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Zprávy

str.

O bezplatné zasílání
textových zpráv je zájem. Uživatelů
se přihlásilo
již více než tisíc

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letos v srpnu tomu bude deset let, co Česko
zasáhly katastrofální povodně. Zemí se pro-

6

hnala obrovská masa vody. Ničila, bořila a bohužel i zabíjela. Přinesla absolutní zmar, který

Karlínské farmářské trhy přijdou s novinkami,
například rybím festivalem

si zřejmě nikdo z nás předtím nedokázal před7

stavit. Jedním z nejvíce postižených míst se
stal i osmý obvod, především pak Karlín a Libeň. Vzpomínka na do prvního patra zatopené karlínské činžáky je mementem záplav roku 2002.

Rychlost v karlínských ulicích
se sníží na 30 kilometrů v hodině

Povodeň a následná obnova Prahy se silně odrazila nejen v kapsách
9

postižených obyvatel a magistrátu, ale tvrdě zasáhla také městské
části. Například škoda, kterou voda napáchala v Praze 8, byla vyčíslena
přibližně na deset miliard, z toho přímo na majetku městské části asi

Park před Libeňským zámkem
po rekonstrukci připomíná svou
historickou podobu

na jeden a půl miliardy.
O to více mě těší, že při dnešní procházce Karlínem jen stěží
10

najdu viditelné stopy povodně. Čtvrť, jejíž stav byl před rokem 2002
neuspokojivý, se dočkala obrovského rozmachu. Ve stejném duchu se
v současnosti zaměřujeme i na Libeň, která byla povodní také zasažena.

Křesílko z charitativního projektu
„Mladé umění pomáhá‟ ozdobilo Libeňský zámek

Její revitalizaci bereme opravdu vážně, v blízké době je naplánována
23

například rekonstrukce Elsnicova náměstí nebo výstavba centra Nová
Palmovka. Nezapomínáme ale ani na další lokality. O prázdninách se
třeba na sídlištích severní části Prahy 8 otevřela dvě nová dětská hřiště

Mateřská školka v Ústavní ulici prochází
komplexní rekonstrukcí

a psí louka.
24

Přeji Vám příjemné prožití druhého prázdninového měsíce. A když
už blízko vody neřkuli pod vodou, tak pouze v rámci rekreace.
S úctou

Beachklub Ládví připravil dětem soustředění
spojené i s výukou angličtiny

29
Jiří Janků
starosta MČ Praha 8

Do softbalového klubu Joudrs
se nově mohou hlásit i chlapci

29
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Zpravodajství

Systém parkování se změní. Uleví se
Radnice osmé městské části připravuje projekt, který by měl zcela změnit systém parkování. V Karlíně, části Libně a kolem stanice
metra Kobylisy a Ládví počítá se zavedením
smíšených a modrých parkovacích zón.
„Celý systém je jednoznačně navržen pro
zlepšení parkování obyvatel Prahy 8, a to v extrémně zatížených oblastech. Chci upozornit, že
parkování na větší části území osmého obvodu
zůstane nadále neregulované. Situace je v současné době v uvedených oblastech neudržitelná,
navíc v příštím roce Praha 8 zůstane posledním
ostrůvkem, kam si budou moci zaparkovat vozidlo bezplatně řidiči – návštěvníci Prahy a řidiči
z míst, kde již jsou, anebo brzy budou zavedeny
placené zóny,‟ prohlásil zástupce starosty Prahy
8 Michal Švarc, v jehož gesci doprava je.
Podle něj by nečinnost v této oblasti mohla
do dvou let znamenat absolutní kolaps systému
parkování jak v Libni, tak především v Karlíně,
který přímo sousedí s centrem města. Značné procento ploch totiž zabírají vozidla řidičů
dojíždějících z jiných lokalit, kteří tak obsazují
místa určená místním obyvatelům. „Rozhodnutí zavést zóny rezidenčního parkování tedy
není motivováno ekonomicky, ale snahou zajistit parkování občanům osmé městské části,
které chceme zvýhodnit ,‟ řekl místostarosta.
Všichni občané Prahy 8 budou mít možnost
zakoupit si rezidenční parkovací kartu, která
zajišťuje všem stejné právo parkovat kdekoli
v oblasti vyhrazené pro rezidenční parkování
na území osmého obvodu bez omezení. Dojíždějící a řidiči ze sousedních městských částí, kteří využívají především v Karlíně a Libni
bezplatné parkování, již nebudou mít možnost
Foto: verpa

tato místa blokovat.
V současné době je navrženo několik zón –
čistě rezidenční, smíšená krátkodobá, smíšená
záchytná a návštěvnická krátkodobá. Všechny
tyto zóny jsou plánovány v nejzatíženějších ob-

Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc stojí na místě porušování zákazu zastavení v Karlíně.
Lokalita se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst.

lastech, tedy v celém Karlíně a části Libně, Kobylis a Ládví. Rezidenční karta pro občany s tr-

kují bez dalších poplatků a návštěvníci platí jen

v polovině června, plánujeme ještě další dvě

valým bydlištěm bude stát 350 a 700 korun za

v určitých hodinách,‟ vysvětlil Švarc.

v Libni a Kobylisích. Závěrem našeho dialogu

rok (maximálně tedy 1,92 koruny za den) a bude

Radnice si od tohoto kroku slibuje i snížení

s občany na dané téma bude anketa na webu

platit na celém území Městské části Praha 8. „Na

provozu a tím pádem emisí a hluku v pracovní

www.praha8.cz v září 2012 a během senátních

rozdíl od ostatních částí Prahy, kde jsou již zóny

dny, kdy Kobylisy, Karlínem a Libní projíždějí

voleb v říjnu,” uvedl místostarosta Švarc.

placeného stání zavedeny, náš systém počítá

tisíce aut doufajících v bezplatné zaparkování

Takzvaný systém rezidenčních a placených

se zcela nadstandardním rozsahem takzvaných

co nejblíže stanic metra Florenc, Křižíkova, In-

parkovacích zón již delší dobu funguje v Praze

smíšených parkovacích zón, v návrhu radnice

validovna, Palmovka, Kobylisy a Ládví.

1, 2, 6, 7, částečně v Praze 3 a 9, jeho spuštění

Prahy 8 je jich 70% celkového počtu parkova-

Návrh ještě není definitivní. „Po debatě s ob-

cích míst. Na nich rezidenti vlastnící kartu par-

čany, která na toto téma proběhla v Karlíně

je plánováno začátkem roku 2012 v Praze 5
a 11.
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Karlínu, Libni i Kobylisům

POZVÁNKA
NA DEBATU
O PARKOVÁNÍ
Zveme Vás na debatu
o novém systému parkování
v Praze 8.
Kdy: 12. září 2012
od 18 hodin
Kde: Budova Úřadu
MČ Praha 8
(takzvaný bílý dům),
Foto: Jiří Vítek

U Meteoru 6, Libeň

Velkou část parkujících v Karlíně tvoří řidiči, kteří ve čtvrti nebydlí

Další debata se uskuteční
v říjnu v Kobylisích, místo
a čas bude ještě upřesněno.

Otázky, odpovědi...
n Kolik bude stát hodina
parkování?
Rezidenti s platnou kartou

n Proč je v některých

n Mám v Praze 8

n Jaké je řešení, když

částech Prahy 8 systém

trvalé bydliště.

za mnou přijede řemeslník,

navržen a v jiných ne?

Vůz mi byl přidělen

například instalatér

zaměstnavatelem. Budu

nebo opravář?

budou mít všude parkování bez-

Systém je navržen pro celou

platné, ostatní by měli zaplatit

Městskou část Praha 8 jako

kromě nejbližších ulic u stanic

flexibilní. To znamená, že je

metra 15 Kč/hod. (návrh MČ

plánován pouze v extrémně

Ano. Jen je třeba, abyste do-

Jindy za poplatek ve smíšených

Praha 8).

zatížených lokalitách. Na aktu-

ložil, že na základě dohody se

nebo krátkodobých návštěvnic-

ální vývoj situace bude možné

zaměstnavatelem užíváte vůz

kých zónách.

reagovat rychleji.

i k soukromým účelům. Popla-

n Kolik za rezidenční
parkování zaplatím
jako důchodce?
Počítejte se zvýhodněným
tarifem ve výši 350 korun ročně,
což je 0,96 koruny za den. Měsíčně tedy zaplatíte sumu jako

n Jak postupovat v případě,
že stávající vůz prodám
a zakoupím si jiný?
Musím zaplatit za kartu
opět celý roční poplatek?

je zhruba cena jednoho litru

Ne, roční poplatek byl již zapla-

benzinu.

cen. Odevzdáte stávající kartu

n Jsem v invalidním důchodu.
Kolik zaplatím
za rezidenční parkování?

a na nový vůz získáte novou.
n Jak u nás zaparkuje
návštěva?

moci jako rezident získat
parkovací kartu?

tek bude stejný jako u ostatních
rezidentů, to je 700 korun za
rok.
n Jak bude vyřešeno
zásobování mé provozovny,
respektive firmy v Praze
8, pokud je zajišťuje firma
z jiné městské části,
případně mimopražský
dodavatel?

V době od 18.00 do 8.00 bude
moci parkovat kdekoli zdarma.

n Co uvedené zpoplatnění
přinese obyvatelům
Prahy 8?
Kromě již zmíněného pohodlí při
parkování snížení dopravy v uvedených oblastech a s tím spojené
hlučnosti a emisí z výfukových
plynů. Výtěžek z poplatků bude
investován do zkvalitňování
komunikací na obvodě.

V době od 18:00 do 8:00 hod.

Zůstává v platnosti nárok na

Návštěvy mohou využít parko-

druhého dne a neomezeně

vyhrazené parkovací místo podle

vání ve smíšených nebo krátko-

o víkendech mohou zásobovací

současného platného systé-

dobých návštěvnických zónách,

vozidla parkovat kdekoli bez

mu přidělování parkování pro

kde uhradí příslušný poplatek.

omezení. V jiných časech za

tělesně postižené. Pokud chcete

Denně přes noc a o víkendu (od

poplatek všude tam, kde budou

parkovat i jinde v účinné zóně,

18.00 v pátek až do 8.00 hodin

umístěny parkovací automaty,

vztahuje se na vás snížená saz-

v pondělí) mohou v návštěv-

to znamená na více než

ba 350 korun ročně, tedy stejně

nických krátkodobých zónách

70 procentech z navrženého

jako na důchodce.

parkovat zdarma.

území.

Nenašli jste zde
odpověď
na váš dotaz?
Pošlete ho, prosím,
místostarostovi
Michalu Švarcovi (e-mail:
michal.svarc@praha8.cz ),
který vám ho rád zodpoví.
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SMS Infokanál má již přes tisíc uživatelů
O novou službu nazvanou SMS Infokanál mají
občané Prahy 8 zájem. Jen několik dnů od jejího spuštění v polovině července se k odběru
informačních zpráv do mobilního telefonu přihlásilo přes tisíc občanů.
„Zájemců o tuto službu stále přibývá, z čehož máme radost. Občané časem zjistí, že jim
přináší praktické informace, které zkvalitňují
život,‟ řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků. Ten
koncem července na Libeňském zámku předal
tisícímu uživateli SMS Infokanálu Aleně Čtvrtníkové drobné dárky.
SMS Infokanál zdarma informuje obyvatele osmého obvodu, jež se ke službě přihlásí,
o aktuálním dění na území Prahy 8 a tématech,
Foto: verpa

která se týkají jejich okolí. Lidé dostanou informace například o dopravních uzavírkách,
umístění velkoobjemových kontejnerů, kulturních akcích, a tak dále. Registrace k odběru
služby je velmi jednoduchá.

-vk-

Starosta Prahy 8 Jiří Janků gratuluje Aleně Čtvrtníkové,
která se stala tisící odběratelkou informačních textových zpráv
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Radnice chce zpřístupnit bohnický
Statek Vraných veřejnosti
Osmá městská část nesouhlasí

Památka
Statek
Vraných
se nachází
ve Starých
Bohnicích
na konečné
autobusové
linky 102

s aktuálním záměrem pražského
magistrátu na využití části kulturní památky „Statek Vraných‟.
Podle něj by část objektu měla být
využita k bydlení, radnice Prahy 8
zde naopak vidí příležitost k otevření statku veřejnosti.
„My naopak máme zcela jasnou
představu o tom, jak statek otevřít
veřejnosti a veřejně prospěšným
aktivitám. Svoji polohou, dispozicí
i geniem loci k tomu přímo vybízí. Byli bychom proto rádi, kdyby
magistrát svůj záměr přehodnotil
a prostor otevřel občanům coby
komunitní, společenské centrum,‟
zástupkyně

starosty

Foto: verpa

prohlásila

Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Barokní Statek Vraných, stavba z 18. století, představuje vynikající ukázku lidového baroka

by se využil potenciál historické-

radnice Prahy 8 je magistrátu zná-

ideální komunitní spolupráce, na

a v Praze 8 patří k nejvýznačněj-

ho centra Starých Bohnic, tamní

má: „Osobně jsme v květnu spolu

projektu by totiž participovala

ším památkám. V současnosti je

obyvatelé by získali kulturně so-

s radní Markétou Adamovou a se

Kolpingova rodina, místní obča-

dlouhodobě využíván Národním

ciální centrum. Stejně tak Kol-

zástupci obyvatel Starých Bohnic

né a osmá městská část,‟ uved-

památkovým ústavem, který tam

pingův azylový dům pro matky

záměr

komunitního

la Adamová. Kolpingův azylový

má k dispozici dvě ze tří budov.

s dětmi, které by se na provozu

centra – tréninkové kavárny pro

dům pro matky s dětmi funguje

Třetí budovu tvoří právě diskuto-

chtěly podílet, by získal účinnou

klientky azylového domu a mateř-

již pět let v budově osmé měst-

vaná bytová jednotka, kde nyní

formu terapie mladých matek.

ského centra na magistrátu před-

ské části právě ve Starých Boh-

probíhají rekonstrukční práce.

Společenský přínos zcela jedno-

stavily a snažily se pro něj získat

nicích. Především mladé matky

„Využitím na bydlení se získá

značně převažuje nad bytovým

podporu.‟

se zde po přechodnou dobu učí

pouze jeden byt pro jedince. Na-

účelem,‟ sdělila Ludková, která

Slova místostarostky Adamo-

opak otevřením statku veřejnosti

zároveň potvrzuje, že představa

vá potvrzuje. „Byla by to navíc

vybudování

základní péči o dítě a samostatnému životu.

-hš-

Farmářské trhy přijdou v září s novinkami
Návštěvníci Karlínských farmářských trhů se

rybu,‟ informovala zástupkyně starosty Pra-

v září mohou těšit na několik překvapení. Na-

hy 8 Vladimíra Ludková.

příklad 22. září se trhy uskuteční ve znamení
ryb a všeho, co s nimi souvisí.

O týden dříve, tedy 15. září se v rámci
trhů uskuteční takzvané Stromohraní. „Zvu

„Půjde o naprostou novinku nejen v Karlí-

zejména děti a všechny, kdo rádi něco tvo-

ně, ale vůbec v rámci farmářských trhů. Na

ří. Budeme tvořit podzim na různé způsoby,‟

Karlínské náměstí připlavou ryby na všechny

řekla Ludková.

způsoby i chutě, ochutnáte a pořídíte ryby

Karlínské farmářské trhy se o letních

sladkovodní, mořské a možná i takové, kte-

prázdninách konají každou druhou sobotu, ty

ré jste ještě nikdy neviděli, k mání budou

následující budou 11. srpna. Od 1. září pak

rozmanité rybí speciality. A co víc, na místě

opět přejdou do klasického týdenního inter-

vás odborníci naučí očistit a správně filetovat

valu.

-vk-
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Osmička je nyní nově i pro iPhone a iPad
Praha 8 nabízí od letošního července majitelům mobilních telefo-

Aplikace bude od srpna zdarma
distribuována

prostřednictvím

nů iPhone a tabletů iPad aplikaci

iTunes Appstore a jednotlivá vy-

s interaktivní podobou měsíčníku

dání měsíčníku budou vzhledově

Osmička. Uživatelé těchto zaří-

identická s tištěným vydáním.

zení tak okamžitě získají aktuální
informace o dění na Praze 8.

Oproti tištěné verzi však bude
Osmička pro iPhone a iPad obsa-

„Chceme držet krok s vývojem

hovat také interaktivní videa či

nejnovějších technologií, proto

fotogalerie související s jednotli-

nabízíme uživatelům mobilních

vými články.

telefonů iPhone a tabletů iPad
aplikaci s časopisem Osmička.
Do budoucna počítáme s rozšířením i na další platformy,‟ informoval předseda Komise pro
informatiku RMČ Praha 8 Josef
Slobodník.
Aplikace

občanům

nabídne

možnost kdykoli prohlížet aktuální vydání měsíčníku nebo prohlížet starší čísla v rozsáhlém archivu, který bude dostupný od roku
2001. Díky digitální vizualizaci
časopisu dostává občan do rukou
poutavou prezentaci Osmičky bez
nutnosti přístupu k počítači.
„Jedná se o skutečný průlom ve
způsobu, jakým budeme komunikovat s našimi občany a věřím,
že každý využije možnosti, které
moderní technologie s touto aplikací přináší,‟ komentoval inovaci
starosta Prahy 8 Jiří Janků.

-jf-

Vlastníci
přístrojů iPhone
a iPad již mají
možnost kdykoli
nahlédnout
do časopisu
Osmička
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Doprava

Nová opatření zklidní dopravu v Karlíně
Během srpna bude v Karlíně zavedeno plošné zklidnění dopravy
v ulicích, jehož základem bude
takzvaná zóna Tempo 30. V ní je
maximální povolená rychlost snížena na 30 km/h. Možnosti průjezdu územím pro automobilovou
dopravu zůstanou plně zachovány, nově je však navíc ve většině
ulic umožněn obousměrný provoz
jízdních kol.
„Je to převratná novinka a jako
k takové k ní bude třeba přistupovat. Věřím, že časem každý pochopí, že tato opatření mají smysl - ne
nadarmo jsou v ostatních evropských zemích stále rozšířenější,‟
prohlásil zástupce starosty Prahy 8
Michal Švarc, do jehož gesce patří
rovněž doprava. Podle něj je Karlín
svou povahou určen pro život rezidentů, nikoliv k tranzitním a parkovacím účelům zaměstnanecké
automobilové dopravy.
Zklidnění se bude týkat vnitřní
zástavby Karlína, ulic Rohanské

v padesátce ještě ani nebrzdíte.

Tento krok se pozitivně odrazí

auto i cyklista se sem bez problémů

nábřeží, Prvního pluku, Pobřežní

Důsledek si každý umí domys-

i na životním prostředí. „Pomalej-

vejdou. Ve smyslu hesla ‚čím menší

a Sokolovská se nedotkne.

let,‟ informoval místostarosta.

ší a tudíž plynulejší jízda znamená

prostorové nároky máte, tím volněji

Snížení rychlosti povede k vět-

V případě srážky s chodcem se

méně brzdění v křižovatkách a mír-

se v ulicích můžete pohybovat‘ není

ší bezpečnosti, zároveň však ne-

tak při rychlosti 30 km/h prav-

nější rozjezdy, a ve svém důsledku

důvod, proč obousměrný cyklistic-

zhorší smogovou situaci. „Rozdíl

děpodobnost

i méně vypouštěných emisí.‟

ký provoz neumožnit. Samozřejmě

při brzdění v padesátce nebo tři-

snižuje o 70 procent a úmrtí do-

Druhou zásadní změnou je obou-

každý se musí chovat ohleduplně

cítce je zásadní - z třicítky zasta-

konce o 90 procent oproti jízdě

směrný provoz jízdních kol ve větši-

a bezpečně vůči ostatním, v autě

víte po třinácti metrech tam, kde

padesátkou.

ně ulic. „Ulice jsou v Karlíně široké,

i na kole,‟ upozornil Švarc.

těžkého

zranění

Radnice opět přispěje
na chodníkový program
Osmá městská část dá letos na takzvaný chodníkový program přes
17 milionů korun. Poté, co v první polovině roku uvolnila 7,5 milionu,
schválilo v červenci vedení radnice smlouvu, na jejímž základě Technická správa komunikací Hlavního města Prahy provede za deset milionů korun další velkoplošné opravy chodníků.
„Nejsme sice majiteli ani správci chodníků, jejich špatný stav nám
ale není lhostejný. Máme proto jedinou možnost, jak situaci změnit,
a to poskytnout finanční prostředky správci, kterým je Technická
správa komunikací. Ovšem za předpokladu, že opravy budou probíhat podle našeho zadání,‟ vysvětlil zástupce starosty Prahy 8 Michal
Švarc.
Celoplošné opravy se tak chystají v části ulice Na Pěšinách a Kotlaska a ve vybraných ulicích Kobylis.

-hš-

-hš-
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Životní prostředí

Park před Libeňským
zámkem připomíná historii

Kobylisy mají
nová hřiště,
Bohnice psí louku

Rekonstrukce parku u Libeňského zámku je
u konce. Po odstranění přestárlých stromů

Osmá městská část se v červenci rozrostla

a keřů, které objekt zakrývaly, se opravy do-

o další areály, kde je možné trávit volný čas.

čkaly i chodníky, kdy byl jejich živičný povrch

Na kobyliském sídlišti se otevřela dvě nová

nahrazen kamennými kostkami.

dětská hřiště – v Třebenické a Tanvaldské

Areál tak nyní čekají už jen drobné úpravy.

ulici, na bohnickém pak takzvaná psí louka.

Půjde hlavně o jemnou modelaci terénu, a to

V Třebenické nyní děti najdou zcela nové

zejména v místě styku obruby s terénem a ná-

a atraktivní herní prvky. Před obnovou are-

sledný přechod do stávajících trávníkových

álu se v něm nacházely pouze lavičky, které

ploch. Dále budou před fasádou zámku osaze-

již neplnily svou funkci a sloupky na umístění

ny treláže pro pnoucí dřeviny, jejich rozmístění

sítě, které se taktéž již nepoužívaly. Součástí

bude respektovat rozmístění oken na fasádě

hřiště jsou vzrostlé stromy, které především

objektu. Poté dojde k založení nových trávní-

v parných dnech poskytují příjemný stín.

kových ploch a dosetí stávajících. „Na podzim

Dětské hřiště ve vnitrobloku Tanvaldská -

a v příštím roce se postupně uskuteční nová

Chabařovická vzniklo na nevyužité travna-

výsadba podle projektové dokumentace. Půjde

té ploše. Pozemek pro umístění byl vybrán
i z toho důvodu, že se v blízkosti nacházejí

a výsadbu soliterních keřů a keřového patra

vzrostlé dřeviny, které stejně jako u hřiště

pod opěrnou zdí pod růžovým záhonem,‟ in-

v Třebenické poskytují dostatek stínu v letFoto: verpa

o živé ploty podél lemujících zdí, pnoucí zeleň

formoval starosta Prahy 8 Jiří Janků. Dále se
uskuteční vícenásobné tvarování stávajících
tisů, zejména u pomníku Jana Podlipného.
Rekonstrukce parku spočívala v obnově historicko- kulturního povědomí spjatého s libeň-

Starosta Prahy 8 Jiří Janků (vlevo)
si s vedoucím odboru životního prostředí
Ondřejem Mutlem prohlíží novou podobu parku

ským patriotismem. Obnova byla koncipována

ních měsících. Na hřišti jsou umístěny herní prvky, mlatový povrch a dopadové zóny
z křemičitého písku.
Radnice rovněž nechala rozšířit hřiště
ve vnitrobloku ulic Hrubého – Rajmonova
o multifunkční herní věžovou sestavu se

v historické stopě úprav z počátku 20. století,

nost vstupu z ulice U Libeňského zámku byla

skluzavkou. V areálu byl opraven a dodělán

i když návrh obnovy respektoval současnost

posílena rozšířením zpevněné plochy až k fa-

mlatový povrch. Dopadovou zónu pod her-

a reflektoval budoucí potřeby této zelené části

sádě objektu, s trelážemi pnoucích růží a la-

ním prvkem tvoří rovněž křemičitý písek.

Libně. Otevřely se například průhledy na zá-

vičkami.

Majitelé psů na bohnickém sídlišti mají

mek a jeho jižní fasádu prosvětlením a výmě-

„Omlouvám se všem, kterým rekonstrukce

zhruba od poloviny července k dispozici

nou části vysoké zeleně (především listnatých

parku způsobila problémy. Ale její výsledek za

psí louku, a to v Ratibořské ulici. Jedná se

stromů) a snížením keřového patra. Atraktiv-

to, myslím, stojí,‟ dodal starosta.

o oplocenou travnatou plochu s novými la-

-vk-

vičkami a odpadkovými koši, na které mají

Radnice získá do správy
neudržované pozemky

psi absolutně volný pohyb.
„Pokračujeme v trendu rozšiřování možností pro smysluplné trávení volného času
našich občanů,‟ sdělil starosta Prahy 8 Jiří

Radnice osmé městské části souhlasí s bezú-

a Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-

platným převodem pozemků v Libni a Bohni-

jetkových.

cích z hl. m. Prahy do správy Prahy 8. V Libni

Vedení radnice rovněž řeklo ano svěření

jde o pozemky o výměře zhruba 5600 m2, kte-

pozemků za Gymnáziem U Libeňského zámku

ré jsou vedeny jako plocha zeleně, sportoviš-

a kostelem sv. Vojtěcha směrem k SK Meteor.

tě a rekreační plocha, a je na nich postaveno

V Bohnicích se pak chce Praha 8 starat o ulič-

dětské hřiště „U Rokytky‟. „Městská část na

ní pás zeleně v Poznaňské ulici. „Vzhledem

této ploše v roce 2011 postavila dětské hřiště

k tomu, že jejich vlastník zde není schopen za-

s tím, že pozemek chce do své správy a řádně

jistit odpovídající pravidelnou údržbu, požádali

se o něj starat,‟ řekl starosta Prahy 8 Jiří Jan-

jsme o jejich svěření. O pozemky se budeme

ků. Pozemky původně vlastnilo hl. m. Prahy

starat sami,‟ dodal Janků.

-hš-

-jf-

Foto: verpa

Janků.

Areál v Třebenické ulici se může pyšnit
zcela novými herními prvky
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Životní prostředí
Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů
Místo

Datum

Čas

Místo

SRPEN 2012
Datum

Čas

přistavení

přistavení

a odvozu

a odvozu

U Sluncové x Za Invalidovnou
(parkoviště)

7.8.

13.00

17.00

Pivovarnická (proti domu č.15)

7.8.

14.00

18.00

Frýdlantská
(parkoviště u Žernosecké)

7.8.

15.00

Nad Rokoskou x Kubišova

8.8.

Modřínová x Javorová

Libišská (parkoviště)

20.8.

13.00

17.00

Řešovská x Zelenohorská

20.8.

14.00

18.00

U Pekařky

20.8.

15.00

19.00

19.00

Mlazická

21.8.

13.00

17.00

13.00

17.00

Pod Labuťkou x Prosecká

21.8.

14.00

18.00

8.8.

14.00

18.00

Chaberská x Líbeznická

21.8.

15.00

19.00

U Slovanky x Dolejškova

8.8.

15.00

19.00

Hlaváčova (parkoviště)

9.8.

13.00

17.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

22.8.

13.00

17.00

Služská x Přemyšlenská

9.8.

14.00

18.00

Taussigova
(parkoviště proti domu 1172/1)

22.8.

14.00

18.00

V Zahradách x Na Sypkém

9.8.

15.00

19.00

Havránkova x Šimůnkova

23.8.

13.00

17.00

Trojská x Nad Trojou

10.8.

13.00

17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

23.8.

14.00

18.00

Havlínova x Pohnertova

10.8.

14.00

18.00

Na Pěšinách x Pod Statky

24.8.

13.00

17.00

V Zámcích (u domu 51 / 64)

10.8.

15.00

19.00

Ke Stírce x Na Stírce

24.8.

14.00

18.00

Pernerova x Sovova

11.8.

08.00

12.00

Třeboradická x Košťálkova

25.8.

09.00

13.00

Kotlaska (u mateřské školy)

11.8.

09.00

13.00

Braunerova x Konšelská

11.8.

10.00

14.00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

25.8.

10.00

14.00

Mazurská (u trafostanice)

13.8.

13.00

17.00

K Mlýnu x Chorušická

13.8.

14.00

18.00

Třebenická x Sebuzínská
(parkoviště)

27.8.

13.00

17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

13.8.

15.00

19.00

Šimůnkova (slepý konec)

27.8.

14.00

18.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

14.8.

13.00

17.00

Pakoměřická x Březiněveská

28.8.

13.00

17.00

Na Vartě

14.8.

14.00

18.00

Uzavřená

28.8.

14.00

18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

14.8.

15.00

19.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

29.8.

13.00

17.00

Na Truhlářce (parkoviště )

15.8.

13.00

17.00

Podhajská Pole
(Bukolská - u objektu Pražské tepl. )

29.8.

14.00

18.00

Štěpničná (parkoviště)

15.8.

14.00

18.00

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

30.8.

13.00

17.00

Roudnická (za Bešťákovou)

30.8.

14.00

18.00

Janečkova

31.8.

13.00

17.00

Gdaňská x Toruňská

31.8.

14.00

18.00

Pod Vodárenskou Věží
x Nad Mazankou

15.8.

15.00

19.00

Kubíkova (u DD)

16.8.

13.00

17.00

Burešova

16.8.

14.00

18.00

Drahorádova

16.8.

15.00

19.00

Na Žertvách x Heydukova

17.8.

13.00

17.00

MOBILNÍ SBěRNý DVůR - MSD

Písečná x Na Šutce

17.8.

14.00

18.00

Lindavská

17.8.

15.00

19.00

Hovorčovická
(před objektem Veolia Voda )

26.8.

08.00

14.00

Na Pecích x Chaberská

18.8.

08.00

12.00

Na Zámkách x K Rybníku

26.8.

09.00

15.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 18.8.

09.00

13.00

Křivenická x Čimická

10.00

14.00

18.8.

MSD jsou určeny výhradně pro občany. Právnické a fyzické osoby,
které podnikají, jsou povinni nakládat s odpady
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Bezpečnost, inzerce, pozvánka

ZÁPISNÍK POLICISTy
Jízdu nezvládal

sděleno podezření ze spáchání přečinu maření

Hlídka policie v Sokolovské ulici spatřila 1. čer-

výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí

vence odpoledne osobní motorové vozidlo Peu-

trest odnětí svobody až tři roky. Po provedení

geot 205, které kličkovalo po silnici. Policisté

všech úkonů byl propuštěn a spisový materiál

po několika desítkách metrů vůz zastavili. Al-

následně spolu s návrhem na podání návrhu na

koholový opar, který se linul z prostoru auta,

potrestání předán státnímu zástupci.

a malátné pohyby řidiče byly neklamným znakem, že řidič vozidlo řídí pod vlivem alkoholu. Při

Přišli se udat

orientační dechové zkoušce byla řidiči naměřena

Na služebnu libeňských policistů se 23. července

hodnota 2,63 promile. Provedeným lékařským

ráno dostavil 34letý muž, který uvedl, že na in-

vyšetřením spojeným s odběrem měl v krvi 2,06

ternetu zjistil, že je po něm vyhlášeno celostátní

promile. Případ byl vyřešen v rámci zkráceného

pátrání. Po ověření těchto skutečností byl muž

přípravného řízení a následně předán státnímu

omezen na osobní svobodě. Po provedení poli-

zástupci s návrhem na podání návrhu na potres-

cejních úkonů, které požadoval vyhlašující útvar

tání. Muži tak hrozí trest odnětí svobody až na

policie, byl muž propuštěn na svobodu.

jeden rok, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

Další osoba, která se sama přišla přihlásit na

Hodil cihlu do služebny

libeňskou služebnu dostavila 9. července před

Svoji opilost 8. července nezvládl 26letý muž,

polednem. Po 33letém muži policie pátrala, ne-

který se ve dvě hodiny v noci snažil vstupními

boť se nedostavil k výkonu trestu odnětí svobo-

dveřmi místního oddělení libeňské policie prohodit

dy. Z tohoto důvodu příslušný soud vydal příkaz

kus cihly. Po zadržení byla při orientační dechové

k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policie

zkoušce muži naměřena hodnota 2,43 promile

dotyčného předala do věznice a následně o těch-

alkoholu. Dotyčný je podezřelý ze spáchání trest-

to skutečnostech vyrozuměla příslušný soud.

Foto: Policie ČR

policii s tím, že je v celostátním pátrání, se na

ného činu výtržnictví a poškození cizí věci. Případ
bude předán na Službu kriminální policie a vyšet-

Zadrželi hledanou

řování k zahájení trestního stíhání (viz foto).

Při kontrole baru v Sokolovské ulici bylo 19. července zjištěno, že se tam nachází 23letá žena,

Nesměl za volant. Nevadilo to

která je vyhlášena v celostátním pátrání na zá-

V Sokolovské ulici policisté 17. července večer

kladě příkazu k zatčení vydaného příslušným sou-

načapali muže za volantem, ačkoliv měl pří-

dem. Žena byla na místě zatčena a po provedení

slušným úřadem uloženou sankci zákazu čin-

všech potřebných úkonů ze strany policie byla

nosti spočívající v zákazu řízení všech moto-

předána příslušnému soudu k dalšímu opatření.

rových vozidel na dobu 20 měsíců. 55letý muž

npor. Zdeněk Pohunek,

byl na místě zadržen. Na útvaru policie mu bylo

zástupce vedoucího MOP Libeň

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Rozbité dveře libeňské služebny poté,
co do nich opilec hodil cihlu

Oznámení pro občany:
Od začátku srpna je městská část
Dolní Chabry územně zařazena
pod Místní oddělení policie Bohnice.
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Bezpečnost, inzerce
Foto: verpa

Vážení
občané Prahy 8,
dovolte mi jménem Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha III (MČ Praha 3, 8 a 9) zareagovat prostřednictvím časopisu Osmička na
snahu radnice MČ Prahy 8 upozornit občany
na některé praktiky pachatelů trestné činnosti
v rámci projektu Nedejme jim šanci. Policie ČR

Preventivní
kampaň Nedejme
jim šanci mohou
občané vidět
i na lavičkách
v ulicích

velmi kvituje tento aktivní přístup radnice směrem k občanům ve vztahu k prevenci trestné
činnosti. Oceňujeme jak samotný nápad, tak
i všem přístupnou, jasnou, výstižnou a velmi
realisticky podanou formu celého projektu.
Jak jistě všichni víte z médií, policie se bohužel již delší dobu potýká s nedostatkem finanč-

doprovázeny krátkým příběhem motivovaným

však mnohdy zdá, že se nic neděje a policie

skutečnými případy ze života.

jen nečinně přihlíží páchání trestné činnosti.

ních prostředků a také personálním deficitem

V současné době vnímáme v Praze 8 jako

Příkladem práce detektivů a vyšetřovatelů

z řad policistů. Přesto se snažíme svoji práci

nejpalčivější problém lokalitu Palmovky, oko-

SKPV Praha III v poslední době je dopadení

vykonávat tak, aby občané tyto negativní jevy

lí ulic Heydukova, Novákových, Na Žertvách

a zadržení pachatele P. S. (1985) a pachatelky

nepociťovali. Prevence je nesmírně důležitým

a Sokolovská. Snažíme se reagovat na pod-

D. S. (1981), kteří v Heydukově ulici opakova-

prvkem naší práce, jsme proto velmi rádi, že

něty občanů, radnice, rozpracováváme vlast-

ně prodávali omamnou látku pervitin a záso-

vedení samosprávy v tomto směru významně

ní poznatky. Kritickou optikou veřejnosti je

bovali tak drogami konzumenty téměř z celé

participuje na preventivních opatřeních bez-

reakce bezpečnostních složek na „pouliční‟

Prahy, kteří za nimi na Palmovku dojížděli.

pečnostních složek a de facto tak částečně

kriminalitu ne vždy dostatečně rychlá, rázná

I nadále se bude SKPV snažit Palmovku, ale

supluje činnost republikové i městské policie

a adekvátní situaci. Ráda bych občany ujisti-

i další části Prahy 8 od podobných pachate-

v kapitole bezpečnosti, veřejného pořádku

la, že Služba kriminální policie a vyšetřování

lů trestné činnosti „očistit‟. Věříme, že spo-

a primárního předcházení trestné činnosti.

OŘ Policie Praha III aktuálně intenzivně řeší

lečným úsilím dokážeme zachovat pořádek

Chtěli bychom se proto připojit k této nanej-

situaci na Palmovce, v hledáčku máme pře-

a bezpečí Vás i Vašeho majetku. Kdykoliv se

výš potřebné kampani MČ Prahy 8 a apelovat

devším drogové dealery, kteří všem na očích

budete cítit nejistí, ohroženi, nebo jinak zasa-

na ty z Vás, kterým není bezpečnostní situa-

bezostyšně dávají najevo pohrdání zákonem

ženi nečekanou událostí, která patří, nebo by

ce ve Vašem okolí lhostejná, neboť ani policie,

a provokují slušné občany. Snažíme se sou-

mohla patřit do kompetence policie, neváhej-

přestože se bude snažit sebevíc, nemůže být

běžně objasňovat a vyšetřovat další trestnou

te se na nás obrátit.

vždy všude. Nerada bych opakovala všechna

činnost, která Vás i policii trápí.

Závěrem mi dovolte popřát Vám pohodu
a krásný zbytek prázdnin.

preventivní opatření, která Vás ochrání před

Mějte však prosím trpělivost, kvalitní ope-

zloději, podvodníky a nečestnými lidmi. Všech-

rativní rozpracování trestné činnosti trvá

ny základní instrukce či rady jsou uveřejněny

i několik měsíců, kdy kriminalisté intenzivně

plk. JUDr. Mgr. Radka Drexlerová,

na webových stránkách www.nedejmejim-

pracují na získání relevantních důkazů a ná-

zástupce ředitele pro službu kriminální

sanci.cz a jsou velmi výstižně a srozumitelně

sledném dopadení pachatele. Občanům se

policie a vyšetřování OŘP Praha III

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Obáváte se redukce péče (především lůžek)
ODS: Fakta hovoří pro zachování dětského oddělení Bulovky
S penězi, které máme na zdravotnictví, je třeba
nakládat velmi uvážlivě, a to nejen proto, že žijeme v době krize, kdy příjmy na zdravotnictví
klesají. Pojišťovny by měly peníze vynakládat jen
tam, kde jsou opravdu využity, měly by si uvědomit, že o ty jde především. Malé zdravotnické
zařízení, které ošetří málo lidí, které není patřičně
personálně vybaveno, které nemá potřebné technické vybavení, nemůže poskytnout kvalitní péči.
Jednou z cest, jak uspořit, je bezesporu rušení lůžek, eventuálně celých nemocničních
oddělení, nebo dokonce i malých nemocnic.
Při výběru „kandidátů‟ na zrušení by se měla
zvažovat následující fakta: jak jsou lůžka na
oddělení (respektive ve zdravotnickém zařízení) využita, jak je oddělení vybaveno technicky a personálně a rozhodně ne na posledním

Daniela Filipiová
senátorka za ODS,
předsedkyně Výboru
pro zdravotnictví
a sociální politiku
místě, jaká je kvalita a efektivita práce. Co se
týče dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce,
můžeme jednoznačně říci, že patří mezi vysoce
specializovaná pracoviště s nejvyšší akreditací.
Počet ošetřených dětí, které jsou z Prahy a Středočeského kraje, stále stoupá. Podle doporučení

odborných společností by dokonce mělo dojít k navýšení počtu lůžek. To je samozřejmě
v dnešní době nereálné, ale toto doporučení
mělo být neopomenutelným podpůrným faktorem k zachování dětského oddělení.
Vytržením dětského oddělení (jeho lůžkové
části) ze struktury nemocnice by mohlo dojít
i k narušení péče o děti s vazbou na ostatní oddělení, jako je například infekční oddělení, porodnice, chirurgie, oční oddělení a další. Tím by
pochopitelně došlo ke snížení kvality a dostupnosti péče o děti i na těchto odděleních a ke
snížení kredibility v podstatě celé nemocnice.
Proto věřím, že budou znovu přehodnocena
všechna fakta, která jednoznačně pro zachování dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce
hovoří, a ke zvažovanému zrušení nedojde.

Je nezbytné nejdříve stanovit potřebné ukazatele
Devastace českého a pražského zdravotnictví
pod taktovkou pana ministra Hegera pokračuje.
Po nesmyslném odfakultnění a úmyslu převedení nemocnice na HMP, t. č. byl vysloven požadavek na uzávěr dětského oddělení Nemocnice
Na Bulovce (NNB). Přestože zřizovatelem NNB
je stále MZ ČR, další skrytý útok ministra pochopitelně probíhá pod „praporem‟ zdravotních
pojišťoven při vyjednávání nových smluvních
podmínek.
Důvodů, proč je nutné toto odmítnout, lze vyslovit řadu. Bulovka prostě připomíná starou vynuceně zakotvenou rezavějící bitevní loď, do které se nejen absolutně neinvestuje, ale postupně
je odmontovávána výzbroj a výstroj. Tím je tiše
a cíleně snižován její kredit i schopnost poskytování komplexní péče, a to bez ohledu na to, že
má ve flotile veřejného zdravotnictví své absolut-

Jiří Koskuba
primář a poslanec
PSP ČR za ČSSD
ně nezastupitelné místo, jak pro severovýchodní
oblast Prahy, tak pro nejbližší oblast Středočeského kraje.
Nehodlám Vás zatěžovat dalšími podrobnostmi,
ale zvažovaným zrušením tohoto pracoviště bude
ohrožena péče o dětské pacienty na porodnici nemocnice, dále na operačních oborech (chirurgie

a hlavně ortopedie) a rovněž na centru infekčních
klinik – největších v ČR.
Proto jsem požádal o zásah ze strany HMP
a zvláště pak jeho zastupitelstva a o podporu vedení
NNB vůči těmto záměrům. Zároveň jsem se obrátil
se svou žádostí na představitele dotčených městských částí o aktivní protest. Rozhodně naším cílem
není, aby maminky s malými dětmi cestovaly za
akutní nemocniční péčí napříč městem. Ve Správní
radě VZP se nám sice podařilo zabránit tomu, aby
VZP převzala veškerou aktivitu i odpovědnost, konkrétní i mediální, při rušení akutních lůžek, včetně
celých nemocnic. Stanovení potřebného rozsahu
a dostupnosti je jednoznačně úkolem a zodpovědností státu. To však nelze od tohoto ministerstva
vůbec očekávat. Právě proto je nezbytné zastavit
nekoordinovanou devastaci nemocniční lůžkové
péče, než budou potřebné ukazatele stanoveny.

Nemocnice je živý organismus
Omezování rozsahu péče v nemocnicích je jedním
z klíčových prvků reformy zdravotnictví. Jde o nepochybně racionální rozvahu ministerstva s cílem
zvýšit efektivitu zdravotních služeb, prostorového
rozmístění atd. Ti, kteří navrhují a prosazují tyto
zásahy do sítě zdravotní péče, mají argumenty
opřeny o data ze zdravotních statistik z řady vyspělých zemí, ale zapomínají, že každá nemocnice je živý organismus a že i chování lidí nelze
namodelovat (optimalizovat).
Nemocnice Bulovka je klíčovým zdravotnickým
zařízením na Praze 8, a nepochybně významnou
nemocnicí s celopražskou působností. Kromě významu v oblasti zdravotních služeb je nemocnice
Bulovka nepochybně (kulturně historická) instituce,
která utváří kvalitu života, reprezentuje určité tradice a je i určitým symbolem Prahy 8. Každý vnějš-

Milan Tuček
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
kový (úřednický) zásah do tohoto živého organismu
je problematický. Proto bychom se měli především
ptát zkušených lékařů a sester na jednotlivých odděleních, zda s redukcí péče (lůžkové části) souhlasí, jak oni sami by si případné změny představovali.
Je rovněž třeba brát v úvahu věkové složení oby-

vatelstva, situaci starých lidí z hlediska jejich možností, jak si zajistit domácí péči po propuštění z nemocnice, jejich schopnost se sami o sebe postarat.
Lékařské zákroky i náročné operace v současnosti
již nevyžadují tak dlouhý pobyt na nemocničním
lůžku, ale na druhou stranu přibývá pacientů, kteří
nejsou schopni se o sebe v době odeznívající nemoci či rekonvalescence náležitě (dostatečně) postarat. Každé omezení lůžkových kapacit je třeba
posuzovat i z této perspektivy. Pokud neexistuje
dostatek dostupných zařízení pro tuto skupinu lidí,
které by tuto péči zajistily, tak snižování počtu lůžek
v nemocnici je pro ně výrazným ohrožením.
Jeden student mi v seminární práci k problematice stárnutí populace napsal, že jedno z řešení je snížit důchody a omezit seniorům zdravotní
péči a příroda to vyřeší za nás.
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ve Fakultní nemocnici na Bulovce?
Rušení lůžek pediatrického oddělení nelze vnímat černobíle
Zástupci Ministerstva zdravotnictví a všech českých zdravotních pojišťoven podepsali dne 20.
června 2012 společné memorandum o restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace. Dle kritérií, která jsou součástí tohoto memoranda, pak bylo po diskusi všech zdravotních
pojišťoven vybráno jako jedno z rušených oddělení i Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce.
Celkem by se mělo jednat o zrušení 30 lůžek.
Z pohledu občana Prahy 8 se jedná zcela jistě
o snížení komfortu a dostupnosti zdravotnické
péče pro rodiny s dětmi, protože Nemocnice Na
Bulovce je přirozeně obyvateli Prahy 8 využívána nejvíce. Na druhou stranu je možné nahlížet
na celou situaci rušení lůžkového fondu českých
nemocnic s určitým odstupem a nadhledem,
kdy je neoddiskutovatelné, že toto opatření je

Markéta Adamová
radní MČ Praha 8
za TOP 09
ve svém principu smysluplné a povede k potřebným úsporám.
Cílem restrukturalizace lůžkového fondu je jeho
optimalizace. Při každé redukci nemocničních lůžek se budou ozývat hlasy proti a tato opatření
nikdy nebudou vzbuzovat pozitivní ohlas, proto-

že s sebou pro současné klienty přinášejí řadu
nepříjemností. Porušena bude návaznost na další
oddělení Nemocnice, zvýší se dojezdová vzdálenost pro obyvatele Prahy 8, resp. celé spádové
oblasti. Avšak kritéria, podle kterých je posuzováno, která lůžka zachovat a která zrušit, jsou
natolik přísná a podrobná, že je v zájmu dobrého
hospodaření a zvyšování kvality poskytovaných
zdravotnických služeb nahlížet na danou problematiku právě s určitým odstupem. Občan Prahy
8 může mít přirozeně dojem, že tento odstup jej
(lidově řečeno) nemusí zajímat. Avšak vždy, když
kácíme strom, létají třísky, tomu se zabránit bohužel nedá. Jako občanku Prahy 8 mě rušení Pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce mírně řečeno znepokojuje, avšak z pohledu řádného
hospodáře s ním víceméně souhlasím.

Děti naházejte do moře! Hned vedle seniorů, plavčíku!
Slušný kapitán na lodi při evakuaci posílá první
do záchranných člunů ženy a děti. Asi vzhledem
k tomu, že nemáme moře, se u nás posílají přímo do studených vln hlavně senioři a nyní jako
novinka už i děti. Věřím, že i přes různé barvy
politických dresů se zde všichni shodneme, že
rušit lůžka na dětské pediatrii na Bulovce je hazard se zdravím těch, které mateřsky milujeme
a těch, kteří budou muset jednou dát tuto zemi
zase dohromady.
Ročně je na pediatrickém oddělení Bulovky
hospitalizováno více než 1500 dětí a ambulantně
ošetřeno skoro 25 tisíc. Tamní oddělení pediatrie
je jediné v severní části Prahy. To nemluvím o dětských pacientech z Prahy 7, 9 a dokonce i z Mělníka
nebo Nymburka. Je třeba vidět i dál než jen úspory
takzvaně za postele. Propojení mezi dětskou orto-

Jiří Vítek
člen Volby pro Prahu 8
pedií, infekčním a kožním oddělením nebo dětskou
chirurgií je tak úzké, že by zrušení lůžkové části pediatrie znamenalo těžkou ránu pro fungující systém
zdravotní péče dětí u nás v Praze 8.
My jako Volba pro Prahu 8 podporujeme
snahu vedení radnice zabránit tomuto ne-

smyslu ze strany ministerstva a pojišťoven.
Velmi zásadně se proti tomuto návrhu postavil
váš zastupitel za Volbu pro Prahu 8 Miroslav
Koranda, ředitel základní školy Glowackého,
jenž desítky let učí děti, které mohou možná i díky pediatrii na Bulovce sedět každé září
v té podle nich „blbé‟ :-) škole. I já jako otec
dvou dětí (dnes 17 a 15 let) jsem několikrát
využil služeb dětské pediatrie na Bulovce. Někdy se přístup lékařského týmu k dětskému
pacientu střídal, jakoby jeden den ordinoval
doktor Cvach a druhý den doktor Sova, ale
vždy se došlo ke zdárnému konci. To komentuji dobu před deseti lety. Dnes jde o to, aby
se podařilo udržet pediatrii na vodě a možná
časem proplout s celou Bulovkou do klidných
vod městské nemocnice.

Péče o zdraví jako „nadstandard‟?
Česká ústava praví, že občané mají na základě
veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Česká vláda se ovšem
o prostředky na péči o zdraví nestará s péčí
řádného hospodáře. Velká část peněz vybraných od samotných občanů mizí v předražených
a nefunkčních projektech (viz právě odpískaný
dvoumiliardový projekt zdravotních karet IZIP
politiků-podnikatelů ODS). Kvůli selhávající
státní regulaci si jimi mastí kapsy farmaceutické
firmy. V privatizaci a při přestavbách nemocnic
či v nákupech zdravotnické techniky je korupce
a klientelismus spíše pravidlem než výjimkou.
Příspěvek státu na zdravotní pojištění dětí a důchodců (723 Kč na osobu měsíčně) je výrazně
nižší než reálné náklady na péči o ně.

Martin Potůček
sympatizant
Strany zelených
Místo aby vláda tyto problémy řešila, rozhodla
se obírat samotné občany. Zavedla „regulační‟ poplatky, které samy o sobě balancují na hraně ústavy. Letos prosadila přijetí nového Zákona o zdravotních službách, který nově rozlišuje „standardní‟
a „nadstandardní‟ zdravotní péči. Za tu nadstan-

dardní si budeme muset platit ze svého (budemeli na to ovšem mít). A pustila se do omezování
zdravotní péče, na kterou jsou lidé po léta zvyklí.
Přestože hlasitě protestují Svaz pacientů, Asociace českých a moravských nemocnic i lékařské
odborné společnosti, ministerstvo zdravotnictví se
za pomoci zdravotních pojišťoven usilovně snaží
prosadit plán na zrušení celých nemocnic i jednotlivých oddělení, celkem plných 10 000 lůžek. Jen
v loňském roce jich bylo zrušeno už 1883.
Ani naše Praha 8 nezůstává v tomto tažení
stranou. V Nemocnici Na Bulovce má být zrušeno její pediatrické oddělení. Oddělení, na kterém bylo před lety léčeno - a nakonec vyléčeno
- i moje dítě. Pozor: stane-li se tak, bude to
za vysokou cenu – za cenu budoucího ohrožení
zdraví našich dětí. I těch dosud nenarozených.
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Zdravotní a sociální péče

Šikovné ruce se představují
Naše babičky se scházely a vyprávěly si při
draní peří. Naše maminky už peří nedraly, ale
scházely se na brigádách a vždycky si našly
čas, aby prodiskutovaly vše, co považovaly za
nutné. A co my, babičky v 21. století? Potřeba
sejít se a popovídat zůstala, místo nabízí Centrum aktivizačních programů - CAP v pečovatelském domě v Burešově ulici. A tak se zde
scházíme při různých tvořivých činnostech,
zaměstnáváme ruce, povídáme si a je nám
spolu fajn.
A co pod našima rukama vzniká? Kroužek
šikovných rukou dává přednost obyčejnému háčku a s jeho pomocí vykouzlíme dárky
a maličkosti pro radost: kabátky na mobily,
taštičky na nezbytnosti v kabelce, vyráběly
jsme doplňky na velikonoční výzdobu, klobouky a čepičky pro vnučky i pro babičky,

Dobrá nálada nesmí nikdy chybět

nevynecháme ani šatník pro panenky. Nápadů máme mnoho a jen nevíme, kde vzít čas –

vítány. A pokud Vám doma přebývají zbytky

jako ostatně všichni senioři. Ale šikovné ruce

klubíček, látek, korálky, knoflíky, zipy, stuhy

si vždy čas najdou.

atd, přineste to s sebou. Se vším si víme rady,

A nejen pro práci s háčkem. CAP nabízí

vše, co Vám doma přebývá, bude u nás vítáno,

i další tvořivé aktivity – práci s korálky, šití

všechny zbytky zpracujeme. Pro svou činnost

úžasných doplňků patchworkovou technikou

potřebujeme různý materiál.

a další kreativní činnosti. Naše dopolední se-

A nezapomeňte vzít s sebou dobrou náladu.

tkávání při pracovních činnostech nás vzá-

Těšíme se na další společná setkávání při

jemně inspiruje k dalším aktivitám. Možná

tvořivých činnostech v CAP v Burešově ulici

byste se zde našly i Vy.

1151/12 (tel.: 283 881 848).

Milé dámy, vyberte si v programu, co bys-

Marie Neckářová,

te chtěly zkusit, a přijďte mezi nás, budete

vedoucí kroužku a šikovné seniorky z CAP

Přijďte
na speciální
trénink paměti
pod širým nebem
Je prokázáno, že kromě různých slovních a logických cvičení má pozitivní vliv na paměť i fyzická aktivita. Tak proč to nespojit?

Přijďte si vyzkoušet neobvyklý trénink paměti
v okolí Centra aktivizačních programů (dále jen CAP).
Hrávali jste jako děti stopovanou? Obdobně bude probíhat i náš trénink

Program Klubu Křižíkova
začátky programů od 14:00 hod
posezení u kávy/čaje od 13:00 hod
Během prázdnin bude klub v provozu
pouze v pondělí, čtvrteční setkávání začnou v září
13. 8.

posezení a vyprávění u kávy/čaje

20. 8.

trénink paměti (Bc. Aneta Novotná)

27. 8.

hudební pásmo na téma Karel Vacek
(Mgr. Václav Vomáčka)

paměti. Rozdělíme se do skupin, které podle indicií budou v okolí CAP
hledat a plnit různé úkoly, kterými si zároveň procvičí paměť. Čas nehraje roli, jde především o procvičení paměti, zábavu a týmového ducha.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, přijďte ve středu 22. srpna v 9.45
hodin do CAP v Burešově ulici u Ládví.
Prosíme zájemce, aby svou účast nahlásili osobně přímo v CAP nebo
telefonicky na čísle 283 881 848 nejpozději do 20. 8. 2012.

Šikovní senioři z Centra aktivizačních programů
dokáží háčkem vyrobit v podstatě cokoliv

Všem návštěvníkům klubu přejeme hezké léto
Adresa:
Křižíkova 50, zvonit na „klubovna”
Spojení: zastávka tram i metra Křižíkova, pět minut chůze
Informace: 222 805 150, 283 842 125
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Zdravotní a sociální péče

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

PROgRAM CAP – SRPEN 2012 – prázdninový provoz
internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

Pondělí
9:00 – 12:00

Přístup na internet

8:00 – 10:00

Přístup na internet

9:30 – 11:00

Nordic walking pro méně zdatné
(vede H. Šandová)

9:30 – 11:00

Nordic walking pro zdatné
(vede H. Šandová)

10:00 – 11:00

Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)

13:00 – 16:00

Přístup na internet

13:00 – 16:00

10:00 – 12:00

Půjčování knih - v klubovně
DPS Burešova 12 (vede M. Kloudová)

Právní poradenství – jen pro objednané
(tel. č. 283 881 848)

10:00 – 10:50

Školička PC a internetu – konzultační
metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

13:00 – 14:30

Přístup na internet

Přístup na internet

Pátek

Úterý
8:00 – 12:00
10:00 – 11:00

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

13:00 – 14:30

Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede L. Ulč) – od 8. 8.

13:00 – 14:30

Přístup na internet

16:00 – 17:00

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

Středa

8:00 – 10:00

Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)

8:00 – 12:00

Přístup na internet

10:00 – 11:00

Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)

11:00 – 12:00

Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)

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

Speciální
7. 8. od 9:00

Nordic walking pro začátečníky
(vede H. Šandová)- sraz ve fitnessparku
vedle DPS Burešova

9. 8. od 9:00

Kroužek šikovných rukou – pod vedením
Mgr. M. Neckářové

Zdravotní cvičení od paty k hlavě
a terapie tancem (vede J. Matějková)

9. 8. od 9:00

Náramek z korálků – výtvarná dílnička
pod vedením V. Urbanové

11:00 – 11:50

Trénink paměti pro hůře slyšící
nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

22. 8. od 9:45

13:00 – 14:30

Přístup na internet

Trénink paměti pod širým nebem –
vede ergoterapeutka Bc. A. Novotná
(zájemci se mohou přihlásit v CAP do 20. 8.)

13:00 – 15:00

Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

14:00 – 14:50

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

15:00 – 16:00

Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

8:00 – 12:00

Přístup na internet

9:00 – 9:50 a Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) –
10:00 – 10:50 22.8. se trénink koná venku
viz spec. nabídka
9:30 – 11:00

Čtvrtek
8:00 – 15:00

Sociální poradenství
(vedou sociální pracovníci OÚSS)

29. 8. od 13:30 Z Pohořelce na Nový Svět – vycházka
pod vedením H. Barešové
(zájemci se předem hlásí v CAP)
Turistické vycházky a výlety
za přírodními a kulturními památkami středních Čech pod
vedením RNDr. M. Štulce jsou plánovány a operativně
realizovány podle krátkodobých předpovědí počasí. Sledujte
proto aktuální informace o plánovaných akcích na nástěnce
v CAP nebo na tel. 283 881 848.
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Kultura

Divadlo Jiskra uvedlo v jarní soutěži novou pohádku Zvířátka a loupežníci

Loutkáři z Kobylis měli úspěšnou sezonu
Na úplném konci července se definitivně za-

Přestože se naší pohádce nepodařilo v po-

nejlepší, která jsou v aktuálním roce k vidění).

vřely dveře Divadla Karla Hackera, kde půso-

rovnání s ostatním zvítězit a probojovat se na

Večer pak probíhá živá diskuze o zhlédnutých

bí Loutkové divadlo Jiskra a začaly divadelní

Loutkářskou Chrudim, bylo představení oceně-

představeních i loutkářských dovednostech,

prázdniny. Je proto potřeba se poohlédnout za

no. Porotu zaujala autorská hudba k představe-

která nejen zdokonaluje a rozvijí umělecké

uzavřenou sezonou.

ní, pod kterou jsou podepsáni dva mladí nadějní

znalosti jednotlivých loutkářů, ale také podpo-

Jiskra odehrála pro své převážně dětské di-

hudebníci Josef Hlinka a Alexandr Kaška. Jiřího

ruje rozvoj loutkového divadla jako celku.

váky 47 loutkových představení, která zhlédlo

Krásu ocenili za to, jak propůjčil svůj hlas po-

Velké finále jubilejní X. přehlídky individuál-

3704 návštěvníků. Během celé sezony uvedla

stavě Kohouta. Nejvíce z pohádkových zvířátek

ních výstupů s loutkou proběhlo v úterní pod-

26 různých pohádkových příběhů včetně úplně

zaujal asi pes, protože ocenění obdržela Bar-

večer 3. července ve velkém sále Divadla Karla

nové pohádky, která rozšířila repertoár čítající

bora Straková za jeho loutkoherecký projev i

Pipicha. Skoro plný sál v čele s odbornou poro-

více jak 30 různých titulů.

František Kaisler, který mu vtiskl svůj hlas.

tou, v které zasedla Nina Malíková, předsedky-

Během sezony se odehrálo několik mimo-

Další událostí letošní loutkářské sezony bylo

ně Českého střediska UNIMA a pedagog praž-

řádných kulturních událostí. První z událos-

květnové hostování českého oblastního kola

ské DAMU, režisér a dramaturg Luděk Richter

tí byl 37. festival pražských a středočeských

X. přehlídky individuálních výstupů s loutkou.

a Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla

loutkářů, který proběhl v prostorách Divadla

Loutkáři z Jiskry se do této přehlídky přihlásili

Liberec, obdivoval všechny vystupující loutká-

Karla Hackera na přelomu března a dubna le-

se čtyřmi výstupy. Účast na přehlídce i samot-

ře a odměnil je dlouhým potleskem.

tošního roku. Naše divadlo tradičně přivítalo

né vystoupení je omezeno přísnými pravidly,

V závěrečním vyhlášení výsledků jsme byli

amatérské loutkáře z celé Prahy i Středočes-

která omezují počet účinkujících i délku výstu-

opět velmi úspěšní. Hana Trávníčková zaujala

kého kraje, kteří přijeli nejen předvést svá

pu. Pravidla směřují ke zvýšení úrovně lout-

s výstupem Třikrát a dost Jane Falstaffe a Mar-

představení místním divákům, ale i vzájemně

koherecké práce v amatérských loutkářských

tin Möglich s výstupem Pozor zvítězil ve své

soutěžit o čest uvést svoje představení na ce-

souborech a mají podpořit vystupování lout-

kategorii. Členové z pražské Jiskry tak opět

lostátní přehlídce v Chrudimi.

kářů při nejrůznějších příležitostech. V kon-

dokázali, že patří k nejlepším amatérským

kurenci dalších šestnácti výstupů jsme uspěli

loutkářům.

Domácí Jiskra připravila do soutěže zcela
novou pohádku Zvířátka a loupežníci. Veselá

hned dvojnásobným postupem do finále.

Sečteno a podtrženo uplynulá sezona byla pro

pohádka určená nejmenším divákům, kterou

Poslední významnou událostí byla účast čle-

loutkáře z Jiskry velmi úspěšná. Nyní si všichni

napsala členka Jiskry Irena Jirsová a loutkám

nů Jiskry na vrcholné přehlídce amatérských

užíváme divadelní prázdniny a odpočíváme, ale

a scéně vtiskla svůj osobitý styl výtvarnice

loutkářů 61. Loutkářské Chrudimi. Každoročně

všem už se nám po loutkovém divadle stýská.

Irena Marečková, vznikla díky velké podpoře

se v tomto krásném městě koná setkání ama-

Ale není proč smutnit. Na úterý 3. září je již při-

Městské části Praha 8. Diváci festivalu a i od-

térských loutkářů, aby divákům, ale i vzájem-

praveno první představení nové sezony v pořa-

borná porota ji mohla vidět v premiéře.

ně mezi sebou předvedli svá představení (ta

dí historie divadelního souboru již 99.

-jk-
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Sokolové uctili památku
rodiny Pecháčkových

Festival Babí léto
letos už po třiadvacáté
Multižánrový festival Babí léto v Bohni-

Vzpomínkové akce s položením věnce na pa-

řadí a později i jako úspěšný cvičitel dorostu

cích se blíží. Letos se koná za podpory Měst-

mětní desku rodiny Pecháčkových v ulici Jindři-

i mužů.

ské části Praha 8, a to v sobotu 15. září

cha Plachty na Smíchově se kromě náčelníka

Po 1. světové válce vstoupil do českoslo-

v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Po-

sokolů Miroslava Vrány, náčelníka župy Tyršo-

venské armády, stal se poddůstojníkem a vedl

myslně ale odstartuje programem už o něco

vy Josefa Zedníka, náčelníků ze župy Těšínské

školu pro výcvik tělesné zdatnosti armády.

dříve. Od 13. září oživí léčebnu Cirkus Paci-

Jana Čapka a cvičenců ze Sokola Roudnice nad

Současně byl i cvičitelem karlínského Sokola.

ento a těsně před začátkem festivalu se zde

Labem (župa Podřípská) zúčastnili také zá-

Stal se členem závodního družstva Česko-

rozehraje sportovní turnaj Bona Cup.

stupci ze župy Jana Podlipného. Byli ze Sokola

slovenské obce sokolské, s nímž dosáhl řady

Podobně jako v minulých letech osciluje

Praha Vršovice, Královské Vinohrady a Libeň.

mezinárodních úspěchů. Po odchodu z armády

Babí léto v Bohnicích mezi příjemným ko-

Po krátké vzpomínce na tohoto významného

se stal záhy cvičitelem a později i vedoucím

morním hudebním festivalem a odpolednem

sokolského činovníka byl položen věnec na

stálých škol obce sokolské v Tyršově domě. Po

pro rodiny s dětmi plným divadelních pohá-

pamětní desku a zacvičen úryvek ze skladby

okupaci českých zemí bezezbytku naplnil závě-

dek a kreativního doprovodného programu.

Přísaha republice tzv. Pecháček.

rečná slova jeho „Přísahy republice‟: „Stojíme

Na hudební stage tak letos rozezní areál lé-

pevně, připraveni s novou silou za lepší příští

čebny kapely Hm…a Republic of Two. Chy-

své drahé vlasti i bojovat.‟

bět nebudou ani tradiční hosté Babího léta

Kdo byl František Pecháček?
Strahovským stadionem zní tóny Sukova po-

Manželé Pecháčkovi skutečně bojovali. Fran-

Generation Jam nebo John Heaven. Připra-

chodu V nový život a branou borců vstupuje

tišek se stal členem ilegální sokolské organi-

vena je i prezentace Psychiatrické léčebny

na 30 tisíc sokolů. Začíná nejpůsobivější oka-

zace Jindra, v níž zastával funkci zemského

Bohnice a jejich přátel, dalších neziskových

mžik X. všesokolského sletu – a možná celé

velitele pro Čechy. Podílel se na ukrývání para-

organizací letos nově doplněná třeba o Se-

historie sokolského hnutí – sletová skladba

šutistů z Velké Británie i na přípravách atentá-

tkání básníků v čajovně. Navštívit můžete

„Přísaha republice‟. Její autor, František Pe-

tu na Heydricha. Po zatčení statečně odolával

i přednášky nebo se projet rozlehlým areá-

cháček, byl mužem naplňujícím celým svým

mučení. Jeho manželka Emílie byla zavraždě-

lem během komentované cykloprohlídky.

životem sokolské ideály. Narodil se 15. února

na 26. ledna 1943 v Mauthausenu. František

Mimořádně nabitý je letos program pro

1896 v Záhornici u Městce Králové. Většinu

Pecháček zemřel na stejném místě 3. února

děti a teenagery – vedle oblíbené Babí hry

mládí ale strávil v Nové Pace, kde v místním

1944.

ho doplňuje yoyo workshop, slackline, cyk-

Sokole vynikal nejprve jako cvičenec na ná-

Ivo Antušek, (s využitím wikipedie)

lus pohádek nebo skateboard slalom. Součástí Babího léta je také vernisáž nedávného bohnického fotomaratonu v budově
Varny a workshop a komentovaná prohlídka
výstavy kurátora Milana Mikuláštíka v prostorách galerie současného umění Prádelna
Bohnice.
Babí léto symbolizuje porevoluční období
Psychiatrické léčebny Bohnice. Jeho první
ročník se konal rok po sametové revoluci
a koncentroval vize rozvoje psychiatrie bez
vysokých zdí otevřené veřejnosti. Babí léto
2012 je 23. ročníkem festivalu jako takového a 3. ročníkem organizovaným samotnou
léčebnou. Ta tím dává jednoznačně najevo
svou tendenci k postupnému a soustavnému přirozenému prolínání se s vnějším prostředím a městem samotným.
Komorní atmosféra festivalu Babí léto
v Bohnicích dává návštěvníkům větší prostor
ke skutečnému zažití místa konání – psychiatrické léčebny. Klientům zase nabízí možnost
stát se – byť krátkodobě – součástí obecného
společenského dění. Další informace najdete

Poctu vlastencům složili i zástupci sokolů z Prahy 8

na www.babiletobohnice.cz.

-mh-
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Kultura, pozvánky

Rozjeté léto s Animáčkem
Několik

stovek

návštěvníků,

z toho asi 200 dětí, v polovině července navštívilo bezpečnostně-preventivní

Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat

Děti využily i příležitosti
na zkrášlení obličeje
malůvkou

se členy vedení radnice za ODS,
můžete je vyhledat na Facebooku
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo

akci

využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz

u dopravního hřiště v areálu

(bezpečnost, životní prostředí,

Základní školy Glowackého. Na

informatika), vladimira.ludkova@praha8.cz

akci, která se uskutečnila pod

(kultura, sociální a zdravotní

záštitou místostarosty Prahy

problematika) ondrej.gros@praha8.cz

8 Michala Švarce a ředitele

(majetek) a martin.roubicek@praha8.cz

školy Miroslava Korandy,

(školství).

děti v šesti disciplínách
plnily úkoly spojené s do-

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8

pravou. Na jízdních kolech

setkání se zastupiteli a členy odborných

zdolávaly překážky a vy-

komisí. Obraťte se na nás s důvěrou

hýbaly se možným ná-

s jakýmkoliv problémem naší městské

strahám na silnici. Dále si

části. Kontaktovat nás můžete na telefonu

mohly vyzkoušet postřeh ve
vědomostních

222 805 138 (Michal Švarc) nebo

disciplínách.

e-mailu: Michal.Svarc@praha8.cz.

Na závěr každý soutěžící obdržel cenu spojenou s televizním
pořadem Animáček.

Zastupitelé KSČM v Praze 8

-vk-

mají pro občany tuto nabídku:
Vytipujte největší problémy naší městské
části, pokusíme se je spolu s vámi řešit.
Volejte 284 825 820, 283 840 612
nebo 723 914 602 - poradna pro

Na každém ze šesti stanovišť
měly děti splnit jeden úkol

bezradné. E-mail: info@nakorabe.cz.
Od pondělka do pátku od 8.00
do 16.00 hodin.
O prázdninách můžete zastupitele ČSSD
oslovit na sekretariátu Zenklova 27,
Praha 8, na tel. čísle 721 029 892,
na našich nově udělaných webových
stránkách www.cssdpraha8.cz
či na fcb. čssd Praha 8. Spojte se s námi.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8
diskuzi o budoucnosti naší městské části.
Volejte, prosím, zastupitele
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz,
skype kontakt „vilgus‟, twitter: @pvilgus).
Sledujte naše zastupitele
a zelené z Prahy 8 na Facebooku,
následujte nás na Twitteru.

Kontaktovat zastupitele zvolené

Nechyběla ani hasičská technika

za Volbu pro Prahu 8 můžete v letních
měsících telefonicky na čísle 724 889 420,

Akci odstartovali (vlevo) místostarosta
Prahy 8 Michal Švarc
a ředitel ZŠ glowackého Miroslav Koranda

Foto: verpa

nebo e-mailem na adrese
Vaclav.Musilek@praha8.cz,
nebo privatizacekarlinliben@seznam.cz.
Přejeme všem krásné léto.
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Kultura

Děti si užily letního tábora v Českém ráji
Tábor
Potkal jsem vám

Magda s Míšou zpívá.

jednou Týnu,

Jiřka potichu tančí,

měl jsem zrovna

Petra jen tak kouká,

trochu rýmu.
„Na tábor pojeď‟, řekla

Průzkumníci
s divadlem válčí.

klobásku pak celou snědla.
Beátka skáče
Tak jsme vlakem vyjeli

v trampolíně,

v dopoledni

Terezka nechá

do Železného Brodu

se nést líně.

za neustálého křiku dojeli.

Danča drží týmy,
ostatní bývají občas líní.

Šli jsme cestou necestou,
do penzionu dorazili
skoro na šestou.

K podobným akcím nerozlučně patří i táborák

Pak už se tábor spustil,

roční

mi problémy. S tím pak mohou

řeknu vám,

pauze opět pořádala letní dět-

sociální pracovníci mnohem lépe

co všechno já zkusil…

ský tábor, který děti letos strá-

pracovat,‟ sdělila.

Osmá

městská

část

po

vily v Českém ráji. Sedmidenní-

Adamová se domnívá, že do

ho pobytu se účastnilo 28 dětí

preventivních akcí tohoto typu

ve věku od čtyř do šestnácti let,

se vyplatí investovat. Děti zde

které byly vybrány sociálním od-

získávají nové vzory, působíme

borem.
„Všechny děti byly ze sociál-

Zahráli jsme si divadlo,

Po obědě máme klid,
ale po tom všem
mám v oku tik.
To si potom
zahrajeme vybiku,
vymyslíme nějakou novou

moc hezky se to povedlo,

taktiku.

pak jsme šli na výlet,

S Průzkumníky všechny

na ně výchovně a snažíme se je

večer bolestí nohou museli

soutěže vyhrajem,

naučit dovednostem, které třeba

jsme kvílet.

parádní videa u toho

prostředí.

od svých rodičů nezískaly. Kdy-

Vedoucími na táboře jsou nejen

by nebylo takových aktivit, je

kurátoři pro děti a mládež soci-

možné, že by se jejich útočištěm

Hlášky dětí nemaj‘ chybu,

álního odboru, ale i další zaměst-

stala ulice a parta nevhodných-

nanci úřadu a odborníci pracující

kamarádů.

uf, kolíček mám

Snad bude příští rok

na záhybu.

zas nábor,
na tenhle skvělej tábor.

ně

znevýhodněného

nahrajem.

s dětmi,‟ informovala radní Pra-

Děti na táboře zažívají vše,

hy 8 Markéta Adamová, která se

co má správný tábor mít – noč-

Ke snídani pomazánka

celého tábora účastnila jako ve-

ní bojovou hru, výlety na hrady

drožďová,

doucí.

a do okolních skal, sportují, vy-

Podle ní bylo v průběhu týdne

rábějí různé výrobky a tak dále.

možné o dětech zjistit mnohem

„Vzhledem k tomu, že tábor plní

více informací než během schů-

výchovně vzdělávací funkci, zvo-

zek s kurátory. „Kurátoři tak mají

lili jsme jako hlavní téma tábora

jedinečnou šanci vidět, jak se

a celotáborové hry Staré pověsti

chovají v kolektivu, získat si je-

české,‟ dodala radní.

je to fakt nářez,
ale zdraví a krásu uková.

moc rád bych vás
všechny potkal.
ve společnosti
paní Mikové a ostatních

Jirka skládá papíry.

se zase setkal.

Michal hází šišky,

jich důvěru a navodit přátelskou

Tábor dotovaný z rozpočtu rad-

atmosféru. Děti pak mají větší

nice, celkové náklady nepřesáhly

důvěru a svěří se snáze se svý-

120 tisíc korun.

-hš-

Dáda plete náramky,
Kuba hází míčky.

Libor Mohout, vedoucí oddílu
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Kultura, pozvánka

Charitativní křesílko
zdobí Libeňský zámek

HVěZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod Hvězdárnou 768
182 00 Praha 8
tel.: 283 91 06 44

zal. 1956

V hlavním městě se objevilo první designové

e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

charitativní křesílko. Právě v Praze totiž pokračuje letní projekt, který spojuje české výtvar-

SRPEN 2012

né umění a děti v akutní sociální nouzi – Mladé

Otevírací doba :
Po-Čt 10-12, 13:30 – 15:30
Ne 12. 8., 19. 8. a 26. 8. – 14:00-16:00
Čt 23. 8. a 30. 8. – 21:00– 23:00

umění pomáhá. Čeští umělci navrhli třicet křesílek, která mohou během prázdnin vidět lidé
na různých místech republiky. Výtěžek z dražby originálních sedátek získá na podzim Fond

POŘADy pro veřejnost začátek v 10:15.

ohrožených dětí. První místo, kde se křesílko

n Po (13., 20., 27.)
O spanilé Jitřence
a tajuplné Večernici (pohádka).

objevilo, je Libeňský zámek.
Charitativní projekt „Mladé umění pomáhá‟
chce zviditelnit mladé české výtvarné uměl-

n Út (14., 21., 28.)
Sluneční soustava II.

ce a současně pomoci dětem prostřednictvím

n St (15., 22., 29.)
Měsíc u krejčího (pohádka).

Fondu ohrožených dětí. Právě Klokánek v Praze 8 bude jedním z obdarovaných. „S Klokán-

n Čt (9., 16., 23., 30.)
Slunce.

kem na osmičce úzce spolupracujeme, je umístěný v prostorách městské části za minimální
nájemné. Když proto přišla nabídka podpořit

POZOROVÁNÍ OBLOHy dalekohledy

projekt křesílek, naše rozhodnutí bylo jasné,‟

Po–Čt 11:00–12:00, 13:30–15:30.
Ne 12. 8., 19. 8. a 26. 8. 14.00–16:00.
Čt 23. 8. a 30. 8. 21.00–23:00.

uvedl zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc.
Speciální sedací nábytek navrhl malíř Josef
Achrer. Použil motiv geometrické abstrakce
Foto: verpa

a pracoval emailem a sprejem. „Byla to zajímavá
výzva zpracovat trojrozměrný předmět a také
jiný materiál než jen plátno. Zajímalo mě, co se
s tím dá udělat a na práci jsem použil jeden ze
svých motivů,‟ sdělil Achrer, který vtiskl nábytku černou barvu s barevnými pruhy.

-jf-

Radní Prahy 8 Markéta Adamová křtí
spolu s ředitelkou Fondu ohrožených dětí
Marií Vodičkovou charitativní křesílko

Soutěž o nejhezčí
prázdninový deník
odstartovala
Radnice MČ Praha 8 vyhlásila prázdninovou soutěž
„Nejhezčí prázdninový deník‟, která je určena pro děti do 15 let.
„Soutěž jsme vyhlašovali i v předchozích letech. Vloni nebyla, dostali jsme
ale zpětnou reakci, že děti soutěž postrádaly. Takže soutěž o nejhezčí
prázdninový deník se nejspíš stane letní klasikou,‟ řekla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Podle pravidel soutěže se do deníku může psát, kreslit či lepit s tím, že
hodnocena bude především tvořivost.
Termín pro zaslání vytvořených deníků je 10. září.

n Denní obloha:
Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za příznivých podmínek
n Noční obloha:
Měsíc – od 23. 8. do 31. 8.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celý srpen
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů
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
mládež
senioři

Pozor. oblohy

45,- Kč
25,- Kč
40,- Kč

Pořady

55,- Kč
30,- Kč
50,- Kč

Doprava:
– konečná MHD sídliště Ďáblice bus 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

Osmička
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Školství

Na Korábě se vaří zdravě
coviště Lindnerova se probojovala do finále

MŠ Libčická
je už třicet let

Soutěže o nejlepší školní oběd 2012, pořáda-

Celý týden bylo počasí velmi nejisté: déšť,

ným VZP ČR a Společností pro výživu.

vítr, oblačno. Ale štěstí se na nás a naši školku

Školní jídelna MŠ Na Korábě a odloučené pra-

Odborná porota vybrala do finále deset škol-

13. června usmálo v podobě veselého sluníčka

ních jídelen z celkového rekordního počtu 78

a tak se oslava povedla tak, jak jsme si přáli.

přihlášených. Recepty hodnotila podle vhodnosti

A o jakou oslavu vlastně šlo?

použitých surovin, technologického postupu, pří-

Mateřská škola Libčická si připomněla 30 let

pravy a vzájemné sladěnosti pokrmů po stránce

od svého slavnostního otevření v roce 1982.

výběru potravin, chutě či barvy a také z nutrič-

Na terase přivítala paní ředitelka Ivana Rydva-

ního hlediska. Finále soutěže se koná 28. srpna

lová všechny milé hosty: radního Městské čás-

v Brně. Veřejnost může podpořit školní jídelnu

ti Praha 8 Martina Roubíčka, obě bývalé paní

MŠ Na Korábě ve speciálním hlasování pro ve-

ředitelky, paní ředitelku ZŠ Libčická a spoustu

řejnost. Hlasovat můžete do 22. srpna 2012 na

bývalých a současných zaměstnanců. A samo-

adrese www.yesneyes.cz, kde jsou zveřejněny

zřejmě všechny děti a rodiče naší školky.

recepty všech finalistů. Více informací najdete
na stránkách Společnosti pro výživu. Předem
Vám děkujeme za případnou podporu.
Kolektiv školní jídelny

Aby o té slávě všichni věděli, na oblohu

O vaši přízeň usilují zleva K. Horňáková (vedoucí
kuchařka školní jídelny Na Korábě), L. Francová
(vedoucí školní jídelny) a L. Vostárková (vedoucí
kuchařka školní jídelny Lindnerova)

budoucí školáci vypustili 30 balónků. Hudba
hrála, bylo veselo, došlo i na slavnostní zákusek, který připravily naše paní kuchařky. Celá
oslava byla spojena s šerpováním dětí, které
budou od září nastupovat do základní školy.

Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ Hovorčovická 11, Praha 8 – Kobylisy‟ je dokončen

Následovalo procházení pomyslnou školní bránou, předávání pamětní knihy, tradiční písnička „Na shledanou mateřská školo‟. Slavnost
byla provázena soutěžemi, písničkami a diskotékou. V budově školy byla instalována výstava fotografií ze života školky za celých 30 let,
výtvarné práce dětí, videoprojekce.

Městské části Praha 8 byla v rámci Operač-

obvodových stěn, střech a provedena výmě-

ního programu Životní prostředí přislíbena

na otvorových výplní – oken a dveří.

„Smlouvou o poskytnutí podpory‟ dotace

Do další výzvy Státního fondu životního

v celkové hodnotě až 22 milionů korun včetně

prostředí byly podány žádosti na zateplení

DPH na zateplení ZŠ Hovorčovická. Finanční

dalších tří základních škol. Jedná se o budovy

dotace pochází z Fondu soudržnosti Evropské

ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní. Po-

unie a byla poskytnuta na základě rozhodnu-

kud bude MČ Praha 8 vyrozuměna o schvá-

tí ministra životního prostředí. Na Základní

lení projektů, realizace může proběhnout

škole Hovorčovická bylo provedeno zateplení

v následujících letech.

-bru-

Děti na oslavu výročí mateřinky
vypustily třicet balónků

MŠ Ústavní prochází komplexní rekonstrukcí

Je 30 let hodně nebo málo?

I letošní letní prázdniny využívá Městská část

Za tuto dobu

Praha 8 k opravám svých školských zařízení.

školkou prošly asi dva tisíce dětí. Dospěly, za-

Po loňských komplexních rekonstrukcích ma-

ložily své rodiny a někteří k nám nyní přivádějí

teřinek Na Přesypu a Na Pěšinách se letos do-

své děti. I školka stárne, ale v posledních letech

čkala i Mateřská škola Ústavní v Bohnicích.

rozkvetla do krásy. Do okolí svítí svými veselými barvami, zahrada je vybavena novými her-

„Ve školce i hospodářské budově jsou již

ními prvky, třídy jsou postupně renovovány.

vyměněna všechna okna a dveře, nyní se za-

Přejeme školce, ať ještě hodně dětí zde najde

ná budova školky získá novou kvalitní fasádu.

nové kamarády a hezké zážitky, ať se jí i nadále

Foto: verpa

tepluje střecha a hospodářský pavilon, samotNavíc dojde i k zateplení spojovacího krčku
mezi objekty,‟ informoval radní pro školství
Prahy 8 Martin Roubíček.

-red-

Budova školky získává novou kvalitní fasádu

dobře daří. Vždyť děti - jejich radost a štěstí, to
je pro nás všechny ta nejdůležitější věc.
Kolektiv MŠ Libčická 6
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Sport

Fotbalové týmy dorostu kobyliské
Admiry letos vyhrály, co se dalo
Mladým hráčům
Admiry se
dařilo ve všech
soutěžích

Skutečně mimořádným úspěchem
se v minulém soutěžním ročníku
2011-2012 mohli pochlubit mladí

fotbalisté

kobyliské

Admiry.

V soutěžích dorostu měli celkem
tři týmy – a všechny skončily v tabulkách na prvním místě. Takže
na Admiře se slavil trojí dorostenecký triumf.
Pochopitelně

nejsledovanější

byl Pražský přebor starších dorostenců v kategorii U-19. Do
něj vstoupili kluci z Kobylis, vedení trenéry Jiřím Mamurovem
Foto: Michaela Miričová

a Davidem Majerem, impozantně. V úvodu porazili Háje 4:0,
Bohemians Praha ze Střížkova
3:0 a Loko Vltavín 11:0. Pak sice
přišla porážka 1:2 ve Zličíně, ale
jinak už admiráci na podzim neprohráli.
Na jaře pak jejich vítězné tažení

Kryštof Rzounek, Soukup, Syrový,

Vítězi I. třídy se stali brankář

dalších úspěchů, a to jak v osob-

pokračovalo, i když ho přibrzdila

Šabacký, Jan Šonský, Jiří Šonský,

Vondrášek a v poli Končický, Ša-

ním, tak fotbalovém životě. Bylo

nečekaně vysoká „ťafka‟ 1:5 na

Zolotuchin. A připojme i jména

backý, Vrána, Charvát, Hrdlička,

mi ctí spolupracovat se všemi výše

hřišti Dukly Praha B.

o rok mladších dorostenců z béč-

Kryštof Rzounek, Jedlička, Zolo-

jmenovanými,‟ řekl Blažek.

Na tomto úspěchu Admiry se

ka, kteří v některých zápasech

tuchin, Sandholz,

Káninský, Da-

Robert Blažek ale v Admiře

podíleli brankáři Varecha, Říčař,

vypomohli: Hrdlička, Vrána, Hykl,

něk, Benda, Nebeský, Hamřík,

nekončí – bude působit jakožto

Vondrášek a v poli hráči Hejna,

Matěj Rzounek, Charvát, Jedlička.

Ballý,

Skalický, Farkaš, Březina, Jakou-

Třetí prvenství oslavili fotbalis-

bek, Bár, Hodboď, Grus, Blažek,

Svoboda,

její funkcionář a na starosti má

Hykl, Matěj Rzounek, Bažant, Hu-

provoz fotbalového areálu při ZŠ

té Admiry z kategorie U-16 v I. tří-

tař, Michek.

Hovorčovická, který Admira na

Rakušan, Pokorný, Valenčík, Bar-

dě Pražského fotbalového svazu.

Zatímco

tošek a Vanta. Varecha, Blažek,

Kašík,

Kurčík,

U-19

základě velmi dobré spolupráce

Tedy tým vystupující jako Admira

i U-17 v Admiře pokračují, trené-

s ÚMČ Praha 8 a ředitelstvím zmí-

Farkaš a Rakušan už si navíc za-

B, vedený trenérem Robertem

ra U-16 Roberta Blažka vystřídá

něné školy dlouhodobě využívá.

hráli i divizi za A-tým dospělých.

Blažkem. Admiráci soutěž vyhráli

nový kouč Stanislav Votoček. „Rád

Dorostenci Admiry v kategorii

s jasným náskokem, třebaže hráli

bych touto cestou poděkoval vede-

2012-2013 budou starší dorosten-

U-17 je napodobili. Podzim 2011

většinou proti o rok starším sou-

ní Admiry a celému týmu, včetně

ci Admiry U-19 hrát v České lize,

absolvovali pod vedením trenéra

peřům.

realizačního, že všichni pochopili

tedy druhé nejvyšší soutěži, kde

trenéři

týmů

V

novém

soutěžním

ročníku

Roberta Rambouska. Ten v zimě

I jejich výsledky budí úctu: Ad-

mou vizi vedení a práce s doros-

chtějí dobře reprezentovat svůj

odešel k B-týmu mužů a na jeho

mira – Ďáblice 8:0, Čechie Smí-

tenci. Ve všech směrech jsem měl

klub, kobyliský fotbal i Městskou

místo přišel zkušený tandem Jan

chov – Admira 0:9, Admira – Miš-

zelenou od všech, kterým jsem

část Praha 8. Čekají je tu týmy Ra-

Kostrba, Martin Gröschl. Mladíci

kovice 11:0, Admira – Satalice 6:1,

byl zodpovědný, a jejich důvěru

pidu Liberec, Trutnova, Varnsdor-

z Admiry neměli v přeboru vážněj-

Admira – Újezd nad Lesy 10:0,

jsem myslím nezklamal. Nedílnou

fu, Chrudimi, Kolína, Letohradu,

ší konkurenci. Na druhý FK Bohe-

Ďáblice – Admira 1:8, Miškovice –

součástí daných výsledků je i sjed-

Svitav, Sokola Třebeš, Olympie

mians Praha získali náskok devíti

Admira 0:9, Admira – Chodov 6:0.

nocení obou ročníků a vzájemná

Hradec Králové, Jablonce, Nové-

bodů. V soutěži prohráli jen třikrát

Tým našel jen dva přemožitele –

spolupráce obou trenérů. Nejvíce

ho Bydžova, Vyšehradu, Slavie B,

– s Braníkem, Tempem a Libuší.

Háje a Střešovice B. Na hřištích

bych však poděkoval hráčům, kteří

Viktorie Žižkov a Meteoru VIII.

A jména vítězů této kategorie?

doma i venku těžil z přesné mušky

pochopili a dokázali přenést mou

Tým U-17 bude obhajovat své

Benda, Hamřík, Hrabě, Hutař, Jeh-

kanonýra Končického, který se do

myšlenku hry na fotbalový trávník.

prvenství v Pražském přeboru,

lička, Káninský, Kašík, Kašubjak,

sítě soupeřů trefil hned třiadva-

Všem hráčům, kteří se podíleli na

což platí i o týmu U-16 v I. třídě

Kurčík, Michek, Nebeský, Prokop,

cetkrát.

dosaženém výsledku, přeji mnoho

PFS.

-ap-
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Beachklub připravil dětem soustředění
Beachklub Ládví připravil
na prázdniny beachvolejbalové

soustředění

pro

děti formou příměstského tábora. Druhý turnus
proběhne od 20. srpna
do 24. srpna. Beachvolejbalové kempy jsou
určené pro děti od sedmi do osmnácti let.
Tréninky pod vedením profesionálních trenérů jsou prokládané výukou anglického jazyka,
vedenou lektory z jazykové školy Fresh school.
Odpoledne 24. srpna bude zakončeno turnajem a vyhlášením nejšikovnějších dětí, které
dostanou poukazy do jazykové školy Fresh
school.
Současně v pátek 24. srpna od 16 do 17 hodin proběhne v Ládví Den otevřených dveří pro
všechny zájemce výuky beachvolejbalu. Připravený bude ukázkový trénink a pro rodiče
konzultace s trenéry. Více na www.beachklubládví.cz.

-om-

Areál v blízkosti Ládví patří mezi největší v tuzemsku

Od září mohou v Joudrs hrát softbal i kluci

Praha 8 fandí
Františku
Serbusovi

Před rokem se v softbalovém

kategoriích. I když zápisy do nich

a členství v klubu i u pánů kluků.

klubu Joudrs Praha rozhodli ote-

proběhnou až začátkem září, již

Z tohoto důvodu se jim v Joudrs,

vřít kroužky všeobecné sportovní

nyní v Joudrs evidují celou řadu

dosud jen dívčím klubu, rozhod-

přípravy pro děti ve věku od tří

nových zájemců. Organizátoři se

li vyjít vstříc a od září otvírají pro

let pod názvem Sportování pro

však budou snažit i přes omeze-

chlapce tři zbrusu nové sportovní

Olympiáda se pomalu chýlí ke

nejmenší. Zájem předčil veškerá

nou

týmy: tým T ballu, což je softbalová

svému konci, zároveň se krá-

očekávání, na cvičení docházela

všem žadatelům.

přípravka určená chlapcům i dív-

tí i čas do zahájení letních para-

Úspěchy Joudrs na poli spor-

kám, tým žáků a tým kadetů. Týmy

lympijských her. A v čem je tato

Kroužky cvičení pro nejmenší

tovním i propagace softbalu pro-

žákyní a kadetek, do kterých se

informace významná pro obča-

budou pokračovat i v novém škol-

střednictvím pořádaných školních

noví zájemci mohou také přihlásit,

ny Prahy 8? Paralympijských

ním roce, opět ve třech věkových

turnajů vzbudily zájem o softbal

tak dostanou své chlapecké pro-

her se totiž zúčastní i František

tějšky. Klub tak umožní sportovní

Serbus, jehož osmá městská

vyžití všem dětským a mládežnic-

část

kým věkovým kategoriím, počínaje

hem příprav na paralympiádu.

těmi nejmenšími. Všechny týmy

Serbus se mimo jiné zúčastnil

jsou určené i úplným nováčkům.

červnového Mistrovství Evropy

téměř stovka malých sportovců.

kapacitu

V Joudrs by rádi přivítali i chlapecké zájemce o softbal

kroužků

vyhovět

finančně

podpořila

bě-

Vytvoření chlapeckých týmů je

v atletice, kde překonal světový

ze strany Joudrs jednou z řady

rekord v hodu diskem v kate-

mnoha aktivit, kterými chtějí ve-

gorii F32/33/34 výkonem 20,41

řejnosti prezentovat svůj sport

metru a zaslouženě získal titul

v

měsících.

evropského šampiona. Kromě

Jejich vrcholem bude mistrovství

zlata za hod diskem si přivezl

Evropy žen, které Joudrs pořáda-

i stříbro za hod kuželkou (F32).

jí v červenci příštího roku. Tato

A v jakých disciplínách bude

prestižní sportovní akce jistě na-

František

motivuje další zájemce o členství

V hodu diskem, hodu kuželkou

v některém z mládežnických týmů

a v boccia. Františku, držíme

bohnického klubu.

palce!

nadcházejících

12

-red-

Serbus

závodit?

-red-
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Tenisový oddíl pořádá
kempy s angličtinou

Basket Slovanka
měl dobrou sezónu
Basket Slovanka, působící mimo jiné i v Praze
8, získala v uplynulé sezoně další cenné medaile na mistrovství ČR – čtyři stříbrné medaile

Tenisový oddíl TC ESO Praha pořádá během prázdnin v areálu na

a jednu bronzovou a jedno páté místo – což je

Ládví příměstské kempy s anglič-

nejvíce umístění na MČR v letošní sezoně ze

tinou.

všech klubů z ČR.

V červenci byly první dva ter-

Smolná byla prohra ve finále U19 – juniorky

míny, kterých se zúčastnilo přes

v prodloužení o dva body. Holky zápas opla-

60 dětí. Kempy jsou určeny pro

kaly, ale i tak to byl úspěch, na který jsme

děti ve věku od čtyř do čtrnácti

před sezonou ani nepomysleli. Důležité je, že

let, kdy v dopoledních hodinách

ve všech našich týmech je spousta šikovných

probíhá trénink tenisu v kombina-

talentovaných dívek, které basket baví a mají

ci s angličtinou a odpoledne jsou

skvělou partu. A to je hodně důležité.
Nezbytná je samozřejmě podpora ze strany

volnočasové aktivity jako zoo, vy-

rodičů, ale i učitelů a vedení škol.

cházky do lesa, volejbal a různé

Radost nám také udělaly naše ženy v ext-

společenské hry.
V srpnu oddíl pořádá další dva

ralize, sice jen 6. místo, ale pěkný basketbal

kempy, na které se děti mohou

a těsné vyřazení v play-off, za což se nemusí

ještě přihlásit. Pro děti, které by

stydět. A právě několik mladých juniorek – re-

rády začaly s tenisem, od září za-

prezentantek České republiky, sbíralo cenné

číná nábor do oddílu. Děti si mo-

zkušenosti v týmu žen.
Také se nám rozrůstají počty přípravek a jednu

hou vybrat jak skupinové kurzy,

otevíráme i v ZŠ Na Slovance, takže první trénink

tak mohou hrát i individuálně.
Další informace naleznete na
ww.tseso.cz.

-rb-

Děti se mohou na soustředění
nejen naučit základy tenisu, ale i angličtiny

bude již ve středu 5. září v 16.30 hodin na Slovance. Více na www.basketslovanka.cz

-jt-

Tento časopis distribuuje
Česká pošta, s. p.
V případě, že Vám nedošel
do schránky, nebo jste
jej obdrželi pozdě,
stěžujte si u svého pošťáka.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Pozvánka

P R O gR A M N A S R P E N 2 0 1 2
n HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc,
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18
hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené
(studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti
do 6 let a invalidé zdarma, školní skupiny
30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná
vstupenka do hlavní budovy muzea na
Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni:
základní 130 Kč, snížená 60 Kč, rodinná
220 Kč – lze zakoupit v obou objektech
muzea. Na pokladnách našich objektů lze
využít zvýhodněné vstupné při opakovaných
návštěvách. Každý první čtvrtek v měsíci
v době od 9 do 14 hodin vstup pro žáky,
studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč.
Poslední středa v měsíci prodloužená
otevírací doba do 20 hodin.
Ředitelství: Praha 1, Kožná 1,
tel.: 224 227 490,
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

STÁLÉ EXPOZICE
n Praha v pravěku
n Středověká Praha
n Praha na přelomu středověku a novověku
(1437–1620)
n Barokní Praha (1620–1784)
n Langweilův model Prahy z let 1826–1837 –
unikátní model Prahy vyrobený ručně
z papírové lepenky
3D kino – virtuální průlet Langweilovým
modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle
každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin,
vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek
v měsíci je nutná rezervace: 3Dkino@
muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.
Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém
domě. Stálá expozice pro děti slouží jako
herna a je koncipovaná jako náznakový
interiér pražského středověkého domu
z období 14.–15. století.
Slabikář návštěvníků památek
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé
návštěvníky věnovaná románskému slohu
a gotice.

VýSTAVy
Vzpomínky na Olympii
– Ekecheiriá do 9. 9. 2012
Projekt připravilo sdružení Symposion
v souvislosti s konáním Olympijských
her v Londýně. Výstava představuje díla,
jejichž vznik byl inspirován cestou skupiny
umělců (Sozanský, Komárek, Vávra ad.) do
olympijského Řecka.
Staletí pod vodou.
Juditin a Karlův most do 4. 11. 2012
Výstava představuje nejnovější poznatky
o Juditině a Karlově mostě získané prací
archeologů a stavebních historiků během
opravy mostu a při potápěčském průzkumu
vltavského dna.
POPRVÉ VySTAVUJEME – Mini výstava:
Jan Zachariáš Quast – Motýli zakletí
v porcelánu do 26. 8. 2012
Výjimečné postavení mezi malíři porcelánu
zaujímá Jan Zachariáš Quast (1814–1891).
Jeho detailní malby rostlin nebo zvířat
vynikají neobyčejnou přesností.
Ukřižování – metody restaurování
27. 8. – 28. 10. 2012
Deskový obraz Ukřižovaný s Pannou Marií
a Janem Evangelistou (2. pol. 15. stol.,
anonymní mistr) byl v loňském roce podroben
náročnému restaurátorskému zásahu.
Výstava seznamuje s výsledným dílem, ale
i s procesem jeho restaurování.

n ZÁMECKý AREÁL CTěNICE

Od 1. 7. 2012 spravuje i provozuje
Muzeum hlavního města Prahy
Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 1,
tel. 286 853 385
Od 1. 7. 2012 je přístupný park
a zahradnictví. V areálu působí Jezdecká
společnost Ctěnice. Spojení: metro C Letňany; bus 302, st. Ctěnice, nebo st.
Vinořský hřbitov a dále pěší procházkou
přes lesopark po žluté turistické značce.
Rozsáhlý zámecký areál, přístupný veřejnosti
po generální rekonstrukci, je jednou z mála
dochovaných středověkých tvrzí na území
Velké Prahy. Současná podoba zámku je
barokní, ale pod dnešní fasádou je
zachována gotická vodní tvrz se vstupní
věžovitou branou. Několikaleté restaurační
práce odhalily v interiéru fresky z různých
období výstavby. Součástí areálu je
rekonstruovaný rozsáhlý park. Otevřeno:
výstavy a expozice denně mimo pondělí
10 –18 hodin, park je přístupný denně.
Vstupné na výstavy: 26. 8.– 22. 9. 2012:
základní 80 Kč, snížené (studenti, senioři)
40 Kč, rodinné 160 Kč, školní skupiny 20 Kč
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let
a invalidé zdarma. Od 23. 9. 2012: základní
100 Kč, snížené (studenti, senioři)
50Kč, rodinné 200 Kč, školní skupiny 30 Kč za
1osobu (pedagogický dozor
zdarma), děti do 6 let a invalidé zdarma.
Společná vstupenka do hlavní budovy muzea

Na Poříčí a do Podskalské celnice na Výtoni
a od 1. 9. 2012 do zámku Ctěnice: základní
140 Kč, snížená 70 Kč, rodinná 230 Kč - lze
zakoupit ve všech objektech muzea.
ZÁMEK – VýSTAVy
Šárka Váchová – Chaloupka na vršku
26. 8. 2012 – 3. 2. 2013
Výstava známé loutkářky Šárky Váchové
navazující na stejnojmenný cyklus úspěšných
večerníčků. Připomíná lidové obyčeje,
venkovský život v 19. století plynoucí měsíc
po měsíci v souladu s měnící se přírodou.

n PODSKALSKÁ CELNICE
NA VýTONI

Rašínovo nábřeží 412, Praha 2, tel.
224 919 833.
Stálá expozice – Historie zaniklého Podskalí,
Voroplavba na Vltavě, Z dějin Podskalí,
Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní
paroplavba.
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18
hodin.
Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč,
rodinné 50 Kč, školní skupiny 20 Kč
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let
zdarma.
Sleva na vstupném v NKP Vyšehrad
bude poskytnuta po předložení vstupenky
z Podskalské celnice na Výtoni: základní 30 Kč,
zlevněné 10 Kč, rodinné 50 Kč (týká se pouze
Gotického sklepa a Kasemat).

n MÜLLEROVA VILA,
národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 –
Střešovice
Světově proslulé dílo významného
Zvantgardního architekta Adolfa Loose
(1870–1933).
Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v srpnu
v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hodin.
Vstup jen po předchozí rezervaci
v návštěvních dnech na tel. 224 312 012
nebo na e-mailu: vila.muller@muzeumprahy.
cz. Prohlídka objektu pouze s lektorským
výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině
je 7 osob. Vstupné: základní 300 Kč, snížené
(studenti, senioři, invalidé) 200 Kč, děti do
6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé
osoby), příplatek za cizojazyčný výklad
150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky.
Studijní a dokumentační středisko pro
badatele – vstup po předběžné objednávce
na tel. 233 085 305, příp. na e-mailu: vila.
studium@muzeumprahy.cz
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Výročí
Nově narozené děti

Jubilea

LEDEN 2012

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.

Knotková
Viktoria

Fajtová
Kristýna

Zhukovskyj
Viktor

Pendlová
Daniela

Sýkorová Anna
Vítek Marek

ČERVENEC 2012
n Manželé Marie a Jan Ševčíkových
slaví 60. výročí „Blahopřejí děti,
vnoučata a pravnoučata.‟

ČERVEN 2012

ÚNOR 2012
KVěTEN 2012

Příborská
Helena
Špringer Adam
Facoun
Vojtěch

Znamenáček
Jonáš
Bacho Antonín

n Dne 11. července oslavili manželé Jaroslava
a Bohumil Hálovi 70. výročí sňatku. Do dalších
společných let jim především pevné zdraví a životní
pohodu přejí dcera a synové s rodinami.
SRPEN 2012
n Šlárová Vlasta

Fanta Ondřej

n Vážená paní Ludmila Knotová z domu v Radomské
ulici se dožívá devadesáti let. Gratulujeme.

BŘEZEN 2012
Stoček Richard
Tichá Kateřina

Hossa Michael

Finková Beáta
Frydrych David

Machotka
Martin
Kupsa Jan

Valter Daniel

n Dne 14. srpna 2012 oslaví své krásné
90. narozeniny náš děda, otec a tchán
pan Josef Forejt. Přejeme mu hodně
štěstí a zdraví do dalších let Marek,
Simona, Martin a Lukáš
n Dne 8. srpna oslaví 70.narozeniny
pan Ladislav Kulhavý. Hodně zdraví
štěstí do dalších let Ti přeje celá Tvoje
rodina.

Valter Marek
DUBEN 2012

Klimeš Jan

Jirsová Lilien
Mercová
Amálie

Vlčková
Viktorie
Zelenka Oliver

ČERVENEC
2012
Heřman Jan

Pilařová Dita

Lichtenberk
Albert
Juříková
Rozárka

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

n Dne 1. srpna oslaví své 90 . narozeniny
Ing. Jaroslav Liška. Hodně zdraví a dobré nálady
do dalších let mu přejí jeho manželka Jaroslava
s vnoučaty a pravnoučaty.
n Manželé Ing. Libuše Podéšťová
a Ing. Milan Podéšť, Csc. oznamují
svým přátelům a známým, že 9. srpna
2012 oslaví diamantovou svatbu, 60 let
společného života. Děkuji všem, kteří si
na ně při této příležitosti vzpomenou.
n Dne 29. srpna oslaví krásné 78.
narozeniny náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček Kamil Barcík. Rádi
bychom mu touto cestou popřáli jen
vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka,
štěstíčka, pohody a životního elánu
do dalších let. Máme tě moc rádi!
Manželka Julie, dcera Kamila a vnučka
Janička s manželem Martinem.
ZAŘÍ 2012
n Dne 7. září 2012 oslaví krásné 80 leté narozeniny
paní Marta Kratochvílová. Vše nejlepší,
hodně zdraví a pohody do dalších let přejí
Olga, Pepa, Lída, Broňa.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (snadná)

Znění tajenky z minulého čísla: Výstava někomu život, někomu smrt
Výherci, kteří obdrží knihu Jaroslava Čvančary – Heydrich, jsou:
Miroslav Procházka (Praha 8), Milan Vodička (Praha 8),
Zora Volková (Praha 8), Miluše Polanská (Praha 8)
a Barbora Večeřová (Praha 8).

5

1

8
2

6

Správné znění tajenky ze srpnového čísla
nám zašlete nejpozději do 31. srpna 2012
na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35,
Praha 8, 182 00. Můžete použít také
e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Deset vylosovaných luštitelů
obdrží zajímavou knihu Daniela Hrčky:
Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja
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MALÍŘ – LAKýRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz
NABÍZÍM PRÁVNÍ SLUŽBy
a zastoupení při převodech
nemovitostí, včetně depozita
a ověření podpisů. JUDr. Lenka
Rivolová, advokátka, AK Praha 8,
tel.: 602 250 836.
STěHOVÁNÍ – VyKLÍZENÍ,
čeští pracovníci, specialisté
na stěhování bytů, SO + NE stejné
ceny. Přistavení, odstavení+km po
Praze zdarma. Tel.: 723 80 91 37,
www.stehovanibytu.cz
PROVEDU LAKýRNICKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.
KADEŘNICTVÍ ŽENy, MUŽI,
DěTI. Stříhání bez mytí 60 Kč,
dámy od 75 Kč. Dúchodci a ženy
na mateřské – 10%.
Praha 8 – Čimice, Okořská 38.
Tel.: 233 55 66 12, 606 752 053.
www.kadernictvi-mvasickova.cz
LEVNě ÚKLIDOVÉ, MALÍŘSKÉ,
STAV. A ZAHRADNICKÉ
PRÁCE. Tel.: 604 51 22 97.
OPRAVA ELEKTRONIKy TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKýRNICKÉ PRÁCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy, výhodné ceny. Rychle,
levně, kvalitně. Volejte na tel.:
603 43 24 76.
KOUPÍM ByT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy
na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriozní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.
ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT
spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské
nemocnici přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení
a čištění zubů, implantáty. Dále
nabízí široký rozsah kvalitní hrazené
péče (bez finanční účasti pacienta).
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 80,
266 00 61 63.
Další na www.stomat.cz

RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMů. ZAHRADy.
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61.
SERVIS POČÍTAČů u Vás doma
či v kanceláři. Poradíme, přijedeme,
opravíme. Tel.: 222 76 97 74.
www.vyjezdovyservis.cz
ČISTÍME KOBERCE
A ČALOUNěNý NÁByTEK
MOKROU METODOU profi stroji
Kärcher od roku 2008. Domácnosti
i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Větší
plochy dohodou. Doprava Praha 8
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz
Tel.: 777 71 78 18.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADy,
rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 81 06 63. P. Nestarec Dis.
Tel.: 776 19 13 07, Bc. Krajinová,
www.nastrom.cz
HODINOVý MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 50 76 00.
INSTALATERSKÉ PRÁCE,
OBKLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ,
rekonstrukce bytových jader-bytů,
domů. Tel.: 603 18 40 81,
e-mail: olaolda@volny.cz

!! VyKLIDÍME VÁŠ ByT, SKLEP,
POZůSTALOSTI, ODVOZ starého
nábytku k likvidaci.
Tel.: 777 22 78 40.
PLyNAŘ – INSTALATÉR –
TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů a plynové
revize. Tel.: 603 93 70 32.
Vladimír Tymeš.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 44 05 51.
REKONSTRUKCE ByTOVýCH
JADER na klíč. Spolehlivá firma –
reference spokojených zákazníků.
Více na www.koupelny-v-praze.cz
Tel.: 774 408 123.
ODVyKÁNÍ KOUŘENÍ 90%.
Tel.: 604 20 77 71.
ŽALUZIE, ROLETy, SÍTě,
MARKýZy, gARNýŽE, shrnovací
dveře, čalounění dveří, silikon.
těsnění, malování. Petříček,
tel.: 606 35 02 70, 286 88 43 39.
KÁCÍM ČISTÍM ZAHRADy,
SEKÁM. Tel.: 603 83 31 07.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR nebo
sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 91 02 46.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,
Praha 8. Módní návrhy dámského,
pánského oblečení, skupiny, opravy.
Tel.: 739 09 15 03.
www.krejcovstviivana.cz
DŘEVěNÉ HRAČKy – 10 LET
PRODEJE. Velký výběr českých
hraček pro holčičky a kluky najdete
v naší specializované prodejně Praha
8, Ořechová 5 /proti Ďáblickému
hřbitovu/. Tel.: 604 28 77 94,
www.inna.cz
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA,
montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
NABÍZÍM MALÍŘSKÉ
A LAKýRNICKÉ PRÁCE +
štukování , stěrkování. Tel.:
606 22 73 90, jsaifrt@seznam.cz
HODINOVý MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy a úpravy
v bytech a domech, pokládka
podlahových krytin, truhlářská
výroba, sádrokarton, malování,
obkladačské práce a jiné.
Tel.: 773 16 81 70.
INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITě.
Opravy a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel, van,
el.ohřívačů, připojení praček,
myček, vodoměrů, kohoutů
včetně dodání.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
ČIŠTěNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen
a bytových jader.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková,
tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz
KOUPÍM FELICII nebo jiné auto
do 5000,-, i nepoj. 602 123 253.
KLEMPÍŘSTVÍ, POKRýVAČSTVÍ,
NÁTěRy, STŘECHy. Novotný. Tel.:
605 35 06 65. www.strechyjarnov.cz
PSÍ SALON – KOMPLETNÍ
ÚPRAVA PSů VŠECH PLEMEN
I KŘÍŽENCů. Koupání, střihání,
trimování. Praha 8 – Ďáblice
(naproti Ďáblickému hřbitovu),
ulice Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56,
www.strihanipsu-praha.cz

DOUČOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
MATEMATIKy A IT SOŠ.
www.vachtova.cz

INSTALATERSTVÍ,
TOPENÁŘSTVÍ, MONTÁŽ
A OPRAVy tepelných zařázení,
rozvody vody, topení, kanalizace
a odpadu. Tel.: 774 38 08 04,
773 11 10 85,
e-mail: mtarabey@email.cz
IZOLATÉRSTVÍ PLOCHýCH
STŘECH, provádíme kontroly,
opravy a pokládky plochých střech,
balkonů, teras a garáží fóliovým
sastémem z PVC protan.
Tel.: 607 90 54 00, 606 82 55 18,
739 21 81 08.
ZAHRADy – navrhujeme,
realizujeme a udržujeme.
Budujeme závlahové systémy.
www.zahradyrevit.cz
Tel.: 604 92 80 69.
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKy, POTAHOVÉ
LÁTKy, MOLITANy a ostatní
čalounické potřeby, Kotlaska 16,
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00,
14.00 – 18.00. Tel.: 284 82 21 81.
ÚPRAVA PSů VŠECH PLEMEN –
SALON BOHNICE, nově otevřeno.
Stříhání, koupání, trimování
(15 let praxe). www.salonpelisek.cz,
Vratislavská 389 (u Odry).
Objednání na tel. 608 535 892.
20 KM OD PRAHy , U STARÉ
BOLESLAVI prodám 2 stavební
parcely 1200 m2, cena 750 Kč/m2.
Tel.: 602 312 212, 602 215 014.
MASÁŽE – ŠIMůNKOVA 4, záda +
šíje 250 Kč. Tel.: 737 717 719.
HODINOVý MANŽEL –
profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc
ve Vaší domácnosti, na zahradě,
chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 14 09 42.
HÁJEK ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK.
Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domků,
nebytových prostorů apod.
Praha a okolí. Tel.: 777 670 326.
ZEDNÍCI-MALÍŘI-LEVNě!
Malování na bílo od 20,-Kč/m2,
štukování od 65Kč/m2 včetně
materiálu. Pokládka plovoucích
podlah. Tel.: 603 935 693,
721 314 440.
ÚKLIDOVÁ FIRMA,
mytí oken, úklid po rekonstrukci
a po malování. Tel.: 724 00 62 75.
www.chciuklidit.cz
SEKÁNÍ TRÁVy a jeji likvidace
pro firmy, domácnosti a SVJ.
Tel.: 724 00 62 75.
www.posekanytravnik.cz
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Inzerce, pozvánky
ČIŠTěNÍ KOBERCů a čalouněného
nábytku extrakční metodou.
Tel.: 724 00 62 75.
PRAVIDELNÁ CVIČENÍ TCHAJ-ŤI
od 6. září 2012 v 17.30 v tělocvičně
MŠ Sokolovská 182. Info a přihlášky
www.tanart.cz
PŘÍMý ZÁJEMCE KOUPÍ DVA
ByTy V PRAZE 8, menší 1-2+1,
větší 3-4+1, platba hotově,
na vystěhování nespěchám.
Lze i zadlužený nebo před
privatizací. Tel.: 775 733 815.
123TOM@seznam.cz
DENNÍ STACIONÁŘ HEJNICKÁ –
nabízíme služby seniorům – denní
program, strava, péče. Dopravu
zajistíme. Otevřeno od 6.30
do 17.30. Více informací
na www.ssspraha9.cz
Tel.: 725 959 323.
TRUHLÁŘSTVÍ, výroba kuch.
linek, vestavěných skříní, výroba,
montáže, opravy nábytku, výroba
pergol. Tel.: 775 130 866.
KAMENÍK – TEJRAL,
sekání a opravy nápisů ad.
Tel.: 774 321 959.
NÁByTEK NA MÍRU.
Tel.: 604 187 670.
truhlarveverka.webnode.cz.
www.ucetnictvi.simaichl.cz
Vedení účetnictví komplet
včetně daní. Tel.: 608 861 323.

BROUŠENÍ PARKET + LAK
– 225 Kč/m2. Pokládka – Lišty.
Tel.: 603 422 376.
PRODÁM 2 PARK.STÁNÍ
i jednotlivě, ve viladomu Pekařová
Čimice. Tel.: 603 828 593.
ELEKTRO – Silnoproud – PC
rozvody – Alarmy – Kamery – dom.
telefony – Mob. 777 949 454 –
603 824 132.
MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
v Praze 8 přijme pomocnou
kuchařku na poloviční úvazek.
Nástup září 2012. Kontakt:
283 852 504, 733 310 545.
specialni.skolka@seznam.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

KOUPÍM 2+kk poblíž stanice metra
Ládví. Tel.: 603 727 771.
PRONAJMU gARÁŽOVÉ STÁNÍ
v ul. Novákových, P-8. Cena: 2000
Kč/měs. Tel.: 737 288 714.
NOVÁ ŠKOLKA A PŘÍMěSTSKý
TÁBOR. Info:real-olymp.cz.
Tel.: 777 221 880.
SRO HLEDA ASISTENTKU NA
CELý ÚVAZEK. Nutná znalost práce
na PC, středně pokročilá znalost AJ
nebo NJ. Práce v kanceláři na Praze
8. Nástup srpen-září. CV zasílejte:
ostapenko.tmcz@gmail.com
VýROBA SKŘÍNěK NA MÍRU.
Nyní akce 30% sleva na: ohraněné
dílce dle přání, výběr z 300 dekorů,
lamino, smrk, buk, osb,
cena bez montáže. Domestav,
www.kovaninabytkove.cz,
Tel.: 776 334 190.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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