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Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan
Pro novou zeleň, sport a rekreaci chce město využít zhruba 60 hektarů tamních pozemků
Za lukrativní parcely na Rohanském ostrově
dostane pražský magistrát 1,69 miliardy korun.
Částku nabídlo ve výběrovém řízení Konsorcium Rohan, za nímž stojí společnost Sekyra
Group. Členové hodnotící komise doporučili
městské radě, aby tuto firmu vyhlásila vítězem
soutěže. Rada by měla rozhodnout 19. června.
Tendr byl vypsán na 200 tisíc metrů čtverečních
parcel, vítězná nabídka činí 8567 korun za metr
čtvereční. Tato cena ale ještě nemusí být definitivní.
Komise totiž radě města doporučila, aby si ještě
před konečným vyhlášením výsledků soutěže
nechala vypracovat aktuální posudek tržní ceny parcel. Město má nyní k dispozici jen asi dva roky staré
posouzení. „Nabídnutá cena starý posudek převyšuje, ale je třeba zjistit, jak se ceny vyvinuly a zda by

město nemohlo za pozemky získat ještě více peněz.
Pokud ano, vypsalo by se nové výběrové řízení,“
vysvětlila Markéta Reedová, náměstkyně primátora
a členka hodnotící komise. Na Rohanském ostrově
má vyrůst nové městské centrum s obytnými
domy, službami, hotely, kancelářemi i zelení.
Vítěz získá pozemky nejdříve do pronájmu, město
je prodá až po kolaudaci postavených budov, když
firma dodrží termíny a podmínky.
„Rohanský ostrov patří v rámci Prahy k pěti
největším rozvojovým územím, které během
následujících deseti až patnácti let změní tvář
Prahy,“ řekl Tomáš Jandík, analytik mezinárodní
realitní společnosti DTZ.
Rohanský ostrov, který ovšem ostrovem není,
na Vltavě vznikl po roce 1550 na místě starého

říčního nánosu. Při regulaci vltavského pobřeží
byl částečně spojen s karlínským územím a na
východě splynul s Libeňským ostrovem. Současný název je odvozen od jména pražského radního a tesařského mistra Josefa Rohana, který si
toto území koupil v polovině XIX. století.
V podstatě jde o pravý břeh Vltavy od Hlávkova
mostu, kde ovšem už stojí, respektive buduje
se Prague River City společnosti Europolis se
známými budovami Danube House a Nile House,
až k Palmovce a Libeňskému mostu. Celé toto protáhlé území bylo stejně jako Karlín, k němuž patří,
poničeno v srpnu 2002 katastrofální povodní. Její
následky už dnes ale skoro nejsou znát a nyní již
tuto čtvrť chrání před případným opakováním
takové přírodní katastrofy protipovodňové zábrany

– přinejmenším většina parcel, které město v soutěži
nabídlo, je takto chráněno. Ve hře je pochopitelně
i atraktivní poloha pozemku, který je nedaleko
páteřní komunikace této části Prahy, Sokolovské
ulice, a hlavně poblíž centra metropole, s nímž je
mj. spojen i trasou metra B.
Soutěž o zhruba 200 tisíc metrů čtverečních
Rohanského ostrova proto byla obeslána velmi
silně. Jde o jedinou takto rozsáhlou lokalitu,
kterou je možné takto velkoryse rozvíjet.
Do výběrového řízení se přihlásilo 17 uchazečů.
V prvním kole se hodnotily formální náležitosti
nabídek a urbanistické studie. Do druhého kola
postoupily tři firmy, které splnily všechny
podmínky a zároveň je favorizoval útvar rozvoje
města.
Pokračování na str. 6

Vážení
spoluobčané,

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8

Foto: M. Mařatka

právě držíte v ruce poslední číslo novin Osmička. Ale
nelekejte se. O pravidelné
informace z dění na území
osmé městské části nepřijdete. Od příštího měsíce
Vám totiž nabídneme zcela nový „produkt“, který
by měl u naprosté většiny čtenářů najít pozitivní
odezvu. Noviny Osmička se mění na časopis.
Ke zmíněnému kroku nás přinutily nejen
připomínky ze strany občanů, ale také určitá
zastaralost, kterou současná podoba Osmičky zcela jistě má. Vždyť v této podobě vychází již hezkou
řádku let. Každé periodikum, například největší
deníky nevyjímaje, občas přichází se změnami
grafické podoby. Chtějí tak čtenáře nalákat, nabídnout jim modernější, praktičtější či přehlednější
provedení. Právě toto jsou hlavní důvody změny.
Nový, menší formát Osmičky se Vám nepochybně
bude číst pohodlněji, nebudete muset složitě
převracet velké stránky, což je praktičtější například ve vozech městské hromadné dopravy.
Tématické řazení stránek zvýší přehlednost.
Informace z oblastí života, které Vás nejvíce zajímají, naleznete mnohem snáz. Přibude i zábava,
křížovka, soutěže.
Řada z Vás si jistě řekne, že každé takové zkvalitnění přijde na spoustu peněz. Růst nákladů ale není
nijak dramatický. Naopak. Zkušenosti z ostatních
městských částí, které k podobnému kroku přistoupily, svědčí o značném nárůstu příjmů z inzerce,
aniž by se musel zvyšovat její objem. Z hlediska
rozpočtu by tak k celkovému zvýšení výdajů
rozhodně nemělo dojít.
Věřím, že za měsíc novou Osmičku přijmete jako
příjemnou změnu. A protože nic není dokonalé,
redakce jistě ráda přivítá a případně i zohlední
každý Váš návrh, který by znamenal další posun
Vašeho časopisu na ještě vyšší příčky.
Krásné léto plné slunce Vám přeje

Základní kámen pomníku Operaci Anthropoid slavnostně odhalili starosta MČ Praha 8 Josef
Nosek, ředitel VHÚ Praha plk. Aleš Knížek a místostarostka MČ Praha 8 Vladimíra Ludková.
Stalo se tak na minutu přesně byl po 66 letech. Pomník má označovat místo, kde byl československými parašutisty uskutečněn jeden z nejvýznamnějších činů druhého odboje. Atentát by se však nikdy nemohl uskutečnit bez pomoci řady příslušníků domácího odboje na jejichž činnost
má pomník rovněž upomínat. Samotný pomník by měl být umístěn na základě výsledků soutěže příští rok.
Pokračování na straně 3

ZÁKLADNÍ KÁMEN

Projekt výstavby Domu sociálních služeb se rozjíždí
Osmá městská část zamýšlí postavit nový Dům
sociálních služeb, který nahradí stávající nevyhovující budovu v ulici Na Dlážděnce. Nový objekt
zahrne službu krátkodobých pobytů „Dům sociálních služeb“ pro 21 klientů a novou službu
dlouhodobých pobytů „Domov pro seniory se
zvláštním určením“ pro 30 klientů s diagnózou
demence. Celková kapacita má být 51 lůžek.
„Nový objekt je pro nás nutností ze dvou důvodů:
nevyhovující technický stav stávajícího zařízení v ulici
Na Dlážděnce - absence výtahu, ba-riérovost, stísněné
prostory či absence zázemí pro personál, a za druhé
nedostatečná kapacita lůžek u stále poptávanější
sociální služby péče o osoby s demencí. Projekt nám
umožní reagovat na zvyšující se poptávku po specializované péči u seniorů a dále nám umožní zařízení
koncipovat v souladu s moderními trendy péče
o osoby se stařeckou, Alzheimerovou či jinou

demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejichž
situace vyžaduje pomoc druhé osoby,“ vysvětlila zástupkyně starosty Vladimíra Ludková. Podle ní právě
tito lidé v současné době hledají umístění nejhůře,
lůžka pro tuto službu chybí a jejich potřeba bude navíc
s ohledem na stárnutí populace stále naléhavější.
Absence lůžek nutí nejbližší hledat v mimopražských
zařízeních, což není rozhodně ideální.
Městská část Praha 8 se k tomuto kroku rozhodla,
přestože patří v oblasti sociálních služeb k pražské
špičce – zřizuje totiž velmi známé Gerontologické
centrum Praha a dále Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb, jehož součástí je stávající zařízení
Domu sociálních služeb.
Dům sociálních služeb by měla být dvoupatrová
stavba, pravděpodobně ve tvaru širokého U, přičemž
první podlaží bude sloužit 21 klientům stávajícího
Domu sociálních služeb Na Dlážděnce – jedná se

o takzvané odlehčovací služby, to znamená přechodné
pobyty (dočasná pomoc pečujícím rodinám). Druhé
patro bude určené Domovu seniorů se zvláštním
určením, kde bude uzavřené oddělení se specializovanou péčí pro osoby s těžší formou demence. Z tohoto patra bude přístupná terasa, a to i pro špatně se
pohybující či ležící klienty. Součástí objektu se stane
i vyvařovna s kapacitou zhruba 200 obědů, která bude
vařit i pro klienty terénní pečovatelské služby a okolní
obyvatele. Rada MČ Praha 8 vypsala soutěž na veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace.
Nabídky bylo možné zasílat do 2. června. Předmětem
zakázky bylo vypracování projektové dokumentace
pro územní řízení a pro stavební povolení, to znamená
včetně architektonické a urbanistické studie, zajištění
stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru.
-hš-

ČERVEN 2008

STRANA 2

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
ČERVEN 2008
Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás
dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
17. 6.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 24. 6.
Petra Slezáka – Urxova
17. 6.
Pernerova – Sovova
24. 6.
Pod Labuťkou – Prosecká
17. 6.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
24. 6.
Nad Rokoskou
27. 5.
Ke Stírce - Na Stírce
17. 6.
Kubišova - Vlachovky
24. 6.
U Slovanky – Dolejškova
25. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
18. 6.
Kubíkova - u DD
18. 6.
Havránkova – Šimůnkova
25. 6.
Kurkova
18. 6.
Šiškova
25. 6.
V Mezihoří
18. 6.
Na Pěšinách - Pod Statky
25. 6.
Písečná - K Sadu
12. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
19. 6.
Třeboradická
26. 6.
Podhajská pole (parkoviště)
12. 6.
Gdaňská
19. 6.
Hnězdenská (parkoviště)
26. 6.
Mazurská (u trafostanice)
19. 6.
Řešovská (u Zelenohorské)
26. 6.
Dolákova – Hackerova
12. 6.
Fořtova – Do Údolí
12. 6.
Korycanská – K Ládví
19. 6.
Petra Bezruče - U Pískovny
26. 6.
Pod Vodárenskou věží – Společná
17. 6.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
24. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
18. 6.
Braunerova – Konšelská
25. 6.
Nad Popelářkou
18. 6.
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
25. 6.
Lindavská
12. 6.
U Pekařky (sloup VO č. 8)
19. 6.
Chaberská – Líbeznická
26. 6.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány
již během dne, který předchází dni uvedenému
v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny
budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků
adresujte na e−mail: ipodec@ipodec.cz. Úplný
seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad najdete na www.praha8.cz.

Nová vyhláška o čistotě začne platit od července
Obecně závaznou vyhlášku o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných prostranstvích
(vyhláška o čistotě) schválilo pražské zastupitelstvo. Účinnosti nabude 1. července 2008.
V tomto novém právním předpisu hl. m. Prahy,
který nahrazuje již zastaralou vyhlášku o čistotě
na území metropole z roku 1980, je popsáno, co
je považováno za znečištění ulic – například
odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret,
žvýkaček a zbytků potravin, mimo jiné i odpad
z údržby zeleně a také plakáty a reklamy

umístěné mimo plochy k tomu určené. Tento
předpis neřeší ale například grafitti, neboť to
spadá pod zvláštní zákon. Dále tam není řešena
ani problematika schůdnosti a sjízdnosti, protože
sníh a náledí nelze považovat za znečištění.
Vyhláška dále stanovuje zásady zajišťování
udržování čistoty: kdo veřejné prostranství
znečistí, bude povinen jej neprodleně uklidit,
další povinnosti ukládá provozovatelům různých
akcí, dopravcům Pražské integrované dopravy,
vlastníkům uličních stromořadí a tak dále.

Popelnicím a kontejnerům v ulicích města odzvonilo
V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 – 2010 se hledají nové způsoby, jak zvyšovat čistotu na pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích na území hlavního města. Jednou z priorit je umístění sběrných nádob mimo
pozemní komunikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané osoby nemohly manipulovat s obsahem sběrných nádob, nedocházelo
k odkládání odpadů v okolí sběrné nádoby a k poškozování sběrných nádob. Dalším
významným důvodem pro umístění sběrných nádob do objektu vlastníka jsou nepříznivé povětrnostní klimatické podmínky, jako byla např. vichřice EMMA, při které
některé sběrné nádoby neumístěné v objektech poškodily zaparkovaná auta.
Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová družstva, společenství vlastníků)
má povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6 písm. b) obecně závazné
vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), do
domovního vybavení v souladu se zvláštními předpisy (Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999
Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze,
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené do
systému města - Pražské služby, a.s., IPODEC – Čisté město, a.s., AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o., KOMWAG, podnik čistoty a údržba města, a.s. Svoz směsného komunálního odpadu od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo
jiné společnosti .A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA plus, s.r.o., REMONDIS, spol. s r.o., ASP služby, spol. s r.o., VAN GANSEWINKEL, a.s., České sběrné
suroviny, a.s., RUMPOLD s.r.o. Žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku
s umístěním sběrných nádob na směsný komunální odpad mimo domovní
vybavení. V současné době proto některé svozové společnosti vyzvaly živnostníky a podnikatele, jejichž sběrné nádoby jsou umístěny na pozemní komunikaci
nebo na veřejném prostranství na území Prahy bez písemného povolení silničního správního úřadu ÚMČ Praha 1 – 22 (dále jen „úřad“), aby sběrné nádoby umístili, stejně jako vlastník objektu, do domovního vybavení nebo kontejnerových stání. Pokud nemají povolení úřadu, porušují ustanovení § 25 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“). Porušením zákona je spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo
správní delikt (právnická osoba), protože užívají v rozporu s ustanovením § 25
odst. 1 silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo
k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené
v povolení zvláštního užívání (§ 25 odst.2 zákona). Za tato porušení může být
úřadem uložena pokuta.
Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité
zjednání nápravy tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, popelnice) bude odstraněna z chodníků a ulic na území hl. m. Prahy v souladu s platnou legislativou.
Odbor ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy

Pozor na inzeráty typu:
KOUPÍM NÁJEMNÍ
SMLOUVU V TOMTO DOMĚ
ZN. PŘED PRIVATIZACÍ

Osmička získala
významné ocenění
Noviny Městské části Praha 8 Osmička získaly
poprvé v historii ocenění v soutěži Zlatý středník, kterou pořádá PR Klub.
Jde o tradiční akci, ve které se utkávají tištěná
periodika v deseti kategoriích. Osmička se umístila
těsně pod stupni vítězů v kategorii Nejlepší časopis
státní, veřejné a neziskové sféry. Radniční noviny
získaly ocenění TOP RATED za vysoce profesionální zpracování a podobu, a to společně s periodiky Brna, Mostu, Opavy a Třešti.
-tk-

Dodržování vyhlášky budou kontrolovat městští
strážníci v rámci své běžné činnosti. Za porušení
lze uložit na místě blokovou pokutu až tisíc
korun, v případném správním řízení může postih
za vážný přestupek dosáhnout až 30 tisíc korun
(podle zákona o přestupcích). Až jeden milion
korun ale může hrozit podle zákona o hl. m. Praze
právnické osobě nebo podnikateli, který při
výkonu své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství.
-jf-

Technická správa komunikací
dokončila opravu Vítkovy ulice
v úseku Sokolovská – Pobřežní. „Kompletně proběhla sanace podloží, po dohodě s památkáři zůstala zachována dlažba stejně jako v úseku Sokolovská –
Křižíkova,“ sdělil radní Prahy 8 Tomáš Mrázek. V ulici vznikly i chodníky
s mozaikovou dlažbou a nové zálivy na parkování.
-tk-

VÍTKOVA OPRAVENA

Centrum krizové intervence
v bohnické léčebně opět funguje
Centrum krizové intervence v Psychiatrické léčebně Bohnice obnovilo svůj provoz
v původním rozsahu. Praha a ministerstvo zdravotnictví tak splnily slib, že se společně
zasadí o obnovení provozu centra
a dorovnají provozní ztráty, které ročně
představují částku 3,5 milionu korun,
Praha se bude podílet částkou 1,5 milionu, ministerstvo částkou dva miliony.
Centrum krizové intervence omezilo
služby od loňského června z rozhodnutí
bývalého ředitele léčebny Ivana Davida,
který jako důvod uvedl nedostatek
financí. Centrum tak přestalo fungovat
jako ambulantní pohotovostní zařízení,
protože byla zrušena lůžková část, zredukována pracovní doba a krizová telefonní linka
zůstala v provozu jen v pracovní době, nikoli čtyřiadvacet hodin denně.
-tk-

Proces prodeje bytových domů je v plném proudu.
V současné době jsou obesíláni oprávnění nájemci
v bytových domech v Libni a v Kobylisích. Zároveň
se ale objevilo mnoho velmi „výhodných“ nabídek
dosavadním nájemníkům na přenechání nájemní
smlouvy, „výhodného“ úvěrování a tak podobně.
„Chtěl bych všechny obyvatele důrazně varovat, že
přenechání nájemní smlouvy může být nelegální a může
skončit až výpovědí z nájmu bytu, a tudíž ztráty možnosti účastnit se prodeje,“ řekl předseda Bytové komise
RMČ Praha 8 Ondřej Gros.
Prodej bytových domů je nastaven tak, aby se jej účastnili dosavadní oprávnění nájemci bytů – tedy ti, kteří
mají platnou nájemní smlouvu a nemají dluhy vůči
Městské části Praha 8. Ceny, za které jsou domy
nabízeny zatím v Libni a Kobylisích, jsou pro obyvatele
těchto objektů skutečně velmi férové, není tedy divu, že
se zvedl zájem všech možných spekulantů o jakýkoli
způsob participace na procesu prodeje.
Tito lidé jsou schopni nabízet příslovečné „modré
z nebe“, ale následky mohou být skličující. „Proto radím
všem, kteří byli osloveni dopisem ze strany MČ Praha 8
k projevení zájmu o koupi svého domu, aby vzali rozum
do hrsti a nenechali se zlákat na první pohled výhodnými
nabídkami. Na druhé straně zároveň musím varovat i ty,
kteří mohou být oslovováni od dosavadních nájemců,
kteří by rádi zpeněžili svoji šanci ještě před samotným
prodejem domu, že převod nájemní smlouvy na třetí
osobu je prakticky nemožný a představuje vysoké riziko
podvodu. Přijít o peníze i slibovanou střechu nad hlavou
bývá velmi kruté,“ prohlásil Gros.
Městská část Praha 8 má zájem, aby prodej domů
proběhl bez zádrhelů a ke spokojenosti nájemníků, kteří
se stanou družstevníky - majiteli bytových domů. K tomu
je třeba i rozumný přístup všech, kterých se prodeje
týkají.
-tk-
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Praha 8 hospodařila
v roce 2007 s přebytkem
Zastupitelstvo osmé městské části schválilo
zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření MČ
Praha 8 za rok 2007. Ze závěrečného účtu
vyplývá, že hospodaření městské části skončilo
přebytkem 6,442 milionu korun. „Příjmy za rok
2007 byly ve výši 807,365 milionu korun, výdaje
ve výši 800,923 milionu korun,“ dodal radní
Pavel Penk.
-hšŠkoly pokračují
v investicích
Další školy Prahy 8 vybaví své prostory novými
prvky. Rada osmé městské části proto schválila
převody finančních prostředků škol z rezervních
do investičních fondů. Mateřská škola Poznaňská
tak zakoupí multifunkční hrací patro, na školní
zahradě MŠ Na Pěšinách přibude lezecký tunel
a na zahradě MŠ Lešenská věž s lezeckým nástupem a skluzavkou. Investici do opravy části
sociálních zařízení plánuje na prázdninové měsíce
i ZŠ Žernosecká.
-hšPoliklinika v Mazurské
bude mít nový výtah
V objektu polikliniky Mazurská na bohnickém
sídlišti bude do konce roku umístěn nový velký
osobní výtah. Rada MČ Praha 8 vybrala doda-

Základní školy snižují svoji energetickou náročnost
Osmá městská část připravuje snížení energetické náročnosti objektů základních škol. Zastupitelstvo v květnu odsouhlasilo uzavření smluv na poskytnutí podpory na spolufinancování projektů se Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se
o základní školy Na Slovance a Mazurská. „Cílem je uspořit energie v objektech obou škol,“ sdělil zástupce starosty Martin Roubíček.
Těmito dvěma školami ale proces nekončí. V minulých dnech v Operačním programu Životní prostředí uspěly také základní školy Žernosecká, Glowackého
a Dolákova. „Byli jsme v našich žádostech stoprocentně úspěšní,“ prohlásil Roubíček.
Projekty jsou spolufinancovány ze zdrojů Fondu soudržnosti EU a právě ze Státního fondu životního prostředí ČR. Například v ZŠ Mazurská se výdaje na snížení
energetické náročnosti odhadují na 22 milionů korun, z toho Fond soudržnosti uhradí přes 14 milionů a Státní fond životního prostředí necelý milion. Zbytek
poskytne MČ Praha 8. U ZŠ Na Slovance jsou náklady zhruba o pětinu nižší.
V rámci snížení energetické náročnosti budou během letošního a příštího roku v ZŠ Na Slovance provedeny stavební úpravy zahrnující výměnu stávajících oken
a dveří, zateplení obvodového pláště a plochých střech či výměnu prosklené stěny tělocvičny. V ZŠ Mazurská se uskuteční výměna výplní otvorů, zateplení
obvodového pláště, zónová regulace otopné soustavy včetně osazení termoregulačních ventilů a umístění rekuperátoru ve školní kuchyni.
-hš,tk-

Předběžné termíny letních
odstávek teplé vody
Pražská teplárenská informuje své zákazníky a obyvatele
dotčených oblastí o předběžných termínech plánovaných
pravidelných letních údržbových prací. Aby tyto práce bylo
možné provádět je nutné dočasně přerušit dodávku teplé vody
do určitých lokalit.
Spolehlivé dodávky tepla v průběhu zimních měsíců vyžadují,
aby byla na zařízeních provedena potřebná údržba a opravy.
Nejvhodnější období jsou letní měsíce, kdy není potřeba vytápění
a kdy dochází pouze k přerušení dodávek tepelné energie pro
výrobu teplé vody.
Za dočasné snížení komfortu bydlení se Pražská teplárenská
svým zákazníkům a návazným odběratelům omlouvá a děkuje za
pochopení. Aktuální informace o odstávkách je možno zjistit na
internetových stránkách www.ptas.cz nebo na telefonním čísle
nonstop dispečinku 266 75 38 50.
-vk-

Předběžné termíny odstávek
Lokality
Předběžný termín od - do
Bohnice
6. 7.- 13. 7.
Bulovka v ulicích
Konšelská,Chlumčanského,
Bulovka,Kašparovo nám.
bez odstávky
Bulovka v ulicích
Karla Hlaváčka, Pod bání
6. 7.- 13. 7.
Čimice
6. 7.- 13. 7.
Ďáblice
6. 7.- 13. 7.
Invalidovna
6. 7.- 13. 7.
Kobylisy
6. 7.- 13. 7.

vatele, který musí zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit realizaci. Investice přijde
MČ Praha 8 na téměř dva miliony korun.
-hšKRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE

Významné výročí - 27. 5. 2008
Dokončení ze strany 1
Základní kámen pomníku Operaci Anthropoid je
označením místa uskutečnění atentátu, které si žádala
veřejnost a především pamětníci. Kámen bude příští rok
doplněn o pomník, jehož podobu vybírala 27. května
odborná porota z došlých návrhů. Na splnění podmínek
soutěže dohlížela advokátní kancelář. Výsledky soutěže
a vítězný návrh budou představeny koncem června, kdy
budou ze strany zadavatele splněny zákonem požadované
náležitosti. Zadavatel, kterým je MČ Praha 8, je rozhodnutím poroty vázán.
-hš-, Foto: M. Mařatka
Iniciátorkou akce
Vladimíra Ludková.

je

místostarostka

Slavnostního aktu byla přítomna řada pamětníků válečné doby.

Čestná stráž.

Výstava 2. světová válka v ulicích Prahy 8 láká mnoho lidí.
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Jakým způsobem by se měla rozšiřovat
cyklistická dopravní síť v Praze 8?
Nové tratě s rozmyslem
a ne pod tlakem aktivistů
Rozvoji cyklistické dopravy v naší městské části říkám jasné ANO. Jakým způsobem? Rozhodně v úzké
spolupráci s magistrátem hlavního města a jeho komisí pro cyklistiku. Tak, aby výstavba cyklostezek
a cyklotras byla koordinována a trasy měly návaznost na celopražskou síť. A především s rozmyslem!
Nesmíme zapomenout na to, že cyklistická doprava je doplňkem a určitou alternativou a ne hlavní formou
dopravy. Tou, ať se nám to líbí nebo ne, v Praze byla, je a vždy zůstane hromadná a individuální automobilová doprava. A také nepodlehnout tlakům různých aktivistů, kteří si z propagace cyklodopravy (přesněji řečeno z propagace svých sdružení) udělali poměrně zajímavý byznys, a kteří slepě věří, že všichni obyvatelé Prahy touží jezdit každý den do práce na kole.
Hlavní město Praha a jednotlivé městské části, tu naší nevyjímaje, jsou k rozvoji cyklodopravy v posledních
letech velmi vstřícné a investice se pohybují v řádech desítek milionů korun. Jen letos jde z rozpočtu města na
výstavbu nových tras a údržbu těch stávajících okolo 40 milionu korun. Na to, že na kole jezdí výrazná minorita
obyvatel Prahy, se jedná o velice slušnou sumu.
Na území Prahy 8 vznikly krásné a především smysluplné trasy. Například hojně využívaná je trať na osmičce
startující u hotelu Hilton, vedoucí přes Rohanský ostrov, ústí Rokytky do Troje a dále podél toku Vltavy. Pokud
někdo z Vás po této trati jel či se jen procházel, určitě mu nemohl uniknout její povrch v úseku okolo psího útulku
v ulici V Zámcích. O tak kvalitním živičném povrchu si velká většina komunikací může nechat jenom zdát….
V závěrečné fázi přípravy je výstavba trasy, která propojí stanici metra Ládví s Ďáblickým a Čimickým hájem
a povede přes Čimice a Bohnice dolů k Vltavě. Přesně takovým trasám, které mají hlavu a patu, dávám zelenou.
A v současné radě městské části najdou vždy podporu.
Tomáš Mrázek, radní MČ Praha 8 za ODS

Klaďme důraz
na ekonomickou návratnost
Na nově otevřeném úseku komunikace v Pobřežní ulici v Karlíně jsou součástí řešení
i pruhy pro cyklisty, které jsou zvýrazněny přímo na vozovce speciální červenou
barvou. Dodatečné zadání projektanty tak reagovalo na kritiku zodpovědných organizací města ze strany občanských sdružení a dalších iniciativ, které se v Praze zasazují
o zrovnoprávnění podmínek pro cyklistickou dopravu. Posledním negativním případem
bylo otevření opraveného Štefánikova mostu, a to bez cyklistického řešení.
Již v roce 2003 usnesení rady města číslo 0544 ukládá, a to konkrétně Odboru městského
investora MHMP a Technické správě komunikací, aby zajišťování přípravy rekonstrukcí
a současně i výstavba komunikací, případě související investiční činnost, vytvářela vhodné
podmínky pro další rozvoj cyklistické dopravy ve městě.
Ano, takovou činnost je možné označit za ekonomicky výhodné vynaložení peněz nás,
daňových poplatníků. Tato nová trasa má z hlediska zajišťování dopravních potřeb obyvatelstva nejen rekreační význam, ale z pohledu nezadržitelného růstu ceny pohonných hmot
vytváří i předpoklad, že tuto cyklistickou trasu bude možné využívat nejen rekreačně, ale
vytváří i určitou alternativu možnosti dopravovat se do zaměstnání, na nákupy a další, a to
pro celou širokou veřejnost a ne jenom pro poměrně úzký okruh cyklistických nadšenců.
Na druhé straně je často v plánu realizace takových cyklistických tras, které mají ryze
rekreační využití, a velmi často jsou budovány za vynaložení takových enormních finančních
nákladů na 1 m2 komunikace, že tato cena překračuje i náklady na nově budované silniční
komunikace, tedy běžné silnice s automobilovou dopravou. V daném okamžiku jde pouze
o obyčejné plýtvání peněz nás všech, tj. všech daňových poplatníků.
Z toho mála lze tedy konstatovat, že veřejné stavby lze realizovat ekonomicky – tedy levně,
ale i neekonomicky, tedy draze, a to by mělo být to hlavní kritérium při plánování a budování
těchto tras. Ano, plánujme a budujme další nové cyklotrasy, ale dávejme důraz na ekonomickou návratnost těchto staveb a hlavně dbejme na širší možnost jejich praktického širokého
využití, než má většina z nich v současné době. Vždyť i finanční možnosti nás daňových
poplatníků nejsou neomezené a rádi bychom si trochu oddechli.
Petr Kilián, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Na kole do práce,
do školy i za zábavou
Foto: M. Mařatka

Podporujete další rozvoj cyklistické dopravní sítě v Praze 8?
(výsledky ankety na stránkách www.praha8.cz)
Ano

(119)

Ne
Nemám názor

(16)
(4)

Rozvíjet ano, ale ve spolupráci
s okolními oblastmi
Podle mého názoru není tato otázka položena správně. Mnohem vhodnější by bylo formulovat otázku:
„Jakým způsobem by se měla rozšiřovat cyklistická dopravní síť v hlavním městě a okolí“? Znamená to
tedy, že budované cyklostezky by měly mít vzájemnou návaznost. Myslíte si, že by se měly utratit peníze
daňových poplatníků za krátké a nesmyslné stezky, které by začínaly a zároveň končily na hranici městského obvodu? Jistě by bylo racionálnější a pro cyklisty příjemnější, kdyby cyklostezky pokračovaly
i za hranicemi obvodu Prahy 8.
Řešení je velmi jednoduché. Stačí, aby se např. pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy vytvořila komise,
složená ze zástupců všech pražských obvodů (popřípadě i ze zástupců Středočeského kraje), která by pak
společně řešila tuto problematiku. Spolupráce je důležitá nejen kvůli propojení cyklostezek, ale i kvůli jejich
financování. V současné době, kdy se pražským obvodům peněz nedostává, je vhodné, aby na budování cyklostezek přispěl i Magistrát hl. města Prahy.
Dojde-li ke splnění výše zmíněných předpokladů, jsem jednoznačně pro budování cyklistické dopravní
sítě. Domnívám se, že to není pouze můj názor, ale i názor mnoha lidí, kteří se v současné době snaží zlepšovat svůj životní styl, a kolo užívají nejen k relaxaci a rekreaci, ale i jako každodenní dopravní prostředek.
Dobudováním cyklostezek zvýšíme nejen bezpečnost samotných cyklistů, ale zároveň rozšíříme jejich znalosti
o kulturních a přírodních zajímavostech, které se často v okolí cyklostezek nacházejí.
Hlavní město Praha, a zvláště pak Praha 8, má díky své členitosti mnohem složitější pozici při budování
cyklostezek, než jiná města v republice. Praha 8 má krásné lokality, např. Bohnické údolí, Ďáblický a Čimický
háj, Bílou skálu pod Bulovkou nebo Libeňský a Rohanský ostrov. Všechny tyto lokality jsou příliš malé, aby
samy o sobě mohly zajistit cyklistům dostatečný prožitek. Proto se musí všechny lokality, které přicházejí
v úvahu, propojit nejen mezi sebou, ale i s lokalitami v jiných obvodech. Krásným příkladem takového propojení by eventuálně mohla být cyklolávka mezi Bohnicemi a Suchdolem.
Co říci závěrem. Rozvoj cyklistické dopravní sítě rozhodně ANO. Ale stejně rozhodně NE jako samostatný obvod. Cílem by měl být provázaný celek cyklostezek v Praze a jejím okolí. Z toho plyne i potřeba finanční
spoluúčasti Magistrátu hl. města Prahy. Chce to jen chtít problém řešit, a ne o něm jako o neřešitelném mluvit. Chce to vůli, ochotu a zájem. Pak bude náš obvod i celá Praha mnohem příjemnějším místem k životu.
Jaromír Petelík, člen komise pro národnostní menšiny RMČ za KSČM

Zapojení cyklistiky do základního systému dopravní obsluhy Prahy patří mezi priority
Strany zelených. Nejedná se samozřejmě o snahu vnutit kolo lidem, kteří jej využívat
nechtějí nebo nemohou. Cílem je vyrovnat možnosti jednotlivých druhů dopravy tak, aby
se jízda na kole stala reálnou alternativou k cestování autem, prostředky hromadné
dopravy a k chůzi.
Vzpomínám si, že když jsem okolo roku 2000 začínal jezdil po městě na kole, dívali se na mě
řidiči a chodci jako na kuriozitu. Jako na milovníka historie, který nepochopil, že moderní
člověk se po Praze pohybuje autem a „sockám“ nezbývá, než jet tramvají nebo metrem.
V posledních letech zaznamenává cyklistická doprava po Praze boom. Změnu přinesly nejen
zvýšené ceny paliv a parkovací zóny v centru města, ale hlavně ochota řady Pražanů udělat něco
dobrého pro své město i pro sebe samotné.
Do dnešních dní v mysli mnohých odpůrců městské cyklistiky přežívají tři mýty – 1. jízdní
kolo není dopravní prostředek, ale sportovní náčiní pro rekreaci v přírodě; 2. Praha je pro cyklistiku nebezpečná; 3. Praha je pro cyklistiku nevhodná kvůli svému kopcovitému charakteru.
V minulosti byla představa, že „kolo do města nepatří“ velmi rozšířená, v posledních letech
však znatelně ustupuje ve prospěch názoru, že bicykl je v Praze mnohdy nejrychlejším
dopravním prostředkem. Ne náhodou například kurýrní služby v širším centru využívají pro
spěšnou dopravu zásilek právě cyklisty.
Bezpečnost pražské dopravy obecně není dobrá. Ohrožovaní jsou všichni – nejen cyklisté, ale
i motoristé nebo chodci. Pro větší jistotu uživatelů jízdních kol je nutné budovat samostatné cyklistické trasy, mimoúrovňové přejezdy významných silničních tahů a v případě výstavby
nových komunikací musí být samozřejmostí výrazně označené jízdní pruhy pro „kolaře“
(z tohoto pohledu lze pochválit cyklopruh v nově budované ulici Rohanské nábřeží). Je však
třeba připomenout, že počet nehod cyklistů v Praze přes nárůst intenzity dopravy dlouhodobě
klesá a nyní se pohybuje okolo 120 případů ročně.
S pražským terénem nic neuděláme, proto pro určitý okruh nemocných či fyzicky slabších lidí
bude jízda vlastní silou z Karlína do Bohnic jen snem. Na druhou stranu, doprava po vltavských
náplavkách či po návršních sídlištích je rychlá a pohodlná v podstatě pro každého.
Jízdu na kole lze v kopcovitém terénu našeho města kombinovat s hromadnou dopravou.
V trase řady pražských kopců (včetně libeňského stoupání mezi Palmovkou a Stírkou) bylo
nedávno povoleno využívat pro dopravu kol tramvají. Jinými slovy – cyklista ráno absolvuje po
vlastní ose trasu Kobylisy – centrum města a večer se může i s kolem nechat „vytáhnout“ domů.
Stejnou možnost dopravy kol lze využít i v metru.
Je pravda, že větší část cyklistické infrastruktury realizuje Magistrát hl. m. Prahy. Praha 8,
stejně jako další městské části, se však může na rozvoji cyklistické dopravní sítě aktivně podílet
a zapojit do jejího rozvoje i své občany (pokud máte zájem, můžete prostudovat stávající
i plánované trasy na webu http://doprava.praha-mesto.cz, část „Praha cyklistická“ a poslat
příslušné komisi svá doporučení).
Domnívám se, že Praha 8 by se po dohodě s magistrátní komisí pro cyklodopravu měla pustit
do tvorby vlastního generelu, který by vedle tranzitních tras zpracoval i systém regionální
a místní cyklistické dopravy. K tepnám připravovaným magistrátem by měla vzniknout síť
vlásečnic, které by umožňovaly dopravu v rámci každé čtvrti naší městské části. Místní cyklistické komunikace by měla doplnit související infrastruktura – vodorovné i svislé značení či stojany. Termín dokončení plánu rozvoje sítě by měl souhlasit s termíny přípravy nového územního plánu Prahy.
Co lze dále podnikat ve prospěch rozvoje cyklodopravy v Praze 8? Náš úřad a jím zřizované
organizace by měly jít příkladem v instalaci stojanů před všechny veřejné budovy.
A v neposlední řadě – úřad by se měl prostřednictvím Osmičky, obecního webu a dalších informačních kanálů přihlásit k propagaci cyklodopravy jako rychlé, bezpečné a všeobecně
prospěšné formy pohybu po Praze 8.
Petr Vilgus, zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených
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Strážník v akci

Zápisník policisty
Vyhoštění ho nezajímalo
Policisté v polovině května při provádění hlídkové činnosti v ulici Švábky narazili na muže, který se okamžitě
snažil zmizet z jejich dohledu. Hlídka se však nenechala odradit a muže zadržela. Následně zjistila, že má co
do činění s 25letým Slovákem, který má soudem
uložený trest vyhoštění, avšak Českou republiku neopustil. Z důvodu spáchání trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí bylo v případu provedeno
zkrácené přípravné řízení a případ spolu se zadrženým
mužem byl předán do 48 hodin státnímu zástupci
k podání návrhu na potrestání.

Občané byli ve střehu
Dne 22. května v době kolem 02:45 hodin v ulici
U Libeňského pivovaru podezřelý L.G. za použití
šroubováku vypáčil zámek levých předních dveří
vozidla zn. Ford, do kterého následně vnikl s úmyslem
zmocnit se věcí zde uložených. To se mu nepodařilo
díky všímavým spoluobčanům, kteří neprodleně informovali Policii ČR, která pachatele zadržela přímo
ve vozidle.

Lapka „doháčkoval“
Na náměstí Dr. Holého zadržela začátkem května hlídka MOP Libeň pachatele E.S., který se snažil vyháčkovat pravé přední dveře motorového vozidla zn. VW.
Podezřelý následně vypověděl, že chtěl vozidlo
odcizit, aby se mohl dostat na Slovensko. Pachatel byl
následně předán na službu kriminální policie
a vyšetřování k zahájení trestního stíhání.

Svetrem si kryl lup
V dalším případě si 5 května v 1:40 hodin hlídka MOP
Libeň při běžné hlídkové činnosti v ulici Stejskalova na
Praze 8 všimla podezřelého muže, který měl okolo
předloktí omotaný svetr. Po spatření hlídky odstoupil
od vozidla Renault Megan a dal se na útěk. Policisté si
povšimli, že u vozidla je rozbité levé přední okno.
Hlídka podezřelého muže zadržela a pod tíhou důkazů
se podezřelý M. R. na stanici doznal, že kamenem
rozbil u vozidla okno, otevřel si přední dveře a následně z vozidla odcizil oblečení. Podezřelý byl rovněž
předán na službu kriminální policie a vyšetřování
k zahájení trestního stíhání.

Lupič doplatil na
pohotovost strážníka

páchání trestných činů na našich vozidlech, ale podstatně sníží počet vloupání a krádeží aut. Policie není všemocná a nemůže být všude, proto je na místě věnovat
zvýšenou pozornost při zajištění vozidel a nezanechávat
v nich věci.
npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

Tráva ho stála řidičák
Posílit účinky marihuany jízdou osobním motorovým
vozidlem chtěl 19letý mladík, kterého 21. května kontrolovala hlídka v ulici Zenklova při řízení osobního
motorového vozidla Pooton. Lékařské vyšetření následně potvrdilo podezření, že mladík vozidlo řídil pod
vlivem návykové látky, konkrétně po vykouření jedné
cigarety marihuany. Nejenže policie mladíkovi zadržela
řidičský průkaz, ale své jednání si bude muset zodpovědět na příslušném odboru dopravně správních
agend.
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k zatčení. Dotyčný byl na místě zatčen a následně
předán příslušným soudům. V současné době již
pokřikuje v zamřížované cele.

Auta stále vábí zloděje

Dne 6. května se dostavil na Policii ČR, místní oddělení
Libeň, třicetiletý muž ukrajinské národnosti a chtěl
oznámit ztrátu svého průkazu azylanta a karty zdravotní pojišťovny. Policisté osobu prověřili a zjistili, že se
jedná o jedince, na kterého je vydán Obvodním soudem
pro Prahu 4 příkaz k zatčení již od roku 2007. Muž byl
ještě téhož dne předán příslušnému soudu k dalšímu
opatření.

V době od 5. do 6. května neznámý pachatel na Horově
náměstí rozbil okno pravých předních dveří, dále okno
zadních pravých dveří a poškrábal lak u osobního
motorového vozidla Opel Zafira černé barvy. Poté vnikl
dovnitř, ale nestačil nic odcizit. Svým jednáním však
způsobil škodu za minimálně osm tisíc korun. (obrázek 1). Dalším objektem neznámého lapky bylo o dva
dny později v Davídkově ulici vozidlo Peugeot 206,
u kterého rozbil okno pravých předních dveří, vnikl
dovnitř a odcizil autorádio s CD přehrávačem a mobilní telefon zn. SAMSUNG SGH E 720. Poškozenému
tak vznikla škoda ve výši osm tisíc korun (obrázek č. 2)

Drzost ho prozradila

Cena mědi roste

O několik dnů později procházela policejní hlídka pěší
zónou na Palmovce, kde si u stánků s občerstvením
všimla hlučné skupinky osob, které seděly na
lavičkách. Při jejich kontrole nejhlučnější z nich
pokřikoval i na policisty. Následně bylo zjištěno, že
tento muž je vyhlášen v celostátním pátrání, neboť
dvěma okresními soudy byl na něj vydán příkaz

Zřejmě pro vlastní vlakový koridor, ale spíše pro
utržené peníze za prodanou měď, neznámý pachatel
v časovém období od 30. dubna do 12. května v ulici
Pod Plynojemem na stavbě železničního koridoru
„Nové spojení“ odcizil tři kilometry již položeného
kabelu a způsobil tím škodu ve výši 460 tisíc korun.
npor. Petr Burian, zástupce vedoucího MOP Libeň

Ztrácet doklady se nevyplácí
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Dne 27. května v 14:45 hodin byl osloven strážník
obvodního ředitelství městské policie Praha 8
občanem, že v prostorech OD Ládví, ulice Střelničná, došlo v prodejně bylinkářství k loupežnému
přepadení se zbraní. Strážník okamžitě vyrozuměl
pomocí radiostanice operační středisko městské
policie Praha 8 a požádal o posilu. Následně se
rozběhl na místo činu a ve 14:46 hodin tam zasáhl
proti muži odpovídajícímu popisu. Osoba byla
omezena na osobní svobodě z důvodu zjištění
totožnosti a zamezení útěku. Byla provedena
prohlídka, zda nemá u sebe zbraň. Byla nalezena
maketa pistole a kuchyňský nůž s dlouhou čepelí.
Tyto věci byly okamžitě odebrány. V průběhu
zákroku již na místo přijela autohlídka městské
policie Praha 8, která pomohla dokončit zákrok.
Ve 14:55 hodin dorazila na místo hlídka PČR,
která si zadrženého muže včetně zbraní převzala
k dalšímu šetření.
Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům
Prahy 8 za spolupráci a všímavost.
Ing. Kašpárek Jaroslav, Ředitel OŘ MP Praha 8

Znásilnění neprošlo
Půl hodiny před půlnocí 23. května přijímá hlídka
městské policie v terénu oznámení na tísňovou
linku 156, že na Palmovce, směrem na Libeňský
most, táhnou dva muži mladou ženu do blízkého
křoví. Strážníci začali okamžitě prohledávat okolí
a záhy spatřili ležícího muže, který měl stažené
kalhoty a svým tělem zakrýval polonahou, zcela
bezvládně ležící ženu. Strážníci bleskově omezili
muže na osobní svobodě. Současně přivolali
sanitku a Policii ČR. Žena téměř nedýchala, měla
slabý puls a nereagovala. Do příjezdu rychlé
pomoci strážníci prováděli u ženy oživovací
pokusy. Celý případ si na místě převzala přivolaná
Policie ČR.

Kapsář měl smůlu
Ve stanici metra Invalidovna upozornila všímavá
žena hlídku městské policie, že v jednom vagónu
viděla dva muže, jak odcizili cestujícímu
peněženku ze zadní kapsy kalhot. Strážníci podle
popisu okamžitě oba podezřelé pronásledovali,
přičemž jeden z nich odhodil odcizenou peněženku
do technických prostor metra. Krátce na to strážníci oba podezřelé muže dostihli a omezili na osobní
svobodě. Přivolaná hlídka Policie ČR si poté oba
muže původem z Rumunska převzala na místě
k dalšímu šetření.

Z výše uvedených případů vyplývá, jak je důležitá prevence. Vozidlo je nutné vždy řádně zabezpečit a je
vidět, že samotné uzamčení nestačí. K většímu pocitu
bezpečí svého majetku jsou nutné i další prvky před případných odcizením vozidel, jako je uzamčení volantu,
převodovky, případně pedálů, a tajné vypínače pro
znemožnění nastartování vozidla.
Rovněž v případě vloupání do vozidel je velmi
důležité v rámci preventivních opatření nenechávat ve
vozidlech nic, co by mohlo v pachateli vzbudit zájem,
a to ani v zavazadlovém prostoru. Na našem uvedeném
případě je vidět, že i oblečení je věc pro pachatele
zajímavá.
Rovněž apeluji na to, abyste nenechávali nic
v zavazadlových prostorech, protože nikdy nevíte, kdo
Vás právě pozoruje. Toto jsou jen drobné a stále se
opakující rady, které samozřejmě zloděje neodradí od

Kradli koleje
Před polednem 16. května vyjížděli strážníci do
Vojenovy ulice, kde měla podle oznámení skupina
osob vyhrabávat ze země staré kolejnice, rozřezávat je autogenem a odvážet do sběrny. Na místě
skutečně strážníci nacházejí skupinku tří mužů
a ženu při plné práci. Jednomu z mužů se vyrušení
od práce příliš nehodilo. Už ho totiž nějakou dobu
hledá policie. Případ si na místě převzala
Policie ČR.
-tk-

V pražských ulicích si odpykávají
trest stovky odsouzených
V rámci reformy trestní politiky České republiky nabídl pražský magistrát a městské části k dispozici místa pro výkon obecně prospěšných prací. Odsouzení splácejí
dluh společnosti například uklízením chodníků, jako zahradníci, malíři či údržbáři.
Soudy ale často posílají vykonávat obecně prospěšné práce nevhodné osoby.
„Nejvíce odsouzených posílají soudy Městské části Praha 8, v loňském roce to bylo 129
lidí. Následuje Městská část Praha 3 s počtem 110 odsouzených,“ informoval první náměstek
primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence problematika bezpečnosti v hlavním městě
spadá. Doplnil, že celkový počet odsouzených byl minulý rok 1104 lidí, svůj pracovní trest
zcela dokončilo 332 lidí a 439 odsouzených jej ještě vykonává.
Řada odsouzených k obecně prospěšným pracím se ale k výkonu trestu nedostaví vůbec,
nebo jej vykonají jen částečně. Velkým problémem je nechuť odsouzených pracovat, takže
svou práci vykonávají s nezájmem a nekvalitně. Tato situace je již několik let podobná.
Soudy totiž při ukládání trestu v podobě obecně prospěšných prací nepřihlížejí k tomu, zda
je odsouzený schopný je zodpovědně vykonávat a vyvážit tak prací pro společnost skutek,
jehož se dopustil. Jediným kritériem je pro soudce fakt, zda odsuzují pachatele za trestný čin,
na který je stanoven maximální pětiletý trest odnětí svobody. Obecně prospěšné práce tak
vykonávají recidivisté, závislí na alkoholu a jiných návykových látkách, či lidé bez domova.
„Výsledek práce takovýchto odsouzených je potom zcela neadekvátní vynaloženým
administrativním úkonům spojeným s realizací trestu a neúměrný k nákladům vynaloženým
na dohled nad těmito odsouzenými. Vítáme proto plánované změny ministerstva spravedlnosti, které by měly soudcům zúžit výběr osob odsouzených k obecně prospěšným pracím
a zpřísnit podmínky při jejich nedokončení,“ doplnil Blažek. Hlavní město by podle něj
místa, kde by mohli odsouzení obecně prospěšné práce vykonávat, k dispozici mělo.
Nutností je ale legislativní úprava tak, aby jejich působení městu více práce spíše nepřidělávalo. V tomto směru by měly pomoci legislativní změny, které připravuje ministerstvo
spravedlnosti. V současnosti připravuje ministerstvo spravedlnosti legislativní změny platné
od 1. ledna 2009, které by měly situaci zlepšit. Navrhovaný nový trestní zákon by zužoval
soudcům možnost ukládání trestu prospěšných prací s tím, že by platily i další přísnější podmínky například při nedokončení trestu. Pracovat by také nemuseli zdravotně nezpůsobilí
odsouzení. Odsouzený by měl také nově povinnost se k projednání podmínek výkonu svého
trestu dostavit na středisko Probační a mediační služby, čímž se ulehčí obecním úřadům,
které toto projednání podmínek výkonu trestu vykonávají prozatím.
-jf-

Při nehodě autobusu se
lehce zranilo sedm lidí
Při srážce autobusu městské hromadné dopravy a dodávky
na Kobyliském náměstí se 29. května dopoledne lehce zranilo sedm lidí, mezi nimi také dvouleté dítě. Na místě zasahovali hasiči a záchranáři. Oba řidiči vyvázli bez zranění.
Při havárii se podle mluvčí záchranné služby Jiřiny Ernestové
zranila také dvouletá dívka. „Byla převezena k podrobnému vyšetření a vyloučení vnitřních zranění. Měla naraženou
hlavu,“ vysvětlila Ernestová. Hlášení o nehodě obdrželi policisté dopoledne krátce po desáté hodině. Do nemocnice
Na Bulovce byli odvezeni čtyři dospělí s lehkými zraněními a dvě děti.
-tk-, Foto: M. Mařatka
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Rekordní Den dětí před KD Krakov
Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27
www.divadlopodpalmovkou.cz
ČERVEN 2008
VELKÁ SCÉNA
11. 6. ST 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt.
12. 6. ČT 19.00 hod.
Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
13. 6. PÁ 19.00 hod.
Ať žije královna!
R. Bolt.
16. 6. PO 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas, J. P. Sartre.
17. 6. ÚT 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.
18. 6. ST19.00 hod.
Panočka.
N. V. Gogol.
HOST. Teatr U Mostu v Permi.
19. 6. ČT 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.
20. 6. PÁ 18.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 60. SEZONY.
26. 6. ČT 11.00 hod.

Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
DIVADLO LETÍ – MALÁ SCÉNA

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan
Dokončení ze strany 1
V této fázi výběru přitom byla cena pro komisi
nejdůležitějším kritériem, zatímco mnohem menší
váhu měl harmonogram výstavby, smluvní pokuty
a podobně. V druhém kole bylo nejúspěšnější Konsorcium Rohan. Pokud uspěje i v městské radě,
mělo by získat pozemky nejdřív do pronájmu,
zatímco prodej bude následovat až po kolaudaci
vystavěných budov.
„V tuto chvíli mohu říci, že náš projekt klade
důraz hlavně na rezidenční výstavbu a s ní související oddechové rekreační zóny se značným
množstvím zeleně. Nicméně tyto zelené plochy,
jakkoli rozsáhlé, v projektu nepředstavují jediný
ekologický faktor. V souladu se současnými trendy
ve výstavbě počítáme s tím, že všechny budovy
budou energeticky úsporné,“ říká Radek Polák,
mluvčí Sekyra Group.
Plánovaný projekt má v Evropě řadu obdob.
„Příklad podobného typu developmentu najdeme

Foto: M. Mařatka

Přelet nad
kukaččím
hnízdem.

Tradiční oslavu Dne dětí uspořádaly i letos Odbor kultury Úřadu Městské části Praha 8 a Dům dětí a mládeže
v Kobylisích. Ve čtvrtek 29. května byl dějištěm Dne dětí s podtitulem „Z pohádky do pohádky“ prostor před kulturním domem Krakov na bohnickém
sídlišti. Na děti čekaly atrakce ve stylu
pohádkových příběhů. „Plnily se úkoly
u Boba a Bobka, Budulínka, Alenky v říši
divů a dalších,“ přiblížila ředitelka DDM
Praha 8 Jana Vargová. „Po zdolání všech
stanovišť, na kterých musel každý prokázat
zručnost, pohyblivost, ale také schopnost
kombinace, hudební sluch a další, čekala
malá sladká odměna a potěšení skýtající
skákací kulička – hopík.“
Jako bonus si děti mohly zařádit na skákací
lodi nebo se potěšit jízdou na řetízkovém kolotoči a vláčku. „Rok od roku se návštěvnost Dne
dětí zvyšuje. Vloni s námi tento svátek oslavilo
700 dětí, letos jich bylo bezmála devět stovek,“
informovala.
-pb-, Foto: M. Mařatka

třeba v Rotterdamu, kde bylo v posledních třiceti
letech přeměněno území na březích řeky Maas.
V západní Evropě můžeme srovnatelné projekty
najít ve Velké Británii či Německu – tady je to

12. 6. ČT 19.30 hod.
Letí.
O. Muchinová.
17. 6. ÚT 19.30 hod.
Svou vlastní ženou.
D. Wright.
19. 6. ČT 19.30 hod.
Svou vlastní ženou.
D. Wright.

zápis nových hráčů a hráček na školní rok 2008/2009
kluci a holky ročník narození 2003 – 1990
Chcete hrát FLOORBAL? Do nové sezóny 2008/2009 přijímáme nové hráče
a hráčky pro doplnění týmů. Trénovat budeme od září do června v nové sportovní hale
Čakovice, na ZŠ Burešova a ZŠ Glowackého. Hrajeme LIGOVÉ ZÁPASY
ve všech věkových kategoriích chlapců i dívek. Zapište se již v červnu!!!!

Zápis proběhne v tělocvičně ZŠ Glowackého
(stanice metra „C“ Kobylisy a dále BUS č. 177, 200 do zastávky „Podhajská Pole“)

ve středu 18. června 2008 od 17.00 do 19:00 hodin.

Zápis proběhne v hale Čakovice
(stanice metra „C“ Letňany a dále BUS č. 210 do zastávky „nám. Jiřího Berana“, hala je hned u zastávky)

v pondělí 23. června 2008 od 16.00 do 18.00 hodin.
Pokud Vám nevyhovuje čas zápisu, napište si nebo zavolejte
o informace o časech a místech tréninků, ligových soutěží a celé následující
sezóně 2008/2009 na uvedených kontaktech. Informace najdete
také na našich internetových stránkách, které jsou stále doplňovány.
Kontakt: e-mail: martina.blackangels@seznam.cz,
tel.: 777 14 34 31 Martina (odpoledne), 604 20 56 31 Petra.

http://florbal-blackangels.blog.cz

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, o. s.
PRAHA 8 – Frýdlantská 1306
Denis Diderot: „Volný čas je nejdůležitější součást našeho života“
Co jsme pro Vás naplánovali na rok 2008
OV (Obvodní výbor) je pro Vás připraven každé první úterý v měsíci od 14.30 do 15.00 hodin,
(mimo červenec a srpen) v Domově důchodců v Bohnicích 1. patro.
ZO (Základní organizace) č. 7, každé první úterý od 15.00 do 17.00 hodin besedy, přátelská setkání apod. rovněž
v Domově důchodců v Bohnicích. Besedy budou včas oznámeny úsekáři. Přátelské předvánoční setkání s hudbou,
tombolou a občerstvením se uskuteční 13. 12. 2008 ve velkém sále Domova důchodců v Bohnicích.
VÝLETY / Úterý 9. 9. 2008 – NECHANICE – nově otevřený zámek s překrásným okolím – cena cca 250 Kč.
Neděle 5. 10. 2008 TROJA – celodenní výlet. Návštěva Trojského zámečku a okolí.
Výlety budou uskutečněny pouze v případě dostatečného zájmu, neboť se na ně neposkytuje dotace.
Veškeré dotazy a přihlášky přijímá paní Jarmila Výrostková, tel.: 604 15 02 25.
OZDRAVNÝ POBYT / Pátek 18. 7. - neděle 27. 7. 2008 ITÁLIE – Torrette Di Fano, hotel Prestige, cena: 9 500 Kč.
REKONDICE – kardio / Pondělí 16. 6. - čtvrtek 26. 6. – 10 dní TOMÁŠOV – Severní Čechy, cena cca
3 000 Kč. Čtvrtek 18. 9. - neděle 28. 9. – 10 dní ALBRECHTICE nad Vltavou, cena cca 3 200 Kč.
Rekondice jsou vázány na dotace Ministerstva zdravotnictví. Zatím ještě není známo, zda je obdržíme.
Za O. V.a Z. O. č. 7 SPCCH zdraví Vlasta Mikulandová.

známé hamburské HafenCity. Také v zemích
střední a východní Evropy lze najít podobné projekty, jde například o revitalizaci bývalých doků
v polském Gdaňsku, rozvoj území na březích řeky
Sávy v chorvatském Záhřebu nebo WestEnd City
Centre v maďarské metropoli,“ zasazuje projekt do
evropského kontextu Martijn Kanters z DTZ.
Karlín se už nyní na novou výstavbu chystá. Již
dříve byly dokončeny zábrany proti povodním za
626 milionů korun, letos bude hotovo prodloužení
Pobřežní ulice k Libeňskému mostu. S přispěním
evropských fondů se za 182 milionů korun upraví
pozemky a zlikvidují se některé staré stavby. A na
Rohanském ostrově se čekají i další velké změny.
Plochy, které nejsou chráněny zábranami proti
velké vodě, budou sloužit pro odpočinek obyvatel.
Pro novou zeleň, sport a rekreaci chce město využít
zhruba 60 hektarů tamních pozemků. Mělo by být
také obnoveno v minulosti zasypané rameno
Vltavy, vznikne Rohanský a Maninský ostrov.
-vk-

Zažijte s námi jedinečnou atmosféru
muzejní kavárny!
Zveme vás na pořad
v rámci cyklu

KAVÁRNY SVĚTOVÝCH METROPOLÍ
a při příležitosti výstavy
Pražské kavárny a jejich svět
Úterý 24. června 2008 v 19.00 hodin
„Stesk kavárenského povaleče III. -Paříž“
Nostalgické literárně hudební soirée
Radovana Lipuse a jeho hostů
o spletitých dějích kávy a kaváren
na obou březích Seiny. Od Procopia
k prokletým básníkům a zpět. Kavárny
mezi divadlem, literaturou a politikou.
Pořad se koná v hlavní budově Muzea
hlavního města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8, stanice metra Florenc.
Vstupné 60 Kč, snížené vstupné pro členy
KPM, studenty a seniory 30 Kč
Kavárna otevřena od 18:30 hodin.
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Oslavy výročí Bohnic navštívilo pět tisíc lidí
Poslední květnový víkend byl na
náměstí ve Starých Bohnicích ve znamení dlouho připravovaných oslav 850
let od první písemné zmínky
o Bohnicích, konkrétně od vysvěcení
kostela svatého Petra a Pavla. Podle
odhadů se oslav výročí zůčastnilo
zhruba pět tisíc lidí. V bohatém
doprovodném programu vystoupila
například brněnská folková skupina
Mošny, představil se dětský hudební
soubor z gymnázia Ústavní - Magické
flétny nebo folklorní soubor Gaudeamus VŠE. Herec Jiří Krytinář na
posvícení v Bohnicích představil v premiéře pohádku Sedm Sněhurek
a jeden trpaslík, po celý den nechyběly
stánky s historickými řemesly, občerstvení, sluníčko ani dobrá nálada.
Organizátoři oslav – Městská část
Praha 8 a Římskokatolická farnost Bohnice – nechali při této příležitosti vyrobit
500 kusů speciálních výročních turistických známek. Ty ale byly během sobotního odpoledne zcela vyprodány, proto
byla hned první červnový týden vyrobena
druhá série známek v počtu 400 kusů.
Zájemci si je mohou už dnes zakoupit
v Bohnicích v Grandrestaurantu u Maxima (Bohnická 71/260), nebo na faře
(Bohnická 30/4) po mši v době Po - St, Pá
(18,30–19,00 hodin), Ne (10–11 hodin),
případně objednat na e-mailu rmolo(info
též
na
va@gmail.com
www.sdb.cz/bohnice/). Na faře je také
za rovných sto korun k dostání unikátní
kniha vydaná k významnému výročí,
mapující historii i současnost Bohnic –
významné součásti osmé městské části.
Kolpingův dům
Kolpingův dům na náměstí v Bohnicích
byl po roce 1989 zcela rekonstruován
a otevřen pro potřebné matky s dětmi
v roce 1994. Budova, ve které dnes sídlí
je budovou bývalé bohnické školy. Ta
byla postavena po velkém požáru v roce
1830, při kterém vyhořela stará škola
a několik dalších staveb, včetně fary.
Jednotu katolických tovaryšů založil
katolický kněz Adolph Looping (1813 –
1865). Jednoty pomáhaly mladým nezaměstnaným, chodícím od města k městu.
Poskytly jim nejen ubytování, ale
pomáhaly jim i při hledání práce a sociálního zázemí.
Fara čp. 4, Bohnická 30
Jednopatrová barokní budova, postavená roku 1738, k hlavní budově je
připojeno přízemní křídlo a prostá brána
do dvora je zaklenuta obloukem. Z historických pramenů lze usuzovat, že již ve
14. století tu byla fara, se hřbitovem
kolem kostela a školou. Koncem 17. století nejvyšší pražské purkrabství svěřilo
správu místních věřících faráři kostela
Matky Boží před Týnem, později františkánům kostela Panny Marie Sněžné.
V roce 1702 byly Bohnice připojeny
k nově zřízené farnosti u svatého Fabiána
a Šebestiána v Liboci. Samostatná farní
obec bohnická byla zřízena roku 1738.
Prvním farářem byl Jan Ignác Sauerzig.

Hospic Štrasburk
V tomto zařízení pečují o nemocné, aby
netrpěli bolestmi a ošetřující personál jim
pomáhá i při řešení jejich sociálních
i duševních problémů. Převážnou část
pacientů tvoří ženy, pacientům se daří
v tomto zařízení lépe než v nemocnici,
dostanou se často do lepší psychické
kondice.
Dolní dvůr, budova pocházející z jedenáctého století, zvaný „Štrasburk“,
který stále patří do majetku Psychiatrické
léčebny, byl po rozšíření a rekonstrukci
otevřen pro nevyléčitelně nemocné
r. 1998.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Psychiatrická léčebna je největším
ústavem svého druhu v Čechách, byla
založena opravdu velkoryse počátkem
20. století. Komplex secesních pavilónů
je skryt v rozsáhlém parku, hlavní budova vypadá jako zámeček, s freskou nad
vchodem. Ústav byl budován jako
samostatná jednotka, včetně vodárny,
vodovodu, farmy, divadla, přístupové
cesty, bytů pro lékaře i pro personál,
kostela, hřbitova atd.

V parku před vchodem do Ústavu jsou
dvě velké kopule, artézské studny, jejichž
vodou byl zásobován Ústav pro choromyslné, jak se dříve Psychiatrická
léčebna nazývala. Celá psychiatrická
léčebna, včetně kostela sv. Václava je
vybudována v secesním stylu.
V roce 1951 došlo k částečné likvidaci
bohnického Ústavu, areál začal sloužit
jako kasárna protivzdušné obrany,
ústavní kostel byl odsvěcen a jeho vnitřní
zařízení bylo odvezeno na jiná místa.
Zrušen byl i farní úřad.
Nové vybudování ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti bylo možné až po roce
1989. Zásluhou P. Václava Duchka byl
znovu vysvěcen kostel sv. Václava roku
1993. Bylo znovu otevřeno „Divadlo za
plotem“ ( 1991) a Hospic „Štrasburk"
(1998). V současné době je areál léčebny
pro návštěvníky otevřený a to nejenom

v rámci hromadných akcí. V roku 1990
získala zpět Léčebna od Státního statku
farmu, která je využívána pro socioterapeutické účely .
Ústavní kostel
svatého Václava
Základní kámen ke kostelu byl položen
17. 12. 1914. Byl postaven podle projektu arch. V. Roštlapila (autor Strakovy
akademie) v secesním slohu, jako jedna
z mála secesních církevních budov u nás
(další secesní sakrální stavba v Praze je
dřevěný kostelík sv. Vojtěcha v Libni).
Kostel byl vysvěcen 1. listopadu 1919
pražským biskupem ThDr. Janem Sedlákem. Kostel sv. Václava je situován
směrem sever – jih, stojí na centrálním
náměstí Ústavu, délka kostela je 44 metrů,
výška 16,5 metru. Věž je vysoká 55
metrů, včetně kříže, zakončená kopulí
obklopenou čtyřmi kamennými vázami.
Na věž je možné vystoupat po žebříkových schodech.
Vnitřek kostela byl postupně budován.
Bylo dokonce zavedeno v r. 1923
vytápění kostela a instalováno elektrické
zvonění. Dne 21. 12. 1930 byly slavnostně vysvěceny tři zvony dodané firmou
Manoušek a spol. z Brna. Nejtěžší zvon

byl zasvěcen sv. Václavu, prostřední sv.
Ludmile a nejmenší sv. Vojtěchu.
Dne 11. 2. 1993 byl kostel znovu vysvěcen pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem za účasti papežského nuncia Giovanniho Coppy, Františka Lobkowicze a dalších hostů. Tento den byl
určen záměrně, neboť byl papežem
vyhlášen Dnem nemocných. Od té doby
slouží jako místo setkávání věřících
z léčebny i širokého okolí.
Sídliště Bohnice
Počátky stavby sídliště je možné
datovat rokem 1964, kdy byla zahájena
veřejná soutěž na její urbanistické

řešení. Požadovaná kapacita sídliště
byla stanovena na 10 až 16 tisíc bytů.
Pod sídlištěm na jižní straně je
Zoologická a botanická zahrada, obě
v Tróji. Na východní straně je obec
Bohnice a Psychiatrická léčebna, komplex s velkým parkem, který zaujímá
plochu 64 hektarů. Na severní straně je
zalesněný strmý spád k silnici, která
vede starými Bohnicemi dolů k Vltavě.
Na západní straně je les, který klesá
prudce dolů do Podhoří a do Zámků. Ze
sídliště je nádherný výhled na Prahu, od
Suchdola přes Pražský hrad až po
Žižkov.
Sídliště Bohnice tvoří nejzápadnější
část obytné oblasti Severní město. Má
velkou výhodu v tom, že je velmi klidné, jelikož přes sídliště nevede žádná
silnice. Je to sídliště, kde jsou pouze
konečné zastávky autobusů.
Prováděcí návrh sídliště Bohnice byl
nakonec svěřen arch. V Havránkovi
a jeho kolektivu. Základem uskutečněného řešení je dvojice podélných tříd
ve směru východ – západ, které jsou
příčně spojeny ústředním prostorem
sídliště ohraničeným budovami prodejen a služeb. Uprostřed tohoto prostoru
je velká plocha s kulturním domem
Krakov a dominantou sídliště, dvacetipodlažním domem.
-pb, vo-

STRANA 8

ČERVEN 2008

Hvězdárna
Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs
ČERVENEC 2008
Otevírací doba: PO – ČT 10.00 – 12.00 hod.,
13.30 – 15.30 hod. mimo 1., 3. a 31. 7., ČT 31.
7. 18.00 – 20.00 hod., NE 6. 7. a 13. 7. 14.00 16.00 hod.
POŘADY PRO VEŘEJNOST
Začátek v 10.15 hod.
PO (7., 14., 21., 28. 7.)
Měsíc u krejčího (pohádka).
ÚT (8., 15., 22., 29. 7.)
O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
(pohádka).
ST (2., 9., 16., 23., 30. 7.)
Hvězdárna, dalekohledy, pozorování.
ČT (10.,17., 24. 7.)
Letní obloha – souhvězdí, zajímavé
úkazy a objekty.
PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
mimořádně ve ČT 31. 7. od 18.30 hod.
Ing. Václav Přibáň:
Zatmění Slunce, Měsíce a příbuzné úkazy.
POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
PO – ČT 11.00 – 12.00 hod., 13.30 -15.30 hod.
mimo 1. 7., 3. 7. a 31. 7. / NE 6. a 13. 7. 14.00
-16.00 hod.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami,
Venuše -za dobrých podmínek.
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud
možno jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové
vybavení hvězdárny, stálou astronomickou
výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky).
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na
téměř 1/2 území Čech. Podle podmínek
okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého okolí až po pohraniční hory
(Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován
dalekohled pro pozorování krajiny spolu se
směrovou růžicí.
VSTUPNÉ
Dospělí: 20 Kč, Mládež, důchodci: 10 Kč.
DOPRAVA
- konečná MHD sídliště Ďáblice bus 134, 136
tram 10, 17 a 10 min. pěšky podél hřbitova
a pak ulicí Pod Hvězdárnou na kopec
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min.
pěšky ulicí Pod Hvězdárnou na kopec.
- stanice U Spojů bus 202 a 10 min. pěšky obcí
na kopec.

Jako rodiče jsme viděli, že se
do toho musíme zapojit, říká Petr Frolík
Rodiče hráček pomohli zachránit mladé softbalistky Joudrs.
V minulé sezoně to s mládeží softbalového týmu Joudrs vypadalo více než bídně. Tým kadetek si
nevěřil, prohrával, jediná trenérka jen silou vůle držela tým pohromadě. Prohrávalo se a byl zázrak,
že se kadetky nerozpadly.
„Najednou nebyl pořádně nikdo, kdo by se kadetkám v klubu věnovat,“ popisuje krušné chvíle
joudrsácké mládeže Petr Frolík, otec jedné z hráček.
„Jako rodiče jsme viděli, že se do toho musíme
nějak zapojit. Na konci sezony v září jsme proto dali
dohromady čtyřčlenný tým, který se začal starat o ty
organizační věci.“
Na konci září kadetky Joudrs překvapivě skončily
třetí na mistrovství republiky do 15 let. Jakoby to
byl náznak zlepšování situace, které mělo následovat. „To byl nějaký úlet. Vůbec nikdo to nečekal
a pro holky to bylo najednou obrovské nakopnutí.
Na mistrovství jely jako velký outsider, jen tak tak
se nominovaly. To třetí místo jim ale zase dodalo
sílu do budoucna,“ říká Markéta Frolíková, jedna ze
členek rodičovského realizačního týmu.
Po zapojení rodičů do přípravy týmu se nepříznivá karta začala obracet. V listopadu se kadetkám jako
nové trenérky představily tři hráčky prvoligového A-týmu a začaly s koncepční sportovní přípravou.
„Holky z áčka přinesly do týmu zase chuť hrát, radost ze hry. Jsou jim velkým vzorem,“ přibližuje
Frolíková. „Během listopadu a prosince je nové trenérky připravily tak, že na zimních halových turnajích
to najednou začalo fungovat. Celý vývoj týmu udělal obrat o sto procent,“ přidává se Frolík.
„Největší problém byl, že když jsme tým převzaly, tak měly holky strašně nízké sebevědomí. Začaly jsme
k nim přistupovat pozitivně, chválit je. Myslím, že se to zatím daří zlepšovat,“ vrací se k převzetí kadetek
jedna z nových trenérek Eva Rendlová. Výsledky kadetského týmu jí dávají za pravdu. Na zimních celorepublikových turnajích kadetky vybojovaly dvě druhá místa. První venkovní turnaj obsazený špičkou této
věkové kategorie vyhrály, na dalším byly třetí. Teď hráčky čeká kvalifikace na mistrovství republiky.
Klubové zázemí díky spolupráci Joudrs se Základní školou Dolákova je velice dobré, díky rodičovskému
realizačnímu týmu mají nyní hráčky dobré podmínky i při výjezdech mimo Prahu. „My zařizujeme
všechny ty věci okolo. Ubytování, dopravu, stravu a podobně. Bez rodičů to nemůže jít, ale o rodičích ty
výsledky nejsou,“ myslí si Frolík. „Oni nám dělají výborný servis, takže se můžeme soustředit jen na
sportovní stránku a to velice pomáhá,“ pochvaluje si spolupráci s rodiči Rendlová. „A pomáhají nám
i rodiče ostatních hráček, nejsme to jen my čtyři. To je pro celý tým super,“ dodává Frolík.
Vypadá to tedy, že kadetky Joudrs budou opět v letošní sezoně bojovat o republikové medaile. Bude se
v softbalovém areálu u Základní školy Dolákova slavit titul mistryň republiky?
Jakub Stařík

Výstava roku 2008 v Botanické zahradě
Kaktusy Sukulenty 2008, tak se jmenuje výstava, kterou můžete až do 22.
června navštívit v Botanické zahradě. „Nejsnazší přístup na tuto jedinečnou výstavu je z ulice K Pazderkám v Praze 8. Jedná se o jednoznačně
největší akci letošního roku v trojské botanické zahradě a proto jsem rád,
že s námi spolupracuje i Městská část Praha 8,“ řekl ředitel Botanické
zahrady Oldřich Vacek.
V Botanické zahradě je k vidění nejširší sortiment a množství kaktusů a sukulentů, a to jak mezi vystavovanými, tak prodejními exponáty. Nechybí unikátní expozice mrazuvzdorných kaktusů a sukulentů. Zahrada nabízí v rámci výstavy stanici SOS pomoci pro všechny, kdo si přinesou svůj kaktus a budou stát o konkrétní radu.
Téma: Druhy Severní Ameriky (USA, Mexiko), především mrazuvzdorné, ale i jihoamerické, lesní či
ornamentálně použitelné. Místo konání: celá botanická zahrada. Areál Sever: Mexiko – expozice
zimovzdorných kaktusů a sukulentů, prodej, výstava fotografií - Pavla Štichy, Eduarda Chvosty,
Jaroslava Šnicra, Tomáše Doležala, Libora Kunteho a Petra Hanzelky. Areál Jih: expozice netřesků.
Fata Morgana: ve vestibulu - výstava obrazů Borise Vrškového a řezbářských prací Rudolfa Gryma,
v sukulentní a tropické části - ve vitrínách a na parapetech rostliny, na terase - expozice teplomilných
a stromových (tedy epyfitních, jejichž vnější vzhled vůbec neodpovídá obvyklým představám o kaktusu) druhů kaktusů Střední a Jižní Ameriky. Areál Západ: prodej, poradenství, workshopy, přednášky
ve speciálně vytvořené expozici – vojenský stan + část skleníku - nového pěstebního zázemí.
-mu-

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

ČERVEN – ČERVENEC 2008
12. 6. 2008
Seznamte se s botanickou zahradou:
Severoamerické skalničky a trvalky.
Provázení. Sraz v 16.00 hod. u pokladny Areálu
Sever -tj. venkovní expozice, vstup od Bohnic.
14. 6. 2008
Jak nás vidíš ty?
Od 10.00 do 16.00 hodin v BZ a v Trojském
zámku.
15. 6. 2008
Hudební procházky.
Gran Duetto Concertante.
19. 6. 2008
Seznamte se s botanickou zahradou:
Léčivé a magické rostliny.
Provázení. Sraz v 16.00 hod. u pokladny
Areálu Jih (venkovní expozice).
Právě kvete:
Coelogyne pulverula
Orchidaceae,
Vstavačovité
- terasa ve FM.

22. 6. 2008
Hudební procházky.
Trio Iuventa.
24. 6. 2008
Svatojánská noc.
Kouzelná noc v magické zahradě.
26. 6. 2008
Seznamte se s botanickou zahradou: Lilie.
Provázení. Sraz v 16.00 hod.u pokladny
Areálu Jih (venkovní expozice).
27. 6. 2008 - 13. 7. 2008
Lilie, denivky a kaly.
Výstavní sál i venkovní expozice (Areál Jih)
v plném květu...
29. 6. 2008
Hudební procházky.
Ventova dechová harmonie.
4. 7. 2008 - 13. 7. 2008
Klatovské karafiáty.
6. 7. 2008
Hudební procházky.
Graffovo kvarteto.
Právě kvete: Phlox stolonifera
„Potters Pyrole“ Polemoniaceae,
plamenka jirnicovité
- skalka před Fatou Moranou.

10. 7. 2008
Seznamte se s botanickou
zahradou: Trvalky.
Provázení. Sraz v 16.00 hod. před Fata
Moranou.
13. 7. 2008
Hudební procházky.
Mozartovo okteto a j. h.
15. 7. 2008 - 15. 8. 2008
Kresby a akvarely Lídy Businské.

Výstavní sál denně 9.00 – 19.00 hodin. Přijďte
se podívat na převážně přírodní témata
a květinové motivy v době, kdy je můžete
srovnávat přímo v reálu...
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 8

Nepřehlédněte
nabídku letních táborů

Budova ul. Přemyšlenská 1102, tel./fax.: 284 68 10 50, ul. Krynická 490,
tel./fax.: 233 55 37 90, e−mail: info@ddmpraha8.cz • www.ddmpraha8.cz

Děti si mohou vybrat rybaření,
dramatiku, turistiku, moře, volejbal
a mnoho dalších.
Na své si přijdou i rodiče s dětmi
a příznivci příměstského tábora.

ČERVEN 2008
10. 6. Šlápoty – Kolečkování.
Vycházka pro předškolní děti s rodiči zakončená
výtvarnou dílnou, od 14.00 hod. v Přemyšlenské, cena: 50 Kč.

Více na www.ddmpraha8.cz.

13. – 15. 6. S klubem Osma
na Dětskou scénu do Trutnova.
Festival dětského přednesu a divadla, pro děti
a mládež od 8 let, cena: 550 Kč pro členy ZÚ,
600 Kč pro ostatní.
14. 6. Bertramka.
Návštěva muzea spojená s koncertem Stamicova kvarteta, sraz ve 14.00 hod. u metra
Kobylisy, cena: 80 Kč.

Děti se podívaly do mnoha míst naší republiky
Více než v minulých letech se v letošním školním roce mohli zájemci o cestování po České
republice podívat na mnohá zajímavá místa. Dům dětí a mládeže v Kobylisích totiž připravil
nabídku jedno i vícedenních výletů do všech koutů naší vlasti.
Děti se tak podívaly do Krkonoš, Jizerských hor, navštívily liberecký IQpark i aquapark, prohlédly si Hrusice – rodiště Josefa Lady, seznámily se s Vysokým Mýtem, Litomyšlí, Veselým Kopcem,
Kutnou Horou, Ústím nad Labem, Kolínem, Roudnicí nad Labem, Trutnovem a dalšími městy
i městečky. Zájemci o schody na rozhledny vystoupali na Petřín, Hýlačku, Krásno, Boiiku,
Staroměstskou mosteckou věž, Cibulku, Větruš, kostelní věž v Táboře, Černou věž v Českých
Budějovicích a další. Pokud by někdo absolvoval návštěvu všech věží a rozhleden, vystoupal by
celkem 1657 schodů! Program výletů se připravuje i na další školní rok. Vedení DDM nezapomene
zařadit oblíbený Jičín – město pohádky, Příbram a jeho podzemí, Karlovy Vary, Plzeň atd.
Vzhledem k tomu, že o výlety mimo Prahu je velký zájem, doporučujeme včasné přihlášení.

Kroužky na další školní rok připraveny
Dům dětí a mládeže v Kobylisích a v Bohnicích připravil na školní rok 2008 - 2009 nabídku
kroužků pro zájemce od 3 let do dospělosti. Více informací je možné získat na
www.ddmpraha8.cz, nebo 3. září na Dnu odemčených dveří. Přihlášení je možné již v těchto
dnech, a to prostřednictvím internetu nebo osobně v budovách DDM.
V budově v Krynické ulici se uskutečňují kroužky taneční, pohybové, hudební, přírodovědné,
technické a částečně pro předškolní děti. V budově v Přemyšlenské ulici se uskutečňují kroužky
divadelní a dramatické, částečně pro předškolní děti, výtvarné včetně keramiky, počítačové, tvůrčí
psaní, televize TV 8, deskové hry a v provozu je klub Na Desce a počítačový klub Bajt. Kroužky
sportovní se scházejí v pronajatých tělocvičnách převážně v Praze 8.

16. 6. Závěrečný koncert
členů hudebních kroužků.
Divadelní klub Osma, od 17.00 hod., cena: 20 Kč.
17. 6. Půlnoční přepadení.
Divadelní představení v klubu Osma, od 19.00
hod.

21. 6. O krále Kobylis.
Šachový turnaj, od 9.00 hod. v Přemyšlenské,
cena: 20 Kč pro přihlášené, 40 Kč pro nepřihlášené.
23. 6. Český rok II: Svatojánské čarování.
Hry v zahradě pro děti i dospělé, od 14.00 hod.,
zdarma, v Přemyšlenské.
Prázdninový provoz klubu Na Desce: 7. – 11.
7. a 18. – 22. 8. 2008.
Pracovníci Domu dětí a mládeže
v Kobylisích i v Bohnicích přejí
dětem krásné prázdniny
a dospělým klidnou dovolenou.

ČERVEN 2008
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Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz
ČERVEN 2008
13. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.

16. 6.

17. 6.

18. 6.

PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe.
SO 15.00 hod.
Noc na Karlštejně.
SO 19.00 hod.
Noc na Karlštejně.
NE 15.00 hod.
Čardášová
princezna.
PO 20.00 hod.
Jesus Christ
Superstar.
Koncertní verze.
ÚT 20.00 hod.
Jesus Christ
Superstar.
Koncertní verze.
ST 20.00 hod.
Jesus Christ Superstar.
Koncertní
verze.

Den Země – živá planeta
Dubnová akce Den Země patří k tradicím naší školy. S problematikou
života na naší planetě se žáci setkávají ve všech předmětech v průběhu
celého školního roku. V těchto dnech si ale daleko více uvědomují, jak se
nás v běžném životě dotýkají otázky ochrany životního prostředí, co je
dobré, jak lze planetě pomáhat, aby co nejdéle zůstala zdravá. A krásná.
Projektovým dnem se stal 21. duben, i když celoškolní projekt probíhal
celý týden od 21. do 25. dubna 2008.
Mladší a starší žáci si vybírali z témat: 1. stupeň mandaly, žáci 2. stupně
elektrárny, jejich užitečnost, zároveň škodlivé vlivy. V průběhu celého týdne
pracovaly třídy se svými
učiteli na individuálních projektech. Téma Den Země
prolínalo všemi předměty. Žáci se zajímali o život
zvířat, rostlin, pozorovali jedovaté i léčivé rostliny,
vytvářeli herbář. Prvňáčci zkoumali celý týden život
mravenců a pokusili se mraveniště sami postavit.
Protože nám přálo počasí, pracovaly skupinky žáků
přímo v přírodě. Některé třídy 2. stupně navštívily
ZOO a zaměřily se na život ohrožených druhů zvířat.

BURZA SENIORŮ
ČERVEN 2008
Gerontologické
centrum
10. 6. ÚTERÝ
Výtvarná dílna / 13.00. – 17.00 hod.
Skleněná mozaika
Potřeby: skleněná tabulka, láhev, květináč nebo
keramické kachlíky. Pod vedením Alexandry
Boušové. Vstupné: 20 Kč.
17. 6. ÚTERÝ
Babinec od 13.00 hod.
Přijďte si popovídat při šálku kávy nebo čaje
a také vyměnit nápady, rady a tipy pro šikovné
ruce!
18. 6. STŘEDA
Divadlo Kolowrat / „Pochyby“
Začátek představení v 19.00 hod.
Psychologické drama o zápase mezi zásadami
církevní školy a neortodoxním učitelem tělocviku
a náboženství. Vstupenka: 105 Kč. Volné vstupenky je možné zakoupit u M. Konvičné
v Gerontologickém centru.
24. 6. ÚTERÝ
Výtvarná dílna / 13.00. – 17.00 hod.
FRIVOLITKY
Potřeby: bavlnky nebo jiné příze (ne moc tenké),
háček. Pod vedením Alexandry Boušové.
Vstupné: 20 Kč.

Žáci V. A navštívili úspěšnou akci Den Země, pořádanou odborem kultury Úřadu Městské části Praha 8.
V jejím rámci zhlédli výstavu Brána recyklace,
prezentaci ochrany přírody, ukázku práce nimrodů
a další aktivity vztahující se k dané problematice.
Práce vzniklé v průběhu celoškolního projektu ke Dni Země zdobí celou naši školu, ať jsou to různobarevné obrazce, výtvarné a literární práce, projekty.
Prožili jsme tematický týden, ale práce bude pokračovat. I žáci chápou, že je nutné naší planetě pomáhat.
Chcete-li se na výsledky práce našich žáků podívat, posoudit je, možná i vybrat nejhezčí, navštivte
-hšwebové stránky naší školy: www.zshovorcovicka.cz.
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 ve školním roce 2008/2009 opět otevírá jednu
třídu 6. ročníku s rozšířenou výukou tělesné výchovy (5 hodin týdně). Výuka bude zaměřena všeobecně – míčové hry, atletika, gymnastika a další dostupné sporty. Příjemné prostředí
školy, k dispozici tři tělocvičny, velký sportovní areál. Další informace o škole na
-hšwww.zshovorcovicka.cz.

PETANGUE
Pondělky: 9. 6., 16. 6., 23. 6., 30. 6. vždy ve
13.00 hod. na zahradě Gerontologického centra.
ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé v Gerontologickém centru každé pondělí. V červnu se
nekoná. Pokračování v září !!!
Kontakt:
Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600, Praha 8
tel.: 286 88 36 76,
p. Fejfarová, p. Konvičná

Jak vypadala Libeň dříve?
Jak rychle a jak moc se proměňuje?

Come and show

Netradičního
účastníka měl
ve čtvrtek 29. května v Kobylisích první
ročník humanitárního Běhu naděje, který
spoluorganizovala radnice Prahy 8.
Běh Naděje navazuje na populární Běhy
Terryho Foxe. „Terry musel bohužel v České
republice kvůli změně právních předpisů
z kanadské strany skončit,“ dodal organizátor
běhu Petr Mucha. Jeden z běhů, jejichž výtěžek
jde na výzkum léku proti rakovině, absolvoval
v doprovodu své paničky také čtyřletý pejsek
Míša. I on dostal v cíli pamětní medaili
a diplom…
-pb-

BĚŽEL I PSÍK

Základní škola Spořická v Dolních Chabrech
připravila toto jaro pro děti z osmého pražského
obvodu zajímavou akci – recitační soutěž
v angličtině nazvanou „COME AND SHOW“.
Žáci v ní dostali možnost předvést, jak ovládají
angličtinu. Nešlo však o žádné nudné testy, děti
měly za úkol zpívat, recitovat nebo hrát divadlo –
a to anglicky. Soutěž byla určena všem žákům
základních škol od první do deváté třídy, včetně těch,
kteří ještě nemají výuku angličtiny povinnou. Jejím
cílem bylo pozitivně motivovat žáky a posílit jejich
vztah k angličtině.
Zájem dětí i škol o soutěž byl veliký – celkem se přihlásilo 120 dětí z šesti škol: ZŠ Burešova, ZŠ

Hovorčovická, ZŠ Mazurská, ZŠ
Ústavní, ZŠ Žernosecká a ZŠ Spořická.
Děti byly rozděleny do čtyř věkových
kategorií. V úterý 8. dubna dopoledne
se pak malí i větší soutěžící sešli
v multimediální učebně naší školy a za
vydatné podpory fanoušků, spolužáků
a poroty se statečně prali s trémou
a pamětí, zpívali, recitovali a hráli
divadlo. Nadšený potlesk odměnil každého účinkujícího a soutěžní dopoledne uběhlo jako
voda. Soutěžící i diváci si domů odnášeli spoustu zážitků, vítězové jednotlivých kategorií získali
navíc díky Spolku přátel chaberské školy a dalším sponzorům pěkné ceny. Všichni se již těší na příští
rok, kdy chystáme další ročník této soutěže. Více informací o soutěži najdete na webových stránkách
školy.
Za ZŠ Spořická, Petra Svárovská

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
DO HUDEBNÍHO, TANEČNÍHO, VÝTVARNÉHO A LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉHO OBORU

PROBÍHÁ V ČERVNU
KAŽDÉ ÚTERÝ A DÁLE VE STŘEDU 11. 6. A 18. 6. 2008
VŽDY OD 15.00 DO 18.00 HOD.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
DALŠÍ INFORMACE NA TEL.: 603 74 01 11, 777 17 37 30,
E-MAIL: lozoviukova@taussigova.cz, ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150.
www.taussigova.cz

Přijďte se podívat, jaké odpovědi našli
žáci ZŠ Bohumila Hrabala
zveme Vás na fotovýstavu

Krajina za školou
Naše Libeň
26. 5. - 29. 6. 2008
Úřad MČ Praha 8 (tzv. „bílý dům“)
U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
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JUBILEA
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.
Významné jubileum slaví
ČERVEN 2008
Kieleová Marie
Kucmochtová Libuše
Pevné zdraví a hodně elánu do dalších
let přeje dcera s rodinou.
Hošek Josef
Hodně zdraví a spokojenosti, elánu
do dalších let přeje manželka
a synové s rodinami.
Petrofová Jarmila
Hodně spokojenosti, štěstí a nadále
pevné zdraví do dalších let s mnoha díky
za celou rodinu dcery Jarmila a Dagmar.
Významné jubileum oslavili
KVĚTEN 2008
Březinová Františka
Pevné zdraví, hodně elánu do
dalších let přejí Otíček a Danuška,
vnoučata a pravnoučata.

Věra a Lubomír Kroutilovi
oslavili 50 let společného života.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

Žáci trénovali zdravotní přípravu
Na školním hřišti ZŠ Libčická se 30. května sešla velmi pestrá společnost, kterou tvořili nejen žáci
a učitelé školy, ale i členové Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy, Svazu civilní
ochrany, Sdružení válečných veteránů ČR. Konalo se totiž PRAKTICKÉ CVIČENÍ, jehož pestrá
náplň umožnila žákům, aby si vyzkoušeli některé prvky zdravotní přípravy, ochrany člověka za
mimořádných situací, poznali práci
kynologů městské policie a poučili se
o prevenci úrazů.
Práci na jednotlivých stanovištích
řídili poučení lektoři, žáci se aktivně
podíleli na plnění jednotlivých úkolů.
Mezi hosty byli i zástupce starosty
Martin Roubíček a pracovnice odboru
školství Prahy 8. Shromáždění všech
přítomných využila ředitelka školy, aby
poděkovala panu Jaroslavu Bočkovi za
dlouholetou perfektní práci ve funkci
školníka a popřála mu mnoho spokojených let v důchodu. Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou a děkujeme
všem, kteří se na ní podíleli.
Mgr. Štěpánka Sýkorová,
ředitelka školy

ZŠ Bohumila Hrabala pomáhá Africe
První akcí je sbírka použitých brýlí pro Středoafrickou republiku, kterou vyhlásila obecně
prospěšná společnost SIRIRI. Kdo má doma nepoužívané dioptrické brýle a neví co s nimi, může
se zapojit do akce, kterou se rozhodla na naší škole zorganizovat třída 7.A s paní učitelkou
Jehnovou. Největší zájem je o brýle dětské, které poslouží těm, kteří je potřebují ke studiu. Oční
vada je totiž často velkou překážkou pro talentované žáky a studenty, kteří si zakoupení dioptrických brýlí z finančních důvodů nemohou dovolit. Ve Středoafrické republice totiž brýle stojí
průměrný roční plat.
Naše škola shromážděné brýle odevzdá na měření a čištění,
na kterém spolupracuje oční
lékař, ještě před expedicí do
Středoafrické republiky. Do
akce se zapojila celá škola velmi aktivně. Za první tři týdny
třída 7.A shromáždila 143 kusů
brýlí. Počítáme, že do konce
akce jich ještě přibude.
Druhá akce směřovala na
nákup počítače do jedné z afrických škol, aby i tyto chudé
děti měly spojení se světem
i s námi. Žákyně 8. třídy pod
vedením paní učitelky Dobrylovské vlastnoručně napekly chutné zákusky a prodávaly je o přestávce ostatním dětem ze školy.
Že byl zájem obrovský, o tom svědčí fakt, že napoprvé byly zákusky rozprodány po pouhých sedmi
minutách. Kvůli takovému úspěchu se akce opakovala ještě jednou a se stejným zápalem.
Petra Jehnová a Dominika Dobrylovská, ZŠ Bohumila Hrabala

NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
LEDEN 2008
Šmolíková Karolína
Paroubek Lukáš
Černkovič Matěj
Beran Tobiáš
Novák Antonín
Pischnothová Sophie
Münzberger Jakub
Martínková Barbora
Rezková Natálie
Dvořák Mikuláš
Kučera Pavel
ÚNOR 2008
Polák Vladimír
Paliwal Daniel
Hájek Filip
Šárovec Jakub
Susová Kristýna
Hrdina Jan
Tomčík Matyáš
Malý Lukáš
Pavlovská Dominika
BŘEZEN 2008

Hubičková Eliška Anna
Harpmanová Kateřina
Škopek David
Těšitel Michal
Hübner Lukáš
Vyšín Adam
Hasová Tereza
Novotný David
Štindl Ondřej
Lišková Kristýna
Vocetka Antonín
DUBEN 2008
Švalb Adam
Dvořáková Agáta
Carda Ondřej
Koten Petr

Školní slavnost Gymnázia Thomase Manna
Gymnázium Thomase Manna (GTM) otevírá ve středu 25. června od 16.00 hodin brány široké veřejnosti a zve na školní slavnost, na které budou prezentovány výsledky projektu Slunovrat
a dalších aktivit školy. „Gymnázium existuje už od roku 1995 a nabízí osmileté všeobecně zaměřené
studium s částečným dvojjazyčným vyučováním v němčině a připravuje na složení zkoušky
Německý jazykový diplom II., která zaručuje znalost německého jazyka pro studium na univerzitách v Německu a Rakousku“, přiblížila činnost gymnázia ředitelka Marešová. Netradiční formy
práce na GTM vedou studenty k samostatné práci, sebepoznání a osvojení si širokého spektra kompetencí. Proto jsou do vyučování pravidelně zařazovány tzv. projektové týdny.
V únoru se škola změnila na tvůrčí dílny, v jejichž rámci se studenti učili zvládat grafický program pro
tvorbu školního časopisu a navrhovali alternativní řád pro žáky a pro hodnocení výsledků vzdělávání.
K dalším zajímavým akcím na škole patří například Wandertag, což je vlastně takový puťák, neboli den
v přírodě, orientovaný na propojení školních znalostí s praxí.
Velké množství výměnných pobytů s Německem se stalo již tradicí a ročně se jich uskuteční hned
několik (tento školní rok se jednalo o partnerské školy v Mnichově, Berlíně, Lübecku a Höxteru). Letos
k nim přibyl i zajímavý poznávací zájezd do Anglie. Všechny tyto aktivity mají za cíl jediné – pomoci
studentům ověřit si své jazykové schopnosti a úroveň nejen v běžných životních situacích, ale i ve zcela
novém prostředí. V neposlední řadě však vedou k navázání nových přátelství a získání nových
kamarádů, což je asi ta nejlepší motivace k učení se cizím jazykům vůbec. Další informace jsou
-phk dispozici na www.gtmskola.cz

Mrázková Kristýna
Hejno Lukáš
Zilvarovi Matouš a Šimon
Šupichová Lucia Vesna
Zelenka Lukáš
Kováčik Jan
Němeček Štěpán
Bláhová Tereza
Opletalová Anna
Vobořil Filip
KVĚTEN 2008
Štanclová Anna
Friede Jakub
Šťastný Ladislav
Zdrha Matyáš
Augustinová Rozálie

Kopicová Laura
Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě zájmu o uveřejnění nás kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.
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Pohár starosty Prahy 8 získali mladí fotbalisté ABC Braník
Čtvrtek 8. května byl sice státní
svátek, ale na Meteoru tento den
využili tradičně k uspořádání fotbalového turnaje „O pohár starosty
Prahy 8“ s mezinárodní účastí, pro
kategorii přípravek ročník narození
2000 a mladší. Turnaje se zúčastnilo
14 mužstev nejen z Prahy a Čech, ale
i ze Slovenska. „Sešlo se tedy více než
200 mladých fotbalistů a fotbalistek
a přinejmenším stejný počet fanoušků, rodičů a příbuzných, kteří
velmi zdatně povzbuzovali své ratolesti a jejich týmy,“ přiblížil atmosféru turnaje sekretář FK Meteor
Praha Pavel Stehlík.
Prvním semifinalistou se bez porážky
stalo mužstvo SC Xaverov, ze druhého
místa pak postoupili hráči Junioru
Teplice. Jejich soupeři se z druhé

skupiny stala mužstva Slavie Praha
a ABC Braník. V prvním semifinále
proti sobě nastoupili hráči Slavie
a Teplic. Ve vyrovnaném zápase měli
nakonec více štěstí tepličtí a po vítězství
1:0 postoupili do finále. Jejich
soupeřem se stalo mužstvo ABC Braník, které po nerozhodném výsledku 0:0
s Xaverovem postoupilo na pokutové
kopy 6:5. V zápase o 3. místo byla
úspěšnější Slavia, která porazila
Xaverov 1:0.
Finálový zápas byl opravdovým vyvrcholením turnaje. Obě mužstva i ve
svém posledním utkání dne, hrála
s maximálním nasazením a tak se bylo
opravdu na co dívat. I v tomto utkání
nakonec rozhodla jediná branka, tu
nakonec vstřelili hráči ABC Braník
a stali se tak vítězi celého turnaje. -ps-

9. ročník volejbalového turnaje je za námi

Celkové výsledky:
1) ABC Braník, 2) Junior Teplice, 3)
Slavia Praha, 4) SC Xaverov, 5) V.
Plzeň, 6) Tatran Sedlčany, 7) Marila
Příbram, 8) ŠK SFM Senec(SR), 9)
SK Aritma Praha, 10) Dukla Praha,
11) Union Žižkov, 12) Sparta Praha,
13) FK Meteor Praha, 14) SKP
Rakovník.
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč:
Martin Dikoš (Junior Teplice)
Nejlepší brankář:
Petr Houdek (ABC Braník)
Nejlepší střelec:
Lukas Leginus (ŠK SFM Senec)

SETKÁNÍ S POLITIKY

Výsledky turnaje:

Na volejbalových kurtech Meteoru Praha v Zenklově ulici v Libni se 1. června uskutečnil jeden Mladší žákyně – 1. SK Kometa
z největších pražských volejbalových turnajů družstev mladších a starších žákyň z celé České republiky. Praha a SK Mikulova Praha
Za krásného slunného počasí se dopoledne odehrály zápasy základních skupin, které již od počátku sli- (z důvodu deště finálový zápas
nedohrán); 3. Studio Sport; 4. SK
bovaly den plný zvratů a dlouhých vyrovnaných utkání v obou kategoriích.
V odpoledních hodinách započaly zápasy finálových skupin o konečná umístění v celém turnaji. Zejména Španielka Řepy; 5. VK Kralupy; 6.
ve skupinách o první místa, kde nakonec triumfovalo v mladší kategorii družstvo SK Kometa Praha společně VK 1. Benešovská; 7. SK Dansport
s SK Mikulova Praha Praha; 8. SK Slavia Praha; 9. SK
a ve starší kategorii SK Kometa Praha B
Špaček České Budějo- Starší Žákyně – 1. SK Špaček ČB;
vice. „Celý turnaj se 2. VSK Slavia ČB; 3. VK 1. Beodehrával za výborné nešovská; 4. SK Kometa Praha; 5.
sportovní a přátelské at- PVK Olymp B; 6. PVK Olymp C; 7.
mosféry,“ pochválil or- SK Hlinovka; 8. SK Dansport
ganizátor turnaje Štěpán Praha; 9. KCM Střední Čechy; 10.
Vajgl. „Dík patří Měst- SK Budo Hostivař
ské části Praha 8, která
naší akci tradičně výrazně podpořila. Zároveň patří dík všem
organizátorům, zejména rozhodčím a technické podpoře, která
byla tvořena hráčkami a hráči kadetských a juniorských kategorií
SK Kometa Praha,“ dodal.
Na všechny, kteří vydrželi až do odpoledních, nakonec deštivých hodin, kdy proběhlo dekorování nejlepších týmů, ale
i ostatní diváky a přítomné, se těší tým SK Kometa Praha při
konání jubilejního 10. ročníku v roce 2009.
-sv-

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

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 si dovolují
občany pozvat na pravidelné setkání.
To se koná 25. 6. 2008 v prostorách OV KSČM Praha 8,
Světova 8, Libeň od 16.00 do 18.00 hod.
Tel.: 284 82 58 20, e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání
se zastupiteli zvolenými v Praze 8.
To se uskuteční 24. 6. 2008 od 17.00 do 20.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi
o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

GEMA - podpora zdraví seniorů, rozvoj gerontologie,geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné
Šimůnkova 1 600, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: 286 88 36 76, 606 15 19 87
e-mail: lucie.forstova@gerontocentrum.cz,

Úřední den: PONDĚLÍ a STŘEDA 9.00 - 16.00 hod.
Vás zve na

TANEČNÍ PRO SENIORY 2008
za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Přijďte se pobavit, zatančit si, seznámit se i naučit se něco nového.
Partner není podmínkou!
Kde: Kulturní dům Ládví (metro C – Ládví)
Program:
2 lekce: pondělí 22. 9. a 29. 9. od 15.00 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – country tance.
1 lekce: pondělí 6. 10. od 15.00 do 17.30 hod.
Profesorka Jitka Bonušová – české lidové tance.
3 lekce: pondělí 13. 10., 20. 10. a 27. 10. od 15.00 do 17.30 hod.
Taneční mistr Miloslav Janouš – standardní a latinsko - americké tance +
swing, twist, bosa - nova, letkiss...
1 lekce: pondělí 3. 11. od 15.00 do 17.30 hod.
Taneční mistr Miloslav Janouš – salsa (tančí každý sám).
2 lekce: pondělí 24. 11. a 1. 12. od 15.00 do 17.30 hod.
Taneční mistr Jan Pumpr – line dancing - krokové variace na country
hudbu s využitím country prvků ( tančí každý sám).
Slavnostní prodloužená: pondělí 8. 12. 2008 od 15.00 do 20.00 hod.
Cena: 400 Kč/ za celý kurs (9 lekcí + prodloužená) nebo 60 Kč/ za 1 lekci
(v ceně je zahrnut poplatek za pronájem sálu, výuku tanců, odborný program a občerstvení
na slavnostní prodloužené). Na každé lekci tanečních je možnost zakoupit teplé i studené nápoje.
zde odstřihněte

Přihlašuji se na kurs tanečních pro seniory
v termínu 22. 9. – 8. 12. 2008

Jméno ..........................................................................................................
Adresa, telefon ............................................................................................
......................................................................................................................
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(Placená inzerce)

S prvními slunečními paprsky se ze zimního spánku probouzejí nejen zimní spáči ze světa zvířat,
ale i sportovci. Venkovní hřiště ožívají přítomností hráčů a hráček, kteří se sem po skončení
zimní sezóny přesunuli z uzavřených prostor hal a tělocvičen.
Rovněž hráčky žákovských kategorií kobyliského házenkářského oddílu jsou od poloviny dubna
k zastižení na hřišti ZŠ Glowackého, kde nejen trénují, ale rovněž hrají svá soutěžní utkání a pořádají
turnaje. Z dnešního pohledu je už jen vzpomínkou poslední velká událost předcházející sezóny:
Přestože v podzimních dnech nebývá počasí často příliš nakloněné sportovním událostem konaným na
venkovních hřištích, uskutečnil se během předposledního říjnového víkendu házenkářský turnaj, jehož
se účastnily pražské i mimopražské oddíly. Děvčata předvedla své hráčské umění v kategoriích mini,
mladších i starších žákyň.
A slovo „předvedla“ je v tomto kontextu velmi důležité, neboť měla skutečně před kým! Okolo hřiště
i přes nízkou venkovní teplotu fandila spousta rodičů. Co dodat na závěr? Snad jen, že se při podobných událostech budeme i v letošní sezóně těšit na hráčky i fanoušky, pro které mají míčové sporty a především házená - „něco do sebe“. Aktuální informace, rozpis tréninků, kontakty na trenéry
jednotlivých kategorií i zpravodajství ze zápasů a turnajů lze získat na internetové adrese
-jvwww.sweb.cz/sokol.kobylisy2.

(Placená inzerce)

Házená: od podzimu k jaru

VLASTNÍTE AUTO, PLOT, DŮM
ČI POZEMEK? Jejich plochy
můžete pronajmout pro reklamní
účely a nechat vydělávat až 5 000 Kč
měsíčně. Tel.: 221 22 15 51.
CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
LOGOPEDICKÁ DON BOSCO,
Praha 8 – Bohnice, Dolákova 555,
přijme od 1. září 2008 učitele II. st.
s aprobací TV, ČJ, D. Nabízíme přátelské prostředí, třídy po 10 dětech.
Informace na tel.: 283 85 21 24,
233 55 66 77.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608
25 35 49.

SANITÁRKA – POMOCNÝ ZDRAVOTNÍK. Kožní sanatorium v Praze
8 nabízí zaměstnání pro „Sanitárka –
pomocný zdravotník“. Dvousměnný
provoz, 6.00 - 20.30 hod. Zdravotnické vzdělání není podmínkou, nabízíme zaškolení, nástup 1. 9. 2008.
Tel.: 233 55 37 58, www.achillea.cz.

PRONAJMU GARÁŽ na Trojském
Vrchu. 1100 Kč/měs. Tel.: 602 27
26 00.

ANTIKVARIÁT, Zenklova 37, koupí
knihy, pohlednice, mince, obrazy, sv.
obrázky. Tel.: 266 31 29 69.

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA – Na
Šutce 398, Praha 8. Cvičení, výtvarka, angličtina, flétnička, hlídání
dětí, masáže. Všechny lekce jsou
vedeny zkušenými lektorkami. Tel.:
773 64 96 26, 604 28 76 89,
www.dk-pohadka.cz

SOLARIUM – FITNESS, masáže.
Posilovny rozděleny ženy – muži.
Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2
– Praha 9, tel.: 284 82 12 25,
www.solarium-fitness.cz.

KOUPÍM NEBO PRONAJMU
GARÁŽ v Praze 8 - Kobylisích
a okolí. Tel.: 607 88 57 88.

PRODÁM RD 70 km od Prahy 2 +
1 s přísl. Studna, zahrádka. Tel.: 737
72 61 06.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04, záznamník + fax.: 283 92 05 73.

GARÁŽOVÁ
STÁNÍ
HNĚZDENSKÁ ul. u pol. Mazurská za 990
Kč/měsíc komplet., tel.: 777 28 37
75 i prodej.

PRODÁM ŠTĚŇÁTKA Barevného
boloňského psíka. Tel.: 604 26 91
30.

PŘIJMU KOSMETIČKU DO FITNESS CENTRA na Praze 9. Tel.:
608 25 35 49.

CHŮVA na den i noc. Zkušená! Tel.:
737 72 61 06.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.

KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST, koupím - odvezu. Tel.: 286
89 14 00.

DROBNÉ OPRAVY VŠEHO
DRUHU, elektro, voda, truhlář.
Denně od 17.00 hod., SO a NE
13.00 – 19.00 hod. Tel.: 603 81 01
39. Jen na území Prahy 8 a 9.

ÚČETNICTVÍ; správu našeho družstevního domu zadáme. Tel.: 603 52
73 05.
KOUPÍM GARÁŽ v Bohnicích
v Ratibořské ulici pod poštou. Tel.:
605 32 51 31.

SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8 Bohnice, přijme ženy a muže do oddělení skladu a expedice. Požadujeme
zručnost, pečlivost, časovou flexibilitu
a ochotu pracovat v kolektivu. Praxe
v oboru je výhodou. Průkaz VZV
a uživatelská znalost práce na PC vítána. Nástup dle dohody. V případě
zájmu volejte paní Velíškovou, tel.:
283 09 03 16 v době PO – PÁ 8.00
- 16.00 hod.
VYKOUPÍME VAŠE KOLA ZA
NEJLEPŠÍ CENU! Bazar Orient,
Klapkova 40, tel.: 731 31 27 31.
VYMĚNÍM BYT V PRAZE 4
CHODOV za podobný v Bohnicích
nebo Ďáblicích před privatizací.
Obecní byt 2 + 1 (45 m2), ve 4. patře
s okny na jih a na západ, lodžie, plastová okna, zatepleno. Zdravotní
středisko a metro 10 min. Tel.: 602
22 63 45.
HLEDÁM BYT 2 + 1 (kk) KE
KOUPI, OV i DR vlastnictví v Praze
a okolí. Tel.: 733 67 32 10.
GARÁŽOVÉ STÁNÍ v suterénu
nového bytového domu u nové stanice metra Prosek (u Billy) pronajmu –
ihned. Tel.: 606 62 47 79.
HLEDÁM BYT 3 + 1 (kk) KE
KOUPI, OV i DR vlastnictví na
Praze 10. Tel.: 608 92 69 41.
JAZYKOVÁ ŠKOLA V BOHNICÍCH HLEDÁ ASISTENTKU do
kanc. od pol. srpna na zkrác. úvazek
(3 dopol., 2 odpol.) s komunik. příjem. vystupováním, zákl. znalostí Aj
a práce na PC. Své CV zašlete na
e-mail: irislingua@seznam.cz.
KERAM. VÝTVAR. DÍLNA MALVÍNA na Praze 8 přijímá děti
i dospělé na letní umělecké kurzy
dopolední i odpolední! Info: 720 47
98 99.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice.
Výcvik auto – moto. Provozní doba:
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 –
19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ.
Nízké ceny, Palmovka. Tel.: 736 64
40 55.
CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na poradnu. www.realitniporadna.cz, tel.: 284
69 35 33.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01
51 45, 286 58 50 47, e-mail:
kedar.n@centrum.cz.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování,
baňky - fyzioterapeutka. TRAM
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10,
284 68 98 05.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.

(Placená inzerce)

ST. ZLATÉ ZLOMKY od 200
Kč/gr zlata ryzosti 14 kar, a zlaté
mince podle ceníku nakupuje INTERANTIK, Praha 9, Pod Pekárnami 3,
tel.: 283 89 33 34, 604 47 77 71 po
10.00 hod.

PŘIJMEME SKLADNÍKA / ZÁMEČNÍKA pro prodejnu hutního
materiálu na Praze 8. Nástupní plat
19 000 Kč až 23 000 Kč dle praxe.
Tel.: 284 68 86 24.

možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový
a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený, s nežádoucím
nájemníkem, či s jakoukoli právní
vadou. Veškeré formality zajistím,
zaplatím stěhování i případné dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu a pod. a dát čas
na vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32
nebo 603 42 00 13.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
PRODÁM NOVOU STAVEBNÍ
UNIMO BUŇKU v Praze 8, odvoz
zajistím. Tel.: 603 84 49 92.
SVOLÁVÁME SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ na rok 2009, kteří ukončili
školní docházku v roce 1949 ve škole
Na Zámečku. Zatím poslední setkání
v roce 1984 v kavárně Svět. Za bývalý
JUK Drahomíra Pfauová – Nehilčová
a za IV. ročník Jiří Hanibal. Tel.: 732
54 39 84, 222 94 93 08.

(Placená inzerce)

SEKÁČ – ODĚVY, NOVĚ OTEVŘENO OD ČERVNA 2008, v ulici
Čumpelíkova 3, naproti poliklinice.
Tel.: 732 88 74 28.

VYUČUJI FRANCOUZŠTINU doma i docházím. Tel.: 731 44 62 42.

FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými
panely – bez bourání, nepořádku
v bytě - rychle (3 – 5 dní) a levně (od
25 000 Kč). Výměny van, baterií,
klozetů kuchyňských desek, instalace
sprchových koutů, pokládka dlažby,
PVC, plovoucích podlah, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66 –
kdykoliv!
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1 + 1/L
NA CHODOVĚ za větší, minimálně
3 + kk s balkonem nebo lodžií, jdoucí
do privatizace. Nabízím zrekonstruovaný malý byt (40 m2): zděné jádro,
nový kuchyňský kout, prostorná
zasklená lodžie, klidné prostředí,
dobrá dostupnost MHD (BUS u domu, M 10 minut chůze), regulovaný
nájem + finanční vyrovnání. Tel.: 724
93 68 29.

PRONAJMU GARÁŽ NA ULICI
KŘIŽÍKOVA 56. Tel.: 602 28 84
44.

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

HLEDÁM MANIKÉRKU A PEDIKÉRKU S ŽL do nového kosmetického studia v Praze 8. Tel.: 723 35
51 10.

VYMĚNÍM 2 + 1, 99 m2 za 2 + 1,
cca 60 m2, obecní, výtah nutný. Tel.:
721 97 09 03.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví,
kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli,

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

(Placená inzerce)

AKVARISTICKÉ SRAZY 2008 konají se každou 1. a 3. neděli v měsíci v ul. Čumpelíkova 8/1768 (garáže
– spol. sál), Praha 8 - Kobylisy. Vždy
od 8.00 do 10.00 hod. Tel.: 724 80
00 13.

(Placená inzerce)

Placená řádková inzerce

ČERVEN 2008

(Placená inzerce)
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T A U C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3
NADSTANDARDNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Pro dospělé, mládež i děti, žáky a studenty
ZŠ, SŠ, VŠ, podnikatele, manažery,
firemní a jiné zaměstnance.
Individuální (I) a mikroskupinové (2 – 4),
odpolední, večerní i dopolední,
špičkoví učitelé, inspirující prostředí

(Placená inzerce)

AJ, NJ, LatJ, FJ, ŠJ, ItJ,
ŘecJ, PortJ, RJ, ČJ ciz.

LETNÍ INTENZÍVNÍ KURZY

16. 6. – 27. 6. a 7. 7. – 11. 7. 2008
Možnost splátkové úhrady kurzovného.

ZÁPIS: PO – PÁ 17.00 – 20.00 hod., Kobylisy,
Maškova 3 – asi 3 min. od Penny Marketu
TRAM. č. 14, 25, BUS. č. 136, 181, 186, 175, 162,
zast. Vozovna Kobylisy
Tel.: 286 89 12 33 (9.00 – 17.00 hod.)
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

www.taucollege.cz
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PODLAHOVÉ KRYTINY POKR
Jan SRBENÝ
PODLAHÁŘSTVÍ
PODLAHÁŘSTVÍ
prodej a pokládání koberců, PVC,
prodej
a pokládání
PVC,
plovoucích
podlahkoberců,
a speciálních
plovoucích
účelovýchpodlah
podlah.a speciálních
účelových podlah.
ATYPICKÉ MATRACE
ATYPICKÉ
anatomickéMATRACE
polštáře, dovoz
lamelové
bytový
textil,
matrací rošty,
pro Prahu
8 ZDARMA!!!

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 14-18
KONTAKT: SRBENÝ - 602 34 50 88
S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA
10% NA ATYPICKÉ MATRACE

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

email: pokrs@seznam.cz

(Placená inzerce)

www.pokrs.cz

(Placená inzerce)

PRODEJ: Průběžná 44, Zdiby,
tel.: 721 23 08 98, 284 89 12 22
Autobus č. 374 od metra Kobylisy, zastávka Zdiby.

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ČERVEN 2008

STRANA 16

OSMIČKA Noviny MČ Praha 8. Vydává MČ Praha 8. IČ: 00063797. Adresa redakce: Petra Klugová, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, tel.: 222 80 51 08, e-mail: petra.klugova@p8.mepnet.cz. Příjem inzerce: na tel./fax.: 222 80 51 35, 606 63 48 02. Šéfredaktor:
Tomáš Kňourek. Redakční rada: Tomáš Mrázek, Vladimíra Ludková, Helena Šmídová, Roman Petrus, Petr Vilgus, Vladimír Bouša. Grafické zpracování: Grafické studio Detail, Hájkova 13, Praha 3, tel./fax: 222 58 60 92, e-mail: detail@iol.cz. Tisk a osvit: Česká
unigrafie, U Stavoservisu 1, Praha 10. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha - č.j.nov. 5151/95 ze dne 24.4.1995. Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, u inzerátů inzerenti.

