopadu 1995. Na jaře 1996 

pak vybojovali postup do ČFL, kterou potom 

hráli celých sedm let.

Letošní podzim přitom nezačali „černobílí 

koníci‟ nijak zářivě. Po VII. kole měli na kontě 

tři výhry, dvě domácí remízy a dvě venkovní 

porážky. Zejména výprask 0:4 na trávě no-

váčka divize z Chrástu bolel. Admira se krčila 

uprostřed tabulky.

Ale pak fotbalový tým trenéra Jiřího Tesaře, 

který v létě přišel do Kobylis z Českého Brodu, 

začal „šlapat‟. Posuďte: v VIII. kole porazili Pra-

žané doma Doubravku 4:1, poté z Přední Kopa-

niny přivezli výhru 2:0, zničili Aritmu 6:1, vyhráli 

v Benešově a v Čížové svorně 2:0, doma udolali 

houževnaté Hořovicko 4:2. Až pak přišla bodová 

ztráta – plichta 0:0 doma se Štěchovicemi. Pod-

zim zakončili admiráci vydřeným, ovšem zaslou-

ženým vítězstvím 2:1 na UMT v Milevsku. 

Trenér Tesař sice měl možnost využívat 

v rámci farmářské spolupráce profíky z dru-

holigové Čáslavi, ale sáhl k tomu jen třikrát, 

a to zpočátku. Jinak to nebylo zapotřebí. Pod-

zim odehrála Admira až na výjimky v osvěd-

čené sestavě Petr Víšek – Jiří Mamurov, Jan 

Martinic, Ondřej Vosický, Stanislav Komínek 

– Tomáš Majer, David Snop, Robert Kokoška, 

Matěj Čmejla (Štěpán Zahálka) – Tomáš Bir-

ma, Tomáš Petr. Osobností týmu je kapitán Jan 

Martinic, který spolu s Jiřím Mamurovem ještě 

pamatuje v Admiře slavnější třetiligové časy.

Po delším čase se v Kobylisích zase objevil 

střelec, který připomněl šest let starou podzimní 

kanonádu Aleše Derého. Tomáš Birma, hostující 

z Horních Měcholup, totiž dal deset branek. Čtyři 

přidali Ondřej Vosický, Robert Kokoška a Tomáš 

Petr, tři Tomáš Majer. Je fakt, že brankář Petr 

Víšek udržel čisté konto jen v pěti mačích z pat-

nácti, ale trenéra Tesaře to netrápí: „Když vstře-

líme čtyři branky, klidně můžeme jednu, dvě do-

stat. Fotbal se přece hraje pro diváky.‟

Zklamáním jsou návštěvy. Na derby s Arit-

mou sice přišlo solidních 275 diváků, na Tachov 

220 a na Štěchovice 210, ale jinak si do Kobylis 

už ani jednou aspoň dvě stovky fandů cestu 

nenašly. Podzimní průměr činí 182 zájemců. 

A to je pro lídra divize A přece jen málo.

Co je naopak velkým kladem – Admiru chodí 

a někdy i ven jezdí podporovat neúnavná, věr-

ná a slušná parta vlajkonošů. A to už celých 

patnáct roků. Žádná pyrotechnika, žádné vr-

hání čehokoli na trávník, vždy sportovní atmo-

sféra. Ten tradičně hlučný „kotlík‟ s bubnem 

kobyliskému týmu mohou skoro všichni divizní 

soupeři jen tiše závidět.

Pro jaro 2013 už nemůže trenér Tesař po-

čítat s jedním z nejlepších hráčů, kteří v po-

slední době za Admiru hráli, stoperem Vosic-

kým. Oblíbený „Vosa‟ totiž poletí studovat až 

na Tchaj-wan a před managementem klubu tak 

stojí důležitý úkol – najít za něj náhradu. A to 

nebude nic lehkého. Dalším úkolem je dohod-

nout hostování střelce Birmy i pro jarní část.  

Sám útočník by v Kobylisích rád pokračoval.

V Praze 8 už se tiše začíná šuškat, jaká by 

to byla paráda, kdyby si to letos na podzim 

v ČFL rozdali dva místní nesmiřitelní rivalové: 

Admira a Meteor VIII. Není to zcela vyloučeno, 

vždyť zelenobílí z Libně vedou divizní skupinu 

B. A sousedské třetiligové derby by do ochozů 

přitáhlo nepochybně podstatně větší návště-

vu, než o jakých je řeč výše.

První jsou i mladší žáci a dorost
A když je řeč o prvním místě, ještě dva mlá-

dežnické týmy kobyliského klubu přezimují 

jako lídři tabulek.

V České lize žáků (U-12) Admira vede B-skupi-

nu, když jedenáctkrát zvítězila. Pouze s Duklou 

remizovala a až v posledním kole podlehla v der-

by Meteoru. I tak jsou ale Tygři, jak se mladším 

žákům ročníku 2001 v Kobylisích říká, první. A to 

před kluky z daleko slavnějších a úspěšnějších 

klubů – Duklou Praha, Teplicemi a Kladnem.

A do třetice prvenství – mladší dorosten-

ci Admiry U-17 vedou Pražský přebor. Až na 

zápas s Bohemians Praha, který zremizovali, 

všechno vyhráli. Jen zápas se Střešovicemi 

poznamenala černá kaňka. Jeden z hráčů, kte-

ří mají povolený střídavý start, byl v barvách 

SK Ďáblice vyloučen. Trenérům Admiry to ale 

zatajil. Ti nic netušili a provinilce postavili do 

základní sestavy. Na hřišti sice černobílí plich-

tili 1:1, jenže nakonec byli poraženi 0:3 u zele-

ného stolu. Jejich jediná podzimní prohra tedy 

byla kontumační… Aleš Pivoda

Po podzimu tři první místa. To je Admira

Jednou z opor Admiry je Tomáš Majer.  
Na snímku uniká obránci FK Hořovicko. 

Fo
to

: 
M

ic
ha

l J
al

ov
ec

Druhá liga, divize, přebor Prahy, 

I. A třída. Všechny tyto soutěže 

hrávala před lety kobyliská Ad-

mira. Na to dobré, i na to, co se 

v minulosti tak docela nepovedlo, 

si 7. prosince zavzpomínala „sta-

rá garda‟ Admiry. Bývalí hráči 

a funkcionáři klubu, který už 

více než sto let hájí čest a dobré 

jméno kobyliského klubu. Sešlo 

se jich skoro šedesát - zástupci 

hned tří generací.

Tradiční organizátor, bývalý 

hráč i někdejší předseda výkonné-

ho výboru Pavel Křeček, mohl být 

spokojen. „Je potěšitelné, že při-

šla a přijela spousta kluků, kteří 

s fotbalem a Admirou prožili hod-

ně krásných let. Vážíme si toho, 

že mezi námi nechybí pan Josef 

Forejt starší, který letos oslavil 

devadesáté narozeniny a který 

hrával nejen za Admiru, ale i prv-

ní ligu za Slavii a ŠK Bratislava. 

Býval i vynikajícím trenérem. 

Jmenovat další přítomné bych ne-

chtěl, byl by to dlouhý výčet. Snad 

jen sekretáře Josefa Vavrušku, 

který v Admiře tuhle funkci dělá 

už od roku 1966 a je asi nejstar-

ším a nejzkušenějším sekretářem 

v českém fotbale vůbec.‟

Setkání a občerstvení spon-

zorovali někteří bývalí hráči 

Admiry, přispěla i firma MADE, 

Pavel Křeček zajistil místnost 

v kobyliské restauraci U Hofma-

nů a všichni se tam díky pozorné 

obsluze cítili výborně.

A  hlavně se všichni budou tě-

šit na další setkání za rok, v pro-

sinci 2013. -api-

„Stará garda‟ z Kobylis vzpomínala 
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Sport

Tradiční společenský večer Joudrs Praha na 

závěr sezóny probíhal v duchu oslav 15. naro-

zenin klubu. A věru bylo co slavit. „Joudrsáci‟ 

si dali ten nejhezčí dárek, stali se totiž největ-

ším softbalovým klubem v České republice.

Počet jeho členů překročil v softballu neví-

danou hranici tři sta. Kluby na dalších místech 

se mohou pochlubit sotva polovičním číslem, 

jak vyplývá z oficiálních údajů České softba-

lové asociace. Zásluhu na tomto úspěchu má 

především založení nových týmů: v před-

loňském roce to byl kroužek Sportování pro 

nejmenší určený dětem od tři do sedmi let, loni 

na podzim pak vznik chlapeckých týmů žáků 

a kadetů a smíšeného týmu T ballu. Klub se 

rovněž může pyšnit vysokým počtem hráček 

v týmech kadetek i žákyní, kde obě kategorie 

reprezentují v nejvyšších soutěžích po dvou 

týmech. To vše se daří díky dobře zvládnuté 

náborové činnosti i pestré nabídce sportovních 

aktivit. Nešlo by to ovšem bez trenérů, kte-

rých je nyní v Joudrs více než dvacet, vesměs 

dobrovolníků, kteří práci v klubu věnují většinu 

svého volného času. 

Po 15 letech své existence tak softbalisté 

z Prahy 8 patří k největším klubům co do počtu 

členů nejen v Česku, ale i v Evropě. Jejich are-

ál spolu s dokončovaným zázemím má nejvyšší 

evropské parametry a je jedním z nejkrásněj-

ších softbalových areálů vůbec. Klub pořádá 

ročně na 40 turnajů pro všechny věkové kate-

gorie. Jeho týmy patří k absolutní české špičce 

a pravidelně obsazují medailové pozice i na ev-

ropských turnajích. Za relativně krátký čas od 

svého založení se hlavní ženský tým Joudrs ne-

jenže probojoval „od píky‟ sítem nižších soutěží 

do nejvyšší české extraligy, ale v posledních 

devíti letech v ní hrál vždy finále, z toho čty-

řikrát vítězně. Uvědomíme-li si, že vše začalo 

díky několika nadšencům na zelené louce v are-

álu ZŠ Dolákova, nelze než smeknout. A popřát 

všem „Joudrsákům‟ do dalších let, ať jsou stále 

synonymem úspěchu a ať se jim daří minimálně 

stejně dobře i nadále. -red-

Joudrs slaví 15. narozeniny

Mirka Knapková pod vánočním stromečkem

Softbalisté z Bohnic  
jsou největším klubem v zemi

Zlatí olympionici z Londýna, osm-

náct dětských domovů, pláž a vá-

noční cukroví a stromeček. Tohle 

na první pohled nesourodé spoje-

ní dostalo vyšší smysl a význam 

díky 5. ročníku akce „Setkání 

olympioniků s dětmi z dětských 

domovů‟ v Beachklubu Ládví. 

Desítka známých českých 

sportovců v čele s londýnskými 

olympioniky Mirkou Knapkovou 

(zlatá ze skifu), Davidem Svobo-

dou (zlatá z pětiboje) a Vávrou 

Hradílkem (stříbrný kajakář) při-

pravila nezapomenutelné vánoce 

pro skoro devadesát dětí. 

Podle dětí byl letošní ročník nej-

lepší. Částečně za to mohlo vyni-

kající vánoční cukroví, ale hlavně 

letošní turnajová novinka. Děti si 

totiž samy mohly vybrat VIP posilu 

do svého týmu. Nejvíce na dračku 

šli Mirka Knapková a Vávra Hradí-

lek, ale ostatní jim zdatně sekun-

dovali. Nakonec si boty zuli a do 

hry rychle zapojili úplně všichni. 

I když nešlo o rekordy ani body 

do tabulky, musíme zmínit tři 

nejlepší týmy. Medaile a olympij-

skou kolekci z Londýna si domů 

odvezou děti z dětských domovů 

v Mostě, Dolním Lánově a Dlaž-

kovic. Ale dárky z pod stromečku 

a vánoční cukroví si samozřejmě 

odnesli všichni.

Jako doprovodný program se-

tkání také proběhla beach vo-

lejbalová exhibice, ve které se 

utkala beachvolejbalová dvojice 

Svoboda, Růčka s trenéry z Be-

achklubu Ládví. Za velké pod-

pory dětí se nakonec z vítězství 

radovali právě místní trenéři.

Velké díky dětí a organizátorů 

patří nadaci Táta a Máma a hlav-

nímu městu Praha, které s orga-

nizací akce pomáhaly. -red-

Olympijská 
vítězka  
Mirka 
Knapková  
si akci 
v Beachklubu 
ládví 
skutečně 
užívala
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Volby

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu Čes-

ké republiky  ze dne 1. října 2012 zveřejněném  

dne 3. října 2012 ve Sbírce zákonů č. 322/2012, 

částka 119, byla vyhlášena volba prezidenta re-

publiky, a byla stanovena na tyto dny:

n  pátek 11. ledna 2013  
od 14 hodin do 22 hodin

n  sobota 12. ledna 2013  
od 8 hodin do 14 hodin

Případné druhé kolo volby prezidenta se bude 

konat:

n  pátek 25. ledna 2013  
od 14 hodin do 22 hodin

n  sobota 26. ledna 2013  
od 8 hodin do 14 hodin

Počet a sídla volebních okrsků v MČ Praha 8
Na území MČ Praha 8 je vytvořeno celkem 108 

volebních okrsků, kterým jsou přiřazena čísla 

565 až 672, přičemž volba prezidenta se usku-

teční ve stejných volebních místnostech jako  

poslední volby do Senátu Parlamentu ČR, kte-

ré se konaly v říjnu 2012.

Podrobnější informace o volbě prezidenta, 

včetně zařazení jednotlivých adres do voleb-

ních okrsků, lze získat na tel: 222 805 532, 

222 805 555 a na webových stránkách MČ Pra-

ha 8.

Volba prezidenta České republiky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8  
pro volbu prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013

 Stat. Sídlo volebního okrsku 
 č. ok.

 Stat. Sídlo volebního okrsku 
 č. ok.

 Stat. Sídlo volebního okrsku 
 č. ok.

 Stat. Sídlo volebního okrsku 
 č. ok.

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

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

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

 568.  Karlín, Kollárova 5/271,  
VOŠE a OA

 569.  Karlín,  
Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

 570.  Karlín, Kollárova 5/271,  
VOŠE a OA

 571.  Karlín, Sokolovská 83/49,  
MFF UK

 572.  Karlín, Kollárova 5/271,  
VOŠE a OA

 573.  Karlín,  
Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

 574.  Karlín,  
Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

 575.  Karlín,  
Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

 576.  Karlín,  
Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

 577.  Karlín,  
Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

 578.   Karlín, Za Invalidovnou 3/579, 
ZŠ Petra Strozziho  
(dříve ZŠ Molákova)

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

 580.   Karlín, Za Invalidovnou 3/579, 
ZŠ Petra Strozziho  
(dříve ZŠ Molákova)

 581.  Libeň, Heydukova 5/359,  
ZŠ Palmovka

 582.  Libeň, Heydukova 5/359,  
ZŠ Palmovka

 583.  Libeň, Heydukova 5/359,  
ZŠ Palmovka

 584.  Libeň, Heydukova 5/359,  
ZŠ Palmovka

 585.   Libeň, Zenklova 52/26,  
ZŠ Bohumila Hrabala

 586.   Libeň, U Libeňského zámku 
1/3, Gymnázium

 587.   Libeň, Zenklova 52/26,  
ZŠ Bohumila Hrabala

 588.   Libeň, Zenklova 52/26,  
ZŠ Bohumila Hrabala

 589.   Libeň, Zenklova 52/26,  
ZŠ Bohumila Hrabala

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

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

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

 593.   Libeň, Krejčího 1/350,  
ZŠ Bohumila Hrabala  
(dříve ZŠ Na Korábě)

 594.   Libeň, Krejčího 1/350,  
ZŠ Bohumila Hrabala  
(dříve ZŠ Na Korábě)

 595.   Libeň, Krejčího 1/350,  
ZŠ Bohumila Hrabala  
(dříve ZŠ Na Korábě)

 596.   Libeň, Krejčího 1/350,  
ZŠ Bohumila Hrabala  
(dříve ZŠ Na Korábě)

 597.   Libeň, Krejčího 1/350,  
ZŠ Bohumila Hrabala  
(dříve ZŠ Na Korábě)

 598.   Libeň, Krejčího 1/350,  
ZŠ Bohumila Hrabala  
(dříve ZŠ Na Korábě)

 599.   Libeň, Nad Rokoskou 7/111, 
PB - Vyšší odborná škola 
a Střední škola  
managementu, s.r.o.

 600.   Libeň, Nad Rokoskou 7/111, 
PB - Vyšší odborná škola 
a Střední škola  
managementu, s.r.o. 

 601.   Kobylisy, Klapkova 25/156 , 
Základní umělecká škola 

 602.   Kobylisy,  
U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

 603.   Kobylisy,  
U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

 604.   Libeň, Bedřichovská 1/1960, 
ZŠ Na Slovance

 605.   Libeň, Pod Vodárenskou věží 
1/1999, Fyzikální ústav AV ČR

 606.   Libeň, Bedřichovská 1/1960, 
ZŠ Na Slovance

 607.   Kobylisy, Chabařovická 
4/1125, OU a PŠ 

 608.   Kobylisy, Chabařovická 
4/1125, OU a PŠ 

 609.  Kobylisy,  
Burešova 14/1130, ZŠ

 610.  Kobylisy,  
Burešova 14/1130, ZŠ

 611.  Kobylisy,  
Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

 612.   Kobylisy,  
Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

 613.   Kobylisy,  
Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

 614.   Kobylisy,  
Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

 615.   Kobylisy,  
Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

 616.   Kobylisy,  
Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

 617.   Střížkov,  
Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

 618.  Střížkov,  
Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

 619.  Kobylisy,  
Žernosecká 3/1597, ZŠ

 620.  Kobylisy,  
Žernosecká 3/1597, ZŠ

 621.  Kobylisy, Kubíkova 11/1698, 
Domov pro seniory Ďáblice

 622.  Kobylisy,  
Žernosecká 3/1597, ZŠ

 623.  Kobylisy,  
Burešova 14/1130, ZŠ 

 624.  Kobylisy,  
Burešova 14/1130, ZŠ 

 625.  Kobylisy,  
Burešova 14/1130, ZŠ 

 626.  Kobylisy,  
Burešova 14/1130, ZŠ

 627.  Kobylisy,  
U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

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

 629.  Kobylisy,  
U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

 630.  Kobylisy, Klapkova 25/156 , 
Základní umělecká škola 

 631.  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 
 632.  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
 633.  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
 634.  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
 635.  Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
 636.  Kobylisy,  

Hovorčovická 11/1281, ZŠ
 637.  Kobylisy, Přemyšlenská 

15/1102, Dům dětí a mládeže
 638.  Kobylisy,  

Hovorčovická 11/1281, ZŠ
 639.  Kobylisy,  

Hovorčovická 11/1281, ZŠ
 640.  Kobylisy, Mirovická 19/1027, 

Domov pro seniory Kobylisy

 641.  Kobylisy,  
Hovorčovická 11/1281, ZŠ

 642.  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
 643.  Bohnice, Na Hranicích 18/674, 

Domov pro seniory  
„Slunečnice‟

 644.  Bohnice, Na Hranicích 18/674, 
Domov pro seniory  
„Slunečnice‟

 645.  Bohnice, Na Hranicích 18/674, 
Domov pro seniory  
„Slunečnice‟

 646.  Bohnice, Hlivická 1/400,  
Gymnázium Ústavní

 647.  Bohnice, Hlivická 1/400,  
Gymnázium Ústavní

 648.  Bohnice, Hlivická 1/400,  
Gymnázium Ústavní

 649.  Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
 650.  Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
 651.  Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
 652.  Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
 653.  Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ 

Ústavní
 654.  Bohnice,  

Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
 655.  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
 656.  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
 657.  Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
 658.  Bohnice,  

Na Bendovce 20/186, ZŠ
 659.  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
 660.  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
 661.  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
 662.  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
 663.  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
 664.  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
 665.  Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
 666.  Bohnice,  

Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
 667.  Bohnice,  

Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
 668.  Troja, Svídnická 1a/599,  

ZŠ Mazurská
 669.  Troja, Svídnická 1a/599,  

ZŠ Mazurská
 670.  Troja, Svídnická 1a/599,  

ZŠ Mazurská
 671.  Troja, Svídnická 1a/599,  

ZŠ Mazurská
672.    Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

počet volebních okrsků celkem: 108
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Volby, pozvánky

Webová aplikace pomůže 
občanům při hlasování

Tak jako před senátními volbami Městská 

část Praha 8 připravila webovou aplikaci, 

která spoluobčanům pomůže nalézt nejkrat-

ší cestu k volební urně. A to doslova. Stačí 

pouze vyplnit adresu trvalého bydliště a zvo-

lit preferovaný způsob dopravy k volbám. 

Aplikace vám poté sama zjistí číslo volebního 

okrsku, jeho polohu na mapě a doporučí nej-

kratší cestu. Vše najdete na stránkách www.

praha8.cz. 

Mezi zobrazenými informacemi nechybí ani 

vzdálenost do cíle a panoramatická fotografie 

volebního místa. Věříme, že vám tato praktická 

aplikace pomůže lépe se zorientovat a zpříjem-

ní vám vyhledávání informací o prezidentských 

volbách. -red-

Aplikaci naleznete na oficiálních stránkách městské části
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Výročí

Nově narozené děti

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům 
blahopřejeme. V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této  
rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36,  
e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.

Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí,  
které nejsou starší dva měsíce.  

Jubilea

leDeN 2013

n  Dne 4. ledna 2013 oslavil p. Ing. Jaroslav Jiřinec 
85. narozeniny. Přeji mnoho zdraví a životního elánu, 
Marta.

n  Dne 15. ledna oslaví  naše milá maminka paní 
Jarmila Brejšková své 80. narozeniny. Hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přejí 
manžel, dcera a syn s rodinou.‟

n  Paní Jarmila Sommerová z Libně slaví dne 19. ledna 
své třiadevadesáté narozeniny. K této příležitosti bych 
své mamce za stále projevovanou neumírající lásku, 
vstřícnost a pochopení popřál mnoho prosluněných 
dní, zdraví a optimismu do dalších let.

n  Manželé Zdeňka a Jiří Weisovi slaví dne 26. ledna 
2013, 50 let společného života.

n  Dne 30. ledna 2013 oslaví 
své 80. narozeniny paní 
Bohumila Staszyňská. 
Hodně zdraví, štěstí, 
pohody a životního elánu 
do dalších let Ti přejí dcery 
Renda a Naďa, vnoučata 
a pravnoučata. Máme Tě 
všichni moc rádi. 

n  Dne 26. ledna 2013 
oslaví naši skvělí rodiče 
Helena a Jindřich 
Jírovi 50 let společného 
života. Blahopřejí dcery 
s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata. Máme Vás 
rádi.

PROSINeC 2012

n  Manželé  
Ing. Josef a Marie 
Vítkovi oslavili 
v prosinci 50 let 
společného života. 

lISTOPAD 2012

n  Manželé Vencelidesovi oslavili 7. listopadu 2O12 
55 let společného života a uzavřeli šťastné 
a spokojené manželství.

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.

ČeRVeN 2012

Rosová Zuzana 

ČeRVeNeC 2012

Szakál Václav 

SRPeN 2012

lamková eva

leško Matyáš

Šimková Karolína

ZáŘí 2012

Ignác Jan

Jordanová Štěpánka

Klečák František

Oslej Šimon 

Štefka Martin

Zeizingerová Vilma

ŘíJeN 2012

Fiala Jakub

Chroustová Veronika

Jakobe Oliver

Novák Filip

Macek Viktor

Pánková Kristýna

Pavlíček Antonín

Tatranská Natálie

lISTOPAD 2012

Altmanová Klára

Čadková Natálie

Dvořák eduard

Hájková Anežka

Hnátková Veronika

Kopic Filip

Popp Patrik 

Teplá Tereza
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Pozvánky
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Zábava

Sudoku (snadné)

3 9 7

16

3 2 8

6 54 8

4 698 5

5 78 6

5 6 8

49

9 1 2

luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Zveme vás na starobohnické těšení

Výherci, kteří obdrží dárkový poukaz na tréninkový kemp v Beachklubu Ládví 
pro jednu osobu, jsou: Kateřina Rojíková (Praha 8), Robert Trnka (Praha 8), 
Pavla Nováková (Praha 8), Eva Bihelerová (Praha 8) a Jaroslava Loudová 
(Praha 8)

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

Tři vylosovaní výherci obdrží dárkové  
balení trojice knih vzpomínek významných 
obyvatel Prahy 8 – Válečné osudy.  
Komplet vydaný odborem kultury ÚMČ Praha 8 
obsahuje knihy: Vasil Dulov: Na frontu přes gulag; 
MUDr. Josef Hercz: Legionář a lékař;  
Vladimír Palička: Pod pancířem tanku.
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MAlíŘ – lAKÝRNíK. ŠTUKOVáNí 
A TAPeTáŘSKé PRáCe.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz

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

PROVeDU lAKÝRNICKé 
A MAlíŘSKé PRáCe.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

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

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

ŘeZ, KáCeNí, VáZáNí STROMů, 
práce ve výškách, realizace a údržby 
zahrad. Dendrologické průzkumy, 
sadové úpravy, projektová 
dokumentace. 

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

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

eleKTRIKáŘ S Žl, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 44 05 51. 

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

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

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

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

ČAlOUNICTVí, MATRACe  
NA MíRU, KOŽeNKy, POTAHOVé 
láTKy, MOlITANy a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,  
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 724 060 603.

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

PŘíPRAVNé PŘIJíMACí 
ZKOUŠKy „ZKUS SI TO‟ pro žáky 
5. roč.- každý pátek od 5. 10. 2012,  
15 – 18 hod. v ZŠ Špitálská 789, 
P-9, M-Vysočanská.  
Info.: 724 512 382. 

ÚČeTNICTVí, MZDy, DPH, 
přiznání, zastup. na úřadech.  
Tel.: 607 534 177. 

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

ŽeHleNí VČeTNĚ DOPRAVy. Tel.: 
608 221 626, www.zehleniplus.cz.

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

HODINOVÝ MANŽel. Provedu 
práce elektro, voda a další. Mám  
40 let praxe. Tel.: 602 366 135. 

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

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

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

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

MASáŽe –ŠIMůNKOVA 4, záda  
+ šíje 250 Kč. Tel.: 737 717 719. 

20 KM OD PRAHy U STARé 
BOleSlAVI prodám stavební 
parcelu 1200 m2, cena 850,- Kč/m2. 
Tel.: 602 312 212, 602 215 014. 

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

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

www.ucetnictvi.simaichl.cz. 
Vedení účetnictví a daň.evidence 
vč.daní. Tel.: 608 861 323.

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

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

TRUHláŘSTVí, výroba kuch.
linek, vestavěných skříní, výroba, 
montáže, opravy nábytku, výroba 
pergol. Tel.: 775 130 866.  

SeŘíZeNí PlASTOVÝCH OKeN, 
renovace kuchyňských linek, montáž 
a výroba nábytku, oprava nábytku. 
Tel.: 774 443 485. 

MASáŽe OD MASéRA  
40 min. záda, šíje 200 Kč, 60 min. 
celková 250 Kč, 90 min. 350 Kč.  
Tel.: 602 876 864. 

ANTIKVARIáT – Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv. obrázky, grafiku, 
čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.

PRODáVáTe NeBO 
PRONAJíMáTe NeMOVITOST? 
V realitách pracuji 7 let.  
Mám hodně spokojených klientů. 
Nabízím nezávaznou schůzku. 
Kvalitní servis! Ing. Ivona Gavorová. 
Tel.: 603 957 987.  
ivona.gavorova@re-max.cz. 

HlíDáNí DĚTí lIBeŇ. Tel.: 
724 252 722. salaca@seznam.cz. 

KOUPíM FelICII, FABII, 
OCTAVII, i nepojízdnou.  
Tel.: 602 123 253. 

ČISTíMe KOBeRCe, postele, 
matrace, sedačky, křesla a židle 
mokrou metodou profi stroji 
Kärcher. Domácnosti i firmy. 
Cena od 15 Kč/m2. Větší plochy 
dohodou. Doprava Praha 8 ZDARMA. 
Objednávky na tel.: 777 717 818. 
www.cistimekoberce.cz 

!! VyKlIDíMe VáŠ ByT, SKleP, 
POZůSTAlOSTI, ODVOZ  
starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 22 78 40. 

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

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

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

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

JAZyK. ŠKOlA V BOHNICíCH 
HleDá SeKReTáŘKU. Nabídky 
s CV zasílejte na:job@irislingua.cz.

PŘIJMU PRODAVAČKU DO 
TABáKU. Praha 8 Bohnice.  
Tel.: 774 424 606. 

TRUHláŘ – VÝROBA NOVéHO, 
OPRAVy STARŠíHO A ReNOVACe 
STAROŽITNéHO NáByTKU.  
Tel.: 724 335 197. 

NADACe B. MARTINů PŘIJMe 
na zkrácený úvazek paní na úklid 
kanceláří v Kobylisích. Nástup 
od 1.4. 2013. Tel.: 601 584 787. 
e-mail.: nadace@martinu.cz. 

ZUBNí ORDINACe MUDr. Z. 
Střelcové ve Vysočanské poliklinice 
přijímá nové pacienty. Nabízí 
komplexní vyšetření chrupu 
s následným léčebným plánem, 
ošetřování dětí estetickou 
stomatologií, vyhotovování 
protetických výrobků, smlouvy 
s pojišťovnami. Tel.: 266 006 189. 

PŘíMÝ ZáJeMCe KOUPí dva byty 
v Praze 2, 3, 8, 10, 11 – menší 
1 – 2 + 1 a větší 3 – 4 + 1. Platba 
hotově, na vystěhování nespěchám. 
Lze i zadlužený nebo před 
prrivatizací. Tel.: 775 733 815. 

KOUPíM ByT do velikosti 90m2  
na Praze 8, případně i blízkém okolí. 
Pouze solidní jednání.  
V případě dohody platím ihned.  
Tel.: 777 985 460.  Nejsem RK. 

ŽAlUZIe, ROleTy, PlISé, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dveří, 
silikonové těsnění. Petříček,  
tel.: 606 350 270, 286 884 339.  
www.zaluzie-rolety-praha8.cz. 
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ČIŠTĚNí KOBeRCů a čalouněného 
nábytku extrakční metodou. 
Zkušenosti, slušné jednání.  
Tel.: 602 877 566.

ÚKlIDOVá FIRMA, úklid po 
malování a rekonstrukci. Tel.: 
602 877 566. www.chciuklidit.cz. 

ODKlíZeNí SNĚHU naší sněhovou 
frézou. Odklízíme  z rovných 
ploch velikosti nad 300m2. Tel.: 
724 006 275. 

NABíZíM VÝPOMOC 
V DOMáCNOSTI, hlídání dětí nebo 
péči o seniory. Spolehlivě, s ŽL,  
ŘP a vl. vozem. Tel.: 734 114 867.

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

KOMPleTNí ZPRACOVáNí 
RUKOPISU, grafologický  
rozbor osobnosti, konzultace.  
Tel.: 606 611 963. 

MASáŽe láDVí – klasické, 
lávovými kameny, lifting obličeje, 
celulitida, baňky, Dornova metoda, 
kineziotaping. Tel.: 284 688 918, 
608 056 067. 

PROVáDíMe VyKlíZeCí PRáCe, 
stěhování všeho druhu,  
odklid sněhu, malířskolakýrnické 
práce, zednické a bourací práce.  
daniellg@email.cz.  
Tel.: 773 176 317, 725 166 632.

HleDáMe GARS. až 4+1  
v Praze do 14.000,- Kč vč. popl. 
Tel.: 603 257 202.

HleDáM ByT pro 2 osoby v Praze, 
především u dobré MHD do 12.000,-  
Kč i s poplatky. Za nabídky předem 
velice děkuji. Tel.: 605 845 088. 

NABíZíM PRONáJeM DVOU 
ByTů v Praze 8. 1+kk za 8 500 Kč  
a 2+kk za 10 000 Kč se všemi 
poplatky. Tel.: 777 640 390. 

DĚTSKÝ BAZáReK A VINOTéKA 
Na Korábě po-pá 13 – 18 hoh.  
Roh ul. Na Korábě  
a Chlumčanského 2, P-8.  

CCA 8.000,- ZAPl. za zlatou 
ruskou minci 10 Rb., min. 6.000,- 
za st.svatovacl. dukát. Koup. st. 
stř. předměty, zl. šperky atd. kval. 
obrazy čs. mistrů. INTERANTIK 
Pha 9, Pod pekárnami 3. Tel.: 
283 893 334, 605 829 440. Nákup 
út až pátek.  

UČíM NĚMeCKy A1 – C1, 
doučování k maturitě, mezinár. 
zkouškám. Tel.: 739 047 631. 

KáCeNí A ŘeZ rizikových stromů 
stromolezeckou technikou.  
Tel.: 606 527 091. 

KOSMeTICKé OŠeTĚNí 
GAlVANICKOU  ŽeHlIČKOU  
pro vyhlazení a vyčištění pleti.  
Nyní za zaváděcí cenu 600,- Kč. 
Karlín. Tel.: 602 288 444. 

GARáŽOVé KRyTé STáNí 
k pronájmu v ul. Křižíkova.  
Tel.: 602 288 444. 

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

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

POČíTAČe SeRVIS, PRODeJ. 
Opravy a prodej software, hardwa-
re, domácího elektra, připojení k in-
ternetu pro domácnosti i firmy. Po 
dohodě práce u zákazníka. Adresa: 
Lublinská 13, Bohnice, naproti Pen-
nymarketu. Otevřeno: po-pá 13-19. 
Tel.: 240 200 282, e-mail:  
obchod@rooster.cz, www.rooster.cz.
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