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Zprávy

str.

V ulicích uklízí nový stroj, je tichý,
elektrický a nepráší

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

3

zima skončila, a většina z nás si řekla: Konečně je tu jaro. Letošní byla skoro o dva stupně chladnější než zimy za posledních třicet let.

Midibusová linka 236 jezdí častěji,
změní se i jízdní řád přívozů

Myslím, že i ti nejzapřisáhlejší milovníci zimních
4

sportů si tentokrát opravdu přišli na své. Zima
přinesla nejen radosti, ale i starosti se sněhem.
Kombinace nízkých teplot a pravidelných přídělů

Čištění ulic začalo, motoristé by si měli
dát pozor na odtah vozidla

sněhu ve velkém městě přináší řadu problémů a nemalých finančních
8

nákladů. Především těm, kteří se musejí starat o schůdnost a sjízdnost
chodníků a silnic.
Praha 8 zvládla zimní období se ctí. Stejně tak jako vlastníci ne-

Projekt Bezpečná osmička
pokračoval další společnou akcí

movitostí přiléhajících k chodníkům. Těm, ale i dalším, kteří se po13

díleli na odstraňování nekončících přívalů sněhu, patří velký dík za
pomoc, přestože nedávná změna zákona je povinnosti udržovat chodníky schůdné zbavila. Nechci se k této novele vracet, ale vypořádat se

Fórum: Jak dál v příštích letech
s rozpočtem osmé městské části?

v průběhu zimy s několika sněhovými kalamitami bez této pomoci je
16

v podstatě nemožné. Radnice by pak na údržbu musela vyčlenit desítky milionů korun, které by přirozeně chyběly jinde.
Jaro je čas, kdy si budeme po dlouhé době opět užívat sluníčka. Pří-

Program Centra aktivizačních
programů pro seniory

18

roda kolem nás je plná barev od rozkvétajících stromů a květin. Pohled
na ně nás naplňuje pozitivní náladou a s chutí se chystáme na jarní
a předvelikonoční úklid, stejně tak jako osmá městská část. Od dubna
můžete v ulicích potkávat například komunální vysavač odpadků, který

Duben nabídne možnost zakoupit
věci z chráněných dílen

hravě dokáže z chodníku odstranit nejrůznější odpad. Toto vše směřu24

je k tomu, aby prostředí kolem nás bylo čistější a zdravější.
Přeji Vám pěkné jarní dny a klidné velikonoční svátky.

Noc literatury míří po Starém Městě
a Malé Straně do Libně

Jiří Janků
31
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Drážní most ohrožuje cyklisty i chodce
Železniční most přes Rokytku v Libni ohrožuje chodce a cyklisty, kteří využívají pod ním vedoucí cyklostezku.
Někteří občané si již několik měsíců stěžují na kusy betonu padající z viaduktu. Vlastník mostu, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), na pilíř pouze umístila ceduli, aby veřejnost omezila pohyb pod mostem. Obyvatelka Libně Vladimíra Izerová dokonce podala na policii trestní oznámení.
nímu zajištění speciální ochrannou
sítí. Vše v souladu s nařízením
Drážního úřadu,” informoval.
Drážní úřad ve své zprávě například uvádí, že již došlo k provizorním nápravným opatřením,
která jsou v mnohém obdobou
nařízených zabezpečovacích prací.
Podle něj nosná konstrukce mostu i spodní stavba vykazují pouze
nevýznamné poruchy. „Rád bych
věděl, kdo přijme osobní odpovědnost za to, až někomu spadne
kilový kus betonu na hlavu,” ptá se
starosta.
Nad situací kolem mostu se podivuje i správce cyklostezky, Technická správa komunikací. „Tyto
Foto: verpa
Pod železničním mostem v Libni vede kolem Rokytky oblíbená cyklostezka
Drážní úřad přitom v srpnu loň-

informace nás šokovaly. Můžeme
jen doufat, že se Správa železniční
dopravní cesty začne chovat jako
zodpovědný

vlastník

a

nebude

ského roku SŽDC například nařídil,

ohrožovat občany,” prohlásil mluv-

aby do konce září 2010 zajistila

čí TSK Tomáš Mrázek.

umístění vhodných mechanických

Moderní

stezka

pro

cyklisty

zábran znemožňujících spadnutí

i chodce byla u Rokytky otevřena

úlomků mostního objektu. Nic ta-

na podzim roku 2009.

-jf-

kového se nestalo, někdy i několikakilogramové úlomky, jak dokládají fotografie, padají dál.
„Tady jde o životy a zdraví lidí.

Šipka ukazuje, odkud se uvolnil
několikakilogramový úlomek. Ten
pak dopadl těsně vedle pruhu pro
chodce

V polovině března jsem Drážní úřad vyzval k prošetření jeho
postupu, zda vlastník splnil loni
nařízené úkoly, připojil jsem i aktuální fotodokumentaci. Odpověď
mě dost překvapila. V podstatě
z ní vyplývá, že je vše v pořádku,”
konstatoval starosta Prahy 8 Jiří
Janků. Podle něj radnice připravuje další kroky, aby se situace konečně zlepšila.
SŽDC

přislíbila

nápravu.

Její

mluvčí Pavel Halla uvedl, že místo
je ošetřené, označené a je připravován projekt rekonstrukce mostu. „Tento pátek (8. dubna, pozn.
redakce) dojde ještě k preventiv-

Foto: verpa
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Odpadky likviduje nový stroj.
Jezdí na elektřinu a nepráší

Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat se členy vedení radnice
za ODS, můžete je vyhledat na
facebooku a zeptat se na vše, co

Obyvatelé osmé městské části mo-

Vás zajímá.

hou v ulicích od začátku dubna po-

KSČM v Praze 8 a její za-

tkávat nový stroj na úklid komunika-

stupitelé nabízejí občanům se-

cí. Zařízení s názvem Glutton 2411 E

tkání k otázkám a problémům,

funguje na elektřinu a jeho obslu-

které je trápí. Máte-li zájem, vo-

ha s ním může lehce manipulovat.

lejte OV KSČM Praha 8, Světova

„Je to další krok pro zdravější život

8, Libeň tel.: 284 825 820, e-

a čistější ulice v naší městské části,”

mail: ov.praha8@kscm.cz, inter-

řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků.

net:

http://www:praha8.kscm.

V podstatě se jedná o komunál-

cz/. V případě zájmu o právní

ní vysavač odpadků, který dokáže

i lidskou pomoc volejte „Poradnu

z chodníku odstranit běžný odpad

pro bezradné”, tel.: 283840612,

včetně psích exkrementů, skleně-

Foto: verpa

ných střepů, plechovek, menších

Ředitel firmy IPODEC Karel Vančura (vlevo) představuje nový stroj
starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků.
Zařízení se lehce ovládá a dostane
se i do obtížných míst

PET lahví a podobně. Jednou z hlavních výhod narozdíl od běžného ručního odstraňování odpadků je velmi
tichý a bezprašný průběh úklidu.
Elektrická

verze

čisticího

723914602, e-mail: info@nakorabe.cz, pondělí - pátek od 8 do
16 hodin.
ČSSD zve občany do svého sídla v Zenklově ulici 27 na
setkání se zastupiteli zvolenými v Praze 8. Ta se uskuteční

stroje

neprodukuje emise, šestihodinové

s

začne

19. dubna a 17. května od 17.00

nabíjení baterií zajistí provoz stroje

sloužit v květnu,” informoval ředitel

hodin. Telefon: 721 029 892,

zhruba až na šestnáct hodin. Po již

společnosti IPODEC-ČISTÉ MĚSTO

dříve představených vozech na svoz

Karel Vančura.

benzínovým

motorem,

e-mail: ovv.praha8@cssd.cz
Strana zelených nabízí ob-

komunálního odpadu s pohonem na

V celé Praze je v současnosti po-

čanům Prahy 8 setkání se za-

stlačený zemní plyn tak jde o další

užíváno zhruba patnáct převážně

stupiteli a diskuzi o problémech

příspěvek k lepšímu životnímu pro-

benzínových strojů. Širší veřejnost

naší městské části. Pro dohodu

se s novým strojem bude moci se-

o schůzce prosím volejte pana

známit na tradičních oslavách Dne

Petra Vilguse, tel.: 602 80 70

středí v Městské části Praha 8.
Součástí stroje je prachový filtr

Foto: verpa

o rozměru 18 metrů čtverečních.

stranit i podstatnou část nečistot

Země pořádaných radnicí Prahy 8,

Stroj je široký pouhých 75 centi-

okolo zaparkovaných automobilů.

které proběhnou 2. května před

metrů, vejde se tedy téměř všude.

„Jde o první stroj tohoto typu

Zručná obsluha s ním dokáže od-

v osmém obvodu, další, tentokrát

sídlem úřadu, takzvaným bílým domem.

-rw-

82 nebo pište na e-mail: petr.
vilgus@zeleni.cz nebo využijte
Skype kontakt „vilgus”.
TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte se

Karlínské farmářské trhy se opět otevírají
Městská část Praha 8 připravuje i v letošním roce oblíbené Karlínské farmářské trhy. První trh proběhne již v sobotu
16. dubna, tradičně pod platany na Karlínském náměstí v okolí
kostela sv. Cyrila a Metoděje. Zváni jste každou sobotu až do
listopadu. Své produkty bude v Karlíně nabízet nejméně 50 farmářů z Čech a Slovenska, takže Karlínské farmářské trhy Prahy
8 budou opět jedny z nejrozsáhlejších a navíc s neopakovatelnou atmosférou.
I letos si na své přijdou malí návštěvníci, pro které bude od
května připraven zábavný program. Děti se mohou těšit na pestrý program, na kterém se s námi budou podílet volnočasové
organizace Prahy 8. Chystanou novinkou by mohlo být i hlídání

na nás s důvěrou s jakýmkoliv
problémem naší městské části.
Kontaktovat nás můžete na telefonu 222 805 138 (Michal Šustr)
nebo na e-mailu: Michal.Sustr@
praha8.cz.
Zastupitelský

klub

Vol-

by pro Prahu 8 pořádá dne
20. dubna od 17 hodin setkání
svých zastupitelů a dalších představitelů s občany. Uskuteční se
v „Bílém domě” v ulici U Meteoru
6 a na programu budou aktuální
problémy života v Praze 8. Za

nejmenších dětí v Karlínském spektru, které bude zprovozněno

Volbu pro Prahu 8 srdečně zve

podle přání nakupujících. A jako v loňském roce nezapomene-

JUDr. Václav Musílek, zastupitel

me ani na kavárenské koutky a chutné občerstvení.

Městské části Praha 8.

-pb-
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Midibusová linka 236 jezdí dvakrát častěji
Na základě vyhodnocení provozu midibusové linky 236 došlo od konce března k výraznému posílení v jejím
nejvytíženějším úseku. Zároveň bude linka nově zajíždět do zastávky Sídliště Bohnice. Celodenní a celotýdenní
interval linky 236 bude v úseku Podhoří – Sídliště Bohnice nově 30 minut.
Foto: verpa

vede kvalitní asfaltová cesta. Linka
je vhodná také pro méně pohyblivé
cestující nebo třeba matky s kočárky. Všechny spoje linky 236 jsou
totiž bezbariérové.
V zastávce Zámky navazuje na
linku 236 přívoz P1 směrem k Sedlci, kde lze poměrně snadno přestoupit na vlaky linek S4 a S41
nebo autobusy linek 340 a 350. Ze
Sedlce lze pokračovat také pěšky
na Suchdol a projít si zdejší naučnou stezku s překvapivými výhledy
na údolí Vltavy.
V zastávce Podhoří navazuje nejoblíbenější pražský přívoz P2 plující
směrem k ústí Šáreckého potoka
(přístaviště „V Podbabě”), kudy se
dá vyjít Šáreckým údolím třeba ke
zřícenině Baba, do „Houslí” nebo
na vyhlídku k legendárnímu kostelu
svatého Matěje.

Přívoz mezi Zámky a Sedlcem patří mezi lidmi k nejoblíbenějším, jeho jízdní řád se mění
Midibusová linka 236 spojuje

dinový interval neposkytoval od-

již dva roky oblast Troje s bohnic-

povídající nabídku pro každodenní

kým sídlištěm a zároveň navazuje

cesty například mezi Bohnicemi

na oba přívozy na severu Prahy.

a Prahou 6. Z těchto důvodů bude

Za dobu svého provozu si získala

od letošního jara provoz linky posí-

mnoho pravidelných i víkendových

len na dvojnásobek.

cestujících. V loňském roce se stá-

Lidé z bohnického sídliště nebo od

kapacitní

jednoho z vltavských přívozů se bu-

problémy, které byly od července

dou moci každou půlhodinu přiblížit

o víkendech řešeny vypravením

k Zoologické nebo Botanické zahra-

le

častěji

vyskytovaly

posilového vozu pro úsek Podhoří

dě v Troji, či si prohlédnout expozici

– Krakov. V pracovní dny zas ho-

Trojského zámku. Podél Vltavy také

-vk-

NOVINKY NA PŘÍVOZECH
P1
- změna jízdního řádu v souvislosti se změnou
jízdního řádu linky 236
P2
- změna jízdního řádu v souvislosti se změnou
jízdního řádu linek 112 a 236,
- nasazení druhého plavidla pro posílení letní
sezóny (do konce října),
- dřívější zahájení provozu v pracovní den (již
od 5.30) pro zlepšení spojení z Bohnic na Prahu 6.

Výtluky v ulici Bulovka opravila nová technologie
Letošní zima se negativně podepsala na sta-

živičná vozovka se speciálními plochými hořáky

Při velmi nízkých teplotách také bývá pozasta-

vu pozemních komunikací, včetně vozovek na

nahřívá tak dlouho, až se dosáhne bodu tání

vena výroba živičných směsí obalovaných za

území Prahy 8. Výtluky a plošné rozpadliny

asfaltového pojiva. Pracovníci vzniklou kašovi-

horka.

v ulici Bulovka byly přitom zkušebně opraveny

tou směs asfaltu a kameniva promísí a doplní

„Protože při ohřevu výtluku se nahřívá i okol-

novou technologií SILKOT. Vedle dopravní ob-

podobným materiálem z přistaveného dávko-

ní materiál, není po opravě téměř znát, kde

služnosti Fakultní nemocnice na Bulovce využí-

vacího zařízení. Po opětovném promísení a vy-

začíná a končí dříve poškozená část vozovky.

vá ulici Bulovka řada motoristů jako výhodnou

plnění nerovnosti ve vozovce se horká směs

Z pohledu uživatele mohu potvrdit, že jízda po

zkratku z Horní Libně do páteřové ulice Povl-

zaválcuje. Technologie je vhodná pro použití

takto opravené vozovce je mnohem komfort-

tavská.

tam, kde klimatické podmínky, zejména mráz,

nější a věřím, že oprava i déle vydrží,” vysvět-

nedovolují používat standardní postupy oprav.

luje radní pro dopravu Matěj Fichtner.

V čem tato nová metoda spočívá? Poškozená

-red-

Osmička

DUBEN 2011

5

měsíčník Městské části Praha 8

Doprava
Foto: verpa

Foto: verpa
Práce na rekonstrukci tramvajové trati v Zenklově ulici byly na přelomu března a dubna v plném proudu

Oprava tramvajové trati v Libni začala
Z důvodů rekonstrukce trati je od 22. března

ré v sobě mají dva ocelové žlaby, v nichž jsou

a kolejnic. Ke kompletní rekonstrukci úseku od

do 30. dubna vyloučen provoz tramvají v Zenklo-

pak usazeny kolejnice. Řada panelů byla různě

Vosmíkových ke Stírce dojde až v příštím roce.

vě ulici. Tramvajovou trať v Zenklově ulici v Praze

propadlá nebo vystouplá, čímž se vytvořily jakési

8 čeká kompletní oprava.

drobné „schody”.

V době výluky se cestující musí připravit na celou řadu změn v jízdních řádech. Změněny jsou

Nejstarší úseky tramvajové trati v Zenklově

V úseku od Palmovky až ke Stírce se bude mě-

jak trasy jednotlivých tramvají, které Zenklovou

ulici pochází už z roku 1984. Velkým problémem

nit beton za asfalt, úsek mezi Palmovkou a k ulici

jezdí, tak některé zastávky v souvislosti s ná-

byly různé úrovně maďarských BKV panelů, kte-

Vosmíkových potom čekají lokální opravy panelů

hradní autobusovou dopravou.

Autobusová zastávka Třebenická se posune
Lidé

nakupující

v

obchodním

směřují přímo. „Stavební úpravy

domě Kaufland v Kobylisích již

spočívají

nebudou muset se svými náku-

které umožní zastavení i dlouhých

py chodit až ke vzdálené zastávce

kloubových autobusů. Lidé tak bu-

Štěpničná, pokud chtějí využít au-

dou moci využívat všechny autobu-

tobusových linek číslo 177 a 183

sové linky, jejichž trasa vede kolem

ve směru na Čimice a Bohnice. Po

Kauflandu,” sdělil radní Prahy 8 pro

nezbytné technické úpravě zastáv-

dopravu Matěj Fichtner.

v

posunutí

nástupiště,

ky Třebenická tam totiž budou za-

Občané pocítí změnu již ke kon-

stavovat i autobusy MHD, které za-

ci dubna, kdy by měly být práce

stávkou dosud jen projížděly.

hotovy. „Velmi rád jsem se osobně

Zastavování autobusových linek

zasadil o to, aby se nám se všemi

183 a 177 zatím bránilo umístě-

zúčastněnými

ní zastávky Třebenická, neboť ta

vyjednat posunutí zastávky v re-

se nachází v odbočovacím pruhu.

kordně krátkém čase. Jedině tě-

partnery

podařilo

proto

mito konkrétními příklady lze totiž

nebylo možné, aby tam zastavo-

prokázat, že máme o své občany

valy autobusy, které na křižovatce

zájem,” dodal Fichtner.

Z

bezpečnostních

důvodů

-red-

Nynější zastávka již nebude součástí odbočovacího pruhu
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Životní prostředí

Čisticí vozy vjely do ulic, začaly v Libni
Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahájila blokové čištění komunikací – tedy komplexní strojní a ruční
úklid. Prvním dnem, kdy vozy a lidé zamířili do ulic, byla sobota 2. dubna, a to na území první městské části.
„Denně budeme čistit až sedm bloků, což zahrnuje desítky ulic,” uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Na území
Prahy 8 čisticí vozy poprvé vyjely 5. dubna, a to do několika ulic v Libni.
TSK bude provádět bloková čištění i přes verdikt Ústavního soudu

vždy sedm dní před zahájením blokového čištění v konkrétní ulici.

a z toho vyplývajícího rozhodnutí

Podrobné informace o blokových

města, že nebude vozy odtahovat.

čištěních v dané lokalitě lze nalézt

„Udržení čistoty města je pro nás

také na

prioritní. Blokové čištění je jednou

kazu „čištění komunikací”. „Uživa-

z nejúčinnějších možností, jak zlep-

tel si může zadat buď název ulice

www.tsk-praha.cz v od-

šit životní prostřední v metropoli.

a následně se objeví datum, kdy se

Proto žádáme řidiče, aby respek-

blokové čištění uskuteční, nebo na-

tovali dopravní značku zákaz za-

opak zadá konkrétní den a zobrazí

stavení a svá vozidla přeparkovali,”

se všechny ulice, ve kterých budou

zdůraznil Mrázek. „Blokové čištění

práce probíhat,” vysvětlil Mrázek.

probíhá ve většině ulic dvakrát do

Možností, jak si zajistit včasné in-

roka. Doufáme, že je v možnostech

formace o blokovém čištění, je také

motoristů v tyto dny automobily

služba TSK info. „Jedná se o bez-

přemístit. A především značku zá-

platnou službu. Uživatel po registra-

kaz zastavení nikdo nezrušil a při

ci dostane do zadané adresy infor-

přímo na hlavní stránce společnosti

jejím nerespektování hrozí pokuta

mace o chystaném blokovém čištění

www.tsk-praha.cz. K aktivaci služ-

uživatel se může následně přihlásit

ze strany policie,” dodal.

v jím zvolené ulici či ulicích vždy

by je nutná registrace, po vyplnění

a po přihlášení si nastaví zasílání

Foto: verpa
žádostí o autorizaci. Autorizovaný

Značky zákaz zastavení s podta-

týden a jeden den před samotným

registračního formuláře je zájemci

požadovaných informací. Za zasí-

bulkou, kde bude uvedeno datum

čištěním,” dodal Mrázek. Zájemci

zaslán e-mail na adresu jím uve-

lání informací uživatelé nic neplatí.

a čas, budou v ulicích rozmístěny

naleznou odkaz na službu TSK info

denou v registračním formuláři se

-jf-

Kdy se budou čistit vozovky v Praze 8
13. 4., 27. 10.
Jirsíkova, Karlínské náměstí (západní část), Křižíkova (Ke Štvanici
– Peckova), Malého, Peckova, Pernerova (Prvního pluku – Peckova),
Pobřežní (Ke Štvanici - U Nádražní
lávky), Prvního pluku, Sokolovská
(Ke Štvanici - U Nádražní lávky),
U Nádražní lávky, Vítkova, Za Poříčskou branou

20. 4., 21. 10.
K Olympiku, Molákova, Na Kopečku, Nekvasilova, U Sluncové (plus
parkoviště), Za Invalidovnou

14. 4., 25. 10.
Karlínské náměstí (východní část),
Kollárova, Křižíkova (Karlínské
nám. – Šaldova), Pernerova (Peckova – Šaldova), Pobřežní (U Nádražní lávky – Šaldova), Sokolovská (U Nádražní lávky – Šaldova),
Šaldova, Thámova

21. 4., 18. 10.
Andrštova, Bednářská, Horovo
náměstí, Chocholouškova, Kotlaska, Koželužská, Ludmilina, Na
hrázi, Na Rokytce, Na Žertvách
(parkoviště), nám. dr. V. Holého,
Pivovarnická, Pod Hájkem, Pod
Kotlaskou, Ronkova, Stejskalova,
Světova, U Libeňského pivovaru,
U Synagogy

13. 10.
K Okrouhlíku, Ke Koupališti, Ke
Stírce, Malý Okrouhlík, Na Hlínách,
Na Kopytářce, Na Okrouhlíku, Na
Pěšinách, Na Stírce, Nad Koupalištěm, Okrouhlická, Pod Hliništěm, Pod Náměstím, Pod Statky,
Pod Stírkou, Rolnická, Rozšířená,
U Nádrže, U Stírky, U Třešňovky,
V Brance, Vršní (Pod Sídlištěm Nad Šutkou)

19. 10.
Braunerova, Budínova, Chlumčanského, Kandertova, Kašparovo náměstí, Konšelská, Krejčího, Lindnerova, Na Korábě, Nad Košinkou,
Podlipného, Ve Vrchu

12. 10.
Gabčíkova, Kubišova (S.K.Neumanna - V Holešovičkách), Na
Truhlářce, Na Úbočí, Nad Rokoskou, Pátkova, Pomezní, U Hercovky, V Podvrší, Valčíkova

15. 4., 26. 10.
Březinova, Hybešova, Kaizlovy
sady, Korybutova, Křižíkova (Šaldova – Hybešova), Kubova, Lyčkovo náměstí, Na Střelnici, Na
Špitálsku, Pernerova (Šaldova
- U Invalidovny), Petra Slezáka,
Sovova, U Invalidovny, Urxova

22. 4., 20. 10.
Heydukova, Na Žertvách, Novákových, Palmovka, Turnovská,
U Balabenky, U Pošty, V Mezihoří,
Vacínova

14. 10.
Františka Kadlece (plus parkoviště
U Pekařky), Hejtmánkova, Karla
Hlaváčka, Kundratka, Na Dědince,
Na Sypkém, Na Šedivé, Na Vartě,
Pod Bání, Pod Čertovou skálou,
Pod Labuťkou, Soví vršek, Srbova,
Střížkovská, U Pekařky, V Zahradách

3. 5., 11. 10.
Kubišova (U Vlachovky - S.K.Neumanna), Květinářská, Na Dlážděnce (Trojská - Nad Popelářkou),
Nad Hercovkou, Nad Popelářkou,
Nad Strání (Nad Popelářkou - Na
Dlážděnce), Pod Dlážděnkou, Pod
Vlachovkou, Přádova, S. K. Neumanna, Trojská (po ul. Nad Kazankou), U Vlachovky
5. 5., 5. 10.
K Sadu, Na Přesypu (Vzestupná
– Čimická), Na Šutce, Písečná,
Pod Kynclovkou, Pod Přesypem,
U Dětského domova, Uzavřená,
Vzestupná
29. 4., 18. 8.
Bášťská, Benákova, Havlínova (Mirovická – Třeboradická), Hovorčovická (Mirovická – Třeboradická),
Klíčanská, Košťálkova, Na Přesypu
(Bášťská – Čimická), Paláskova,
Přemyšlenská (Třeboradická –
Horňátecká), Služská, Trousilova,
Třeboradická, Veleňská
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4. 5., 19. 8.
Balabánova, Bergerova, Havlínova
(Mirovická – Neratovická), Hovorčovická (Mirovická po otočku
BUS), Chotovická, Libišská, Luhovská, Mirovická, Neratovická,
Pohnertova, Zlonínská
27. 4., 4. 10.
Bukolská, Bydhošťská, Čimická
(parkoviště), Gdaňská, Lindavská,
Opolská, Podhajská pole (plus
parkoviště), Poznaňská, Sopotská,
Štětínská, Toruňská, Vratislavská
24. 5., 3. 8.
Dunajecká, Glowackého, Hnězdeňská (plus parkoviště), Krosenská,
Lešeňská, Lublinská, Notečská,
Olštýnská, Sosnovecká, Těšínská
6. 5., 29. 8.
Krynická, Mazovská, Mazurská,
Pomořanská, U Pentlovky, U Polikliniky
28. 4., 30. 9.
Košalínská, Radomská, Ratibořská, Řešovská, Svídnická, Zelenohorská
28. 6., 30. 8.
Dolákova, Eledrova, Feřtekova,
Hackerova (plus parkoviště), Hanouškova, Kusého
10. 5., 29. 9.
Cafourkova, (plus parkoviště),
Hlivická, K Farkám, Katovická,
Kostřínská, Na Bendovce, Nad
Pentlovkou, Před Ústavem, U Pazderek, U Velké skály, V Nových
Bohnicích

11. 5., 27. 9.
Hanzlíkova, Chvatěrubská, Jestřebická, Kočova, Minická, Na Hranicích, Nedomická, Okořská (jižní
část), Pekařova, Pešinova, Pod
Čimickým hájem, Přívorská, Rousovická, Řepínská,
Skálova, Vraňanská

7. 6., 20. 9.
Bořanovická (Klapkova – Čumpelíkova), Březiněveská (Klapkova – Čumpelíkova), Líbeznická
(Klapkova – Pakoměřická), Náhorní, Pakoměřická, Přemyšlenská
(Klapkova – Čumpelíkova), Štíbrova, U Měšťanských škol, U Školské
zahrady, Zdibská

12. 5., 23. 9.
Brandýská, Do Údolí, Fořtova, Ke
Hřišti, Korycanská, Libeňská, Na
Průhonu, Okořská (K Ládví - Na
Průhonu), Vánková

8. 6., 12. 8.
Bojasova, Burešova, Famfulíkova, Hrubého, Kurkova, Kyselova,
Opálkova, Rajmonova, Slancova

26. 5., 17. 8.
Byšická, Drahaňská, Chlumínská,
Chorušická, K Mlýnu, K Větrolamu, Mikovická, Turská, Vehlovická, Větrná, Vidimská, Vidovická,
Zlončinská

9. 6., 11. 8.
Binarova,
Davídkova
(slepá
u Taussigovy), Hlaváčova, NN3940
(parkoviště u Davídkovy), NN4982
(parkoviště u Hlaváčovy), Střekovská (Tanvaldská – Střelničná),
Tanvaldská (Taussigova – Střekovská), Taussigova, Za Střelnicí

17. 5., 22. 9.
K Rybníku, Libčická, Na Zámkách,
Strážnická,
Tišická,
Žalovská
(Drahanská – Čimická)
18. 5., 21. 9.
Kaňkovského, Klecanská, Máslovická, Mašínova, Na Ládví, Petra
Bezruče, Šiškova, U Pískovny, Veltěžská, Větrušická, Vodochodská

19. 5., 2. 8.
Batličkova, Dolejškova, Koláčkova, Na Kopanině, Na Slovance (Na Kopanině – Davídkova),
Nad Mazankou, Pod Novou Libní,
Pod Vodárenskou věží, Ryzlinkova, Společná (Na Slovance - Pod
Vodárenskou věží), U Slovanky,
Wichterlova, Za vodárnou (Na Slovance - Pod Vodárenskou věží)

27. 5., 16. 8.
Bořanovická (Vršní – Klapkova),
Březiněveská (slepý konec – Klapkova), Chaberská, Líbeznická (Vršní – Klapkova), Na Pecích, Předbořská, Přemyšlenská (Horňátecká
– Klapkova), Sedlecká, Vršní (Pod
Sídlištěm – Horňátecká)

31. 5., 9. 8.
Bedřichovská, Klínová, Na Dílcích, Na Malém klínu, Na Slovance
(Davídkova – Bedřichovská), Na
Štěpnici, Pod Vlastním krovem,
Společná (Na malém klínu - Na
Slovance), Štěpničná, Za Vodárnou (Na Malém klínu - Na Slovance)

1. 6., 9. 9.
Akátová, Březová, Ďáblická (parkoviště), Javorová, Jedlová, K Ovčínu, Kaštanová, Kubíkova,
Modřínová, Na Rozvodí, Ořechová,
Pod Hvězdárnou, Učitelská
15. 6., 4. 8.
Formánkova, Havránkova, Janečkova, Jelínkova, NN268 (slepý
úsek u Šimůnkovy), NN269 (slepý
úsek u Šimůnkovy, NN270 (slepý
úsek u Šimůnkovy), NN271 (slepý úsek u Šimůnkovy), NN2525
(komunikace u Šimůnkovy), Šimůnkova
14. 6., 5. 8.
Bešťákova, Bínova, Černého, Červenkova, Česákova, Drahorádova,
NN4721 (parkoviště u Červenkovy), Roudnická
3. 6., 8. 9.
Dřínová, K Haltýři, Nad Trojou
(Čimická - Nad Vavrouškou), Nad
Vavrouškou, Tařicová, Velká Skála, Vřesová
10. 6., 10. 8.
Frýdlantská, Chabařovická, NN278
(parkoviště u Frýdlantské), NN279
(parkoviště u Frýdlantské), NN280
(parkoviště u Frýdlantské), Sebuzínská, Střekovská (Tanvaldská –
Chabařovická), Tanvaldská (Střekovská – Chabařovická)
2. 6., 7. 9.
Křivenická, Mlazická, Ouholická,
Žákovská (Čimická – Ouholická)

Radnice dlouhodobě přispívá k výchově psů
Výchova psa ze strany majitele je nepostrada-

Městská část Praha 8 se snaží již několikátý rok

telnou součástí jejich bezproblémového soužití.

podporovat preventivní akce ve vztazích lidí a psů

Vychovaný pes nepřidělává majiteli vrásky svým

v obci, jde například o velmi oblíbený Psí den.

nevypočitatelným chováním a nezpůsobuje pro-

I letos vyhlásila akci Řidičák pro Vašeho pejska.

blémy při kontaktech s lidmi a psy na veřejných

Velký zájem z loňského roku o tuto novou akci

prostranstvích. Bohužel čas od času se objevu-

potvrdil, že lidé chtějí své psy vychovávat, ale jen

je nepříznivá zpráva o útoku zvířete na člověka

mnohdy nevědí, jak na to. „Při naší akci je možné

a velmi často se přímo na ulicích odehrává „rvač-

se velmi zábavnou a méně tradiční formou do-

ka” samotných psů. Čtyřnohých přátel je hodně

vědět více a po dvou lekcích si odnést základní

a tento trend patří ke dnešnímu životnímu stylu.

vědomosti,” sdělila místostarostka Prahy 8 Vladi-

Není možné se zlobit na lidskou touhu po zvířeti,

míra Ludková.

protože každý z nás má nějaké potřeby, koníčky

Samozřejmě mnozí ze čtenářů si právě teď

a záliby.

pomysleli, že na takovou akci se přihlásí jen ti

Nicméně zůstává otázka, co učinit pro to, aby

čené, že prevence je víc než samotná represe

motivovaní, ale ti nezodpovědní stejně nikam ne-

se eliminovaly potíže v soužití psů a lidí. Nejen

a začít se s ní musí odmalička – v tomto případě

půjdou. Možná mají pravdu, nicméně někde začít

těch, co psy chovají, ale i těch, kteří psy nemají

od štěněcího věku. S pořízením psa si pořizujeme

musíme. Přihlásit se můžete na tři termíny podle

v lásce a samozřejmě i dětí. Jsou dvě cesty – pre-

odpovědnost, což bohužel neznamená pro všech-

věku psa u Zuzany Láznové na telefonním čísle

vence a represe. A i v tomto případě platí osvěd-

ny majitele to samé.

283 090 425.

-red-
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Voda z Rokytky poputuje do Španělska
Na Zelený čtvrtek 21. dubna 2011 se bude konat v rámci projektu „Eurorando 2011 – voda ze střechy Evropy”
turistický pochod podél říčky Rokytky.
Akce se koná pod záštitou Jiřího Janků, starosty Městské části Praha 8, a je určena pro širokou veřejnost. Průvodní téma letošního celoevropského Euroranda 2011 je voda. Jako vzácný
a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit správně využívat.

„S touto myšlenkou nelze než souhlasit a velice rád ji svou záštitou podpořím,” řekl Jiří Janků.
„Vždyť tím podporujeme nejen dobrou věc, ale
zároveň uděláme něco i pro naše zdraví a tělo,”
dodal.
Start pochodu je od 16.30 do 18 hodin na
stanici metra Hloubětín a trasa dlouhá osm kilometrů vede podél Rokytky až do Libně. Přibližně
v 18.30 bude slavnostně odebrána voda z Ro-

Foto: verpa
Voda z Rokytky bude odebrána 21. dubna pod jízkem u náměstí Dr. Holého

kytky na nám. Dr. Václava Holého u nejstaršího
betonového mostu v České republice. Následně

letos se koná třetí ročník, který organizují Špa-

ze všech významných říček a potoků, které bu-

poputuje v okrasné nádobě speciálně vyrobené

nělé v Andalusii ve městech Almeria, Malaga

dou následně slity v sobotu 28. května 2011

pro tuto příležitost do španělské Granady.

a Granada.

v Praze-Radotíně, na celodenní turistické akci.

Eurorando je celoevropské setkání turistů po-

Do projektu „Eurorando 2011 – voda ze stře-

Opomenuta nezůstala ani Rokytka, která pro-

řádané jednou za pět let Evropskou turistickou

chy Evropy” je zapojen i Klub českých turistů.

téká územím Prahy 8, kde se vlévá do Vltavy.

asociací Europäische Wandervereinigung - EWV,

Konkrétně v Praze budou odebrány vzorky vody

-rw-

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů na BIO - odpad - jaro 2011
Praha 8
Bohnice
Čimice

Kobylisy

Libeň

Místo

datum

den

čas

Na Bendovce x Nad Pentlovkou

30. 4.

Sobota

09 - 12 h

Sopotská x Bydhošťská

30. 4.

Sobota

13 - 16 h

Turská x K Větrolamu

30. 4.

Sobota

09 - 12 h

Brandýská x Ke Hřišti

30. 4.

Sobota

13 - 16 h

Přívorská x Hanzlíkova

7. 5.

Neděle

09 - 12 h

Na Přesypu x Vzestupná

7. 5.

Neděle

13 - 16 h

Havlínova x Klíčanská

7. 5.

Neděle

09 - 12 h

Klecanská x Na Ládví

7. 5.

Neděle

13 - 16 h

Přemyšlenská x Chaberská

14. 5.

Sobota

09 - 12 h

Javorová x Březová

14. 5.

Sobota

13 - 16 h

Na Štěpnici x Pod Vlastním krovem

14. 5.

Sobota

09 - 12 h

U Třešňovky x Ke Stírce

14. 5.

Sobota

13 - 16 h

Nad strání x Na Jabloňce

15. 5.

Neděle

09 - 12 h

Na Dlážděnce x Nad Hercovkou

15. 5.

Neděle

13 - 16 h

Nad Rokoskou x Pod Vlachovkou

15. 5.

Neděle

09 - 12 h

Kubišova x Gabčíkova

15. 5.

Neděle

13 - 16 h

U Pekařky x Pod Bání

21. 5.

Sobota

09 - 12 h

Střížkovská 733/64

21. 5.

Sobota

13 - 16 h

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

21. 5.

Sobota

09 - 12 h

Kandertova - západní konec

21. 5.

Sobota

13 - 16 h

Osmička
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Životní prostředí, inzerce
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

DUBEN - ČERVEN 2011

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Jirsíkova – Malého
12. 4., 17. 5., 21. 6.
Kollárova
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Pobřežní – U Nádražní lávky
26. 4., 31. 5.
Pernerova – Šaldova
3. 5., 7. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
10. 5., 14. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
5. 5., 9. 6.

Štěpničná (parkoviště)
11. 5., 15. 6.

Uzavřená

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Pobřežní – Thámova
10. 5., 14. 6.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Petra Slezáka – Urxova
12. 4., 17. 5., 21. 6.

Roudnická (za Bešťákovou)
27. 4.,1. 6.

Pernerova – Sovova
19. 4., 24. 5., 28. 6.

Modřínová – Javorová
4. 5., 8. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
26. 4., 31. 5.

Kubíkova – (u DD)
11. 5., 15. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
3. 5., 7. 6.
Nekvasilova (U Olympiku)
10. 5., 14. 6.
Pivovarnická (proti domu č. 15)
12. 4., 17. 5., 21. 6.
Na Vartě
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Kašparovo náměstí
26. 4., 31. 5.
Pod Labuťkou – Prosecká
3. 5., 7. 6.
Kandertova - Lindnerova
10. 5., 14. 6.

Havránkova – Šimůnkova
13. 4., 18. 5., 22. 6.
Šimůnkova (slepý konec)
20. 4., 25. 5., 29. 6.
Janečkova
27. 4., 1. 6.
Hlaváčova (parkoviště)
4. 5., 8. 6.
Burešova
11. 5., 15. 6.
Kurkova (parkoviště)
13. 4., 18. 5., 22. 6.
Šiškova - Čumpelíkova
20. 4., 25. 5., 29. 6.

27. 4., 1. 6.

Trojská - Nad Trojou
28. 4., 2. 6.
Písečná – Na Šutce
12. 5., 15. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
14. 4., 19. 5., 22. 6.
Třeboradická - Košťálkova
21. 4., 26. 5., 29. 6.

Pekařova - Jestřebická
26. 4., 31. 5.
Pod Vodárenskou věží (východní konec)
12. 4., 17. 5., 21. 6.
Stejskalova - U Rokytky
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Valčíkova - Na Truhlářce
3. 5., 7. 6.
Velká Skála - K Haltýři
10. 5., 14. 6.

Havlínova – Pohnertova
28. 4., 2. 6.

Frýdlantská (parkoviště u ul.
Žernosecká)
4. 5., 8. 6.

Libišská (parkoviště)
5. 5., 9. 6.

Batličkova
11. 5., 15. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
12. 5., 15. 6.

V Zahradách - Na Sypkém
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Gdaňská - Toruňská
14. 4., 19. 5., 22. 6.

Braunerova – Konšelská
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Hnězdenská - Olštýnská
21. 4., 26. 5., 29. 6.

V Zámcích (u domu 51/64)
27. 4., 1. 6.

Mazurská (u trafostanice)
28. 4., 2. 6.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
19. 4., 17. 5., 14. 6.

Řešovská - Zelenohorská
5. 5., 9. 6.

Nad Popelářkou
26. 4., 24. 5., 21. 6.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
12. 5., 15. 6.

Křivenická - Čimická
3. 5., 31. 5., 28. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
14. 4., 19. 5., 22. 6.
Dolákova – Hackerova - Kusého
21. 4., 26. 5., 29. 6.

Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
12. 4., 10. 5., 7. 6.
Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
28. 4., 2. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
12. 4., 17. 5., 21. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
27. 4., 1. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Na Pecích – Chaberská
4. 5., 8. 6.

Gabčíkova
26. 4., 31. 5.

Služská – Přemyšlenská
11. 5., 15. 6.

Fořtova – Do Údolí
12. 5., 15. 6.

Lindavská
12. 5., 15. 6.

Ke Stírce - Na Stírce
3. 5., 7. 6.

V Mezihoří (u plynojemu)
13. 4., 18. 5., 22. 6.

Korycanská – K Ládví
14. 4., 19. 5., 22. 6.

U Pekařky
14. 4., 19. 5., 22. 6.

U Slovanky – Dolejšova
4. 5., 8. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
20. 4., 25. 5., 29. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
21. 4., 26. 5., 29. 6.

Chaberská – Líbeznická
21. 4., 26. 5., 29. 6.

K Mlýnu – Chorušická
28. 4., 2. 6.
Mlazická

5. 5., 9. 6.

Drahorádova
5. 5., 9. 6.

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

(Placená inzerce)
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Bezpečnost

policii. Případ je zpracováván ve

ZÁPISNÍK POLICISTY
Chodil loupit
i v karnevalové masce

Kradla prezervativy
a útočila jehlou

z vozidla cokoliv odnesli. Na místo

zkráceném přípravném řízení. Po-

byl přivolán psovod se služebním

dezřelé bylo sděleno podezření ze

psem. Ten zachytil stopu od napa-

spáchání přečinu krádeže. Po pro-

deného vozidla až k podezřelým,

vedení všech úkonů byla podezřelá

kteří byli následně zadrženi. Proti

propuštěna ze zadržení.

zadrženým komisař SKPV zahájil
trestní stíhání.

Nesměla do Prahy

Pracovníci 2. oddělení obecné

Policií byla 29. března zadrže-

kriminality Služby kriminální policie

na 27letá žena, která odpoledne

Jiná žena byla přistižena při spá-

skutečnost, že práci policie ztíži-

a vyšetřování Obvodního ředitelství

v prodejně drogerie v Zenklově

chání přečinu, tentokráte maření

la sama příroda, kdy nenechavou

policie Praha III (SKPV) ve spolu-

ulici odcizila dvanáct balení pre-

výkonu úředního rozhodnutí a vy-

straku zaujal odlesk nožíku, který

práci s MOP Karlín odhalili a násled-

zervativů za více než 800 korun,

kázání. Toho se dopustila tím, že

zůstal na zemi na místě činu. Ne-

ně zadrželi pachatele loupeže, který

šest balení tampónů skoro za 400

se kolem čtvrté hodiny ranní bez

bojácný tvor přilétl k nožíku, vzal

od prosince 2010 do února 2011

korun a ústní vodu za sto korun.

povolení a bez vážného důvodu

jej do zobáku a rychle s ním odlétl

provedl devět přepadení barů a he-

Za

zadržena

zdržovala v Sokolovské ulici, ač-

do svého hnízda.

ren nacházejících se v obvodu Prahy

pracovníkem ostrahy, kterého se

koliv jí příslušný soud uložil mimo

8 a Prahy 9. Muž vždy vešel do baru

však snažila napadnout injekční

jiné trest zákazu pobytu na území

maskován černou kuklou a kapucí

jehlou s požadavkem, aby ji před

hlavního města Prahy po dobu pěti

V ulici V Zahradách 36letý muž

od bundy nasazenou na hlavě. Pod

příjezdem policie pustil. Pracovník

let. I v tomto případě bylo prove-

14. března odpoledne rozbil skle-

hrozbou namířené zbraně donutil

ostrahy se duchapřítomně ubránil

deno

něnou

obsluhu baru k vydání peněz. Lou-

a proti útočící ženě použil slzný

a podezřelá byla spolu se spisovým

stahovacího okna u motorového

pežná přepadení vyjma třech pří-

sprej.

materiálem předána státnímu zá-

vozidla Fiat Ducato, vnikl dovnitř

stupci s návrhem na podání návrhu

a odcizil držák s přenosným navi-

na potrestání.

gačním systémem v hodnotě 8500

pokladnami

byla

padů prováděl vždy v odpoledních

Žena se krádeže dopustila, ačko-

hodinách. V jednom případě k za-

liv byla za takové jednání v před-

krytí identity místo kukly použil kar-

chozích třech letech příslušným

nevalovou masku. Celkově způsobil

soudem odsouzena. Bylo proti ní

škodu přes dvě stě tisíc korun.

zahájeno zkrácené přípravné řízení

Při

prohlídce

ubytovny

zkrácené

přípravné

Úsměvná je na tomto případě

řízení

Šel si pro navigaci

výplň

pravého

předního

korun. Pachatel byl na místě zadr-

Straka ztížila
vyšetřování krádeže

žen všímavými svědky celé události a neprodleně předán policii.

byly

ve 48hodinové lhůtě. Po provedení

Dva spolupachatelé (muž a že-

Komisař SKPV zahájil proti němu

u obviněného nalezeny tři pletené

všech opatření byl spisový materiál

na) 7. března nad ránem v ulici

trestní stíhání. Jedná se o stejného

kukly, karnevalová maska, plyno-

spolu s podezřelou předán státní-

U Sluncové nejdříve kapesním no-

muže, který byl zadržen 6. února

vá pistole, teleskopický obušek,

mu zástupci s návrhem na podání

žíkem vypáčili zámek levých před-

po vloupání do výlohy bazaru v So-

elektrický paralyzér, ocelová pouta

návrhu na potrestání.

ních dveří u osobního motorového

kolovské ulici, o čemž jsme Vás

vozidla Škoda Felicia a následně

informovali v březnové Osmičce.

cihlou rozbili levé zadní okno. Tím

Komisař SKPV dal státnímu zástup-

a pár odcizených registračních značek. Proti 23letému občanu Ukraji-

Za bundu nezaplatila

ny vyšetřující komisař zahájil trest-

Téhož dne vpodvečer v prodej-

vnikli do vozidla a snažili se najít

ci podnět k vydání návrhu na vzetí

ní stíhání a dal podnět státnímu

ně v Heydukově ulici 32letá žena

věci, které by mohli odcizit a zpe-

do vazby.

zástupci k vydání návrhu na vzetí

odcizila dámskou bundu za sedm

něžit. Při činu ale byli vyrušeni

obviněného do vazby.

tisíc, přičemž byla zadržena pra-

kolemjdoucí náhodnou svědkyní,

npor. Zdeněk Pohunek

(viz fota)

covníkem

proto z místa činu odešli, aniž by

zástupce vedoucího MOP Libeň

prodejny

a

předána
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Bezpečnost

Projekt Bezpečná osmička pokračoval další akcí
V rámci Projektu Bezpečná osmička proběhla v Praze 8 Libni další bezpečnostní akce. Libeňští policisté spolu s vedením osmé městské části a pracovníky krizového řízení vyšli 30. března do ulic kontrolovat veřejný pořádek.
žeta na otvírání zámků vozidel, pákové kleště,
šperhák a další. Zatčení přišlo v pravou chvíli.
Třetí zadržený byl hledán policií ČR z důvodu šetření ublížení na zdraví.
Starosta Prahy 8 Jiří Janků a vedoucí místního
oddělení PČR Libeň npor. Petr Burian se v rámci
Bezpečné osmičky shodují na vzájemné spolupráci při řešení bezpečnostní problematiky v obvodu. „Vnímáme velmi silně obavy občanů o svoji
bezpečnost. Chceme jim spolu s policií pomoci.
Je nepřijatelné, aby se slušný člověk téměř bál
projít například Ludmilinou ulicí a byl obtěžován
skupinami narkomanů a dalších individuí. Podpora policie ze strany městské části bude v rámci
projektu,” řekl Janků. Podle Buriana libeňské oddělení policie aktivity radnice vítá. „Městská část
si uvědomuje, že za bezpečnost není odpovědna
jen policie, ale částečně i veřejnost. Společným
Policisté na konci března zkontrolovali 117 osob, tři z nich byly v celostátním pátrání

úsilím můžeme dokázat více,” prohlásil.
Představitelé radnice a Policie ČR považují

Hlavním záměrem akce bylo prověřit pohyb

a jejich totožnost musela být ověřena. Výsled-

spolupráci za významnou část opatření v boji

nežádoucích osob v lokalitách s vyšším výsky-

kem akce spolu se zklidněním situace v obvodu

proti kriminalitě v obvodu a chtějí v ní pokra-

tem trestné činnosti. V hledáčku akce se ocitly

bylo zadržení a předvedení tří osob v celostát-

čovat. V užším propojení bezpečnostních složek

i bary a herny, které podle poznatků policie na

ním pátraní.

a veřejné správy vidí příslib efektivnějšího řešení

trestné činnosti profitují. Kontroly osob a pro-

Na první dva vydal soud příkaz k zatčení pro

vozoven byly provedeny v oblasti Palmovky,

jejich majetkovou trestnou činnost. V tašce, kte-

Obě strany se shodují i v tom, že bezpečnostní

v Ludmilině a Ronkově ulici, na nám. Dr. Holého,

rou si s sebou nesli, bylo nářadí typické pro vlou-

opatření je nutné i nadále posilovat a podpořit

bezpečnostní problematiky v tomto regionu.

a dalších. Kontrolováno bylo celkem

pání do vozidel, sklepů a bytů - velké střihací

výstavbou nových kamerových systémů v pro-

117 osob, ze kterých polovina neměla doklady

kleště, kladívko na nouzové rozbití okna, plan-

blémových lokalitách.

Kotlasce

-red

Strážníci mají speciální vůz pro opilce
Incident v jednom z nočních podniků v Kar-

obchodními domy, mají strážníci ve své výbavě

líně v Praze 8 způsobil před časem osmatřice-

speciální vozidlo pro odvoz opilců na záchytnou

tiletý muž z Plzeňska. Po vypití více než deseti

stanici. Netřeba jistě zdůrazňovat, že je toto vo-

skleniček tvrdého alkoholu začal obtěžovat hos-

zidlo plně vytížené téměř každý den,” řekl Jaro-

ty v baru a nakonec zaútočil také na zasahující

slav Kašpárek, ředitel strážníků z Prahy 8.

hlídku městské policie.

Transportovány ale můžou být jen ty osoby,

Silně podnapilý muž bránil například ve vstu-

jejichž aktuální zdravotní stav po požití alkoho-

pu jiným lidem. Na upozornění personálu nere-

lu nevyžaduje lékařskou péči. Ke stavům vyža-

agoval a choval se agresivně. Barmanka proto

dujícím lékařský zákrok a k dětem pod vlivem
alkoholu strážníci samozřejmě volají rychlou zá-

zavolala na linku tísňového volání městské poli-

chrannou službu.

cie. Muž z Plzeňska ale napadl také strážníky. Na

S osobami pod vlivem alkoholu se strážníci

místě musely zasahovat další dvě hlídky. Protože

městské policie setkávají ve službě velmi často,

Strážníci městské policie také poskytují do-

agresivita hosta stoupala a začal rozbíjet zaříze-

většinou s účastníky nočních oslav, bezdomovci,

provod při převozech agresivních opilců k lékař-

ní baru, musely hlídky proti němu použít donu-

kteří většinu svého času tráví popíjením levných

skému ošetření. Předchází tak napadení osádek

covací prostředky a nasadit mu pouta. Opilého

krabicových vín a často bohužel také s mládeží

vozidel rychlé záchranné služby. Není ale vzác-

muže poté převezlo speciální vozidlo městské

experimentující s alkoholem.

ností, že jsou strážníci voláni přímo do nemocnic

policie pro odvoz opilců na záchytnou stanici na
Bulovce. Při zákroku nedošlo ke zranění.

„Protože asi nikomu není příjemný pohled na
opilce spící na lavičkách, v tramvajích nebo před

na pomoc personálu před agresivními, povětšinou silně opilými jedinci.

-vk-
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Fórum

Jak dál v příštích letech s rozpočtem
Cíl ODS: i v budoucnu nezadlužená Praha 8
Občanská demokratická strana se zásadním
způsobem podílí na vedení MČ Praha 8 již několik
volebních období a v rozpočtových otázkách se
chovala vždy odpovědně. Výsledkem je vyrovnaný rozpočet a nezadlužená Praha 8. Nemusím
připomínat, že za tu dobu postihly Karlín a Libeň
ničivé povodně, přesto jsme se s touto pohromou vypořádali bez většího zadlužení.
Mimořádné příjmy z privatizace vedení městské
části nasměrovalo do rozumné investice, stavby
centra Nová Palmovka, které by mělo zajistit pozvednutí Libně a přinést další finanční zdroje.
Nyní jsou hlavním pravidelným zdrojem roz-

Ondřej Gros
místostarosta MČ
Praha 8 za ODS
počtu mimo dotace příjmy z vlastního majetku.
Problémem bytového fondu je však vnitřní zadluženost, takže se celé výnosy z nájemného reinvestují zpět do obecních domů, a je nutno si při-

znat, že jejich celková obnova by trvala dlouhá
léta. Proto i ODS prosazuje privatizaci obecních
bytů v Karlíně a Libni. K tomu je třeba vyřešit
vztah mezi hlavním městem a Evropskou investiční bankou. Naštěstí již skončila doba nejistoty vyvolaná zeleným kverulantstvím, kterému
Ústavní soud nedopřál sluchu a potvrdil platnost
voleb v Praze. Je tedy možno intenzívně jednat
a pracovat ve prospěch privatizace. K těmto finančním zdrojům pak musí radnice opět přistoupit co možná nejzodpovědněji. Současná koalice takový zodpovědný přístup k rozpočtu má
a hodlá tak pokračovat i do budoucna.

Běžné výdaje budeme snižovat o šest procent ročně
Městská část Praha 8 hospodaří již několik
let s vyrovnaným rozpočtem. Tato situace znamená, že jak běžné výdaje (např. náklady na
provoz mateřských škol), tak kapitálové výdaje
(např. investice do vybavení a modernizace těch
samých škol) jsou pokryty příjmy bez nutnosti
půjček, kontokorentů nebo jiných nástrojů. Častá výtka, že rozpočet je vyrovnaný pouze na papíře a značná část výdajů je kryta mimořádnými
příjmy z prodeje městského majetku, by mohla
být relevantní pouze v případě, pokud by existovala jiná možnost. Podívejme se na strukturu
a budoucí očekávaný vývoj příjmů městské části
Praha 8.
Nejvýznamnějším příjmem je dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a dotace ze státního rozpočtu,
dále mimo jiné příjmy z pronájmů městských
bytů a nebytových prostor, správní poplatky,
daně z nemovitostí a např. poplatky z výherních hracích přístrojů. Zcela zásadní význam pro
rozpočet v posledních letech má již zmiňovaný příjem z privatizace městských bytů. Pokud

Michal Šustr
místostarosta MČ
Praha 8 za TOP 09
se zamyslíme nad očekávaným vývojem příjmů
v letech následujících, zjistíme, že nemůžeme
kromě prodeje bytů očekávat události, které by
přinesly zvýšení příjmů. Bez ohledu na již vládou schválené zvýšení nepřímých daní a rapidní
zvýšení daně z nemovitostí si nelze namlouvat,
že tyto kroky přinesou v tomto volebním období
významnou změnu v příjmech městské části. Ani
ze strany hl. města Prahy neočekávám zvýšení
dotací. Naopak si celkem reálně umím představit
situaci, kdy dojde vzhledem k nové metodě rozpočtového určení daní mezi obce, města a kraje ke snížení těchto příjmů. Další nepříjemnou

zprávou je postupné utlumování dotačních programů z fondů EU. Více peněz na příjmové straně tedy jednoduše nebude, v nejlepším případě
budeme dostávat stále stejně.
Existuje tedy nějaké východisko, které by zabezpečilo stabilní úroveň příjmů na pokrytí běžných výdajů a umožnilo by rozumné investice
do městské infrastruktury? Mojí prioritou bude
snaha o snížení běžných výdajů ve všech rozpočtových kapitolách. Tempo snižování běžných
výdajů si představuji kolem šesti procent ročně.
K realizaci plánovaných investic po roce 2013
bude třeba zajistit další zdroje financování. Jedinou reálnou možností zůstává pokračování
prodeje městských bytů oprávněným nájemníkům v Karlíně a Libni takovým způsobem,
který by zajistil významný výnos pro městskou
část a současně umožnil prodej většímu počtu
nájemníků. Takto získané prostředky by poté
mohly být konzervativně investovány, tak aby
se staly doplňkovou složkou investic do městské
infrastruktury.

Rozpočet? Ke dnu nás potáhne Centrum Palmovka
Rozpočet městské části se skládá ze tří hromádek – z peněz, na které máme ze zákona
nárok, z vlastních výdělků a z nepravidelných
dotací. Řada pražských čtvrtí, jejichž politická reprezentace má dobré vztahy s Radou hl.
m. Prahy, získává milionové částky na rozvoj
z magistrátu. Vedení Prahy 8, ve kterém už
mnoho volebních období sedí ODS, tyto dobré
vzahy nemá. Výsledkem je stav, kdy zejména
Karlín a Libeň, ale i severní sídliště patří k nejzanedbanějším oblastem města. Jednou z příležitostí, jak získat peníze na rozvoj, je privatizace bytů. I Praha 8 se vydala tímto směrem
a na jejím účtu leží několik miliard. Jedná se
o množství peněz, které jsme nikdy v minulosti
neměli a které už nikdy v budoucnu nezískáme. Je to rodinné stříbro, se kterým musíme

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8
za Stranu zelených
zacházet uvážlivě. Bohužel, místo investic do
zchátralých bytů v Karlíně, do rekonstrukcí veřejných prostranství v Libni a Kobylisích nebo
do výkupů pozemků na sídlištích, kde usilujeme
o zachování zeleně, se vedení radnice rozhodlo k riskantní investici do obecního obchoďáku
s radnicí na Palmovce. Tři týdny před komu-

nálními volbami, prakticky bez diskuze, koalice
ODS–Musílek rozdílem jediného hlasu protlačila
investici, která bude mít zásadní neblahý vliv
na rozpočet v příštích letech. Projekt obecního administrativního centra podražil už na
dvojnásobek původní ceny – z 600 milionů na
1,2 miliardy. To vše v situaci, kdy je v Praze
nadbytek kanceláří a v okruhu dvou kilometrů
od Palmovky jsou tři nákupní centra. Hrozí, že
budeme doplácet na provoz budovy, kterou za
tyto peníze nepotřebujeme. Doporučení Strany
zelených k rozpočtu zní – zastavte přípravu výstavby Centra Palmovka, peníze z privatizace
uložte do bank a uvolňujte je každoročně na
projekty, které prospějí občanům Prahy 8. Přeji
TOP09, která je nyní s ODS v koalici, aby měla
dostatek síly k takovému kroku.
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osmé městské části?
Neustále mít na paměti hospodárnost
Na vznesenou otázku se dá odpovědět odbornou ekonomickou přednáškou. Nejsem profesí
ekonom, a tak zkusím použít trochu selského rozumu.
Nejdříve je nutno si uvědomit, o jaké peníze
jde. Městská část hospodaří s penězi, které pocházejí zhruba ze tří zdrojů. Prvním zdrojem jsou
peníze ze státního rozpočtu, které dostáváme na
základě tzv. rozpočtového určení daní. Druhým
zdrojem jsou peníze, které dostáváme formou
dotací (např. na školáky) nebo jako příspěvek na
výkon státní správy (stavební úřad, výdej občanek a pasů, živnostenský úřad). Třetím zdrojem
jsou peníze, které jsme si vydělali sami (prodej
bytových domů, pronájmy bytů a nebytových
prostor, atd.).
Pouze třetí zdroj je plně v naší moci a my můžeme ovlivňovat jeho výši (zvýšení, snížení ná-

Cyril Čapka
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
jmů, co prodáme, co koupíme, atd.). Stejně tak
stoprocentně rozhodujeme o tom, za co peníze
utratíme.
Pro dobré hospodaření je zapotřebí pečlivě
zvažovat navyšování nájmů, abychom se nedostali do problémů s neplatiči a nemuseli vydat víc
peněz na vymáhání dluhů, různé dávky, než získáme zvýšením nájmů. Neustále musíme mít na
paměti hospodárnost. Musíme hledat úspory ve

výdajích, ale současně si musíme hlídat, abychom
nespořili jen pro úspory. Výdaje, které máme plně
pod kontrolou, rozdělit zhruba na třetiny. Jednu
použít na investice, které podpoří rozvoj městské
části. Jako jsou startovací byty pro mladé rodiny, zařízení pro seniory, sportoviště pro všechny
věkové kategorie, programy pro zlepšování životního prostředí a zlepšování bezpečnosti obyvatel.
Tu druhou třetinu použít na provoz městské části
a jeho zlepšování. Tady nejde jen o chod úřadu
samotného, ale všech organizací, které zabezpečují služby v Praze 8 a které zřídila městská část,
nebo v nich má podíl. Poslední třetinu odložit na
horší časy v co nejbezpečnější formě, například by
mohlo jít o státní dluhopisy.
Jak tedy nakládat s rozpočtem městské části
v příštích letech? Odpověď je jednoduchá, odpovědně.

Chmurná budoucnost financování Prahy 8
Schválený rozpočet na rok 2011 jako by z oka
vypadl rozpočtu na rok 2010. Běžné výdaje dále
rostou či přinejmenším neklesají. Výdaje jsou dvakrát vyšší než tomu bylo před 8 až 10 lety a nikdo z nového (staronového) vedení městské části
nemá odvahu zbytnělé výdaje začít škrtat. To vše
se děje v době, kdy se v celém státě hledají úspory
ve výdajích. Bohužel příjmy městské části nejsou
žádné perpetuum mobile a během čtyř až pěti let
se vyčerpá polštář vzniklý prodejem obecních bytů
a čítající několik miliard korun. Prodejem bytů se
sice získala takto vysoká částka, ale městská část
přišla o pravidelný příjem z nájmu za tyto byty
v řádu několika stovek milionů korun ročně.
V současné době již nelze spoléhat na zdroje
z fondů EU, při jejichž čerpání byla Praha 8 mimořádně úspěšná. Fondy EU jsou určeny pouze na
investice a nikoliv na provoz, a budou opět ve větší

Tomáš Novotný
zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD
míře k dispozici městům až od roku 2014. V budoucích letech nelze spoléhat ani na nárůst dotací z rozpočtu Prahy, protože i příjmy velké Prahy
klesají. Při tomto vývoji bude nutno jednorázově
seškrtat výdaje rozpočtu pro rok 2014 nebo 2015
až o 150 milionů korun, a to už bude pro chod
městské části velice citelné.
Jaká je cesta k sestavování udržitelných rozpočtů? V prvé řadě je nutno přestat žít nad možnost-

mi naší městské části a začít postupně a nikoliv
šokově snižovat zbytné rozpočtové výdaje. Není
potřeba se zaměřit na platy a počty úředníků.
V prvé řadě je nutno snížit výdaje za různé externí služby. Minimalizovat výdaje za poradenství,
právní kanceláře. Dále není nutné každý rok investovat horentní částky na nákupy nových počítačů
a programového vybavení. Stejně tak lze jen stěží
pochopit, proč jsou výdaje na péči o zeleň třikrát
vyšší než tomu bylo před 8 až 10 lety, aniž by byl
patrný zásadní rozdíl ve stavu zeleně. Ve výdajích na bezpečnostní kamery patříme bezpochyby k lídrům nejenom v pražském měřítku, ale na
vlastní bezpečnost občanů to má vliv zanedbatelný, jestli vůbec nějaký. Vrcholem všeho je nákup
nových aut pro vedení městské části (na dva automobily je v rozpočtu vyčleněno 1,3 milionu korun),
který už je v současné době čistou provokací.

Rozpočet je každoročním uměním možného
Debata kolem financí Prahy 8 jeví se mi jako
dosti zmatená. V době vládních škrtů jsou někteří
přesvědčeni, že je třeba škrtat i v rozpočtu městské části. Asi proto, že škrtání je momentálně
sexy trendem (alespoň si to myslí). Argument, že
Praha 8 na rozdíl od zbytku veřejných rozpočtů
nemá stamiliardové schodky (půvabné slovo pro
dluhy), jim přijde nepodstatný.
Osmička dokonce nemá vůbec žádné dluhy.
Existuje však vnitřní zadlužení, které se projevuje v materiální rovině, a to na stavu spravovaného bytového fondu. Výsledkem této „správy”
je neutěšený stav podstatné části bytů, jehož
náprava by vyžadovala stamiliony, spíše miliardy. To je zase poznámka pro odpůrce privatizace,
kteří jásají nad stále se zvyšujícími příjmy z ná-

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
jemného. Tyto peníze by nejen měly všechny jít
do rekonstrukcí, oprav a modernizací bytového
fondu (což se ani dnes neděje), ale dokonce by
je měly mnohonásobně překračovat.
Dalším argumentem je, že příjmy z privatizace, jakkoli vysoké, v perspektivě několika let
dojdou, a co pak. To je argument celkem raci-

onální. Otázkou je, co znamená pro současnost
a co pro budoucnost našeho rozpočtu. Na straně příjmů jednoznačně pokračování privatizace
bytů a případně dalšího majetku, který městská
část ke své činnosti nezbytně nutně nepotřebuje
nebo potřebovat nebude. Významným příspěvkem musí být potenciální výtěžek z pronájmu komerčních prostor v budově nové radnice, stejně
jako úspěšné zhodnocení stávajících objektů. Na
straně výdajů jde o uvážlivé hledání rozumných
a hlavně efektivních úspor, stejně jako krocení
přílišného investičního apetitu. Na závěr je třeba
konstatovat, že rozpočet veřejnoprávního subjektu je každoročním hledáním možného a že
dlouhodobé výhledy při jeho sestavování jsou
méně důležitým prvkem, než v soukromé sféře.
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Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo telefonicky u paní Dudkové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS
Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP–DUBEN 2011
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
9 – 9.50 Francouzština pro úplné začátečníky
(vede pí Bodláková)
9 – 9.50 Školička PC a internetu – pokročilí a pokročilí,
10 – 10.50 vede pí. Paulusová
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
9.30 – 10.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
10.30 – 11.15 Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. Kolářová)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
11.30 – 12.15 Anglický jazyk pro úplné začátečníky
(vede Ing. Kolářová)
13 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848
ÚTERÝ
8 – 12 Přístup na internet
9 – 9.50 Anglický jazyk konverzační metodou
„mírně pokročilí II” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Anglický jazyk konverzační metodou
„pokročilí” (vede p. Ing. Vondráček)
11 – 11.50 Anglický jazyk konverzační metodou „mírně
pokročilí I” (vede Ing. Vondráček)
12.45 – 13.45 Školička PC a internetu - začátečníci
(vede pí. Formanová)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede p. Ulč)
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a výuka
lidových tanců (vede pí Matějková)
STŘEDA
8 – 12
9 – 9.50
10 – 10.50
10 – 11
10 – 10.50
11 – 11.50
11 – 11.50

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Staré techniky cvičení pro zdraví (pí Ing. Kovařínská)
Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
Německý jazyk (vede paní Flaxová)
Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

paměť

13 – 14
13 – 15

poradny

kluby

Přístup na internet
Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
pí Bc. Novotná)

13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – začátečníci
(s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
(s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Školička PC a internetu
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková)
15 – 16 Německá konverzace pro pokročilé
od 16. 3. (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)
ČTVRTEK
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
9.30 – 10.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová – od 10. 1.)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing.
Carbochová – od 10. 1.)
13 – 14.30 Přístup na internet
15.30 – 16.20 Školička PC a internetu
16.30 – 17.20 – mírně pokročilí (vede paní Smitková)
17.30 – 18.20 Školička PC a internetu
– začátečníci (vede paní Smitková)
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
8 – 12 Přístup na internet
9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury
(vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)

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

Burza seniorů - Program na DUBEN 2011

11. 4. od 13:00 - Tvoření z korálků s pí V. Urbanovou - Ve-

Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůn-

likonoční vajíčka

kova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova,

14. 4. od 14:00 - Beseda s P. J. Brtníkem – Velikonoční
třídenní.

tel. 286 883 676.
Kontakt:
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

17. 4. od 12:40 - Nordic walking výlet „Z Čelákovic do Lysé
nad Labem”. Trasa je dlouhá cca 12km. Sraz ve 12.40 u pokladen Masarykova nádraží.
19. 4. od 10:00 - Velikonoční setkání v klubu seniorů,
Burešova 1151/12, které bude zahájeno ukázkou z tvorby dramaticko recitačního kroužku CAP, dále Vás čekají dílničky pod
vedením místostarostky Mgr. Ludkové, Mgr. Kyselové, pí Volfové a pí Urbanové, na nichž si můžete vytvořit různé dekora-

19. 4. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA

Velikonoční dekorace
Pomůcky: vyfouklá vajíčka
Velikonoční dekorace možno zakoupit na místě.
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
26. 4. ÚTERÝ

BABINEC

tivní drobnosti pro radost sobě nebo Vašim blízkým a nebude

Společenské hry

chybět drobné pohoštění.

Začátek ve 13.00 hod.

19. 4. od 13:30 – Otázky a odpovědi z alternativní medi-

Vstupné: zdarma

cíny - přednáška Ing. A. Čupové
V dubnu zahajujeme turistické vycházky a výlety za přírodními

Pod vedením Ivy Hubené
BOWLING

Pondělky: 11. 4. , 18. 4.

a kulturními památkami středních Čech, které budou plánová-

Nová herna v Dolních Chabrech,

ny a operativně realizovány podle krátkodobých předpovědí

Sraz ve 13.50 hod. na stanici Osická, autobus č. 162

počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných ak-

(jezdí z Metra Kobylisy nebo Vozovny Kobylisy)

cích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

Pod vedením Věry Dvořákové

Jazykové kursy jsou plně obsazené. Na školičky PC, NW,

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI

trénink paměti a právní poradnu je nutné se předem ob-

Ve středu 13. 4., 20. 4., 27. 4.

jednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně v kan-

Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit

celáři CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Ivy Hubené

Připravujeme
2. 5. od 14:00
- Záložky do knihy s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou
5. 5. od 14:00
- Beseda s P. J. Brtníkem – Neděle v životě křesťana
12. 5 od 9:30
- Patchworková dílnička s Mgr. S.Kyselovou.
16. 5. od 13:00
- Kytičkové náramky z korálků s V.Urbanovou

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Do 14. 6. 2011 Lektor: Mgr. Jarmila Tichá
Každé úterý od 9.30 – 11.00 hod.,
15 x 1,5 hod. Cena: 600 Kč
KURZ JIŽ OBSAZEN!

Příprava na KVĚTEN 2011
3. 5. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA

Drhání, síťování
Pomůcky: nůžky, jehla s velkým okem
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

26. 5. od 10:00
- Výroba plstěných broží se sl. B.Kubovou

10. 5. ÚTERÝ

VYCHÁZKA

Chvalský zámek–obrazy Zdeňka Hajného
Aktuální informace o plánovaných akcích získáte buď

„Krajiny jenom tušené”

na tel. 283 881 848 nebo na nástěnce v CAP.

Pod vedením paní Froňkové
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Na vernisáž výstavy Děti ulice přišlo přes sto lidí
Ne každé dítě má dobré zázemí
u svých rodin, nedostává se mu
lásky a pozornosti rodičů, a to pak
může vést až k jeho útěku z domova,

kompenzaci

chybějících

citů u pochybných partiček, k čemuž se nabaluje řada dalších problémů. Život na ulici s sebou nese
řadu úskalí – drogy, komerční sexuální zneužívání, bezdomovectví.
Přesně na tyto problémy poukazuje právě probíhající výstava v prostorách Libeňského zámku. A právě tato výstava byla ve středu
23.3.2011 ve večerních hodinách
zahájena slavnostní vernisáží.
Vernisáž

výstavy

Děti

ulice

1995 – 2010 přibližující činnost
občanského sdružení Projekt Šance se setkala s velkým zájmem
veřejnosti. Do obřadní síně Libeňského zámku přišlo přes sto ná-

potřeba si přiznat, že to, co do-

vštěvníků, mezi nimiž nechyběly

vede mladé lidi na ulici, jsou vět-

ani patronky Domu Šance zpěvač-

šinou neutěšené rodinné vztahy.

ka Marie Rottrová a herečka a bý-

Důležitá je tedy hlavně prevence.

valá poslankyně Táňa Fischerová.

Věnujme se dětem, věnujme jim

Dostavil se i kmotr pracovní dílny

čas a hlavně svoji lásku, pomá-

Domu Šance bavič Petr Novotný,

hejme jim při zvládání složitých

dále bývalá ministryně pro lidská

životních křižovatek, aby se ne-

práva Džamila Stehlíková a vzác-

uchylovaly k drogám, neutíkaly

ná návštěva z velvyslanectví Ma-

z domova a nestaly se aspiranty

ďarské

Gertrud

na pomoc od Projektu Šance,” po-

Kelemenová. Za městskou část

kračovala radní, která má ve své

nechyběl starosta Jiří Janků ani

gesci sociální oblast.

republiky

paní

místostarosta Michal Šustr a radní

Projekt Šance svým klientům

Markéta Adamová, která je inici-

poskytuje pomoc nejen v terénu,

átorkou výstavy a nad celou akcí

přímo v ulicích, ale především

převzala záštitu.

se snaží o návrat mladých lidí do
Šance

běžné společnosti prostřednictvím

László Sümegh se věnuje už od

pracovní dílny. Mladí lidé se zde

roku 1995 těm nejzranitelnějším,

učí pracovním návykům, vyrábějí

jejichž práce si nesmírně vážím.

postava László Sümegh, který si

mladým lidem, kteří žijí v za-

svíčky, malované papírové tašky

Věnuje se mládeži, která je zne-

posteskl nad tím, jak složitá je

pomnění na ulici. Jeho nasazení

a montují propisky. I tyto výrobky

užívána, šikanována a potřebuje

práce s lidmi a jak těžké je na-

a práce je obdivuhodná a já mu

jsou k vidění na výstavě společně

naši pomoc,” konstatoval starosta

jít pro Dům Šance odpovídající

chtěla pomoci na ni upozornit

s fotografiemi a výtvarnými díly,

Prahy 8 Jiří Janků. „Pracovní díl-

prostory. Ty současné jsou totiž

a poukázat na to, že mezi námi

která vznikají v rámci arteterapie.

na v Domě Šance jim nabízí práci,

nedostačující, pracovní dílnu tak

„Zakladatel

Projektu

Saskia Burešová zpovídá radní Prahy 8 Markétu Adamovou

Sümegho-

zapojení do běžného života a bez

může trvale navštěvovat pouze

mocnou ruku,” uvedla Adamová.

vi hodně energie do budoucna

podpory veřejnosti se neobejde,”

šest mladých lidí, ačkoliv zapojit

„Jsem ráda, že přišlo tolik ná-

a chtěl bych mu za jeho práci po-

dodal.

by se jich chtělo až pětkrát více.

vštěvníků, ale důležité je, aby se

děkovat.” prohlásil místostarosta

Během večera, kterým prová-

Vernisáž sponzorsky podpořila

zamysleli nad tím, jak oni sami

Prahy 8 Michal Šustr „Jsem rád,

zela moderátorka Saskia Burešo-

restaurace Mimoměsto z Kobylis,

mohou pomoci. Většina z nás má

že zde můžeme představit Ob-

vá, hovořili i všichni patroni Domu

která zajistila catering zdarma, za

ve svém okolí děti, mladé lidi a je

čanské sdružení Projekt Šance,

Šance a samozřejmě jeho hlavní

což jí patří velký dík.

žijí lidé, kteří potřebují podat po-

„Přál

bych

Lászlu

-red-
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Šťastný úsměv pomáhá
dětem s rozštěpem
Občanské sdružení Šťastný úsměv vzniklo v roce 2005 díky osobním zkušenostem.
Jeho vznik byl reakcí na potřebu zvýšení
informovanosti o rozštěpové problematice
dětí, která byla mizivá. Na internetu nebyly v češtině jediné stránky, které by rodičům podávaly alespoň základní informace
o tom, co jejich děťátko čeká, jaké jsou
vyhlídky na jeho plnohodnotný život. Chyběla vzájemná podpora, možnost diskuze.
Již těhotné maminky mají zvýšenou potřebu hledat informace, co teprve maminky,
jejichž miminko se narodilo s rozštěpovou
vadou. I proto vznikly internetové stránky
o. s. Šťastný úsměv.
Počátky činnosti sdružení byly spjaty zejména
s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kde
se soustředili rodiče právě narozených miminek s rozštěpovou vadou. Tyto rodiče spojovala
drsná zkušenost z porodnic, kde zdravotnický
personál často nevěděl, jak dítě s rozštěpem
nakrmit, neuměl poradit, kde a kdy bude dítě
operováno, nedokázal citlivě reagovat a poskytnout podporu. Mnoho z nich si vytrpělo
i nepříjemné reakce okolí – od výčitek příbuzných a hledání „viníka” po zvědavé a nemístné
otázky sousedů. Rtíky se tehdy operovaly přibližně tři měsíce po narození.
Tak jako rodiče všech miminek mají i rodiče
děťátka, které se narodilo s rozštěpovou vadou,
potřebu podělit se s ostatními o svoje čerstvé

né předávání přesných a konkrétních informací

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
NEZISKOVÉHO SEKTORU

zážitky, rozebrat porod a kojení, slyšet, jak jsou

lékařům na gynekologiích, v centrech prenatální
medicíny i pediatrům. Rádi bychom pokračovali
i ve školských zařízeních a pracovali na zlepšení

jejich děti krásné. Snad jen mají tuto potřebu

jako je prvním krokem pro naše děti operace,

ještě silnější. V době narození miminka jsou

bylo prvním krokem vytvoření našich stránek.

Uvítáme jakoukoli Vaši pomoc, ať již máte

plni touhy změnit svět, který je tolik posedlý

Zveřejňování článků a příběhů je báječná osvě-

vlastní zkušenosti, nebo se chcete podílet na

přístupu k dětem s rozštěpovou vadou.

krásou, a vykřičet do něj, že jejich děťátko je to

ta, ale v průběhu času se vyskytly nové prio-

naší práci. Bohužel i přes veškeré výzkumy

nejbáječnější a nejstatečnější na světě. Začaly

rity a potřeby rodičů a dětí, na které se naše

a prevenci rozštěpových vad obličeje neubývá

vznikat články, jejichž smyslem bylo upozornit

sdružení začalo zaměřovat. Hlavní nutností je

a většina z nás má pochopitelně o této jedné

na nedostatky, necitlivý přístup a chyby v po-

co nejlépe informovat rodiče o možnostech

z nejrozšířenějších vrozených vývojových vad

rodnicích, nemocnicích, školách – prostě všude

léčby, přesněji vysvětlit péči o dítě až do jeho

jen málo informací. Přestože na první pohled

tam, kde rodiče našich dětí narážejí na problé-

dospělosti, a to nejen pomocí článků, diskuzí

vypadají obličejové rozštěpy nepěkně, tak ne-

my. Snažili jsme se poradit rodičům, kteří se

a odkazů.

představují příliš velké riziko a ČR dosahuje

ocitli ve stejné situaci jako my.

Na sklonku roku 2008 vznikl stejnojmenný

Dnešní Šťastný úsměv v tomto pokračuje -

nadační fond, se kterým začalo sdružení pořá-

dále spravuje webové stránky, díky kterým se

dat setkání rodičů a lékařů. Zde jednotliví lé-

zlepšuje informovanost nejen mezi rodiči, ale

kaři pečující o rozštěpové děti trpělivě a peč-

i laickou a odbornou veřejností, a hlavně díky

livě vysvětlují rodičům, co je v budoucnu čeká

kterým sdružení začalo pomáhat po celé re-

a jak předcházet chybám. Začali jsme pořádat

publice. Někdy by se chtělo říct „dokázali jsme

logopedické pobyty, které mají obrovský přínos

to”, ale cesta je teprve na samém počátku. Tak

pro správný rozvoj řeči. Dále se snažíme o cíle-

v této léčbě výborných výsledků.

-red-
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DOM se stará o mladé lidi bez rodinného zázemí
bez bezpečného bydlení nebo bez

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
NEZISKOVÉHO SEKTORU

práce či dobrého vzdělání a informací je velmi těžké. Naše služby zahr-

Občanské sdružení DOM je ne-

nují proto všechny tyto oblasti a jsou

vládní organizace působící v oblas-

poskytovány tak, aby byly přesně

ti sociálních služeb. Byla založena

takové, jaké klient potřebuje.

v červenci 1997. Hlavním motivem
pro vznik byla neutěšená situace

Našimi klienty jsou především:

mladých lidí, kteří nemají domov

- mladí lidé, kterým je teprve
17 let, ale nemohou žít doma.

a jsou nuceni začít svůj samostatný život bez zázemí. Jsou to lidé,

Některým hrozí umístění

kteří vyrostli v dětských domovech

do ústavní výchovy nebo

a jiných institucích, lidé z náhradní

jiného ústavního zařízení.

rodinné péče, ale také mladí lidé,

- mladí lidé starší 18 let, kteří

kteří nemají oporu v dobrém rodin-

ukončili pobyt v jakémkoli

ném zázemí. DOM je registrován

zařízení nebo náhradní péči.

jako poskytovatel sociálních slu-

- mladí lidé starší 18 let, kteří
nemají dobré rodinné zázemí.

žeb a je pověřen výkonem sociálně

- nezaměstnaní mladí lidé,

právní ochrany dítěte.

kteří potřebují i dostupné

Posláním organizace je podpo-

ubytování.

rovat klienty, aby dosáhli svých
osobních cílů a úspěšně se osamo-

Jednou ze služeb je Dům na půl

statnili. Všechny služby, veškerá

cesty DOM8 v Braunerově ulici 22

pomoc a podpora je poskytována

v Praze 8. V romantickém libeň-

na základě klientovy volby a dob-

ském domě s travnatým dvorem,
tělocvičnou,

rovolné spolupráce.

společnou

kuchyní

Při spolupráci s klienty usilu-

Druhým cílem je porozumění

klient orientoval v systému sociální

a sociálním zařízením bydlí klienti

jeme o naplnění čtyř základních

právům a povinnostem života ve

péče a podpory a naučil se řešit sa-

v devíti malých bytových buňkách.

cílů. Prvním je budování materi-

společnosti. Prostřednictvím struk-

mostatně obtížné situace.

ální a ekonomické samostatnosti.

turovaného prostředí a srozumitel-

Čtvrtým cílem je rozvoj osobnos-

Prostřednictvím každodenního ži-

ných pravidel učíme klienty znát

ti. Prostřednictvím individuálního

jednoho až dvou let. Platba za mě-

vota a individuální péče v našich

svoje práva a dodržovat společen-

terapeutického vztahu pomáháme

síc pobytu činí 1500 korun.

programech budujeme s klientem

ské normy a povinnosti.

klientovi porozumět sobě, své his-

Kontakty:

torii a vztahům k druhým lidem.

DOM, Braunerova 22,

Bydlí zde devět mladých mužů
a žen ve věku 17 až 27 let po dobu

schopnosti potřebné k samostat-

Třetím je osvojení znalostí sys-

nému životu: pracovat, vzdělávat

tému pomoci a podpory v rámci

Rádi pomáháme a podporujeme

se, bydlet a hradit náklady spojené

sociální sítě. Prostřednictvím soci-

všechny mladé lidi, kteří nemají

www.dom-os.cz

s bydlením a běžným životem ze

ální práce zaměřené na individuál-

dobré zázemí.

Mgr. Radka Reischlová

svých prostředků.

ní potřeby klienta zajistíme, aby se

Víme, že začít samostatný život

-red-

180 00 Praha 8

Tel. 283840795

Jarní tvoření v Klubu seniorů Křižíkova
Klub seniorů Křižíkova (při objektu Domu s pečovatelskou službou Křižíkova) slouží
seniorům Prahy 8, kteří v něm mají možnost trávit příjemné pondělní a čtvrteční chvíle. Na programu bývá hudba, přednášky a také tvořivé dílničky s místostarostkou Vladimírou Ludkovou. Poslední se nesla v jarním duchu, senioři spolu s místostarostkou
(na fotografii uprostřed dole) zdobili dekorativní věnce plné vlněných pampelišek
A pro zájemce o výtvarné dílny máme pozvánku na nejbližší podobnou akci, a to
19. dubna do Centra aktivizačních programů pro seniory (při objektu Domu s pečovatelskou službou Burešova), kde proběhne tradiční oblíbená velikonoční dílna. V čase
od 10.00 do 13.00 hodin si můžete vyrobit drobnost technikou patchworku, namalovat sádrový odlitek a vyzdobit velikonoční pohlednici. Tato akce patří v našem centru
pro seniory k těm větším a rozhodně stojí za návštěvu a možná i první seznámení
s provozem centra.

-red-
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Kolpingův dům poskytuje azyl pro matky s dětmi
Kolpingův dům v Praze 8 Bohni-

4. Porozumění potřebám dítěte

cích poskytuje od roku 1994 azy-

a osvojení si vhodné

lové bydlení a další služby sociální

komunikace s ním

prevence matkám s dětmi v těžké

5. Zvýšení kvalifikace

životní situaci. Cílová skupina je

a získání zaměstnání

zúžena na matky, které potřebují

6. Upevňování nabytých

komplexní a dlouhodobou pomoc,

zkušeností v tréninkovém

a to z důvodu kumulace mnoha

bytě v běžném prostředí

problémů.
Základní existenční otázky, jako

V roce 2010 jsme poskytli v azy-

je chybějící střecha nad hlavou

lovém domě ubytování a další služ-

a nedostatek finančních prostředků,

by 31 uživatelům, v tréninkových
bytech sedmnácti.

trápí všechny uchazečky o azylové
ubytování. Matky dětí, které jsou

rodinné zázemí, může jim pobyt

do ZOO, chodí na výlety. Rodiče si

přijímány do Kolpingova domu, ne-

v Kolpingově domě nabídnout pod-

mohou zvýšit kvalifikaci v počíta-

fungující rodiny, kde o děti pečují

sou navíc znaky, které by patrně

poru a pomoc na cestě ke kompe-

čových kurzech, nebo rekvalifika-

informovaní rodiče, kteří se navzdo-

bez další pomoci mohly být ohrožu-

tentnímu rodičovství.

cí dle vlastního výběru. Své místo

ry špatným zkušenostem z vlastní-

Hlavním cílem naší práce

jsou

jící i pro uspokojivý vývoj jejich dětí.

Pracovníci Kolpingova domu po-

v programu má i videotrénink, který

ho dětství a chybějícímu

Některé vyrůstaly v dětském domo-

skytují sociálně-právní poradenství

podporuje dobrou komunikaci mezi

rodiny naučili rozumět tělesným

vě, zažily zanedbávání, konfliktní

a především se zaměřují na vytvá-

matkou a dítětem, a také psychote-

a duševním potřebám svých dětí

ření nových do-

rapie. Rodičům nabízíme i podporu

a přiměřeně je uspokojují.

vedností, znalostí

v duchovním životě ve spolupráci

a životních stere-

s katolickou farností Petra a Pavla.

vztahy. Chybělo
jim

bezpečné

zázemí
a

dobré

rodiny

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
NEZISKOVÉHO SEKTORU

rodi-

zázemí

Kontakty:
Kolpingova rodina Praha 8

otypů, potřebných

čovské vzory, od kterých by pře-

k vytvoření bezpečného a stabilního

Základní fáze pomoci:

občanské sdružení

vzaly návyky potřebné pro vlastní

domova pro děti, a to dlouhodobým

1. Získání materiálního

Bohnická 32

úspěšné mateřství. Jejich děti jsou

a soustavným nácvikem domácích

a sociálního zázemí

181 00 Praha 8

tudíž také ohroženy sociálním vy-

prací, hospodaření, péče o dítě

2. Stabilizace finanční situace

Tel: 283 850 113,

loučením, chudobou a citovou de-

a nových způsobů trávení volného

3. Postupné nabytí praktických

mobil: 603 290 186

privací. Pokud však rodiče mají zá-

času s dětmi. Rodiče s dětmi na-

znalostí a dovedností potřeb-

E-mail:

jem naučit se porozumět potřebám

vštěvují kurzy plavání, divadelní

ných pro úspěšné vedení

kolping@kolpingpraha.cz

svých dětí a připravit jim fungující

představení, mají volnou vstupenku

domácnosti

www.kolpingpraha.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

-red-
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Duben bude patřit chráněným dílnám
Přiblížit práci handicapovaných spoluobčanů
a nabídnout veřejnosti ke koupi výrobky pocházející z chráněných dílen mají za cíl dvě akce,
které na duben připravila radnice Prahy 8 a akciová společnost ČSAD Praha holding.
První, již tradiční Velikonoční jarmark chráněných dílen se koná 13. dubna. „Návštěvníkům se
představí desítka chráněných dílen, působících
zejména v Praze 8. Věřím, že o výrobky handicapovaných občanů bude stejně vysoký zájem,
jako při předešlých akcích,” uvedla zástupkyně
starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. Jarmark
proběhne mezi 10. a 16. hodinou ve foyer takzvaného bílého domu v ulici U Meteoru.
Druhou akci s názvem Velikonoční trhy chráněných dílen připravila na 21. a 22. dubna společnost ČSAD Praha holding. Velikonoční trhy,
nad nimiž převzal záštitu starosta Prahy 8 Jiří
Janků, se uskuteční v zrekonstruovaném areálu
Ústředního Autobusového nádraží Praha Florenc,
a to ve čtvrtek 21. dubna od 13 do 19 hodin

nou - výroba drobného zboží je navíc cestou,

působící při Centru aktivizačních programů. Je

a v pátek 22. dubna od 9 do 17 hodin. „Trhy

jak nacházet uplatnění a znovu i lidskou hrdost.

to krásná ukázka toho, jak v Centru mezi senio-

chráněných dílen mají ideální polohu. Věřím

Akce má dát všem možnost setkání se zdravotně

ry funguje vzájemné dobrovolnictví,” řekla mís-

proto, že je řada lidí při cestě do nebo z prá-

postiženými spoluobčany, poznání jejich krásné

tostarostka Ludková.

ce navštíví, aby zde pro sebe nebo svým nej-

práce a ocenění práce těch, kteří se jim věnují

bližším zakoupila nějakou velikonoční drobnost.

v chráněných dílnách.

Uděláme tak radost na obou stranách,” usmívá

Kromě trhů chráněných dílen a velikonočního
tvoření proběhnou v Praze 8 i další velikonoční

Další akcí osmé městské části je tradiční veli-

akce. Na 19. dubna si od 16.30 hodin připravila

konoční tvoření pro seniory, které je na 19. dub-

Velikonoční jarmark ZŠ Hovorčovická a na Velký

ČSAD Praha holding, která zaměstnává de-

na od 10 hodin připraveno v Centru aktivizač-

pátek a Velikonoční neděli připravilo Křesťan-

sítky lidí s různou mírou a druhem handicapu,

ních programů. Na programu bude patchwork,

ské společenství Praha Velikonoční shromáždě-

je dlouholetým členem Asociace zaměstnava-

zdobení věnců, velikonoční pohlednice a další.

ní – bohoslužby, jejichž součástí bude současná

telů zdravotně postižených ČR. Trhy mají podle

Program se koná v přízemní místnosti klubu

hudba a promluva. Bohoslužby se budou slou-

společnosti přispět k tomu, aby handicapovaní

seniorů, Burešova 12. „Součástí bude i kulturní

žit v ulici Na Žertvách 23, v pátek od 18 hodin

spoluobčané nestáli odstrčení bez pomoci stra-

program s tím, že akci připravil recitační kroužek

a v neděli od 10 od 16 hodin.

se starosta.

-hš-
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Infekční klinika Bulovky získala novou tvář
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Na Bulovce v uplynulých měsících
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Konkrétně její středová část, kde mimo jiné vznikl speciální operační sál. Náklady na stavební práce a technologické vybavení dosáhly v celkovém objemu částky zhruba 60 milionů korun.
Větší část financí nemocnice získala ze strategických investic státu a také z takzvaných Norských fondů. Ty na
tento projekt přispěly zhruba 15 miliony korun.
Rekonstrukcí se výrazně zvýší kvalita poskytované péče a také bezpečnost zdravotníků i pacientů. A to nejen při ambulantních výkonech,
ale i při operacích pacientů s vysoce nakažlivými infekčními onemocněními. Půjde například
o operace HIV pozitivních osob i o porody HIV
pozitivních žen, eventuálně i žen s otevřenou tuberkulózou. Obecně o nemocné s jinými přenosnými nemocemi, kteří potřebují akutní operační
zákrok. Rekonstrukce zahrnovala celkem čtyři
podlaží.
V prvním se nachází sterilizace – příjem nástrojů a jejich mytí, setování a manipulace,
sklad sterilního materiálu a výdej. Zde jsou první stanice dvou malých nákladních výtahů, kdy
jeden slouží pro svoz použitého náčiní a druhý
pro dovoz čistého do operačních pater. Dále je
tam šatna zaměstnanců včetně koupelny a denní místnost.
Ve druhém je zákrokový sál se zázemím – filtr – přípravna, přípravna sterilního materiálu,
šatna lékařů včetně koupelny, mytí lékařů před
vstupem na sál a místnost pro zápis.

Na rekonstrukci infekční kliniky přispěly i takzvané Norské fondy, a to patnácti miliony korun

Ve třetím operační sál se zázemím, který je

zená dodávka čistého vzduchu a odsávání), čímž

stane jednoznačně nejvýznamnějším a nejbez-

v podstatě totožný se zákrokovým, je však kom-

se zamezuje tomu, aby se infekce šířila do okolí.

pečnějším infekčním pracovištěm v ČR. Zatím

plexně vybaven ke všem typům operací.

Odpadní vody jsou odváděny z paty objektu in-

v nemocnici působí pracoviště BSL3 v provizor-

fekční kanalizací do čistírny odpadních vod k do-

ních podmínkách. „Jeho cílem je izolace a léčba

čištění na běžnou úroveň.

nemocných s vysoce nebezpečnými nákazami

Ve čtvrtém pak strojovna vzduchotechniky,
chlazení, úpravna vody, záložní zdroje napětí,
elektrokotel, vytápění s příslušenstvím. Konden-

Na rekonstrukci středové části Kliniky infekč-

nebo podezřením na ně a také ochrana obyvatel

zační jednotky chlazení jsou osazeny na střeše

ních, parazitárních a tropických nemocí FN Na

před těmito nákazami,” uvedla primářka kliniky

lůžkové části kliniky.

Bulovce by měly navázat rozsáhlejší práce v její

Hana Roháčová.

Vlastní vzduchotechnika se speciálními HEPA

západní části. Zamýšlených variant je více. Mimo

Klinika je největším a jednoznačně nejvý-

filtry zachycuje infekční původce a ven propus-

jiné přístavba pavilonu pro 3. stupeň biologické-

znamnějším zařízením tohoto druhu v České

tí pouze čistý vzduch. Všechny místnosti uvnitř

ho rizika (BSL3) nebo rekonstrukce západní části

republice. Disponuje 156 lůžky a čtrnácti lůžky

operačních traktů jsou přetlakově odděleny (ří-

s umístěním jednotky BSL3. Pak se pracoviště

JIP.

-jf-

Radnice převzala filtrační polomasky.
Městská část dostala darem od firmy B. Braun Avitum filtrační polomasky REFIL s výdechovým
ventilkem. Celkem se jedná o 357 kusů masek. Dar za městskou část převzala radní pro sociální
oblast Markéta Adamová (vlevo) 30. března. „Budou se rozdávat do některých škol na městské
části, kde rozšíří již distribuované roušky v rámci preventivního programu, a dále putují do domovů seniorů do Ďáblic, Kobylis a do domova seniorů Slunečnice, ve kterých jistě tyto respirátory
poslouží dál,” řekla Adamová.

-red-
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Plavání pomáhá nejmenším v rozvoji
Vybrané plavecké kluby
pro děti:

Plavání je jednou z prvních aktivit, jejímž prostřednictvím můžeme dětem pomoci v jejich fyzickém

Modrý tygřík Praha 8 a 2
www.modrytygrik.cz

i psychickém rozvoji. Společný pobyt ve vodě rodiče s jejich potomky sbližuje a navíc rozvíjí dětskou

Plavecký klub Žabička
Praha 9
www.sportcentrumstep.cz

intuici. A v neposlední řadě jsou
plaváčci mnohem víc otužilí a tím
pádem nepodlehnou tak snadno

Plavecký klub Delfínek
Praha 9
www.delfinek.cz

bacilům.
Za posledních pět let prodělalo
plavání s kojenci a malými dětmi
obrovský skok. Ty tam jsou doby,

Plusy plavání
pro nejmenší:

kdy jeho zastánci museli složitě vysvětlovat plusy této činnosti. Kluby,
které ji nabízejí, rostou jako houby

na řadu kurzy v bazénu. Výuka pro-

minka zeptá, zda má chodit se svý-

po dešti.

bíhá hravou, nenásilnou a citlivou

mi dětmi plavat, tak jednoznačně

Pokud jde o pobyt ve vodě, pra-

formou pod vedením zkušených

říkám ano. Celkovému rozvoji dí-

cují instruktorky s dětmi v rámci

lektorek. „V rámci plavání se děti

těte to velmi pomáhá,” říká dětská

správné

sledová-

naučí splývat, potápět se, skákat

lékařka Eva Novotná.

ní a podpory psychomotorického

do vody nebo pracovat s dechem,”

Klub nabízí zájemcům nejen pla-

vývoje ihned od narození. Plavat

vypočítává Frydrychová. „Učíme je

vání, ale i cvičení určené dětem

začínají po zhojení pupečního pa-

i plaveckým pohybům, jako jsou

nebo maminkám před a po porodu.

hýlu, což bývá okolo sedmého dne

kraulové, prsové či znakové nohy

Lekce jsou zaměřené na podporu

života miminek. „V tomto případě

a ruce a průpravná cvičení na mo-

jemné dětské motoriky, leterality

je termín plavání zavádějící, je to

týlka. Troufnu si říct, že máme jed-

(stejný rozvoj pravé i levé části

spíše podpora pohybového vývoje

nu z nepropracovanějších metodik

těla), rozumovou výchovu, orienta-

a společná činnost rodičů a dětí ve

vůbec,” shrnuje instruktorka Mod-

ci v prostoru či čase a v neposlední

vodním prostředí,” upřesňuje in-

rého tygříku, kde plavecké kurzy

řadě i sebezáchranu. K dispozici je

struktorka Marta Frydrychová klu-

absolvovalo na tři sta dětí.

manipulace,

bu Modrý tygřík.
Od čtvrtého měsíce pak přichází

i miniškolička, kurzy angličtiny či

Plavání dětí od nejútlejšího věku

kreativní programy pro nejmenší.

doporučují i lékaři. „Pokud se ma-

-vk-

Granty pro volný čas
dětí a mládeže vyhlášeny
Třetím rokem po sobě vyhlásila Rada Městské části Praha 8 grantové řízení pro volnočasové organizace působící na území osmé
městské části.
Zájemci mohou grantové komisi před-

kroužky. Správně využitý volný čas dětí

ložit k posouzení buď jednorázový volno-

z Prahy 8 si naši finanční podporu rozhod-

časový projekt nebo zažádat o podporu

ně zaslouží.”

kontinuální činnosti své organizace. Před-

Uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna

sedkyně grantové komise a zástupkyně

2011 a podrobnosti o vyhlášených gran-

starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková: „I le-

tových řízeních, včetně podmínek a žá-

tos jsou připraveny 3 miliony korun, kte-

dostí, jsou uveřejněny na Úřední desce

ré jsou určené nejen pro větší organiza-

ÚMČ Praha 8 i na internetových stránkách

ce nebo sportovní oddíly, ale šanci získat

www.praha8.cz

grant mají také malé spolky a zájmové

a volný čas.

pod

odkazem

Kultura
-pb-

- pohyb podporuje
odvahu a otužilost
- děti zapojí i svaly,
které se na suchu
běžně nevyužívají
- posiluje imunitní
systém, a tím
i odolnost
- děti se naučí orientaci
nad i pod vodou
- díky tomu se ve vodě
cítí bezpečně, a přitom
z ní mají respekt
- přirozené začlenění
do kolektivu
- socializace maminek
na mateřské dovolené

DUBEN 2011

Osmička

27

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky

Osmička

28

DUBEN 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Školství

Radnice pokračuje v rozšiřování školek
Právě skončené zápisy do základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 ukazují, že počet prvňáčků se meziročně opět zvýší. Aktuální čísla jsou předběžná, mohou se od skutečných zářijových počtů s ohledem na podání
žádostí o odklad povinné školní docházky ještě mírně lišit. Radnice Prahy 8 zřizuje 15 základních škol.
Všichni předškoláci i mladší sou-

Řada rodičů u letošního zápi-

rozenci dětí, které se již ve škol-

su navštívila několik školek. Re-

kách vzdělávají, a kteří k 31. pro-

kordmani byli u zápisu v šesti

sinci dovrší tři roky, získali v právě

školkách, přičemž například ve

skončeném zápisu místo v mate-

dvou byli přijati a ve čtyřech ni-

řinkách zřízených městskou částí

koliv. Pochopitelně dítě v případě

Praha 8. Přijata byla i velká vět-

vícenásobného

šina dětí s oběma zaměstnanými

navštěvuje jen jednu školku, při-

rodiči. „V této kategorii máme bo-

čemž v ostatních je po dohodě

hužel zhruba 150 nepřijatých dětí.

s rodiči ukončeno správní řízení.

Věřím, že podobně jako po zápise

Je tak jasné, že prvotní čísla v řá-

v minulém školním roce umístíme

du několika stovek nepřijatých

většinu z těchto dětí od září 2011,
popřípadě během školního roku,”

přijetí

nakonec

dětí byla naddimenzována tímto
faktorem. Zároveň je třeba říci,

Zápis skončil, celkem bylo do mateřinek přijato přes 800 dětí

vysvětlil radní pro oblast školství

že řada z nepřijatých dětí bude
ných tříd ve stávajících školkách za

lý pobyt, a až poté školka vydala

mít tři roky až na jaře letošní-

Praha 8 je jednou z prvních

poslední roky již čísla 20. „V Kry-

rozhodnutí,” uvedl radní. Celkem

ho roku a řada z nich má doma

Martin Roubíček.
v rámci Hlavního města Praha i ce-

nické proběhne dodatečný zápis,

bylo přijato více než 800 dětí. Ně-

mladšího sourozence, na kterého

lé České republiky, kde již zápisy

a to na přelomu května a června.

které školky braly třeba jen devět

jeden z rodičů pobírá rodičovský

proběhly. Celkově šlo o 24 mateř-

Budeme tedy moci přijmout dal-

či patnáct dětí, například MŠ Bo-

příspěvek.

ských škol.

ších 56 dětí,” informoval Roubíček.

jasova však přijala neuvěřitelných

„Prioritou je umístit především

Radnice se již delší dobu sna-

Podrobnosti budou zveřejněny na

84 dětí. Vždy záleželo na počtu

děti, které to opravdu již nyní po-

ží reagovat na zvyšující se počet

webu školky www.mskrynicka.cz

předškoláků,

třebují, a jejichž rodiče nastupují

předškolních dětí. Například od

i na www.praha8.cz.

míří do základních škol, a v přípa-

po skončení rodičovské dovolené

kteří

z

mateřinek

letošního září připravuje otevření

Ředitelé školek při zápisu postu-

dě MŠ Bojasova i na otevření dvou

do zaměstnání, respektive již pra-

dalších dvou nových tříd, a to v Ma-

povali podle předem zveřejněných

nových a již vybudovaných tříd,

cují. Samozřejmě musejí mít trva-

teřské škole Krynická. Tímto kro-

kritérií k přijímání do mateřinek.

jak jsme avizovali před samotným

lý pobyt na území Prahy 8,” dodal

kem dosáhne počet nově otevře-

„Každému dítěti byl ověřen trva-

zápisem,” sdělil Roubíček.

radní.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PETRA STROZZIHO, ZA INVALIDOVNOU 3, PRAHA 8

ŠKOLA OTEVŘENÝCH MOŽNOSTÍ
ve šk. roce 2011/2012 opět otvírá kromě běžných 1. tříd také česko-anglickou 1. třídu. V bilingvních
třídách je od prvního ročníku výuka všech předmětů vedená česko-anglicky, samozřejmě kromě českého jazyka a témat, která se vztahují k české historii a geografii.
Od 1. ročníku se žáci bilingvních tříd společně s třídní učitelkou účastní 3 hodinového anglického klubu
s rodilým mluvčím, kam jste srdečně zváni každé pondělí od 14.00 hod. na ukázku výuky.
Aktivity klubu navazují na plán výuky a hravou formou rozvíjí znalosti a dovednosti získané ve vyučování.
Jsme rádi, že této formě jazykové výuky je ze strany rodičů věnována stále větší pozornost.
V případě zájmu můžete stále navštěvovat ukázkové hodiny, které probíhají každé první úterý v měsíci
od 8.00 hod. nebo po domluvě s vedením školy.
O možnostech jazykové výuky se můžete informovat na tel.: 720 652 987, 284 818 097
reditelka@zs-strozziho.cz
zastupkyne@zs-strozziho.cz
www.zs-strozziho.cz

-jf-
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Školství

Saunování aneb Korábští lední medvědi
Před dvěma lety jsme se spo-

oblíbené „krmení ledních medvě-

lečně zamýšleli nad tím, jak ještě

dů”. Dílčím cílem bylo docílit spr-

více zpestřit dětem pobyt v mateř-

chování dětí naprosto studenou

ské škole. Hlavně jak zlepšit péči

vodou, aby otužování mělo co nej-

o jejich zdraví ve smogem tak zatí-

větší efekt. Podařilo se u naprosté

žené Praze. Volba padla na saunu.

většiny dětí. Máme za sebou téměř

Zkušeností mnoho nebylo, proto se

dva roky zkušeností. A jak že to

nejdříve pozornost zaměřila na vy-

u nás vypadá dnes? Sauna, včet-

hledávání informací. A přes prázd-

ně výše zmíněné studené sprchy,

niny se opravdu naše MŠ rozrostla

se stala velmi oblíbenou aktivitou

o finskou saunu se dvěma sprcho-

téměř všech našich dětí. Samo-

vými kouty.

zřejmě se najdou jedinci, hlavně

Pro saunování dětí v MŠ se nej-

ti nejmenší, kteří ještě váhají, ale

důležitějším prvkem stala motiva-

plné třídy zdravých dětí a klesající

ce. Proto jsme začali - jak jinak

nemocnost i v zimním období je pro
nás důkazem správného kroku.

- pohádkou. Konkrétně o ledním
medvědovi, který miloval stude-

saunu odmítaly, objevily se i slzy.

hádanky….), nakoupili jsme různé

A pro ostatní mateřské školy,

nou vodu a nedopatřením se dostal

„Nutit, nenutit? Přemlouvat, nepře-

vonné esence a děti se pokoušely

které stále ještě váhají se zavede-

do Afriky. Přesto jsme stáli před

mlouvat?” Oblíbené aktivity jsme

uhodnout názvy jejich vůní.

ním stejné aktivity, určitou inspira-

prvním problémem. Některé děti

proto přeložili do sauny (slovní hry,

Na závěr vždy probíhalo velmi

cí.

Kolektiv MŠ Na Korábě

Žáci si nanečisto vyzkoušeli svatbu
Základní škola Bohumila Hrabala

rozbíjení talíře. Následovala hosti-

ve spolupráci s radnicí Prahy 8 při-

na a vše zakončila svatební party

pravila pro žáky 9. ročníku projek-

v mediální učebně.

tový den „Svatba nanečisto”. Tímto
ojedinělým projektem byla doplně-

A co na to účastníci akce?

na výuka osobnostní a sociální výchovy. Netradiční svatba proběhla

„Děkujeme panu starostovi Jiří-

ve zdech obřadní síně Libeňského

mu Janků a paní matrikářce Jitce

zámku.

Čermákové, že se nebáli jít do to-

„Osobně jsem v Libeňském zám-

hoto projektu s námi. Doufáme, že

ku oddal již mnoho svateb, a pro-

si odnesli stejně hezký zážitek jako

jekt Svatba nanečisto mi přijde jako

my všichni. Zároveň bychom chtěli

velmi dobrý a originální

popřát nově zvolenému starostovi

nápad,”

řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků.

mnoho úspěchů v jeho funkci.”

„Škoda, že jsme v občanské nau-

Michal Staněk, ZŠ Bohumila

ce také neměli projekty, jako třeba

Hrabala (autor projektu)

nanečisto si zkusit být starostou,”

„Byl

Za ženicha jsem byl nakonec zvo-

to

len já a nevěstou se stala Bára Vo-

skvělý projekt, který

„Po celý den jsem zastával roli

stracká. Myslím, že to byla správná

Před samotným obřadem se de-

oddávajícího. Užil jsem si přednes

volba. :o) Přípravy na svatební den

nám

při-

váťáci teoreticky se vším seznámi-

oddací řeči a během dne jsem po-

byly zábavné, ale když den D, tak

nesl

krás-

li. Ke svatbě nepatří jen ono kou-

znal většinu zvyků spojených se

se legrace pomalu měnila v nervo-

zelné ANO a první novomanželský

svatbou. Stejně rád jsem si samo-

zitu. Ze svatby jsem si tedy odnesl

a cenné zkušenosti do života. Všich-

polibek. Žáci dodrželi standardní

zřejmě prohlédl i interiér Libeňské-

smíšené pocity - těšil jsem se, ale

ni jsme se celý den bavili a podle

průběh od slavnostního příchodu,

ho zámečku s vystavenými histo-

na druhé straně existovaly obavy.

mého názoru jsme si akci naplno

projevu oddávajícího až po přípitek.

rickými fotografiemi a dokumenty.

Každopádně jsem rád, že jsem si

užili. Jsem ráda, že studuji na škole,

Hudebního doprovodu na hoboj se

Byla to povedená akce, děkuji naší

roli ženicha mohl vyzkoušet a do

která se nebojí být odvážná a nápa-

skvěle zhostil Dominik Bunc. Ne-

škole za výbornou organizaci a Úřa-

budoucna už vím, jak se chovat

ditá. Děkuji za úžasný a příjemně

chyběly ani některé svatební zvy-

du městské části Praha 8 za vstřícné

a jak vystupovat.

strávený svatební den.”

ky, jako například házení rýže nebo

jednání.”

dodal s úsměvem.

Vladan Hašek (9. B)

David Svozil (9. B)

né

zážitky

Barbora Markalousová (9. B)
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Pozvánky
Přednášky pro veřejnost, vždy v úterý od 16.00 do 17.30, Divadlo Za plotem
12.4.

MUDr. Michal Považan: Duševní poruchou znevýhodněné děti

19.4.

MUDr. Ivan David, CSc.: Omezovací prostředky a péče o duševně nemocné

26.4.

MUDr. Zdenka Vyhnánková: Tělesná onemocnění a duševní porucha

3. 5.

MUDr. Jiří Švarc, PhD.: Soudně psychiatrické posuzování (kasuistiky)

10. 5.

MUDr. Richard Krombholz: Fyziologické stárnutí a duševní porucha ve stáří?

17. 5.

MUDr. Ivan David, CSc.: Vývoj a perspektivy péče o duševně nemocné
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Kultura

Libeň bude hostit Noc literatury
Jubilejní 5. ročník literárního happeningu NOC

raturou „hrabalovská” Libeň. Literatura vstoupí

republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Ma-

LITERATURY proběhne ve středu 11. května

například do Libeňského zámku, Grabovy vily,

ďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugal-

2011 na území osmé městské části a pod zá-

místní synagogy, secesního kostela sv. Voj-

sko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko,

štitou zástupkyně starosty Vladimíry Ludkové.

těcha a samozřejmě navštíví i dávný symbol

Švédsko nebo Velká Británie.

Projekt Českých center ve spolupráci s radnicí

libeňské periferie Libeňský plynojem. Návštěv-

Noc literatury 2011 se uskuteční ve spolupráci

Prahy 8 jedinečným způsobem představí to nej-

níci se mohou těšit na jedinečnou atmosféru

s Městskou částí Praha 8, za podpory generální-

lepší ze současné evropské literární scény a po-

objevování míst a příběhů v podání Jiřího Lang-

ho partnera Zastoupení Evropské komise v ČR,

odhalí kouzlo velkých i malých literatur. „V prů-

majera, Miroslava Táborského, Kláry Issové,

a hlavních partnerů, jimiž jsou Svět knihy, Laby-

běhu jednoho večera budou známé tváře české

Terezy Kostkové, Jaroslava Rudiše nebo Jana

rint revue, ČSOB a Divadlo pod Palmovkou.

kulturní scény číst ukázky z nových překladů děl

Budaře. Projekt se koná v předvečer zahájení

Prostřednictvím sítě Českých center v zahra-

evropských autorů na atraktivních či běžně ne-

největšího knižního festivalu v České republi-

ničí a jejich spolupráce se sdružením EUNIC

dostupných místech Prahy 8,” přibližuje princip

ce Svět knihy 2011, kde se návštěvníci budou

proběhne v rámci projektu prezentace čes-

Noci literatury Ludková.

moci osobně setkat s vybranými autory Noci

ké literatury v dialogu s literaturou světovou

literatury.

i v dalších 15 evropských městech. Podrobnosti

Po půvabné a historií dýchající atmosféře
Starého Města a Malé Strany, které byly dějiš-

Během Noci literatury se v Libni představí to

těm předchozích dvou ročníků, letos ožije lite-

nejlepší z literatur dvaceti zemí: Belgie, Česká

najdete na www.nocliteratury.cz nebo www.literaturenight.eu.

-ms, pb-

Pohádkový víkend loutkářů skončil
V Divadle Karla Hackera v Ko-

Chrudim. Jejich výkon ocenil i sta-

bylisích 27. března skončil 36.

rosta Městské části Praha 8 Jiří

festival

Janků, který si nenechal ujít zahá-

pražských

amatérských

loutkářů. Devět zúčastněných sou-

jení festivalu.

borů z Prahy i Středočeského kra-

„Cením si toho, že jsem měl tu

je předvedlo to nejlepší, co mají

možnost zahájit už 36. ročník fes-

právě na repertoáru s nadějí, že

tivalu

je velice fundovaná porota vedená

souborů, vždyť se souborem Jiskra

paní režisérkou Vlastou Poledno-

jsme mnozí vyrůstali a do Divadla

vou vybere na letošní Loutkářskou

Karla Hackera vodili i naše děti. Této

amatérských

loutkových

práce pro naše nejmenší si opravdu
velice cením,” dodal starosta.
Pro

inspiraci

ostatním

hrál

mimo soutěž soubor Divadla před

Foto: Radka Spudilová

branou z Rakovníka povedenou
pohádku

Jiřího

Jaroše

Beránci

a ospalý čert. Přihlášené soubory

jedenáctky, které odehrál pou-

razné

(od deseti let do hluboce dů-

ze ve dvou spolu se svým synem

minulým

chodového věku), tak použitými

v osvěžujícím a vtipném předsta-

ce, která proběhla v loňském roce,

loutkářskými technikami (od kla-

byly velice různorodé jak věkem

Foto: Radka Spudilová

Festival zahájili starosta Prahy 8 Jiří Janků (vlevo) a dlouholetý dramaturg
Loutkového divadla Jiskra Petr Slunečko
zlepšení

podmínek

ročníkům.

oproti

Rekonstruk-

vení. Ani domácí soubor Loutkové

přišla městskou část na zhruba 6,5

sických závěsných marionet přes

divadlo Jiskra nepřišel zkrátka.

milionu korun. Úpravy provedené

maňásky a stínohru až k náznako-

Individuálními cenami byli oce-

v divadle v loňském roce poskytují

vým hadrovým panákům). Porota

něni akademický sochař Bohumír

souborům i divákům mnohem vět-

nejvíce ocenila dětský soubor Di-

Koubek za výpravu, hudební skla-

ší pohodlí, divadelní sál je odhluč-

vadelní studio KAMPAK z Prahy 3.

datel Zdeněk Němeček za hudbu,

něný a klimatizovaný, herci mají

Získal nejen hlavní cenu s dopo-

Hana Trávníčková za vodění ma-

standardní sociální zázemí,” dodala

ručením postupu na Loutkářskou

rionet a nejmladší člen souboru

na závěr místostarostka Prahy 8

Chrudim, ale i Cenu Karla Hackera

Daniel Klouda. Ten propůjčil svůj

Vladimíra Ludková, která si festival

za nejzajímavější vystoupení. Nej-

hlas malému strašidýlku Šulfíko-

loutkových souborů také nenechala

starší účastník přehlídky pan Petr

vi v inscenaci Strašidla na hradě

ujít. Už teď se všichni těší na příš-

Železný byl oceněn za výtvarné

Kulíkově.

tí festival, který je naplánován od

zpracování

příběhů

Klapzubovy

„Účastníci přehlídky ocenili i vý-

30. března do 1.dubna 2012.

-rw-
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Kultura

Z bývalé prádelny se stane
prostor pro současné umění

Soutěž Mozartova Praha
startuje, přijďte

Objekt bývalé prádelny v areálu Psychiat-

Kochánkové, Petra Skaly a Jana Pfeiffera. Na

rické léčebny Bohnice se promění v netradič-

výstavu naváže projekt studentů Šalounova

ní výstavní prostor. V rámci kolektivní výstavy

ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze.

pod názvem INSTITUCEUM - moderní instituce

Slavnostní

zahájení

výstavy

proběhne

a současné umění se zde představí současní

v úterý 19. dubna. Od 17 hodin si návštěvníci

čeští umělci, kteří se ve svém díle zabývají insti-

mohou přijít poslechnout diskuzi významných

tucemi či strukturami, které nás svou existencí

osobností z nejrůznějších oblastí (psychiatrie,

ovlivňují. Součástí výstavy bude též odborná

současné

debata, komentované prohlídky či programy

ka...). Diskuze se uskuteční formou world café

pro rodiče s dětmi, a to vše zdarma.

v Zimní zahradě Divadla Za plotem, záznam

Bohnický areál je tradičním místem konání

umění,

divadlo,

dokumentaristi-

z ní se následně stane součástí výstavy.

nejrůznějších kulturních akcí, včetně festivalů

„World café je diskuzní proces, který se

s dlouholetou tradicí – Mezi Ploty či Babí léto.

spíše podobá kavárenskému povídání než for-

Nyní se zde otvírá výstavní prostor zaměřený

mální debatě. Účastníci probírají různá témata

na aktuální formy vizuálního umění, umožňu-

u jednotlivých stolků v menších skupinkách

jící kontinuální konfrontaci názorů a přístupů

a po určité době se vymění. Dochází tak k ro-

současných umělců.

taci diskutujících, což zaručuje stálou svěžest

Zahajovací výstava INSTITUCEUM představí

debaty nad jednotlivými tématy. Z celého pro-

současné české umělce, kteří se ve svých pra-

cesu bude navíc pořízen tzv. zákres - tedy ja-

V sále KD Ládví, Burešova ulici 1661 se 7. květ-

cech zabývají nejrůznějšími politickými či spo-

kýsi karikaturní odraz celé debaty. Kresby se

na od 10 do 16 hodin uskuteční soutěž ama-

lečenskými strukturami a organizacemi, které

pak stanou součástí výstavy a tedy i zprávou

térských dětských a mládežnických pěvec-

přímo či nepřímo ovlivňují náš život. Součástí

o konaném fóru pro další návštěvníky,” vy-

kých těles v rámci již šestého mezinárodního

výstavy bude dílo laureátky Ceny Jindřicha

světluje organizátor akce David Kašpar.

hudebního festivalu Mozartova Praha. Letoš-

Chalupeckého Evy Koťátkové, kontroverzního

Výstava se koná od 19. dubna do 30. červ-

ního ročníku se účastní rekordní počet 19

Ondřeje Brodyho, autorského dua MINA (Milan

na, otevřena je každou neděli od 14 do 19 ho-

sborů z šesti zemí světa. Celá akce se koná

Mikuláštík, Jan Nálevka), Aleše Čermáka, Pav-

din. Více informací o doprovodném programu

pod záštitou Unie českých pěveckých sborů,

la Humhala, Kláry Jirkové, Jany Kalinové, Jany

naleznete na www.pradelnabohnice.cz.

Magistrátu hl. města Prahy a místostarosty
Městské části Praha 8 Michala Šustra. Vstup
je po celý den bezplatný.

-red-

Soutěžte o putovní
myslivecký pohár
Obvodní myslivecký spolek Praha 8 vyhlásil ve spolupráci s Úřadem Městské části
Praha 8 soutěž školních družstev základních
škol na Praze 8 ve střelbě ze vzduchovky
„O putovní pohár Obvodního mysliveckého
spolku Praha 8”.
Do soutěže přihlásilo svá reprezentační
družstva celkem 12 škol: ZŠ Dolákova, ZŠ
Dolní Chabry, ZŠ Glowackého, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Libčická, ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ
Mazurská, ZŠ Na Slovance, ZŠ Palmovka,
ZŠ Petra Strozziho, ZŠ U Školské zahrady
a ZŠ Žernosecká.
Soutěž proběhne v dubnu a květnu s velkým finále počátkem června, a to podle propozic, které lze najít na www.myslivost.cz/
omspraha8, kde budou i průběžně uváděny
výsledky soutěže.

-šp-

V prostorách prádelny se představí umělci zabývající se institucemi, které nás ovlivňují

-red-
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Botanická zahrada Praha informuje

Nádvorní 134,
171 00 Praha 7 – Troja
Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji,
respektive její venkovní expozice, se od
1. dubna významně změní. Návštěvníci
již nebudou bloudit mezi několika samostatnými expozičními celky oddělenými od
sebe ploty, ale budou moci navštívit jednu velkou a přehlednou venkovní expozici
s množstvím zajímavých výsadeb.
Venkovní expozice Botanické zahrady se budou od dubna rozkládat na ploše téměř 25 hektarů a budou přístupné celoročně.
Kromě

návštěvníky

hojně

navštěvované

Ornamentální zahrady (tato nejstarší část
venkovních expozic byla pro veřejnost otevřena
již v roce 1992) a Japonské zahrady (založené
v roce 1997) budou od dubna zpřístupněny tyto
expoziční celky:
Stráň, na níž se dosud dochovaly fragmenty
původních stepních společenstev, které byly typické pro Troju ještě do 20. let minulého století,
kdy se na jejím katastru nacházely intenzivně
se na vinařské naučné stezce můžete seznámit

spásané pastviny, orná pole a sady. Postupně

Kromě rostlin z čeledi kaktusových se zde může-

zde vysazujeme také suchomilné dřeviny se za-

te seznámit i s mnoha severoamerickými trval-

také se stolními i moštovými odrůdami u nás

jímavými květy a plody.

kami a jehličnany, které v přírodě tvoří v těchto

povolenými a

společenstvech jejich kostru.

K dominantám vinice bude od letošního jara pa-

Pivoňková louka, jejíž sbírka dřevitých
a botanických druhů pivoněk patří k nejrozsáh-

Mokřad a jezero paří k jedněm z mála míst,

lejším sbírkám těchto monumentálních trvalek

kde mohou žáby na jaře klást svá vajíčka. Kro-

u nás. Pivoňková louka hostí také kolekci mag-

mě zajímavých vodních, bahenních, ale i maso-

nolií, která je efektní zejména na přelomu břez-

žravých rostlin zde můžete po celé jaro sledovat

na a dubna, kdy desítky těchto krásných dřevin
kvetou.

vývoj našich domácích žab a čolků.
V expozicích Lesní biotopy východní Asie

s ukázkami vedení vinné révy.

třit také historický viniční lis z roku 1801.

Zajímavosti / Tipy
Na trávníky Botanické zahrady (kromě Japonské zahrady) je možné vstupovat, polehávat na
nich a používat je k piknikům!!!

Celoročně bude zpřístupněna i velice zajíma-

a Lesní biotopy Severní Ameriky postupně

Celoroční permanentku do naší venkovní

vá expozice Stálezelené dřeviny a stínomil-

vysazujeme desítky zajímavých dřevin. Dosazu-

expozice (platí 1 rok od data vydání) pořídíte

né trvalky (hajničky), unikátní sbírka rostlin,

jeme sem také bylinné patro, takže za několik

již za 200,- Kč.

které rostou v podrostech v listnatých lesích Ev-

let budou tyto plochy navozovat dokonalou iluzi

ropy, Asie i Ameriky.

východoasijských či severoamerických lesních

Velkým lákadlem pro všechny milovníky kak-

společenstev.

Celoroční permanentku do venkovní expozice pro svého pejska zakoupíte za 100,- Kč.
Vinotéka na vinici sv. Kláry je otevřena denně

tusů a sukulentů bude nepochybně sbírka zimo-

Botanická zahrada v Troji spravuje i památko-

od 14 h. Zdejší vína oceněná na mnohých soutě-

vzdorných kaktusů v expozici Severoamerická

vě chráněnou vinici sv. Kláry. Tato vinice pa-

žích u nás i v zahraničí zakoupíte jen a jen tady.

polopoušť, která je zaměřena především na

tří k nejstarším v Praze. Kromě produkční části

severoamerické zástupce rodu opuncie a juka.

(víno z ní můžete ochutnat v místní vinotéce)

Více na www.botanicka.cz
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Divadlo Kámen nabídne
hru o ztrátě mobilu
V karlínském Studiu Divadla

jeviště přitom možná řeší něco

Kámen bude mít v pátek 15.

úplně jiného. A všichni jsou pro-

dubna 2011 premiéru hra Ras al

pojeni živě hranou hudbou, která

Chajma s podtitulem „poměrně

je nade všemi a ve všech.

souvislé vyprávění o ztrátě dů-

Hra je částečně improvizova-

ležitého zařízení a o nadějných

ná. Okamžiky celkového zmat-

vyhlídkách, které z ní vzejdou”.

ku, kdy se přes sebe v podivném

Hra se zabývá zdánlivou malič-

propojení překládá několik ne-

kostí - situací při ztrátě mobilní-

přehledně uspořádaných složek,

ho telefonu. Ta může kromě ne-

se střídají s okamžiky klidu a na-

příjemností přinést i jisté naděje

pětí, kdy je vidět a cítit každý

a někdy i určitá setkání, která

pohyb prstu. A k tomu všemu

mohou

pře-

zvláštní živá hudba. V hlavních

kvapivě a za určitých okolností

rolích hrají Barbora Šabartová,

i dobře.

Zdeňka Brychtová a Petr Bláha

dopadnout

velmi

Jakýsi člověk vypráví na jevišti

Nejedlý, hudbu hrají Jan Pták

příběh, který jiní lidé v jiné části

a Anna Ptáková, režíroval Petr

jeviště žijí. Další lidé v třetí části

Macháček.

-pm-

BIBLIOBUS MKP
Jízdní řád pojízdné knihovny MKP
Čimice - Na Zámkách Čtvrtek 14.00 – 18.00 hod.
liché týdny: 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.
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Antifetfest se opět rozjíždí

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

VÝSTAVY
Pražské výletní restaurace
– do 22. 5. 2011
Čtyřlístek – pětisté dobrodružství
– do 1. 5. 2011
Karlín – nejstarší předměstí Prahy
– od 11. 5. - 6. 11. 2011

PROGRAMY
PRO VEŘEJNOST
Pražské hravé Velikonoce
19.–24. 4. 2011
Základem projektu je výstava zaměřená
na oslavu křesťanských Velikonoc v Praze.
Součástí bude i soutěž O nejhezčí
velikonoční kraslici pro žáky základních
škol.
22. 4. od 9.15 do16 hodin
– Zdobení vajíček – drátování,
od 15 do 18 hodin – Nové trendy ve
zdobení vajíček;
23. 4. od 9.15 do16 hodin
– Nové trendy ve výzdobě vajíček, vajíčka
zdobená batikováním, polepovaná slámou;
24. 4. od 9.15 do16 hodin
– Pletení pomlázek, zdobení vajíček
slámou a včelím voskem

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Interaktivní programy
Na interaktivní programy se objednávejte
na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo
na emailu: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Vytvoř si svou rodinu aneb usedněte
u jednoho stolu
Vyber si řemeslo
Eliška Přemyslovna a Jan
Lucemburský

Moje královská cesta
Multikulturní Praha za doby Karla IV.
Arcimboldo na dvoře Rudolfa II.
Jak jsem „ploul” se strejdou
Františkem
Plnou parou vpřed!
Archeologické programy pro školní
a zájmové skupiny
Na archeologický program se objednávejte
minimálně 10 dní předem,
tel: 221 012 921 nebo
e-mail: bednarova@muzeumprahy.cz.
Oděv našich předků 26. 4.–29. 4.
Multikulturní programy
Na multikulturní program je nutné se
předem objednat na tel. 221 709 669
nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi
Komentované prohlídky expozice
pravěku a středověku
Na komentované prohlídky se
objednávejte na tel.: 221 709 677,
721 330 470 nebo na emailu: edu@
muzeumprahy.cz
Archeologické programy pro děti
a dospělé
Oděv našich předků: 30. 4. v 10.00 hod
Akademie volného času
Více informací na www.muzeumprahy.cz
nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem:
suska@muzeumprahy.cz
Cyklus odborných přednášek
Pražský industriál
21. 4. Strašnice, Vysočany – Ing. Lukáš
Beran

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

www.muzeumprahy.cz
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Přihláška
do tradiční soutěže

„Osmičkový voříšek”
pořádané v rámci V. Psího dne na Libeňské psí louce
sobota 28. května 2011
10,00 – 13,00 hod.
jméno a příjmení:

.....................................................................

kontaktní adresa:

................................................PSČ ..............

telefon:

......................................................................

křížené rasy (pokud jsou známy) ................................................................
Přihlašuji svého psa/fenu (nehodící se škrtněte) bez průkazu původu
do soutěže Osmičkový voříšek
jméno zvířete: [výslovnost]

................................................................

datum narození zvířete:

................................................................

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek před termínem uzávěrky z důvodu naplnění stavu.
Do soutěže nepatří čistokrevní psi bez PP.
Pokud se nemůžete soutěže zúčastnit, ihned, prosím, zrušte přihlášku.

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 4. 2011
elektronicky na adresu: zuzana.laznova@praha8.cz
nebo písemně:
ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Těšínská 600, 181 00, Praha 8.
Týden před konáním soutěže obdrží přihlášení vstupní list o průběhu akce.
Další informace: 606 613 390 nebo 283 090 425.
Účast v soutěži a vstup na akci jsou ZDARMA

www.praha8.cz
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Malí Admiráčci přivezli z Benešova zlato
Těmi nejmenšími nadějemi FK Admira Praha jsou kluci z týmu přípravky, ročník narození 2005. Říkají si Admiráčci a dne 19. února se jim splnilo velké fotbalové přání. Poprvé za půlrok své existence družstvo vybojovalo
v turnaji první místo.
Admiráčci se představili v Benešově a po nádherných zápasech přivezli do Prahy zasloužené
zlaté medaile. Přitom na turnaj, kde se představilo šest týmů, dorazili s nejmenším počtem hráčů. Ovšem všichni, kteří přijeli, byli připraveni ze
sebe vydat maximum. A tak také učinili.
První soupeř byl ze severu Čech – SK FS Teplice. Kluci zahráli skvěle a soupeři nedali žádnou
šanci, zvítězili 3:0.
V druhém zápase proti domácímu Benešovu se
hned v prvních minutách dostali do vedení a to
udrželi až do konce. Výsledek 5:2 svědčil o dokonale připraveném týmu.
Nabuzeni vítězstvím nastoupili proti Slavii II.,
ze které mají pokaždé respekt, ale tentokrát nenechali nic náhodě a ve velmi vyrovnaném zápase vybojovali vítězství 4:3.
Do čtvrtého zápasu kluci vlétli s touhou zvítězit, neboť věděli, že výhra pro ně znamená jistou medaili. Bojovali jako lvi a porazili Bohemians
1905 5:2.
V posledním finálovém zápase se Slavií I. jim
na zlato stačila pouze remíza. Hned v úvodu jim

Vítězní fotbalisté Admiry se mohli pochlubit trofejemi

soupeř vstřelil branku a vedení udržel až do sedmnácté minuty. Rodiče podporující malé fotbalisty

kterého se zúčastnilo deset týmů, si přivezli me-

se začali smiřovat s druhým místem. Ne však Ad-

daile stříbrné a také opět ocenění pro nejlepšího

pokud máte syna v tomto věku, který by chtěl

miráčci. Ti dřeli až do konce a v osmnácté minutě

brankáře turnaje.

hrát fotbal - neváhejte a přiveďte ho na Admiru

vstřelili zlatý gól. Bez porážky turnaj zaslouženě

doucí družstva Jiří Fuchs. Maminky, tatínkové,

Patří jim velké uznání za jejich fotbalové po-

k malým Admiráčkům. Nábor ročníku 2005 stále

kroky, kterých už dosáhli během šesti měsíců od

probíhá a trenéři i kluci už se na nové spoluhrá-

Kluci z Kobylis ale nezůstali pouze u těchto

vzniku tohoto družstva. Realizační tým tvoří tre-

če těší. Bližší informace najdete na www.admi-

medailí. Hned z dalšího turnaje v Dobřichovicích,

nér Ernest Husár, jeho asistent Václav Píša a ve-

ra2005.cz.

vyhráli a prvenství si jaksepatří užili.

-fka-

Smutná zpráva z Admiry: zemřel Karel Kolečáni
I ve fotbale přicházejí smutné události

nér. Když mu to zdravotní stav dovoloval, bý-

a neradostné zprávy. FK Admira Praha ozna-

val občasným návštěvníkem utkání Admiry

muje, že v minulých dnech zemřel po dlou-

v její moderní historii i účastníkem setkání

hé, těžké nemoci pan Karel Kolečáni. Dožil se

staré gardy admiráků. V každém případě zů-

věku 72 let.

stával až do své smrti jejím věrným přízniv-

Pamětníci vědí, že Karel Kolečáni býval jedním z nejlepších fotbalistů pražské Admiry
v 60. letech minulého století, kdy klub startoval ve třetí nejvyšší soutěži čs. kopané pod
názvem Dynamo Kobylisy.
Poté, co ukončil hráčskou kariéru, působil
pan Kolečáni v Admiře, která se v roce 1968
vrátila ke svému tradičnímu názvu, jako tre-

cem.
V osobě Karla Kolečániho odešla jedna z legend kobyliské kopané.
Jeho památku uctili fotbalisté Admiry minutou ticha před utkáním 18. kola divize B,
v němž na domácím stadionu přivítali PFC
Český Dub.
-api-
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Pojďte si zaběhat
do Ďáblického háje

Tenisová škola Tallent připravuje v Praze 8 JARNÍ

TRIMEST

tenisových kurzů, který začíná v pondělí 18. 4. 2011. Pro všechny

Přijďte si v neděli 17. dubna zaběhat do Ďáblického
háje. Tratě jsou připraveny pro všechny kategorie. a to
od 30 metrů pro nejmladší, až po 4000 metrů pro dospělé. Podrobné informace na www.sokolkobylisy.cz.

předškoláky, školáky i dorost jsme připravili zdarma ukázkovou hodinu. S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především
o zapojení všech svěřenců do cvičení a her po celou dobu tréninku.
Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play,
vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším co můžeme našim
dětem dát, je pohyb a pokud vaše dítě není na kolektivní sporty,
-mt-

tenis je ideální alternativou.

Tenisová škola
Tallent působí
při ZŠ Ústavní
a ZŠ Glowackého,
podrobnosti získáte

Kategorie a časový pořad
Čas

Kategorie

Ročník
trati

9.00
9.20
9.40
10.00
10.20
10.20
10.45
11.00
11.20
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45
11.45

nejmladší žáci a žákyně
nejmladší žáci a žákyně
mladší žáci a žákyně
starší žáci a žákyně
dorostenci a dorostenky
junioři a juniorky
předškolní chlapci a dívky
předškolní chlapci a dívky
předškolní chlapci a dívky
ženy
ženy – veteránky 40
muži
muži – veteráni 40
muži – veteráni 50
muži – veteráni 60
muži – veteráni 70

2002-2003
2000-2001
1998-1999
1996-1997
1994-1995
1992-1993
2008 a mladší
2006 a 2007
2004 a 2005
1972 až 1991
1971 a starší
1972 až 1991
1962 až 1971
1952 až 1961
1942 až 1951
1941 a starší

na www.tallent.cz
Délka
600
700
1000
1500
2000
2000
30
100
200
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

DUBEN 2011

Osmička

41

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky

Osmička

42

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

K V Ě T E N

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

2011

Otevírací doba:
Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 20:30-22:30/Pá 8. 4.
20:30-22:30/ Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
16.5.
Mgr. Antonín Vítek, CSc.
MEZINÁRODNÍ KOSMICKÁ STANICE ISS
a lety raketoplánů 2010/2011.
23.5.
Mgr. Jiřina Pokorná: PORTUGALSKO
– nejzápadnější země kontinentální Evropy.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18:30.
2.5.
APOLLO 12, APOLLO 14.
9.5.
APOLLO 15, APOLLO 16.
30.5.
Hledání harmonie světa , Počasí a atmosféra.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30, 21:30-23:00/ Ne 14-16.
Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc - od 5.5. do 17.5. nejlépe okolo 10.5.
Saturn - po celý květen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý květen
Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha,při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 16 – 17 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi,
školy).
Program:
pozorování Slunce, Venuše nebo promítání filmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní výpravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283910644.
POHÁDKY pro nejmenší
astronomické pohádky je možné si objednat individuálně
č. 283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

na

Pozor. oblohy

Film. večery, přednášky

45,- Kč
25,- Kč

55,- Kč
30,- Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky
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Výročí
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
V DUBNU 2011 SLAVÍ
Altmanová Jiřina

Krausová Jarmila

Šenarová V.

Bezáková Ludmila

Kryštofová Květa

Vavrušková Libuše

Břicháčková Zdenka

Marešová Milena MUDr.

Cígler Jaroslav

Mňuková Emílie

Formandl Jaroslav

Musil Jaroslav

Habancová Růžena

Neradová Eva

Havelka František

Neumannová Milena

Havelková Jiřina

Selicharová Jyna

Hloušková Marie

Schmidová Libuše

Chaunová Ina

Sýkorová Věra

BŘEZEN 2011

Jonáková Jiřina

Šantrochová Věra

Kaplan Jiří

Štrachová Jiřina

Manželé Zdenka a Bořivoj Kostelnikovovi
oslavili 50 let společného života.

Velebilová

Kučera Ondřej

Deml Tobias

Marie Magdalena

Kullingerová Anna

Nově narozené děti
ŘÍJEN 2010

Lindourek Lukáš

Junek Vojtěch
Mašek Antonín
Mazuch Filip

LISTOPAD 2010

Lachout Matěj

Řehoř Ondřej

Lichnovská Iveta
Minaziková Nikola

Mlynář Pavel

Návarová Veronika
PROSINEC 2010

Všetičková Rozálie

Přindiš Matyáš

Dobrovolná Eliška
Herraiz Felipe
BŘEZEN 2011

Mirga Martin
Sendlerová Aneta

Dvořan Václav

Vápeníková Adéla

Svobodová Isabela
Trojan Petr
Votroubek Tomáš

ÚNOR 2011
Brož Vojtěch

Vlčková Linda

Ježek Tomáš
Šimáková Klára

LEDEN 2011

Škopek Viktor

Cejnar Ondřej
Dadík Eduard Jan

Brabcová Nella

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.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Centrum Nová Palmovka
Výherci, kteří obdrží dárkové balení trojice knih vzpomínek významných
obyvatel Prahy 8 – Válečné osudy, jsou: Jaroslav Tor (Praha 8), Miloslav
Vaniš (Praha 8), Vlasta Kudláčková (Praha 8), Daniel Růžička (Praha 8)
a Vladimír Švec (Praha 8)
Správné znění tajenky z březnového čísla nám zašlete nejpozději do
30. dubna 2011 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8,
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte
napsat svoji adresu.

Pět vylosovaných výherců obdrží dárkový
balíček (tričko velikosti M, sadu tenisových
míčků a přívěšek na klíče) od Tenisové školy Tallent působící při ZŠ Ústavní a ZŠ Glowackého v Praze 8 a reklamní předměty MČ
Praha 8.

Sudoku (lehká)

DUBEN 2011
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Inzerce
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 222 946 268, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.
AUTOSERVIS KRAKOV. Opravujeme osobní a užitkové automobily. Příprava vozů na STK. Vyřízení pojistných událostí, po dobu
opravy zapůjčení náhr. vozidla. PO
- PÁ 8.00 – 17.00 hod. Kontaktujte nás. Tel.: 603 27 43 62, 602 23
53 44.
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.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK –
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
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.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
je číslo volací. Tel.: 603 27 47 04.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI
STAVBU? Volejte. Tel.: 606 91 02
46.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
Tel.: 224 214 617; 604 20 77 71.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní
doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30
– 19.00, ČT 16.00 –18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.

Přizpůsobíme se vaším časovým
možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po Praze 8 ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz. Tel.: 777
71 78 18.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování,
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, email: jsaifrt@seznam.cz.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce. Tel.: 603 81 33 13.
KOUPÍM BYT V PRAZE 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.:
607 11 04 77.
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik. Tel.:
606 87 89 08.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 723
33 91 60, 777 31 66 80.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu
- rychle schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27
35 84.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ.
Realizace
a údržba zahrad. Tel.: 606 66 22
23, 723 89 95 61.
MASÁŽE ĎÁBLICE - záda + šíje
200,-Kč, baňkové, medové, lávové
kameny, rašelina, parafín, dárk.
poukazy, nápoj v ceně. Tel.: 777
76 36 05.
ANTIKVARIÁT-Zenklova
2/37
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv. obrázky, grafiku,
Čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.
TRVALÁ DEPILACE, ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY,
ČERVENÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH
SKVRN. PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01,
Braunerova č. 1, „M” Palmovka
nebo tram č. 10 a 24, st. U Kříže
www.ipl-studio.cz.

ZAHRADY.

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

ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou profi stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15Kč / m2.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ - ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader-bytů,
domů, sádrokartony. Tel.: 603 18
40 81, e-mail: olaolda@volny.cz.

KÁCÍM – ČISTÍM
Tel.: 603 83 31 07.

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE,
pokrývačské práce, nátěry prvků
a střech, světlíky. Kontakt: Novotný. Tel.: 605 35 06 65.
SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček,
Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba,
Braunerová, V. Bukovac aj. Za obraz lokomotivy, auta od Kreibicha
nebo Ronka zapl. cca 10 000,- Kč.
Dále platíme hotově zl. Svatovácl.
dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble,
rak.kor. atd. Porcelánové fig. Míšeň, st. šavle atd. Starožitnosti
Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami
3, naproti st. Metro B - Vysoč. Tel.:
283 89 33 34, 605 82 94 40 po 10
hod.
HODINOVÝ MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy a úpravy v bytech a domech, pokládka
podlahových krytin, truhlářská výroba, sádrokarton, malování, obkladačské práce a jiné. Tel.: 773
16 81 70.
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ
a ostatních materiálů na čalounění.
Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, PO – PÁ
8 – 13, 14 – 18 hod. Tel.: 284 82
21 81.
ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,
Praha 8. Módní návrhy dámského,
pánského oblečení, skupiny. Opravy. Tel.: 739 09 15 03.
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.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, markýzy, garnýže, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon, těsnění, malování, interiérová práce - Petříček.
Tel.: 606 35 02 70, 286 88 43 39.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd. Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.: 603
45 35 29.

březen, duben, květen – výhodné
jarní slevy pro všechny 10%. Tel.:
603 43 24 76.
NABÍZÍM SMART PŮJČKU – zaměstnanci, podnikatelé, ženy na
MD, důchodci. Do dvou dnů. V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 731 52
47 74.
KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.:
739 67 78 91.
NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny,
němčiny a italštiny za 3000 Kč.
Tel.: 774 17 18 56.
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková.
Tel.: 603 42 20 80, e-mail: blankad.dvorakova@seznam.cz.
HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ - OBKLADAČ. Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské a bourací
práce (odvoz sutě zajištěn). Rekonstrukce bytů, kanceláří, domů
a sklepních prostor. Tel.: 777 67 03
26.
ČESKÁ EKO - DROGERIE pro
Vaše zdraví! www.JakNaSkvrny.cz.
PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ vedeme
účetnictví, spravujeme domy, odborně likvidujeme družstva a společnosti, zakládáme společenství
vlastníků. Tel.: 721 28 23 79, email: klensen@email.cz.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce. Tel.: 603 81 33 13.
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.
LEVNĚ ÚKLID DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ
OKEN, Tel.: 604 51 22 97.
DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení
účetnictví, daňová přiznání, odklady daní, mzdy. P8 Karlín, Šaldova
ul. Tel.: 608 06 60 88.

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

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GALVANICKOU ŽEHLIČKOU pro vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní za
zaváděcí cenu 500,- Kč. Karlín.
Tel.: 602 28 84 44.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, drobné zednické opravy, nástřik tapet, rychle, levně, kvalitně,

PRONAJMU ZAHRÁDKU v Praze
8. Chatka, voda, el. ne. Tel.: 774
08 65 59.
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Inzerce
KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo, OV, obecní), stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zaplatím
privatizaci, zajistím další bydlení.
Platba hotově, stěhování nespěchá. Byt do výměny mám zajištěn
a doplatek. Tel.: 777 14 05 75.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 19 73
09.
WWW.STRECHY-MARES.CZ,
člen cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů. Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, vyzdívání komínů, zateplení střech i budov. Tel.:
777 85 88 00.
GARÁŽOVÉ
KRYTÉ
STÁNÍ
K PRONÁJMU v ul. Křižíkova.
Tel.: 602 28 84 44.
NEMÁTE KDE MASÍROVAT? Pronajmeme Vám vybavenou místnost
v Karlíně. Tel.: 602 28 84 44.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, daní. Rychle, spolehlivě, cena dohodou. Tel.:
224 82 92 93, e-mail: harantovahana@seznam.cz.
4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8, ve
Zdibech, prodám 2 parcely na rodinný dům, 773 m2 a 932 m2. Cena
1000,- Kč za m2. Stavba za 4 roky.
Tel.: 602 31 22 12, 602 21 50 14.
ZAPLATÍM
HOTOVĚ ZA BYT
V PRAZE. Tel.: 722 13 18 16.
PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a odborná pokládka (PVC, koberců,
plovoucí dřevěné podlahy atd.).
Zakázku
bezplatně
zaměříme
a provedeme cenovou nabídku.
Tel.: 734 38 14 14.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový
manžel. Tel.: 602 39 40 43, 608
44 05 51.
LYMFATICKÉ,
ANTICELULITIDNÍ a relaxační ruční masáže
Zdeňka Ocelíková, Inspirita, Nad
Šutkou 14, Kobylisy, Tel.: 602 74
87 29, www.terapie-masaze.cz.
KOUPÍM BYT v lokalitě Prahy 8,
9, výhodou balkon/lodžie, může
být i v privatizaci nebo i s exekucí,
rozhoduje cena, seriózní jednání,
realitky nevolat. Tel.: 732 75 99
95, e-mail: igna1976@seznam.cz.
ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL TROJA hledá hráče ve věku 6 - 10 let.
Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. Prvé tréninky se uskuteční ve středu 23.3.
a pátek 25.3. 2011 od 16. 00 hodin na hřišti Troji. Tréninky budou
dále pokračovat ve stejných termínech. Další informace: sekretář

Jaroslav Fliegl. Tel.: 602 15 03 74,
tj-sokol-troja@volny.cz.
ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT
spol.s.r.o. se sídlem ve Vysočanské nemocnici, přijímá nové pacienty, nabízí ošetřování dětí, bělení
a čištění zubů, zubní 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.
!!VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů, půd,
pozůstalostí atd. Stěhování a jiné.
Tel.: 777 22 78 40.
PRODÁM 3+kk, Praha 8 Velká
Skála. Cihla, 65m2, garáž. st.,
sklep, OV. Tel.: 602 48 08 61.
HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM, byt blízko MHD, uvítám
balkon, cihlový nebo panelový
dům, nechci RK, děkuji za nabídky. Tel.: 773 45 81 03.
KOUPÍM CIHLOVÝ BYT 3+kk,
3+1. Lokalita: Praha 8,9. Platím
hotově, výhodou balkon či lodžie.
Exekuce nebo byt v privatizaci nevadí. RK nevolat! Tel.: 774 72 07
52.
ŽEHLENÍ PRÁDLA A PRANÍ KOŠIL – Dana Žáková, 775 64 21
82. E-mail: vyzehlenaosmicka@
seznam.cz, www.zehleni-p8.cz.
INTENZIVNÍ KURZ NĚM.GRAMATIKY 11. 3. – 13. 3.a 18. 3.
– 20.3. v Praze 8 dá originálně
přehled a naučí od základů k maturitě. Cena 2 víkendů (32 hod.)
je 4500.-Kč. Info a přihl. 728 818
565 dagmar.skorpilova@seznam.
cz.
DOBŘE PLACENÁ ČINNOST.
Vhodné pro každého. I jako brigáda ke studiu. Možnost kariéry.
Zaškolení zajištěno. Volejte 9-16
hod. Tel.: 721 05 25 19.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel.:
604 81 06 63. P. Nestarec Dis, 776
19 13 07 Bc. Krajinová, www.nastrom.cz.
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – pokládka koberců, PVC, plovoucí podlahy, vyrovnávání původních podlah
(nivelační stěrky, atd.). Zaměření
zdarma. Tel.: 777 17 99 44. Email: hamerník.jirka@seznam.cz.
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU SLEVA NA PRÁCI 5%!!!
NAVRHUJEME A REALIZUJEME
zahrady , závlahy a zahradní stavby. . Nová služba: my přivezeme,
vy osázíte – objednejte si projekt
a rostliny, zahradu si založíte sami.

Osazujeme okenní truhlíky s dovozem. www.zahradyrevit.cz, revit@
seznam.cz. Tel.: 604 92 80 69.
HLEDÁM MANIKÉRKU SE ŽL.
do zavedeného studia na Proseku.
Tel.: 774 24 64 24.
NABÍDNĚTE KVALITNÍ BYTY
A DOMY všech velikostí na Praze
8, pro naše klienty k dlouhodobému pronájmu. RK Mentis - 17 let
na trhu residenčních pronájmů.
Tel.: 731 10 85 30.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE, zpracování DPH,
daní z příjmů, mezd, silniční daně.
www.czucto.cz, czucto@czucto.cz.
UMĚLECKÁ DÍLNA MALVÍNA
přijímá do kurzů keramiky a výtvar. technik nové kurzisty z řad
dětí i dospělých, bereme začátečníky i pokročilé. Možnost i večerních kurzů. Tel.: 720 47 98 99.
KRESLENÍM A BARVAMI K CELKOVÉ POHODĚ. Kurzy pro děti
i dospělé. Ing. Hlusičková, psychologická poradna, Andrštova 4
– Praha 8. Tel.: 607 70 79 67, 284
81 99 19, www.poradna.com.
ODMĚNA 5-15 tis. Kč za TIP
na majitele nemovitosti, který se
chystá prodat. Uvítáme dlouhodobou spolupráci. Volejte 725 09 06
13.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
v Praze a okolí, garsonka – 2+1
dle velikosti do 11.000, - Kč. Ceny
včetně poplatků. Pro 2 osoby, nekuřáci bez zvířat. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Tel.:
220 80 62 45, 605 84 50 88.
NABÍZÍME PRONÁJEM
dvou
bytů v Praze 8, 1+kk za 8.500,Kč a 2+kk za 10.000,- Kč. Ceny
včetně poplatků a energií. Panelový dům. Zařízení na dohodě. Tel.:
777 02 01 80.
KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské
a dětské bez mytí od 60 Kč, dámské od 75 Kč. Lze i večer a soboty.
Důchodci a ženy na mateřské sleva 10%. Praha 8 Čimice, Okořská 38.Tel.: 233 55 66 12, 606 75
20 53, www.kadeřnictví-mvasickova.cz.
NAUČÍM VÁS PRACOVAT S POČÍTAČEM ať je Vám 7 nebo 70.
Tel.: 607 50 80 97.
VYUČUJI HRU NA KYTARU. Klasicky. Tel.: 607 50 80 97.
MATEMATIKU perfektně doučí
středoškolský profesor. Tel.: 603
90 93 27, 281 91 45 62.

OPRAVY perských koberců a gobelínů. Tel.: 723 72 03 27.
PRONAJMU PARKOVACÍ MÍSTO
u metra „C” – Kobylisy, ulice Vršní.
Tel.: 732 23 20 93.
RELAX A PREVENCE. Masáže od
maséra i jadeit. kameny na terap.
lehátku. Více na 602 87 68 64.
PRODÁM OBLEČENÍ na kluka
9- 24 měsíců – pěkné, čisté. Tel.:
721 51 14 41.
PRONAJMU NOVÉ LUXUSNÍ
PODZEMNÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v ulici Nad Okrouhlíkem, Praha
8, u metra „C” Ládví. Nízká cena
950 Kč/měs.. Tel.: 777 00 30 33,
e- mail: v.briedl@seznam.cz.
PRODÁM GARÁŽ na Písečné, cena
289 tisíc. Tel.: 737 98 05 87.
PRODEJ A SERVIS jízdních kol,
výdejní místo e-shopu. www.bikemarast.cz. Novovysočanská 7,
Praha 9.
NABÍZÍM V ZAHR. KOLONII
v Praze 8 zahradu 240 m2 s chatkou. Jižní svah, bez elektřiny, letní
vodovod. Tel.: 605 10 65 14.
NOHY PATŘÍ K NEJCITLIVĚJŠÍM částem našeho těla. Myslete
na ně, dokud je čas. Prostřednictvím reflexních masáží se uvolní
toxické látky z těla a zlepší se Vaše
zdraví a vitalita. OÁZA BOSÝCH
NOHOU – Praha 8, Na Stírce 17.
Tel.: 602 33 49 86.
PRODEJ - DŘEVĚNÉ HRAČKY,
DÁRKY, Velký výběr českých hraček pro děti různého věku najdete v naší specializované prodejně.
Praha 8, Ořechová 5. Tel.: 604 28
77 94, www.inna.cz.
www.elektro-hromo.cz. ELEKTROSERVIS provádí.. elektrikářské práce – Hromosvody. Tel.: 605
85 21 88.
MÁTE NEODKLADNOU PRÁCI,
jednání, schůzku? Potřebujete jít
k lékaři, nebo na úřad? Nebo si
snad nakoupit, nebo zařídit spoustu jiných věcí, nebo si jen tak odpočinout? A nevíte jak vše zvládnout s vašimi dětmi? Váš problém
vyřeší dětský koutek „KORÁBEK”
U Libeňského pivovaru 16, P8.
Tel.: 728 81 13 75, 733 77 17 49.
www.kocarky-praha.cz.
ASISTENTA/KU prodeje na celý
nebo poloviční úvazek. Místo práce
převážně Praha 8 Ládví. 1 prac/8
h. nebo 2 prac/4 h. ranní/odpol.,
krátký/dlouhý týd. www.centurion.cz. ŽL prosíme pouze na jobs@
centurion.cz.
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DĚTSKÝ OBCHOD OD KORÁBU.
Prodáváme kočárky nové i použité, dět. potřeby a oblečení. Nyní
velké slevy na nové zboží. Bereme
zboží do komise! Tel.: 283 84 16
67. Opravna kočárků: Tel.: 736
76 40 02, U Libeňského pivovaru
20, P8.
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, suterén se samost. vchodem, možno dodávka s palet. do
3,5 t. Skladový prostor 140 m2,
dálk. vytápění, voda, soc. zař.,
elekt., cena dohodou. RK NEVOLAT! Kontakt: Tel.: 777 76 51 32,
svadlenkasarka@gmail.com.
TRUHLÁŘ. Tel.: 724 33 51 97.
Výroba nového, opravy staršího
a restaurování starožitného nábytku.
PŘEVOD VHS, všech druhů kazet
z kamer (VHS – C, HI8, DV – mini),
MC audiokazet, gramofon. desek
(včetně starých 78. otáč.), diapozitivů i foto. Vít Pokorný, Bojasova
1247/11, P-8. Tel.: 724 07 48 30,
vitek.pokorny@tiscali.cz.
PRODÁM RD 5km u Phy jih u lesa, garáž, kanalizace, vodovod,
event. vyměním za 2+kk Velká
skála a okolí. Tel.: 603 71 85 86.

KOUPÍM 1+1, 1+kk. Tel.: 604 26
91 30.
PRODÁM CHATU se stav. parcelou 900m2. Z. Třebáň. Tel.: 602
383 606.
KADEŔNICE DO DOMU - profesionální kadeřnické služby v pohodlí
vašeho domova. Tel.: 606 26 64
70, www.kadernice.kvalitne.cz.

(Placená inzerce)

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT v Praze
8 u metra Křižíkova 4+1, 95m2.
Doprava, obchody do 10 minut. Za
byt 2+1, do 60m2, nižší patro. Volejte: Tel.: 606 49 95 84.
ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ
v Praze 8 – výroba a montáž nábytku od kuchyní až po dětské pokoje. Tel.: 728 70 80 37, 736 53
59 01.
ÚPRAVY, OPRAVY, ŠITÍ ODĚVŮ
A BYTOVÉHO TEXTILU - WWW.
RYCHLAJEHLA.CZ, Notečská 565,
Praha 8. Tel.: 605 242 542

PRONAJMU
SAMOSTATNOU
GARÁŽ v hlídaném garážovém
komplexu na Písečné Praha 8 Kobylisy. Nájem 1900 Kč/měsíc.
Kontakt: 602 767 808.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)
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BEZPLATNÁ BYTOVÁ
PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 19. 4. a 17. 5.
od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice
Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím,
objednejte
na tel.: 246 035 966 nebo
721 02 98 92
(Placená inzerce)
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