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Zprávy

str.
Památkový dům na Karlínském
náměstí se chlubí novotou

Slovo starosty

4

Vážení spoluobčané,
ze všech stran na nás dotírají Vánoce. Reklamy plné cukrlátek

Základní a mateřská škola na Lyčkově
náměstí v Karlíně je bezpečnější

s vánočními slevami na super dár5

ky útočí. Sem tam se ukáží kýčovití
Santa Clausové, doufající, že Ježíška
konečně porazí. Lidé se křečovitě tváří vesele a šťastně. Tisk a televize

Radniční projekt „Bezpečná
Osmička” nabírá tempo

nás zásobují zprávami o kráse adventu. Prostě paráda. Úkolem normál8

ního člověka je nezbláznit se z toho a nenaletět. A o to prosím i Vás.
Každý z nás chce své blízké něčím podarovat, udělat druhému radost.
Stará pravda ale říká, že nic se nemá přehánět. To platí i v tomto pří-

Ďáblické policejní oddělení čeká
v příštím roce stěhování

padě. Když se podívám do statistik na růst zadlužení českých domác10

ností, vstávají mi na hlavě vlasy hrůzou. Přitom je evidentní, že si lidé
většinou půjčují nikoli na investice například do vzdělání, ale na čistou
spotřebu. A jaké věci v ní vítězí? Potřebné, nebo zbytné? Domnívám

Fórum:
Patří takzvané psí louky k rozvoji
osmé městské části?

se, že odpověď je jasná. Když si soused pořídil nejnovější plazmovou
televizi s úhlopříčkou 104 centimetrů, musím přece naši ubohou dva12

aosmdesátku hodit do koše. A nic na tom nemění, že zmíněný soused
jaksi vydělává třikrát tolik.
Ivan Mládek v jedné své povídce píše: „Babička chtěla nové auto.

Program Centra aktivizačních programů
pro seniory

Vybrala si nejnovější model mercedesu typ SL 1000 De Luxe. Nako14

nec si ho ale nekoupila, protože neměla peníze.” V pohledu dneška
to bylo moudré rozhodnutí. Radost z dárku, z nové věci, rychle vyprchá. V lednu po Vánocích ani pes neštěkne. Dluhy ale zůstanou. A tíží,

Nemocnice Na Bulovce získala
od radnice moderní inkubátor

Mikulášská nadílka v Krakově
a Ládví děti lákala

a tíží. Myslete na to.
17
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Zpravodajství

Centrum Krakov čeká rozsáhlá rekonstrukce
Chátrající obchodní centrum Krakov na bohnickém sídlišti se pravděpodobně již v brzké době dočká zásadní
rekonstrukce. Investor a majitel objektu v jedné osobě – akciová společnost LMF1 – hodlá zahájit obnovu komplexu v druhé polovině příštího roku. Dokončení firma očekává v průběhu roku 2013.
Výstavbou obchodního komplexu by měli
nejen bohničtí obyvatelé získat moderní čtyřpodlažní centrum s podzemním parkovištěm.
Přízemní

části

bude

dominovat

prostorný

supermarket s rozlohou skoro dva tisíce metrů
čtverečních. Dále se počítá s nabídkou služeb
uspokojující denní potřeby lidí, jako je banka,
lékárna, kavárna, pekařství či prodej květin.
Například třetí podlaží bude určeno pro gastronomii, zábavu a volný čas.
V současnosti je nákupní centrum Krakov díky
stavební uzávěře Městské části Praha 8 jediným
podobným zařízením pro spádovou oblast s více
než 100 tisíci obyvateli. Nejbližší podobné komplexy se nacházejí v Čakovicích a Letňanech.
Nákupní centrum Krakov v Bohnicích bylo
vybudované v 70. letech 20. století jako tehdy
moderní stavba s řadou obchodů. Požadavkům
Foto: verpa

současné doby ale již nevyhovuje. Návrh na
jeho rekonstrukci dodržuje původní urbanistický
a výtvarný styl, bez ústupků z kvality architek-

Nynější podoba obchodního centra Krakov nepůsobí zrovna lákavě

tury. Investor počítá i s rekonstrukcí lávky přes

mě nepočítá s opravou nedalekého nákupního

lávky Odry nejsou v jejím majetku, ale boční

Lodžskou ulici a s opravou veřejného parkoviště

centra Odra. To patří společnostem SIMONA

stěny těchto lávek pronajímá jako reklamní plo-

přiléhajícího ke stávajícímu objektu. Celkem by

a Transakta. Vedení Městské části Praha 8, kte-

chu.

mělo vzniknout přes tři sta parkovacích míst,

rá nikdy tento objekt ani Krakov nevlastnila,

Úpravu stavu objektu tak bude muset řešit

naprostá většina z nich pak v podzemí.

s majiteli již několikrát o stavu objektu jedna-

odbor výstavby patrně s tím, že podá žalobu

lo. Firma SIMONA například tvrdí, že chátrající

k soudu na určení vlastníka lávek.

Na rozdíl od Krakova se v blízké době zřej-

Nový nákupní komplex by měl přivítat první návštěvníky v roce 2013. Uvnitř najdou obchody, služby i možnosti využití volného času

-tk-
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Zpravodajství

Invalidovna prochází částečnou opravou

Krátce
Stavební ruch v paláci Svět
Dlouhá léta chátrající palác Svět na Elsnicově náměstí se možná dočká obnovy.
V domě se před nedávnem objevili dělníci
s technikou, kteří vyvážejí suť. Všichni obyvatelé této oblasti Prahy 8 a milovníci historické architektury doufají, že se jedná o první
krok dlouho odkládané rekonstrukce.

Libeňští sokolové slavili 125 let
Libeňská sokolská jednota na konci listopadu oslavila 125 let od svého založení. Během
tělocvičné akademie, která se uskutečnila
v sokolovně vedle zámečku, vystoupilo více
než 150 cvičenců od dětí s rodiči až po věrnou gardu. Více informací o libeňské jednotě
a možnostech, jak se zapojit do její činnosti,
Karlínská Invalidovna, kterou během letošní-

Rada Městské části Praha 8 podpořila plán

ho dne Evropského kulturního dědictví navštívilo

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která by

více než dva tisíce lidí, je v posledních týdnech

tu chtěla vybudovat univerzitní kampus. V minu-

pod lešením. „Zchátralé průčelí Invalidovny za

losti již mělo o budovu zájem několik firem, aby

přísného dohledu památkářů získá opět svou

tam například zřídily luxusní hotel. „V souladu

původní podobu. V současnosti provádíme nové

s platnou legislativou bude objekt přednostně

omítky, budou vyměněna okna a opravou pro-

nabídnut k převodu ostatním organizačním slož-

jde také střecha. Rekonstrukce, kterou bychom

kám státu a státním organizacím. V případě, že

chtěli mít hotovou do konce roku, bude stát okolo

žádná z nich neprojeví zájem, předpokládá se,

20 milionů korun,” řekl ředitel Vojenského ústřed-

vzhledem k atraktivitě lokality, vypsání výběro-

ního archivu Josef Žikeš. Otázkou zůstává, jaké

vého řízení na zjištění zájemce o koupi,” informo-

využití bude mít Invalidovna poté, až se vojenské

val Jan Pejšek z tiskového oddělení ministerstva

archivy za několik let odstěhují.

obrany.

-pv-

najdete na webových stránkách www.sokolliben.cz.

-pv-

Setkání s politiky
Chcete

Čestná medaile. Místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková přebírá od ministra

se

setkat

se

senátorkou

a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí

obrany Martina Bartáka čestnou medaili za zásluhy o stát. Zástupkyně starosty byla hlavní ini-

od 31. srpna 2009, a to od 10.00 do 12.00

ciátorkou vzniku Pomníku Operaci Anthropoid, který byl poblíž „Heydrichovy zatáčky” v Libni

hodin a od 14.00 do 17.00 hod. v Libeň-

slavnostně odhalen letos v květnu.

ském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4,
tel.: 284 82 20 31.
Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou
občany

na

setkání,

které

se

uskuteční

16. prosince, v době od 16,00 do 18,00 hodin
na OV KSČM Praha 8, Světova 8, Libeň, tel.:
284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@kscm.cz,
net: www.praha8.kscm.cz.
ČSSD

zve

občany

do

svého

sídla

v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli
zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 15. prosince od 17.00 hod.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8
setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech
naší městské části. Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80
70 82 nebo pište na e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype kontakt „vilgus”.
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Zpravodajství, inzerce

Památkový dům se chlubí novotou
Národní památkový ústav ČR ve svém seznamu nejohroženějších památek Prahy ještě před rokem uváděl také
činžovní dům číslo popisné 156 na Karlínském náměstí. Dnes už však k tomu nemá jediný důvod.
Objekt,

který

značně

poškodily

povodně

v roce 2002, náležel do kategorie domů označených takzvaným písmenem C, což byly budovy
velkou vodou nejpoškozenější, a to i po statické
stránce. Statické zabezpečení proběhlo poměrně
brzy po povodni, na zásadní rekonstrukci však
dům čekal až do letošního roku. „Uskutečnila se
v souladu se zásadami památkové péče velmi
důkladně, při respektování skutečnosti, že jde
o zapsanou kulturní památku,” řekl zástupce

Fota: verpa

starosty Martin Roubíček.
Komplexní opravou prošly jak nebytové pro-

no později. Dlouhé roky působila v přízemních

story, tak byty. Poškozená okna byla nahrazena

nebytových prostorech Česká spořitelna, a to až

jejich věrnými kopiemi, byly doplněny i napří-

do povodní v roce 2002.

klad chybějící šambrány. Rovněž povodní poni-

Uvedenou rekonstrukcí MČ Praha 8 komplet-

čená vrata do průjezdu se dočkala své repliky,

ně dokončila obnovu po povodni všech domů jí

obnovena byla rovněž fasáda objektu.

svěřených do správy. „Nemalou měrou jsme při-

Uvedený tříposchoďový řadový obytný dům

spěli k faktu, že Karlín skutečně žije dál, ba co

byl původně jako dvouposchoďový postaven

víc, stala se z něj neustále se rozvíjející čtvrť,

Josefem Schmidkem v roce 1840. Fasáda prv-

kde se vkusně skloubí půvab staveb minulých

ních dvou pater je členěna pilastry, ve střední

století s novodobou architekturou současných
výrazových prostředků, a to často ve velmi úzké

části toskánskými polosloupy, které nesou kladí
a profilovanou římsu. Třetí patro bylo nastave-

Oprava respektovala zásady památkové péče

symbióze,” dodal místostarosta.

-vk-

(Placená inzerce)
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Doprava, inzerce

Lyčkovo náměstí je pro děti bezpečnější
Cesta dětí do mateřské a základní školy na
Lyčkově náměstí je již několik dní bezpečnější. Odbor dopravy Městské části Praha 8 a Policie České republiky totiž souhlasily s projektem
úpravy dopravního značení v prostoru před budovou karlínské školy.
Tato úprava spočívala ve vymezení úzkého koridoru litinovými sloupky při ulici Sovova a Kubova.
Zavedl se i jednosměrný příjezd ke škole ve směru od Sovovy ulice, hlavně se však před vstupy
do školy postavilo dopravně bezpečnostní zábradlí
v celkové délce 36 metrů. Toto zábradlí odděluje
děti čekající před budovou školy od projíždějících
vozidel. Pro případné zásobování školy je zábradlí
přerušené v místě, kde nejsou vstupy do budovy.
Protože v obytné zóně mohou občané využívat
celou vozovku, je pro řidiče povolena maximální
rychlost 20 kilometrů v hodině. Parkovat vozidla
se smí pouze na místech vyznačených jako parkoviště. V plné kompetenci městských strážníků
je tak pokutovat řidiče za nedodržování povolené
rychlosti a neoprávněné parkování vozidel.
Městská část Praha 8 již dříve bezpečnost dětí

Foto: Jan Prokop

na Lyčkově náměstí zvýšila tím, že prostor u obou
školních budov monitoruje kamerový systém. -jf-

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Před vchodem do budovy školy se nyní nachází dopravně bezpečnostní zábradlí
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Životní prostředí, pozvánky

Radnice se snaží řešit zimní úklid chodníků
V letošním roce začala platit novela zákona o pozemních komunikacích, podle které jsou za stav chodníků zodpovědní vlastníci, tedy ve většině případů obce, a ne majitelé přilehlé nemovitosti. Na území osmého pražského obvodu tak zůstává řada chodníků, na kterých nebude zimní údržba ze strany hlavního města Prahy prováděna.
Radnice osmé městské části podnikne veškeré

města nechat stát cedule, které informují obyva-

starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek. „Změ-

kroky, aby se pokusila zmírnit následky přírod-

tele Prahy o možném nebezpečí, anebo se pokusí

ny v zákoně začaly platit nedávno, nemáme nikdo

ních vlivů zimního období na schůdnost chodníků

situaci řešit svým vlastním způsobem.

žádné zkušenosti. Letošní zima ukáže a na jaře

a komunikací v celé své části, a to i na úsecích,

„Nerad slibuji něco, co nemohu splnit, ale že se

budeme po jejím vyhodnocení moudřejší. Doufám,

které patří hlavnímu městu Praha. Městské části

pokusíme negativní důsledky zimy alespoň zmírnit,

že obyvatelé naší městské části chápou danou situ-

mohou na území neuklizených chodníků hlavního

to slíbit občanům naší městské části mohu,” řekl

aci a budou shovívaví,” dodal Nosek.

-rw-

Přestěhované
hřiště v Libni.
Na základě požadavku místních obyvatel bylo na přelomu
října a listopadu 2009 přestěhováno hřiště na nároží ulic Františka
Kadlece a Karla Hlaváčka. Dětské
prvky byly v minulosti umístěny
v odlehlém parku, kde trpěly pod
náporem

vandalů,

narkomanů

a bezdomovců. Nyní stojí na písčitém podkladu mezi domy v místech, kde jsou neustále pod dohledem. Celý areál je oplocený a je
vybavený brankou. Přestěhování
herních prvků a oplocení hřiště
provedla firma Acton, která tuto
oblast spravuje pro jejího vlastníka
– hl. m. Prahu.

(Placená inzerce)

-jf-
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Životní prostředí, inzerce
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

PROSINEC 2009

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
22. 12.

Ke Stírce - Na Stírce
15. 12.

Kollárova
(mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
29. 12.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
22. 12.

Písečná – Na Šutce
31. 12.

U Slovanky – Dolejškova
30. 12.

Havlínova – Pohnertova
10. 12.

Pobřežní – Thámova
15. 12.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
17. 12.

Pekařova - Jestřebická
15. 12.
Valčíkova - Na Truhlářce
22. 12.
Velká Skála - K Haltýři
29. 12.

Libišská (parkoviště)
17. 12.

Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
9. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
31. 12.

Batličkova
16. 12.

Kubíkova – (u DD)
30. 12.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
10. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
30. 12.

Kurkova (parkoviště)
16. 12.

Pivovarnická
(proti domu č. 15)
29. 12.

V Nových Bohnicích - Bohnická
17. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
30. 12.

Dolákova – Hackerova - Kusého
31. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
15. 12.

V Mezihoří (U Plynojemu)
16. 12.

K Mlýnu – Drahaňská
10. 12.

Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
10. 12.

Kandertova - Lindnerova
22. 12.

Na Pěšinách - Pod Statky
30. 12.

Mlazická
17. 12.

Drahorádova
17. 12.

Nad Rokoskou - Kubišova
29. 12.

Trojská - Nad Trojou
10. 12.

Fořtova – Do Údolí
31. 12.

Lindavská
31. 12.

Petra Slezáka – Urxova
22. 12.
Pernerova – Sovova
29. 10.
Nekvasilova
(u Olympiku)
15. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
16. 12.
Modřínová - Javorová
16. 12.

Nad Rokoskou - U Hercovky
30. 12.
Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
16. 12.

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

Projekt „Bezpečná Osmička” nabírá tempo
S blížícím se koncem roku projekt „Bezpečná Osmička” zvyšuje rychlost. Z původně plánovaných devíti kamerových systémů na školních objektech se jich vybuduje šestnáct. Podle vyjádření zástupců odboru krizového
řízení je tento nárůst možný díky dotaci obdržené ze státního rozpočtu.
„Snažíme se hledat možnosti

rové systémy již v provozu, jejich

financování i mimo rozpočet měst-

instalace výrazně omezila pohyb

ské části, protože věříme, že i jiné

nežádoucích osob ve školních are-

zdroje jsou pro tento projekt reál-

álech a zvýšila bezpečnost v jejich

ně dosažitelné. S těmito možnost-

okolí.

mi je samozřejmě spojené velké

Kamerové systémy budou do

množství úřednické práce navíc,

konce roku vybudovány i na Geron-

ale jejich přínos je, pominu-li, že

tologickém centru v Šimůnkově

nezatěžují rozpočet městské čás-

ulici, a také v jeho pobočce v ulici

ti, obrovský. Díky těmto prostřed-

Benákova. Tato centra jsou součás-

kům uděláme o mnoho více,” sdělil

tí další etapy projektu „Bezpečná

vedoucí odboru krizového řízení

Osmička”, která není soustředěna

Libor Paulus.

na školní objekty a týká se bezpeč-

Již v říjnu byly uvedeny do provozu kamerové systémy v MŠ

nosti v oblastech sociálních a zdravotnických služeb.

Korycanská a Speciální MŠ pro děti

Nedílnou součástí pokračování

zdravotně oslabené. Začátkem lis-

projektu je i spolupráce s Magistrá-

topadu následovala ZŠ Burešova

tem hl. města Prahy při rozšiřování

Kamery nově hlídají i areál mateřské školy v Libčické ulici

a po ní MŠ Libčická. Do konce roku

městského kamerového systému,

bude dokončeno a uvedeno do pro-

kde jsou kamerové systémy insta-

Spolupráce s Policií ČR a městskými

„community policing” pak završuje

vozu 11 kamerových systémů na

lovány podle potřeb městské části

strážníky v podobě bezpečnostních

snahu radnice o ucelený koncept

školních objektech. Podle vyjád-

k zajištění problematických míst

akcí, poradenství policie v úřed-

bezpečnostního systému v osmé

ření ředitelů škol, kde jsou kame-

z hlediska prevence kriminality.

ních hodinách a podpory programu

městské části.

-jf-

Strážníci o Vánocích dohlédnou na podvodníky
Vánoce s sebou nepřinášejí jen rozsvícené

pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož

stromečky, štědrovečerního kapra nebo dárečky.

kompetence bezpečnost v hlavním městě spa-

Ve sváteční době ožívají také různí podvodníčci

dá. Dodal, že v době před Vánoci budou v centru

a kapsáři. O to, aby advent nezkazili, se postarají

města v pohotovosti mobilní stanoviště i hlídkový

strážníci Prahy 8.

útvar, který se zaměřuje na podzemní dráhu.

Problémy jsou podle vrchního komisaře Měst-

Opatrnost je na místě i při nákupu pyrotechniky.

ské policie v Praze 8 Josefa Skalky hlavně s dotěr-

Lidé by ji neměli pořizovat u stánků, ale v kamen-

nými a neodbytnými obchodníky pochůzkáři,

ných obchodech. Vždy by také měl být přiložen

kteří vnucují procházejícím své zboží. „Strážní-

návod k použití a označena kategorie nebezpeč-

ci se zaměří na problematické lokality, jako je

nosti. První třída je prodejná bez omezení věku,

například autobusové nádraží Florenc nebo okolí

ale i v tomto případě by dítě mělo umět přečíst

velkých obchodních domů, kde je největší kon-

návod k obsluze a také mu porozumět. Pyro-

centrace lidí. Kontrolovat budeme kromě nedo-

techniku II. třídy lze pořídit až od osmnácti let,

voleného pochůzkového prodeje na veřejných

ani rodiče by mladším potomkům neměli takové
výrobky kupovat. Pyrotechnika III. a IV. třídy již

místech i prodej zábavní pyrotechniky nebo stánkaře,” informoval Skalka. Upozornil, že problémy

by se měli chovat opatrně a pozorně. „Především

patří pouze do rukou profesionálů a je neprodej-

s dotěrnými obchodníky pochůzkáři nebo bezdo-

by lidé měli dávat větší pozor na své peněženky,

ná bez příslušného povolení. Pokud pyrotechnika

movci bývají také v okolí metra Palmovka, Koby-

zejména v místech, kde se shlukují a dochází ke

nevybuchne, neměli by se ji lidé rozhodně pokou-

lisy nebo Ládví a lidé by na těchto místech měli

tlačenicím, ve kterých mají kapsáři přímo ideální

šet opět zapálit nebo rozebrat. Špatné skladování

být o to více opatrní. Přísnější budou v období

podmínky. Lépe je i v nákupním shonu sledovat,

a vlhkost může zpomalit dobu výbuchu. Pokud

adventu hlídky i při dohlížení na dodržování záka-

co se děje v bezprostředním okolí. V žádném

není v návodu napsáno jinak, doporučuje se půl

zu prodeje alkoholu dětem a mladistvým.

případě také není dobré nechávat ve vozidlech

hodiny vyčkat a následně pyrotechniku vložit do

zavazadla a cenné věci,” doporučil náměstek

nádoby s vodou.

Prevence krádeží ale začíná u samotných lidí, ti

-vk-
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ZÁPISNÍK POLICISTY

bě a Kašparovo náměstí pomo-

přičemž využil skutečnosti, že tam

cí šroubováku pokusil vloupat do

v předchozí době pracoval. V pro-

zaparkovaných tří vozidel. Jednalo

dejně následně odcizil stravenky

se o vozidla Rover 214, Fiat Tempra

v celkové hodnotě 54 tisíc korun.

a Škoda Octavia. Ačkoliv z vozidel

Muž byl ještě v řeznictví zadržen

Skoro šest promilí nevadilo

ně z místa utekl. Hlídka policie

nic neodcizil, na vozidlech způsobil

hlídkou policie. Případ si převzala

Těsně před půlnocí 8. listopadu

podezřelého muže zajistila v 4.20

škodu minimálně osm tisíc korun.

služba kriminální policie a vyšetřo-

hlídka policie v ulici Na Žertvách

hodin v nedaleké ulici U Synagogy.

Svého skutku se dopustil přesto,

vání. Proti muži bylo zahájeno trest-

kontrolovala

při

S ohledem na výši škody, která činí

že byl v posledních třech letech

ní stíhání.

řízení osobního vozidla. Při decho-

tři tisíce korun, bude mladík své

za takový čin odsouzen. Případ si

vé zkoušce provedené přístrojem

jednání vysvětlovat v přestupko-

převzala

Drager policisté dotyčnému namě-

vém řízení.

cie a vyšetřování, která proti muži

33letého

muže

řili hodnotu 2,60 promile alkoholu
v dechu. Z následně provedeného
lékařského

vyšetření

spojeného

Služba

kriminální

poli-

zahájila trestní stíhání.

Bez vykrádání aut
zřejmě nemůže žít

V řeznictví kradl stravenky

s odběrem krve byla zjištěna hodnota

Hlídka policie 13. listopadu kolem

Opět pod vlivem alkoholu se

2,90 promile alkoholu v krvi. Pří-

druhé noční hodiny zadržela muže,

5. listopadu kolem 21. hodiny 45letý

pad byl vyřešen ve zkráceném

který se v ulicích Krejčího, Na Korá-

muž vloupal do řeznictví v Praze 8,

přípravném řízení a předán státnímu zástupci k podání návrhu na
potrestání.
Ještě

větší

hodnotu

naměřili

policisté v ulici Zhořelecká muži,
který řídil osobní motorové vozidlo
ve směru k ulici Feřtekova. Vozidlo
řídil 65letý „pilot”, u kterého byla
orientační

dechovou

zkouškou

-tk-

Policejní rádce
Na naši výzvu k občanům, aby zasílali náměty pro

 pokud je osoba moc blízko, dveře neotvírejte

policejního rádce, jak se zachovat v určitých situ-

a raději počkejte, až přejde,

acích, zareagovala předsedkyně jednoho nejmeno-

 neznámého člověka vůbec do domu nevpouštějte,

vaného bytového družstva v souvislosti s násilným

pokud je to nájemník, má klíče vlastní, pokud bude

trestným činem. Otázka zněla: Jak se zachovat

říkat, že jde za někým z domu, nechť si na konkrét-

v situacích, kdy máme pocit, že nás někdo sleduje,

ního člověka zazvoní na domovních zvoncích,

a předejít možnému útoku ze strany pachatele při

naměřena hodnota 3,05 promile

 v žádném případě nevstupujte s cizí osobou do

vstupu do domu popřípadě ve výtahu? Pokusím se

výtahu, raději jděte po schodech,

alkoholu v dechu. Při lékařském

uvést alespoň základní pravidla:

 zavolejte policii, snažte se mít telefonní číslo na

vyšetření byla naměřena hodno-

 v dopravním prostředku seďte co nejblíže k řidiči,

policii v seznamu tak, aby bylo hned přístupné,

ta 5,63 promile alkoholu v dechu.

 při čekání na dopravní prostředek se zdržujte pod

popřípadě aby bylo v předvolených číslech přístup-

I tento případ byl vyřešen v rámci

světlem a pokud možno u ostatních cestujících,

ných na jeden stisk tlačítka,

zkráceného přípravného řízení.

 při pocitu, že vás někdo sleduje, se vyhýbejte neo-

 pokud dotyčný zaútočí, můžete připravené klíče

světleným a rizikovým místům, jako jsou parky, par-

využít jako obrannou zbraň, zároveň se snažte vyvo-

koviště, podchody apod.,

lat rozruch a upoutat něčí pozornost hlasitým křiče-

Těsně před šestou hodinou odpo-

 pokud to lze, domluvte se se svým známým, aby na

ním, zvoněním na domovní zvonky a podobně.

lední 27. listopadu byla hlídka policie

vás čekal na zastávce dopravního prostředku, odkud

Toto je výběr těch nejzákladnějších preventivních

vyslána do prodejny v ulici U Libeň-

můžete jít spolu, nebo aby čekal u domu, nebo se

opatření. Pevně věřím, že vám budou nápomocny

ského

nechte svým známým k domu doprovodit,

a nestanete se obětí trestného činu. Služba policie

 vyhledejte místa, kde se nachází více lidí, napří-

je služba veřejnosti. Kriminalita není jen věcí poli-

klad zajděte do obchodu nebo do baru či restaurace

cie. Naopak policie se snaží zapojit veřejnost do

a vyčkejte až osoba přejde,

policejní práce takovým způsobem, aby se zvýšila

 když se poblíž nachází jiná osoba, předstírejte, že

její efektivita, a zapojit policistu do veřejného života

Pomočil sušenky

pivovaru.

Tam

zadržela

32letého muže, který se pod vlivem
své opilosti na místě veřejnosti přístupném dopustil hrubé neslušnosti
tím, že pomočil a znehodnotil kartony sušenek a tyčinek různých
druhů v celkovém počtu 1158 kusů,
čímž způsobil škodu ve výši skoro
osm tisíc korun. Po převzetí případu
Službou kriminální policie a vyšetřování bylo proti muži zahájeno
trestní stíhání.

Rozbil barové okno

jde o vašeho známého, člověk, který vás sleduje, od

v takové míře, aby se zvýšila jeho prestiž. Policejní

dalšího úmyslu upustí a naopak oslovená osoba vaše

práce orientovaná na službu veřejnosti nenahrazuje

jednání pochopí,

standardní práci policie na základních útvarech, ale

 pokud nosíte obranné prostředky, mějte je připra-

doplňuje ji a významně usnadňuje. Budu potěšen,

vené v kapse a v případě ohrožení je použijte, nosit

pokud se na mě obrátíte s tím, že vám výše uvede-

je v kabelce či batohu je netaktické, neboť nebu-

né rady pomohly, a s vaším souhlasem můžeme váš

dete mít čas prostředek v kabelce či batohu najít

příběh na těchto stránkách popsat.

a následně jej použít. Je dobré připomenout, abyste
se při pořizování obranného prostředku seznámili se

Kolektiv MOP Libeň vám přeje hezké prožití

způsobem jeho použití,

vánočních svátků, příjemnou náladu nejen o Štědrém večeru, ale po celé Vánoce.

V ulici Na Žertvách 10 opilý

 při příchodu k domu mějte klíče připravené, stanete

22letý mladík rozbil ve čtyři hodiny

se snadným terčem, pokud budete v kabelce hledat

ranní okno tamního baru a násled-

klíče, dveře za sebou rychle zavřete a zamkněte,

npor. Zdeněk Pohunek
zástupce vedoucího MOP Libeň

Osmička
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Bezpečnost, inzerce
Vedoucí oddělení
Jiří Vospěl

MÍSTNÍ ODDĚLENÍ
POLICIE ČR

se představují
Ďáblické policisty čeká
již brzy stěhování
Policisty, kteří mají na starosti Ďáblice, Březiněves a „osmičkovou” část Střížkova, čeká již

dech, kdy lidé sami zloděje lákají ponecháváním

Policisté rovněž musejí častěji řešit krádeže zařízení při výstavbě domů hlavně v Ďáblicích. I tak

cenných předmětů uvnitř vozu.

v příštím roce stěhování na novou adresu. Obča-

Mimo to se také začaly více objevovat případy

se Vospěl domnívá, že území, které jeho odděle-

né je nyní mohou najít v areálu Mateřské školy

okrádání seniorů poté, co si na poště vyzvednou

ní spravuje, patří mezi nejbezpečnější v hlavním

Bojasova, za několik měsíců pak již v Rajmonově

důchod. „Tito lapkové si takovou osobu vytypu-

městě, i když pochopitelně stále je co zlepšovat,

ulici poblíž stanice metra Ládví. „Současné sídlo

jí a po jejím odchodu z pošty většinou navážou

a přispívat tak k ještě větší bezpečnosti občanů.

zdaleka neodpovídá potřebám nejen našim, ale

kontakt a nějakým způsobem odvedou pozor-

Kromě běžné policejní činnosti se ďábličtí strážci

ani občanů. Nové zázemí tak jako ostatní policejní

nost,” informoval Vospěl. Podle něj se jim napří-

zákona zaměřují i na komunikaci s mládeží, a to

služebny v Praze 8 nabídne například recepci,” řekl

klad „náhodně” rozsypou drobné, ochotný senior

třeba i s nejmenšími. Například navštěvují mateř-

vedoucí oddělení npor. Bc. Jiří Vospěl.

je začne pomáhat sbírat a zloději právě tuto chvíli

ské školy a seznamují děti s tím, co obnáší policejní

Tak jako v jiných hustě obydlených oblastech

využijí k okradení. „Rád bych alespoň touto cestou

práce. Také se účastní projektu Bezpečná Osmič-

musejí i ďábličtí policisté nejčastěji řešit krimi-

seniory před nebezpečím varoval. Víme o něm, ale

ka. S kolegy z kobyliského a bohnického odděle-

nalitu související s motorovými vozidly. Nejvíce

je samozřejmě nemožné být úplně všude,” doplnil

ní připravují dopravně-bezpečnostní akce, které

se jedná o vloupání do aut, a to hlavně v přípa-

vedoucí.

nesou své ovoce v podobě nalezených hledaných
vozidel a osob. Tvrdou ruku zákona v poslední
době pociťují milovníci alkoholu, kteří neváhají pod
vlivem řídit motorová vozidla a proti nimž využívají
příslušníci policie speciální zahraniční elektronický
scanovací systém, který tyto „dobráky” bezpečně
odhalí.
Ve služebně v Bojasově ulici slouží nyní
33 vesměs mladých policistů, tabulkově jich má
být o pět více.

-jf-

Kontakt:
Místní oddělení Policie ČR Ďáblice
Bojasova 1242/1, 182 00 Praha 8
telefon: 974 858 740
Foto: verpa
Současné prostory v Bojasově ulici nevyhovují nejen policistům, ale ani občanům

e-mail: p3mopdab@mvcr.cz
Územní působnost:
Ďáblice, Březiněves, Střížkov

(Placená inzerce)
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Fórum

Patří takzvané psí louky k rozvoji města?
Za budování psích luk se radnice nemusí stydět
Veřejné plochy jsou místem zvýšeného zájmu. Každý z nás se po nich pohybuje, každý z nás se na ně dívá,
každý z nás má názor, jak je využít. A někdo je přesvědčen, že jedině ten jeho názor je správný, ostatní se mýlí,
možná jsou i hlupáci, zabedněnci, ignoranti. Já takového přesvědčení nejsem, ale dovolím si vám předložit
základní myšlenku, na které se shodla ODS Praha 8, myšlenku která se jako červená nit táhla celým volebním
programem ODS Praha 8, se kterým jsme v roce 2006 vyhráli komunální volby.
Myšlenku, kterou pocti-

svoboda druhého.” A tak může docházet mezi

v Bohnicích. Dětské hřiště, sportoviště pro nác-

vě realizujeme při každo-

skupinami k třecím plochám v „boji” a využívá-

tileté a psí louka, každý si zde nalezne svoje

denní práci na radnici,

ní veřejně přístupných míst. Proto se usmívám

místečko bez toho, aby vadil ostatním, a bez

když plníme své voleb-

a nechápavě kroutím hlavou nad kritiky budo-

toho, aby byl obtěžován. Přijde nám to rozum-

ní sliby, které jsme dali

vání psích hřišť, ploch a luk. Copak si tito kritici

né, logické. Úspěch to má obrovský, z jiných

vám, občanům Prahy 8.

neuvědomují, že psí louka se nebuduje na úkor

míst se už hlásí občané a žádají o podobné pro-

Ta myšlenka zní: „Každá

dětského hřiště, sportoviště, parku, ale naopak

jekty ve svém okolí. Tam, kde to jde, se samo-

skupina občanů by měla mít možnost najít si na

psí louka usnadňuje a zkvalitňuje využití tako-

zřejmě snažíme, v závislosti na množství našich

veřejných prostranstvích své místo.” Tím slův-

vých míst? Majitelé psíka tak už nemusí obchá-

finančních prostředků, vyhovět.

kem „každá” mám samozřejmě na mysli každou

zet kolem hřiště, posedávat v parku a mít své-

ODS Praha 8 na radnici naslouchá občanům

legální, jiné občany neobtěžující, na veřejnost

ho psa na krátkém vodítku, anebo bez něj být

a hlavně plní svoje sliby a já už dnes mohu slí-

patřící aktivitu. A ať se to někomu líbí, nebo

vystaveni riziku konfliktu. Mají své místo, kde

bit, že směr, který jsme ukázali v tomto volením

ne, vlastnictví psa a procházky s ním patří mezi

pes nikomu nevadí, naopak kde je vítán, a sou-

období, neopustím. Namísto megalomanských

takové činnosti. Vy, kteří kritizujete vlastnictví

časně ti, jimž psi vadí a kteří chtějí v parku sedět

projektů sázení stromů, namísto velkolepých akcí

psa ve městě, si uvědomte, že pro děti je pes

bez pohledu na čtyřnohé miláčky svých sousedů,

nová hřiště a sportoviště. To je politika, za kte-

kamarádem, pro dospělé zálibou a pro seniory

by také mohli mít radost. Pes, který je na psí

rou se nemusím stydět, a současně je to politika,

někdy i aktivitou, která jim umožňuje smyslu-

louce, není v blízkém parku nebo na hřišti.

která prospívá místu, kde chci i nadále žít. To je

Naším cílem je, aby postupně vznikala mís-

plně trávit čas mezi přáteli.
„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná

ta, jako je například v Katovické ulici na sídlišti

politika, která prospívá Městské části Praha 8.
Josef Nosek, starosta MČ Praha 8 za ODS

Na sídlištích už nejsou vhodné pozemky
„Pejskaři” versus ostatní obyvatelé. Na toto téma bylo napsáno mnoho článků s různými vyzněními. Určující je,
zda máte, či nemáte doma psa.
se

Prahy 8 je umístěn velmi vhodně a na snad-

tyto specifické skupiny obyvatel tyto prostory

v tomto volebním obdo-

Vedení

Prahy

8

no přístupném místě. Otázkou je, že mohl být

nenavštěvují.

bí vrhlo na rekonstrukce

menší, neboť při vzniku trasy Jižní spojka–Pal-

Přestože se v posledních letech vylepšila situ-

anebo

obnovu

dětských

movka se bude muset zmenšit a občanům Pra-

ace se zásobováním míst koši na psí exkremen-

hřišť.

Moudře

rozhodlo

hy 8, kteří si na tento výběh neboli psí louku

ty, je potřeba v tomto ohledu přidat. Radnice

o tom, že na tato místa by

zvykli, se zmenšení nebude líbit.

neměli mít přístup pouze

Nové psí louky na sídlišti v Bohnicích již tak

má v tuto chvíli prostředky na to, aby těchto
košů na sídlištích výrazně přibylo. Dle mého

psí miláčci řady občanů. Proto se také většina

ideální nejsou. K jejich umístění je z větší části

názoru by stálo za uvážení zřídit několik košů

dětských hřišť oplocuje. Ale vynořil se problém.

sídliště daleko. Při ranní procházce se psem se

s pytlíky na psí exkrementy a po průzkumu

„Pejskařů” je hodně a jsou samozřejmě i mezi

do těchto prostor z časových důvodů moc obča-

jejich naplněnosti v různých místech je pak

zastupiteli. Co s tím? Radnice to vyřešila zři-

nů nedostane. Bohužel stejné je to i v odpoled-

možné zřídit další.

zováním několika výběhů pro psy. Celý projekt

ních hodinách. Přesto však návštěvníky mají.

Ovšem jak to tak bývá, jen zřízení košů není

nazvala „Psí louky”. Téma tohoto měsíčního fóra

Navštěvují je většinou senioři, kteří mají dost

možné. Důležitá je osvěta a bohužel i represe.

je zhodnocení této činnosti. Dovolte mi tedy říci

času. Je však otázkou, jestli to je to, co chtěla

Po zřízení košů je nutné vyzvat městskou policii,

svůj názor k těmto psím loukám.

radnice učinit.

ať věnuje větší pozornost odklízení psích exkre-

První a největší psí louka se objevila již před

Myslím, že na sídlištích nejsou v tuto chvíli

mentů a pokutuje majitele psů. Jako osvěta by

několika lety v blízkosti radnice Prahy 8, takzva-

vhodné pozemky, které by se takto daly využí-

mohla posloužit spolupráce se školami, v rámci

ného bílého domu a Grabovy vily. Tento výběh

vat. Je potřeba se tedy zamyslet, jestli budovat

jejich vyučování.

je pěkný a splňuje svůj účel, neboť v této části

podobná centra pro skupiny obyvatel, když pak

Zdeněk Ševčík, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD
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Psí louky – proč ne?
Pohled na svět očima zastupitelů Strany zelených stojí většinou v opozici k vizím v Praze vládnoucí ODS. Máme
odlišnou představu o využití území Rohanského ostrova, o budoucnosti zahrádkářských kolonií nebo o trase silničního obchvatu Prahy. Nesouhlasíme s představou města jako automatu na peníze a ulicemi jako koridory pro
automobily. V případě dětských a dorosteneckých hřišť a psích luk však má vedení radnice naší podporu.
V milionové Praze žije

Obec má povinnost přihlížet k zájmům a potře-

V minulosti většina radnic investovala své

téměř sto tisíc přihláše-

bám svých občanů a vytvářet podmínky pro

peníze pouze do hřišť pro malé děti. Na vlast-

ných psů a další desítky

jejich uspokojení. Pokud vedení města volný

ní rodině však vidím, že věk, kdy dítě nadchne

tisíc zvířat, která nemají

pohyb psů v ulicích a parcích zakazuje, mělo

domeček se skluzavkou, houpačka a pískoviště,

známku. Psi se mohou po

by současně jejich majitelům poskytnout místo,

rychle přejde. V dalším období života se (v ide-

veřejných prostranstvích,

kde toto omezení neplatí.

álním případě) probudí touha po míčových

která

jsou

ze

zákona

Oceňuji fakt, že psí louky v Praze 8 nejsou

hrách, snaha vyskočit nejdál a nejvýše, chuť

komunikacemi, pohybovat pouze na vodítku.

řešeny jen jako „oplocený trávník”, ale že jsou

dokazovat sobě i druhým své fyzické schopnos-

Také v pražské veřejné zeleni je volné pobíhání

zde instalovány herní prvky, překážky, kameny

ti. A pro takové zájmy se hřiště pro školkové

psů zakázáno.

a lavičky. Také zde vysazené stromy za nějaký

děti nehodí.

Jako otec malých dětí s tímto omezením sou-

čas vytvoří příjemné prostředí, které bude maji-

Velmi správným trendem je vytváření „her-

hlasím. Není mi příjemné, když proti mně při

tele psů (a dost možná nejen je) lákat k náv-

ních hnízd”, kde na samostatných oddělených

procházce v parku vyrazí smečka rozdivočených

štěvě.

hřištích najdou prostor pro zábavu jak malí,

vlčáků, a mám z nich strach i tehdy, když na

Za rozumný krok považuji seskupování více

tak velcí. Součástí takových míst mohou být

mě jejich majitel volá, že „ještě nikdy nikoho

hřišť – včetně psích luk – do jedné oblasti. Každé

i psí louky. Takto získají různé skupiny obyva-

nekousli”. Na druhou stranu uznávám touhu

město je domovem pro různé věkové a sociální

tel včetně majitelů psů možnost pestrého pro-

většiny psích plemen proběhnout se bez košíku

skupiny. Jsou zde malé děti, dospívající mládež,

žití volného času bez toho, aby se navzájem

a vodítka.

dospělí i senioři. Všichni mají nějakou předsta-

obtěžovali nebo ohrožovali.

Psí

louky

jsou

rozumným,

dostupným

a poměrně levným řešením tohoto problému.

vu o využití volného času, a co vyhovuje jedné
skupině, to nemusí být dobré pro druhou.

Petr Vilgus,
zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Zkusme vytypovat další možné lokality
Když před několika lety padlo rozhodnutí upravit prostranství mezi takzvaným bílým domem a Grabovou vilou
na libeňskou psí louku, netušil jsem, jaký to vezme konec. Viděl jsem jen prostor určený pro volné pobíhání psů,
který v oblasti Libně chyběl.
Psí louka však začala
plnit i další funkce. Stala se místem pro společenské akce, které mají
tradici. V květnu letošního roku se konal již
4. ročník Psího dne v Praze 8 s doprovodnou soutěží „Osmičkový voříšek”. Lidé se zde začali scházet ne pouze proto,
že venčí své mazlíčky, ale i aby si popovídali,
vyměnili zkušenosti, podělili se o své starosti.
Dokonce má libeňská psí louka svou internetovou stránku (www.louka.estranky.cz). Podrobnosti o životě na psí louce může každý zájemce

Foto: Jan Prokop

také nalézt na internetové stránce Prahy 8 nebo
v časopise naší městské části Osmička.

ukázala, že psí louky své místo v rozvoji území

Takže na závěr, jsem pro další typování loka-

Libeň má už i své následovníky v Katovické

jednoznačně mají. Jde o místa, kde se mohou

lit, kde bude možno zřídit „psí louku”. Prostor

a v Ústavní ulici na bohnickém sídlišti. Urči-

setkávat lidé mající stejného koníčka, kde je

máme v návrhu nového územního plánu.

tě nezůstane jen u těchto lokalit. Doba, která

prostor pro naše mazlíčky. Nezanedbatelná je

uplynula od zřízení libeňské psí louky, jasně

i jejich funkce pro čistotu našeho okolí.

Cyril Čapka,
zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
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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 Tatouškové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS
Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP–prosinec 2009
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní Svobodová)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí a pokročilí,
s pí. Paulusovou
12 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat na výše
uvedeném tel. č.
ÚTERÝ
9 – 10 Anglický jazyk konverzační metodou „falešní
začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Anglický jazyk konverzační metodou
„pokročilí” (s p. Ing. Vondráčkem)
11 – 12 Anglický jazyk konverzační metodou „úplní
začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
10 – 15 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
STŘEDA
9 – 14 Přístup na internet
9 – 10 Trénink paměti I. (s ergoterapeutkou,
pí. Bc. Novotná)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví+taneční
zahřátí uzpůsobené možnostem seniorů (prvky
z taoismu,jógy, 7 tibeťanů) (vede pí. Ing. Kovařínská)
10 – 11 Trénink paměti II. (s ergoterapeut., pí.Bc. Novotná)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
13 – 15 Klub společenských her
(s ergoterapeutkou, pí. Bc. Novotná)
13 – 14 Německý jazyk pro radost – začátečníci
(s pí. Šimonovskou)
14 – 15 Německý jazyk pro radost – pokročilí
(s pí. Šimonovskou)
14 – 16 Školička PC a internetu – pro začátečníky
a mírně pokročilí (s pí.RNDr. Tomkovou)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (pí. Bc. Novotná)
ČTVRTEK
8 – 12 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
a pokročilí (s p. Ing. Mrkvičkou)

paměť

poradny

kluby

12 – 14 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
a pokročilí (s pí. Vávrovou)
13.30 – 15 Literární kroužek s panem Kyznarem, každý
lichý týden
15 – 17 Školička PC a internetu – začátečníci a mírně
pokročilí (s paní Smitkovou)
15.30 – 18 Podvečerní tvořivé dýchánky při čaji a hudbě
se slečnou Fialovou
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní
Svobodová)
9 – 13 Přístup na internet
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
(programy paní ředitelky PhDr. Holé
mimo 1. pátku v měsíci)
Na školičky PC, právní poradnu, jazyky a středeční
posilování paměti s pí. Novotnou je nutné se předem
objednat. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb,
Bulovka 1462/10
Centrum aktivizačních programů
Burešova 1151/12, Praha 8
Vás zve na

VÝSTAVU BETLÉMU Z MODURITU
PANA ZDEŇKA KLÍMY
a
VÝSTAVU PLETENÉHO BETLÉMU
PANÍ MILOSLAVY KOVÁŘOVÉ
která se koná od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2009
Přijďte se podívat…
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Speciální nabídka

Burza seniorů - PROSINEC 2009

10. 12. od 14. 00 - Beseda s páterem Brtníkem – O adventu a vánoční době
17. 12. 9 – 14.00 - Vánoční setkání - čekají Vás předvánoční
dílničky, kde si můžete vytvořit vánoční předměty, které udělají
radost Vám nebo Vašim blízkým, drobné pohoštění a sváteční
nálada, akce proběhne v klubu seniorů, Burešova 1151/12,
v přízemí, těšíme se na Vás
21. 12. od 13.00 - Zpívání koled s paní Beranovou,
s hudebním doprovodem (casio, nebo harmonikou)
29. 12. od 13.00 – Cestopisné setkání u šálku kávy –
O adventu a slavnostech příchodu Nového roku v zahraničí,
povídání s paní Engelovou

8. 12. ÚTERÝ
Výtvarná dílna. 13.00 – 16.00 hod. Slaměné staročeské
ozdoby. Pomůcky: jehla, nitě, korálky. Pod vedením Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.

PO CELÝ MĚSÍC PROSINEC BUDE PROBÍHAT VÝSTAVA
BETLÉMU Z MODURITU PANA Z. KLÍMY A PLETENÉHO
BETLÉMU PANÍ M. KOVÁŘOVÉ.

Připravujeme na LEDEN
4. 1. – Společná návštěva vánoční výstavy (Betlémy, staré
hračky a vánoční ozdoby) v Senátu a prohlídka Senátu s průvodcem, sraz před budovou Domova s pečovatelskou službou,
Burešova 1151/12 v 12.50, vede pí. Kyselová, zájemci, hlaste
se předem u pí. Tatouškové na tel. č. 283 881 848!!!
7. 1. od 14.00 – Beseda s páterem Brtníkem – S nadějí do
nového roku
14. 1. od 10.00 – Tatranský národní park - přednáška
z cyklu Člověk, krajina a příroda, vede RNDr. Štulc, přednáška
s videoprojekcí
19. 1. od 13.00 – Drátované čtyřlístky – Tvoření s paní
Vávrovou – pro štěstí v novém roce

Jaký byl den otevřených dveří?
Přivítali jsme mnoho návštěvníků, kteří měli
možnost nahlédnout do „naší kuchyně”, kde
pro seniory připravujeme a realizujeme zajímavé programy, výuku, přednášky a kreativní tvoření. Den otevřených dveří zahájila ředitelka Obvodního
ústavu sociálně-zdravotnických služeb Miroslava Holá.
Dnem otevřených dveří seniory prováděli nejen naši pracovníci,
ale také milí dobrovolníci. Proběhla ukázka tvorby Zdeňka Klímy
s jeho figurkami z moduritu, prezentace textilní techniky patchwork a předvedení činnosti ze setkávání s arteterapií. Po celý
den byly k dispozici informační letáky a také malé občerstvení.
„Náš Den” navštívila i místostarostka Vladimíra Ludková a také
naši sponzoři z Immunie v Karlíně. Tímto dnem začala zároveň
v Centru aktivizačních programů výstava obrazů Zdeňka Šimonovského, která je ke zhlédnutí až do konce listopadu.
Návštěvníci se v průběhu dne dotazovali zejména na kurzy
cizích jazyků a PC, trénink paměti, pohybové aktivity i bezplatné poradenství, ale zajímali se i o naše jednorázové programy.
Časté dotazy na provoz CAP byly velmi pestré a inspirovaly nás
k novým nápadům.
Věříme, že všichni, kteří den otevřených dveří navštívili, byli
spokojeni a rádi k nám zavítají i jindy. Milí senioři, přijďte, jste
vítáni, dveře pro Vás máme stále otevřené…

Vaše CAP

15. 12. ÚTERÝ
Babinec. Vánoční posezení ve 13.00 hod.
17. 12. ČTVRTEK
Vycházka. Staré Ďáblice. Se sladkým zakončením
v cukrárně. Sraz: ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví
– u fontány. Pod vedením Ivy Hubené
20. 12. NEDĚLE
Vycházka. Staré Ďáblice. Se sladkým zakončením
v cukrárně. Sraz: ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví
– u fontány. Pod vedením Ivy Hubené
20. 12. NEDĚLE
Vycházka. Starobohnické vánoční těšení. Sraz: ve 12.00
hod. autobusová zastávka Kobylisy číslo autobusu 200 - směr
Bohnice. Pod vedením Věry Dvořákové
BOWLING
Pondělky: 7. 12., 14. 12. Sraz ve 13.55 před hernou (ve
14.00 již začíná hra) herna Ládví
ANGLIČTINA
2 kurzy:
1. Konverzace pro mírně pokročilé.
Zahájení: v pondělí 11.1. 2010, 9.30 – 11.00 hod.
2. Konverzace pro středně pokročilé
Zahájení: v čtvrtek 14.1. 2010, 9.30 – 11.00 hod.
Lektor: Mgr. Jarmila Tichá, (20 lekcí) – 600,- Kč
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8
Kontakt: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8,
tel.: 286 88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 725 00 84 07, paní
Hubená, tel.: 737 35 39 42, spojení: BUS 136, st. Šimůnkova.
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

CEREBRUM, to je poradenství pro občany
po poškození mozku a jejich rodiny
Vzhledem k tomu, že se na naše
sdružení

často

obracejí

rodinní

ergoterapeuté,
sociální

fyzioterapeuté,

pracovníci,

logopedi…)

bilitaci a vůbec nějaké aktivitě.

Další velice častou je i otázka

V poradenství pomáháme určo-

„jak zvládat agresi”, která je v něk-

příslušníci či občané po poško-

či pracovníci CEREBRA. V rámci

vat

motiva-

terých případech symptomem po

zení mozku s žádostmi o radu či

emailové poradny a e-poradny

ce a zkoušíme hledat možnosti

poškození mozku. Zkoumáme způ-

podporu, rozšířili jsme nabídku

se nejčastěji setkáváme s dotazy

a způsoby, jak člověka po poško-

soby zvládání jednotlivých situací,

námi poskytovaného poradenství.

týkajícími se služeb po poško-

zení mozku motivovat. Důležité

které agresi vyvolávají, a zjišťuje-

Stále nabízíme možnost emailo-

zení mozku, rehabilitace, obtíží

je, aby se vnější motivace postu-

me způsoby, jak se v jednotlivých

vého poradenství a telefonických

v oblasti fyzických a smyslových

pem času měnila na vnitřní a aby

situacích zachovat. Součástí pora-

konzultací, ale navíc poskytuje-

deficitů,

byla nenásilná.

denství může být i nácvik relaxa-

me

funkcí, emocí a chování.

psychologické

poradenství

poruch

kognitivních
Rodin-

jednotlivé

faktory

Dalším velice častým problé-

ce.

a e-poradnu/fórum na webových

ným

po

mem je únava u pečujících osob

stránkách CEREBRA.

poškození mozku dále nabízíme

a pocit že „nejsem schopný/á

zdarma. V případě zájmu o osobní

www.

možnost individuálních poraden-

zvládat náročné situace”, které

poradenství se můžete objednat

po

ských konzultací s psycholožkou

přináší péče o blízkého po poško-

na telefonním čísle 773 540 589.

Slávkou Škvarekovou.

zení mozku. Velice častým pří-

Tereza Žílová,
Slávka Škvareková

Na

našem

cerebrum2007.cz

webu
můžete

zaregistrování pokládat do jed-

příslušníkům

i

lidem

Konzultace

jsou

poskytovány

notlivých kategorií online porad-

Od začátku poskytování služ-

znakem je únava. Příbuzní pečují

ny své dotazy, připomínky, dopo-

by psychologického poradenství

dnem i nocí o svého nejbližšího,

ručení, či naopak poradit lidem,

začali službu využívat hlavně pří-

a tak jim často chybí odpočinek.

CEREBRUM-Sdružení osob

kteří se nacházejí v podobné situ-

buzní osob po poranění mozku,

V poradenství se zkoušíme dívat

po poškození mozku a jejich

aci jako Vy. Na Vaše dotazy budou

ale i po cévních mozkových pří-

na nutnost sebepodpory a péče

rodin

mimo jiné odpovídat naši spolu-

hodách. Nejčastějším problémem

o sebe tak, aby výdej energie byl

www.cerebrum2007.cz

pracující odborníci (neurologové,

je složitá problematika motivace

vhodně kompenzovaný příjmem

email: cerebrum@

neurochirurgové,

osob po poškození mozku k reha-

a nenastávala únava.

cerebrum2007.cz

psychologové,

Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy
Trojská 8/46, Praha 8, 731 056 692, 731 056 716, 731 063 416

Poskytujeme poradenství a terapii v oblasti mezilidských
vztahů, rodinných a osobnostních problémů.
Konzultace jsou individuální, párové i rodinné.
Pracujeme s dětmi i dospělými.
Zprostředkujeme kontakty na další odborníky
týkající se této problematiky (např. právníka,
psychiatra, sexuologa).
K návštěvě nepotřebujete doporučení a chcete-li,
můžete vystupovat anonymně.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme bezplatnou pomoc
v těchto životních situacích
Komunikační problémy, nedorozumění a hádky
Odcizení ve vztahu
Vyrovnávání se ztrátou, opuštěním
Volba životního partnera
Sociálně právní problémy rodiny
Provázení při řešení rozvodové situace
Odhalení nevěry a žárlivost
Strach a nejistota
Psychosomatika
Nerozhodnost, pochybnosti
Násilí v rodině
Bezradnost při výchově dětí
Problémy se závislostí v rodině
Výchovné a vývojové problémy dětí
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Zdravotní a sociální péče

Bulovka získala od Prahy 8 moderní inkubátor
Pediatrické oddělení Fakultní nemocnice Na
Bulovce má nový inkubátor. Moderní zařízení
Atom V 2100 G zakoupila zhruba za 300 tisíc
korun Městská část Praha 8. Iniciátorkou jeho
pořízení pro dětské oddělení byla vrchní sestra
Miroslava Vikýřová.
„I když radnice Prahy 8 není zřizovatelem
nemocnice Na Bulovce, tak je třeba vzájemné
spolupráce, neboť se jedná o jedinou nemocnici
v naší městské části. Poskytnutím daru chceme
v době babyboomu pomoci velmi vytíženému
novorozeneckému oddělení. Rádi bychom tak
přispěli ke zkvalitnění péče o nejmenší, ale také
pomohli usnadnit práci zdravotnickému personálu nemocnice,” uvedla ke koupi inkubátoru místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, v jejíž
kompetenci oblast zdravotnictví na úrovni samosprávy je. Sama by ale byla raději, kdyby inkuFoto: Jan Prokop

bátor jen tiše stál v koutku pokoje, aniž by ho
některé z právě narozených dětí potřebovalo.
Moderní inkubátor je určený k ošetřování

Nový inkubátor představila i místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková

novorozenců, včetně dětí nedonošených a dětí

ci. Využitím inkubátoru se předchází podchlazení

s nízkou porodní váhou. Tyto děti nemají vždy

dítěte, a tím nedochází k zhoršení celkového sta-

i další funkce, jako je změna složení směsi plynů, kterou dítě vdechuje, a udržování potřebné

optimálně účinnou a zralou vlastní termoregula-

vu malého pacienta. Moderní přístroj však nabízí

vlhkosti prostředí.

-vk-

Nemocnice ukončila projekt modernizace onkologie
Ve Fakultní nemocnici Na Bulovce byl slavnostně ukončen projekt

dovybavení

Komplexního

onko-

logického centra nemocnice na

modernizace přístrojového vyba-

úroveň požadovaného standardu.

vení komplexního onkologického

Cílem projektu bylo zvýšení kva-

centra. Díky dotaci z Evropské unie

lity, efektivity a rozšíření možností

ošetří v Ústavu radiační onkologie

radiační péče a dále zvýšení bez-

Fakultní nemocnice Na Bulovce

pečnosti pacientů i obsluhujícího

více pacientů s nádorovým one-

personálu při používání technolo-

mocněním, kteří jsou léčeni meto-

gií na bázi radiačního záření. Nová

dou radioterapie.

technologie,

Evropská unie poskytla nemoc-

kterou

bylo

jedno

z největších onkologických praco-

nici z Evropského fondu pro regio-

višť v České republice vybaveno,

nální rozvoj částku téměř jedenáct

pomohla rozšířit a urychlit mož-

milionů korun na vylepšení soft-

nosti

warového vybavení a modernizaci

a zvýšit tak její úroveň.

plánování

léčby

zářením,

takzvaného lineárního urychlova-

V oblasti radioterapie jsou na

če. Celková investice činila bez-

Bulovce využívány čtyři lineární

mála 25 milionů korun. Kromě

urychlovače.

Evropské unie se na financování

takzvaný verifikační systém, který

Modernizován

byl

podílelo Ministerstvo zdravotnictví

zajišťuje, aby množství informací

České republiky.

vznikajících během procesu radio-

Projekt „Modernizace a obnova

terapie bylo zpracováno a uchová-

speciali-

no. Informace pak jsou lékařům

zovaných pracovišť KOS Fakultní

k dispozici v kterémkoli okamžiku

nemocnice

léčby.

přístrojového

vybavení

Na

Bulovce”

zajistil

-jf-
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Školství

TRIVIS chystá další
den otevřených dveří
Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS uspořádala v polovině listopadu
den otevřených dveří. Možnost navštívit naši školu využilo zhruba
sto zájemců s případným doprovodem. Jejich pohyb po škole organizovali současní žáci – možná jejich budoucí spolužáci. Další den
otevřených dveří se uskuteční 26. ledna 2010.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8,
Úřad městské části, Odbor školství
Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2010/2011 do 24 mateřských škol Městské části Praha 8
a termíny dnů otevřených dveří pro tyto děti
Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, Městskou částí
Praha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Vyzvednutí žádostí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve středu 3. února 2010 v ředitelnách mateřských škol od 13.00 do 17.00 hodin. Vyplněné
žádosti zákonní zástupci odevzdají nejpozději do středy 17. února 2010
do 17.00 hodin.
Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit mateřskou školu ve dnech otevřených dveří. Kontakty a informace o mateřských školách Městské části Praha 8
najdete na internetových stránkách Městské části Praha 8: www.praha8.cz
- odkaz Školství.
Zákonní zástupci při podání žádostí předloží svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem na území Městské části Praha 8.
Termíny dnů otevřených dveří:
MŠ a Spec. MŠ pro děti zdravotně oslabené, Praha 8, Korycanská 14
Den otevřených dveří:
27. ledna 2010, 10-12 a 15-17 h.

Tradiční otázky se týkaly především oblasti přijímacího řízení, konkrétního způsobu jeho průběhu a počtu přijímaných žáků. Dalšími byly možnost
uplatnění absolventů školy na trhu práce, připravenost školy na zabezpečení nových státních maturitních zkoušek, možnost ubytování mimopražských
zájemců, stravování ve škole, kroužky a mimoškolní aktivity.
V průběhu návštěvy bylo možné si prohlédnout speciální učebnu výpočetní techniky a vyzkoušet si cvičný přijímací test. V dalších speciálních
prostorách (učebna odborných předmětů) si zájemci a jejich rodiče mohli
vyzkoušet střelbu z pistole na laserové střelnici. Žáci školy organizovaní
v kroužku URNA – TRIVIS předvedli ukázku profesní sebeobrany a některé
policejní zákroky a techniky. Zájemci o zbraně a výstroj speciálních policejních jednotek si mohli následně prohlédnout jejich výstroj a výzbroj.

ZŠ Burešova pořádá Vánoční jarmark
Vánoce se rychle blíží, předvánoční přípravy vrcholí na každém kroku
a magické kouzlo Vánoc pohlcuje nejednoho z nás. Pojďte se s námi na
chvíli zastavit, zanechte za sebou předvánoční shon a přijměte pozvání do prostor ZŠ Burešova, kde se v pondělí 14. prosince od 15 do
19 hodin uskuteční Vánoční jarmark. Zveme nejen rodiče, prarodiče,
kamarády našich žáků, ale rádi přivítáme všechny návštěvníky, kteří
si budou chtít vychutnat kouzelnou předvánoční atmosféru. Rozhodně
nebudete litovat, prohlédnout a zakoupit si budete moci ruční výrobky,
jejichž autory jsou žáci ZŠ Burešova.
V pracovních dílnách v rámci školního projektu děti vyráběly adventní věnce, svícny, malovaly hrníčky, vyzkoušely si zdobení květináčů ubrouskovou technikou, navlékaly korálky, zhotovovaly vitráže,
ozdobné magnetky, připravovaly kalendáře i přáníčka. Děti si se svými
výrobky daly hodně práce a věříme, že se vám budou líbit.
Doprovodný program obohatí svým vystoupením žáci naší školy.
V atriu školy zazní známé vánoční koledy a doufáme, že si společně
s námi zpříjemníte předvánoční období.

ZŠ Burešova

MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Den otevřených dveří:
28. ledna 2010, 15.30-16.30 h.
MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:
20. ledna 2010, 9.00-11.30 a 14-16 h.

MŠ, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří:
27. ledna 2010 po celý den

MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:
28. ledna 2010, 15-17 h.

MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Dny otevřených dveří:
20. a 27. ledna 2010, 15-16 h.

MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:
20. ledna 2010, 9-17 h.

MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Dny otevřených dveří:
26. ledna 2010, 7.30-10.00
a 14.30-17.00 h.
2. února 2010, 7.30-10.00 a 14.3017.00 h.
MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:
28. ledna 2010, 13-17 h.
MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
Dny otevřených dveří na obou
školách:
13. a 27. ledna 2010, 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:
20. ledna 2010, 8-10 a 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:
27. ledna 2010, 10.00-11.30
a 15.00-16.30 h.
MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:
27. ledna 2010, 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:
20. ledna 2010, 14-17 h.
MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:
28. ledna 2010, 9-10 a 15.00-16.30 h.
MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Dny otevřených dveří:
26. a 28. ledna 2010, 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
20. ledna 2010, 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Dny otevřených dveří:
25., 26. a 27. ledna 2010, 8-10
a 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Libčická 6
Den otevřených dveří:
20. ledna 2010, 9-12 a 15-17 h.
Rodiče s dětmi od 2 let mohou
využít klub „Mateřinka” 7. 12. 2009,
16-18 h.
11., 18., 25. ledna a 1. února 2010,
16-18 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6
Adresa:
MŠ Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460
Den otevřených dveří:
12. ledna 2010, 15-17 h
ZŠ a MŠ, Praha 8,
U Školské zahrady 4
Adresa: MŠ U Školské zahrady 8/
čp. 486
Den otevřených dveří MŠ nepořádá.
V lednu - po objednání na tel. č. 284
680 367 mezi 8.30-11.00 h. - individuální prohlídky.
ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Adresa: MŠ Drahorádova 2/ čp. 530
Den otevřených dveří:
20. ledna 2010, 15-17 h.
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8,
Hlivická 1
Adresa: MŠ Ústavní 16/ čp. 414
Den otevřených dveří:
27. ledna 2010, 8-10 a 15-17 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa: MŠ Dolákova 3/ čp. 598
Dny otevřených dveří:
20. a 21. ledna 2010, 15-17 h.
Den otevřených dveří:
12. ledna 2010, 15-17 h.
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Školství, kultura
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8, Úřad městské části, Odbor školství
Termíny zápisů žáků do 1. ročníků do 15 základních škol
Městské části Praha 8 a termíny dnů otevřených dveří pro tyto žáky
Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání proběhne v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 15. ledna do
15. února roku 2010.
Pro školní rok 2010/2011 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší
k 31. 8. 2010 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky. Zákonný
zástupce dítěte předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu viz www.praha8.cz - odkaz Školství, Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 22/2006, o školských obvodech základních škol, ve znění pozdějších
předpisů. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Při
rozhodování o přijetí žáků do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a zveřejněných kritérií. Na uvedené internetové adrese najdete také veškeré
kontakty na školy včetně jejich prezentací.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6

28. ledna 2010, 8-11 h.

Den nanečisto pro budoucí prvňáčky:

Zápis: 3. a 4. února 2010, 14-18 h.

14. ledna 2010, 9-17 h.

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3

Zápis pro děti s trvalým pobytem v MČ P8:
21. ledna 2010, 14-18 h.
Zápis pro děti s trvalým pobytem mimo MČ P8:
4. února 2010, 14-18 h. (v příp. volné kapacity)
ZŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří:
14. ledna 2010, 9-12 h.
Zápis: 3. a 4. února 2010, 14-17 h.
ZŠ, Praha 8, Palmovka 8
Dny otevřených dveří:
10. prosince 2009, 8-17 h.
21. ledna 2010, 8-17 h.
Zápis: 3. a 4. února 2010, 14-18 h.
ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52
Den ukázek výuky pro budoucí prvňáčky:
13. ledna 2010, 8.00-10.45 h.
Konzultace pro rodiče budoucích prvňáčků:
13. ledna 2010, v 17. h.
Zápis: 2. a 3. února 2010, 14-18 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8,

Dny otevřených dveří:
12. a 13. ledna 2010, 8-12 h.
Zápis: 2. a 3. února 2010, 14-17 h.
ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11
Dny otevřených dveří:
19. ledna 2010, 8-12 h.
Zápis: 25. a 26. ledna 2010, 14-18 h.
ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28
Den otevřených dveří:
neděle 10. ledna 2010, 9-12 h.
spojen s Novoročním turnajem SK Kometa
Zápis: 25. ledna 2010, 14-18 h.
Zápis: 26. ledna 2010, 14-17 h.
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Den otevřených dveří:
13. ledna 2010, 9.00-11.30 h. a 14-17 h.
Zápis: 10. února 2010, 14-18 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Den otevřených dveří:
10. prosince 2009, 8-12 h. a 15-18 h.
Zápis: 21. ledna 2010, 14-18 h.

U Školské zahrady 4

ZŠ Mazurská, Praha 8,

Dny otevřených dveří:

Svídnická 1a

8. prosince 2009, 8.00-11.45 h.

Dny otevřených dveří:

14. ledna 2010, 8.00-11.45 h.

13. a 14. ledna 2010, 8-14 h.

Zápis: 3. února 2010, 13-18 h.

Zápis: 3. a 4. února 2010, 14-17 h.

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6

Bedřichovská 1

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří:

25. ledna 2010, 10-12 a 14-17 h.

7. ledna 2010, 10-16 h., setkání s vedením školy

Zápis: 2. února 2010, 14-18 h.

ve sborovně: v 10., 12., 14. a v 15. h.

Zápis: 3. února 2010, 14-17 h.

Zápis: 3. února 2010, 14-18 h.

ZŠ, Praha 8, Libčická 10

Zápis: 4. února 2010, 15-17 h.

Dny otevřených dveří:

ZŠ, Praha 8, Burešova 14

5. listopadu 2009, 8-13 h.

Dny otevřených dveří:

14. ledna 2010, 8-12 h.

25. – 27. ledna 2010, 8-16 h.

Zápis: 19. a 20. ledna 2010, 14-18
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Kultura

Praha 8 pořádá dvě reprezentativní výstavy
20 let od pádu železné opony

tí, jak se lidé více či méně úspěš-

jící období z let 1948–1989 trvá

ti Prahy do svých literárních děl

V listopadu 2009 si i Městská

ně pokoušeli za minulého režimu

v prostorách Libeňského zámku až

a bohužel i tragickým ukončením

část Praha 8 připomněla dvacáté

opustit svou tehdy nesvobodnou

do prvního března 2010.

života v nemocnici na Bulovce,”

výročí pádu železné opony, a to

vlast.” Nechybí podrobné infor-

výstavou

symbolicky

mace o budování „železné opo-

„20 let od pádu železné opony”.

ny” podél celé hranice s tehdejší

Rok 2009 je nejen jubilejním od

Výstavu tří desítek černobílých

Ve spolupráci s Vojenským histo-

západní Evropou ani její konec

takzvané sametové revoluce, ale

fotografií doplňují výstavní panely

rickým ústavem Praha ji připravil

v začátcích roku 1990.

připomínáme si letos i nedožité 95.

připomínající nejslavnější příběhy

narozeniny

Bohumi-

Bohumila Hrabala, které se dočka-

nazvanou

uvedla zástupkyně starosty Prahy
Bohumil Hrabal: Moje Libeň

spisovatele

8 Vladimíra Ludková.

odbor kultury ÚMČ Praha 8 pod

Výstava „20 let od pádu želez-

záštitou zástupkyně starosty Pra-

né opony” seznamuje například

la Hrabala. Výstavu připomínající

ly zfilmování. Poděkování za jejich

hy 8 Vladimíry Ludkové. „Výstava

s

kapla-

jeho dlouhé roky prožité v osmé

zapůjčení patří Národnímu muzeu

svým stylem navazuje na předcho-

na Josefa Škopa, který zemřel

městské části přibližuje expozice-

fotografie v Jindřichově Hradci.

zí sérii reprezentativních výstav

v 50. letech při pokusu v doma

fotografií umístěná od začátku lis-

pořádaných Prahou 8 v Libeňském

vyrobeném

přeplavat

topadu ve foyer ÚMČ Praha 8 v uli-

zámku a věnovaných české i čes-

po Labi z Hřenska do tehdejší

ci U Meteoru v takzvaném bílém

k vidění vždy v pondělí v čase 8.00

koslovenské

Tentokrát

Německé demokratické republiky.

domě. „Bohumil Hrabal je s Prahou

– 18.00 hodin, v úterý a ve čtvr-

nabízí pohled do relativně nedáv-

Nechybí ani výstavní panel Posled-

8 neodmyslitelně spojen nejen díky

tek 8.00 – 15.30 hodin a v pátek

né minulosti,” řekla Ludková. „Na

ní oběti železné opony popisující

svému bydlišti, v dnes už bohužel

od 8.00 do 15.00 hodin. O víken-

výstavních

přibližuje

smrt mladých lidí z dubna a květ-

neexistujícím domě v ulici Na Hrázi

dech a o svátcích jsou výstavy

celkem třináct příběhů a možnos-

na roku 1989. Výstava připomína-

v Libni, ale také projekcí této čás-

zavřené.

historii.

panelech

tragickým

příběhem

skafandru

Obě

reprezentativní

výstavy

jsou v prostorách radnice Prahy 8

-pb-

Den za dveřmi Salesiánského centra
Poslední školní den před podzimními prázdninami prožili žáci základních škol Prahy 8 v Salesiánském centru. Den jako stvořený k různým
aktivitám přivedl do Salesiánského centra v Kobylisích na půldruhé stovky mladých návštěvníků spolu s jejich učiteli a rodiči. Děti a mladí lidé se
díky mladým průvodcům přenesli na chvíli na středověká kolbiště, do říše
pohádek, na stopu nebezpečného zločince či do sítí jedovatého pavouka.
Chvíli soupeřili a chvíli spolupracovali, jak bylo kde potřeba.
Nabízenou prezentaci aktivit salesiánů a přednášku o výchovném systému Dona Boska si vyslechlo na dvě desítky osobností z oblasti veřejného života. Pokud jste na dni otevřených dveří nebyli, nevadí. Pro všechny mladé od 6 do 20 let je otevřena oratoř od pondělí do pátku mezi
14. a 18. hodinou. Více informací najdete na webových stránkách www.
sasmkob.sdb.cz.

-ms-

Starobohnické vánoční těšení podruhé
Zlatá neděle bude na náměstí ve Starých Boh-

V nedalekém kostele svatého Petra a Pavla

nicích patřit druhému ročníku akce Starobohnic-

bude probíhat výstava betlémů, domů si můžete

ké vánoční těšení. Pod záštitou zástupkyně sta-

odnést betlémské světlo, děti potěší ohrada s ži-

rosty MČ Praha 8 Vladimíry Ludkové ho pořádá

vými zvířátky a poprvé v Bohnicích proběhne

odbor kultury osmé městské části a Římskoka-

netradiční soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček.

tolická farnost Bohnice. Mezi 12. a 19. hodinou

Na pódiu vystoupí v průběhu odpoledne napří-

se v neděli 20. prosince 2009 můžete těšit na

klad Michael Pospíšil, Lačhe Roma, Víťa Marčík

bohatý kulturní program, tradiční lidová řemes-

junior nebo seskupení Octies a jako host se před-

la, zakoupit můžete na poslední chvíli i zajíma-

staví Objev roku v anketě Český slavík Mattoni

vé dárky pro své blízké. Zahřeje vás medovina,

Josef Vágner. Chybět nebudou kejklířské kousky

svařené víno, ochutnáte vánoční speciality, chy-

Mojty Vrtka a zlatou neděli završí adventní kon-

bět nebudou domácí klobásy a ve výtvarné dílně

cert Pavla Houfka a vokálního souboru Okthána

si můžete vyrobit netradiční vánoční dárek.

v kostele svatého Petra a Pavla.

-pb-
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Kultura, pozvánky

Hudební divadlo

Foto: Jan Prokop

Karlín

Mikulášská nadílka lákala.
Rekordní počet 2700 dětí navštívil v prvních
prosincových dnech tradiční mikulášskou nadílku pořádanou odborem kultury ÚMČ Praha 8.
Velké sály v kulturních domech Ládví a Krakov patřily tentokrát představení nazvanému
Čertoviny čertice Berty Puberty a čertovy
babičky. Bezplatné představení určené dětem
od první do třetí třídy základní školy a dětem
z mateřských škol v Praze 8 se setkalo s kladnou odezvou dětí, které si domů odnesly jako
mikulášský dárek také čokoládový adventní
kalendář.

-pb-

POZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÝCH PROSTOR
a
KŘEST VYDANÝCH PUBLIKACÍ
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin si
Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření nových prostor spojeného se křtem vydaných publikací.
Kdy:

ve středu 20. 1. 2010 od 14.00 hodin

Kde:

Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8 - Karlín

PROGRAM

PROSINEC 2009
čtvrtek
10. 12.

19.00 hod. Limonádový
Joe
Antonín Procházka
muzikál
pátek
11. 12.

19.00 hod. Limonádový
Joe
Antonín Procházka
muzikál
sobota
12. 12.

15.00
Limonádový
a 19.00 hod.
Joe
Antonín Procházka
muzikál
neděle
13. 12.

19.00 hod. Limonádový
Joe
Antonín Procházka
muzikál
čtvrtek
17. 12. 19.00 hod. Čardášová
princezna
opereta
Kero®
pátek
18. 12.

19.00 hod.

Kero

®

sobota
19. 12.

15.00
Noc na
a 19.00 hod. Karlštejně
Petr Novotný
muzikál

Dopravní spojení MHD - metro trasa B (výstupní stanice Křižíkova)

neděle
20. 12.

Program:

Petr Novotný

14.00 – 15.30 Ukázka terapií (trénink kognitivních funkcí, LTV)
S terapeutkami si můžete vyzkoušet, jak probíhají
skupinové aktivity rehabilitačního programu.

16.00 - 16.10

16.10 – 16.30

Slavnostní otevření

Mgr. Vladimíra Ludková, místostarostka
Městské části Praha 8,
Lenka Dusilová, zpěvačka Eternal Seekers

Prezentace činnosti organizace a nabízených služeb

16.30 – 17.00 Křest vydaných publikací: „Poruchy vědomí po poranění

mozku: Jak můžete pomoci” a „Poranění mozku: A co dál?”
doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Vladimír
Beneš, DrSc., přednosta Neurochirurgické kliniky ÚVN

17.00 – 17.30 Promítání filmu v anglickém jazyce „Život po poranění
mozku” se simultánním českým překladem

17.45

Oficiální ukončení, volná zábava

Tuto pozvánku naleznete také na našich webových stránkách:
www.cerebrum2007.cz
V případě Vaší účasti si Vás dovolujeme požádat o potvrzení
na e-mailovou adresu: info@cerebrum2007.cz
Těšíme na Vaši účast,
Tým CEREBRA

Čardášová
princezna
opereta

15.00 hod.

úterý
22. 12. 20.00 hod.
Pavel Strouhal
sobota
26. 12.

15.00 hod.

Kero

®

Noc na
Karlštejně
muzikál
La Bohéme
tanec
Čardášová
princezna
opereta

neděle
27. 12. 15.00 hod. Polská krev
Antonín Procházka
opereta
středa
30. 12. 19.00 hod. Polská krev
Antonín Procházka
opereta
čtvrtek
14. 1.

19.00 hod.

Petr Novotný
pátek
15. 1.

19.00 hod.

Petr Novotný
sobota
16. 1.
Kero

®

Noc na
Karlštejně
muzikál
Noc na
Karlštejně
muzikál

15.00 hod. Čardášová
a 19.00 hod. princezna
opereta
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Sport, pozvánky

Práce s mládeží se Meteoru vyplácí
To, že se libeňský fotbalový klub již dlouhá léta zaměřuje na výchovu mladých fotbalistů, je obecně známo. Počet
mládežnických týmů v klubu je už několik let ustálený na čísle 14. Jednotlivá mužstva jsou složena podle ročníku
narození. Jedinou výjimkou je fotbalová školička, kterou navštěvují děti narozené v roce 2004 a mladší.
Malých zájemců o fotbal je stále

začátku získal v posledních pěti

víc a víc, a tak bylo zapotřebí vyře-

kolech podzimu 13 bodů, a vytáhl

šit problém, který postihuje většinu

se tak do míst, která dávají nadě-

klubů. Tím je nedostatek kvalitních

ji na další bytí v soutěži. A mladší

trenérů. Libeňským funkcionářům se

dorost to měl opačně. Velmi dobrý

tento problém letos podařilo vyřešit

vstup do soutěže a pak pád až na

nejen u přípravek, ale i u dalších

12. příčku.

mužstev. Ke třem z pěti mužstev

Systematická práce s mládeží se

totiž nastoupili na začátku sezony

začala letos projevovat i v mužské

jako trenéři hráči A mužstva mužů.

kategorii. B muži jsou až na malé

Dosavadní poznatky i výsledky ukazují, že to byla správná volba. Tito

výjimky složeni z ještě nedávných
Fotbaloví trenéři Meteoru se u mládeže snaží pěstovat i soutěživost

dorostenců, a tak 3. místo po pod-

formou her nejen fotbalové návyky,

du. Těchto akcí se účastnilo celkem

na jaro mohou připravovat i mladší

tivé. Paradoxem je, že z celkem

ale i radost z pohybu, soutěživost,

66 mužstev z Prahy, blízkého okolí,

žáci B (98) a starší žáci B (96). Tra-

získaných 26 bodů vybojovali doma

důslednost, cílevědomost, pozitivní

ale i vzdálenějších míst ČR a Slo-

dičně dobře si v posledních letech

pouze sedm z 18 možných, ale ven-

vztah ke klubu. K tomu jim slouží

venska.

trenéři se snaží u dětí vypěstovat

zimu v 1. A třídě je víc než licho-

vedou A starší a A mladší žáci. Na

ku naopak z 21 možných získali 19.

nejen tréninky, ale i turnaje, kte-

Dobré výsledky dosahují i starší

postup do ligy to sice není, ale dru-

Hodně omlazené je i A mužstvo. Ve

rých se mužstva dle svých možností

ročníky. Tak například mladší pří-

há až třetí příčka v divizní skupině

své divizní skupině patří k těm nej-

zúčastňují.

pravka B (ročník 2002) je po pod-

B a jejich výkony jsou příslibem

mladším. To možná ovlivnilo i první

Jedním z takových měření sil jsou

zimu na 4. místě a áčko je dokonce

pro letní přechod těch starších do

polovinu podzimu, která byla herně

takzvané jarní a podzimní ligy, kte-

třetí jen tři body za prvním. Dosud se

dorostenecké kategorie.

i výsledkově dost nevyrovnaná. Ale

ré FK Meteor už několik let pořádá.

moc nedařilo starší přípravce, která

Bez existenčních starostí mohou

od osmého kola bylo vše jinak. Mladí

Vyhledávané jsou i jednodenní fot-

musí ve svém snažení přidat. Jejich

do zimní přípravy vstoupit i oba B

nabyli herní jistotu a spolu se svými

balové turnaje, jež klub organizuje

poslední výkony však ukazují, že by

dorosty (starší a mladší). Ty starší

zkušenými spoluhráči svým elánem

ve svých sportovních areálech Libeň

jaro mohlo být přece jenom lepší.

dokonce dělí v divizní skupině B od

a umem přispěli k zaslouženému

a Štěpničná při příležitosti různých

Velmi dobré výkony mezi až o dva

třetího místa pouhý bod. Ne kaž-

posunu v tabulce, a to až na 5. mís-

státních svátků a výročí. Na podzim

roky staršími hráči soupeřů podá-

dý rok je posvícení. To se potvrdilo

to po podzimní části.

jich bylo pět. Jeden k 28. září, dva

vá kategorie mladších žáků (ročník

u A starších a mladších dorosten-

k 28. říjnu a další dva k 17. listopa-

1999). Bez sestupových stresů se

ců. A dorost po výsledkově slabém

Expedice

MONTENEGRO

Vernisáž se koná
17. 12. 09 v 17 hod.
v Informačním středisku
Zenklova 27, Praha 8
Vystaveno bude do 20. 1. 2010

www.ladvi.cz

Jak je vidět, tak sázet na mládež
se na Meteoru vyplácí.

-ps-
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Pozvánky

Divadlo Karla Hackera opět v provozu

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

zal. 1956

Jiskra – Divadlo Karla Hackera otevřela po divadelních prázdninách své
dveře veřejnosti začátkem prosince. Neplánovanou více než dvouměsíční
podzimní uzavírku na divadelní scéně Městské části Praha 8 si vyžádal
havarijní stav stropní konstrukce. „Zásadní rekonstrukci budovy v Klapkově ulici 26 plánujeme na léto příštího roku. Na základě doporučení statika

L E D E N 2010

teď proto ve velmi krátké době proběhlo zabezpečení stropu, tak aby
návštěvníkům divadla nehrozilo žádné nebezpečí,” informovala zástupky-

Otevírací doba:
Po 18-21, Čt 18.30-20.30/ Pá 22. 1. 18.30-20.30/ Ne 14-16.
1. 1. zavřeno .

ně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. Stávající strop nově podpírají obří
dřevěné trámy zazděné v bočních stěnách.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
11. 1. Ing. Václav Přibáň:

ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí, zajímavé

úkazy a objekty.
18. 1. Zdeněk Lipovčan:

BRAZÍLIE

25. 1. Ing. Hynek Bulíř:

SIBIŘ – ČTYŘI KONTAKTY (úplné

zatmění Slunce 1. 8. 2008).
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hodin.
4. 1. Sluneční soustava, Míry a váhy.
POZOROVÁNÍ OBLOHY
Čt 18.30-20.30/ Pá 22. 1. 18.30–20.30 / Ne 14-16 a v Po 4. 1.
20-21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha:
Noční obloha:

Slunce - povrch se skvrnami
Měsíc - od 19. 1. do 31. 1.

Foto: Iva Hejná

Mars – po celý leden
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
- po celý leden
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie
- za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí ( zataženo ) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 17.30 – 18.30 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny
s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY v Po, Út, St, Čt, 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 promítání astronomických pohádek je
možné si objednat i individuálně na č. 283910644 v pracovní dny
v časovém termínu dle dohody.
Pozor. oblohy

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

Film. večery, přednášky

40,- Kč

50,- Kč

20,- Kč

25,- 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

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

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI

PROSINEC 2009

20. prosince oslaví 90 let naše milá
babička Vlasta Brejchová. „Díky
za všechno a hlavně zdraví, přejí
dcery s rodinami.”

Hrabáková Marie
S radostí oznamujeme, že manželé
Vít a Miloslava Košátkovi ze Slovanky oslaví
dne 25. prosince 2009 diamantových 60 let společného života. „Za veškerou péči děkují a ještě
mnoho krásných let ve zdraví přejí děti Vít
a Ilona s rodinami.”

Manželé Bohumila a Miroslav Bazikovi oslavili dne 10.
prosince své 60. výročí od své
svatby. „K tomuto významnému datu přejí vše
nejlepší Ivan a Mirek - synové s rodinami.”

LISTOPAD 2009
Drozd Stanislav
„Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí
manželka Anna, synové Stanislav a Petr,
vnoučata Honzík a Míša.”

Helena a František
Kautských oslavili 13. listopadu 50 let společného života.
Kučera Klement
Spal Lubor
Vaněk Lubomír

Nově narozené děti
Nováková Emma

Peterková Salome
Trachtová Veronika

SRPEN 2009
Kesl Adam

Řičicová Elena
Pačesová Tereza

ZÁŘÍ 2009

ČERVEN 2009

Beňáková Marcela
Vlnová Zuzana
Kottová Barbora a Marie

Majerová Hana Nicol

Vopička Tomáš
Zdvihal Jakub

ČERVENEC 2009
ŘÍJEN 2009
Kaiseršatová
Klaudie Linda

LISTOPAD 2009
Beránková Johana
Lubellan Dušan
Moravcová Nikola

Frýdlová Anna
Lubas Jakub

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.

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (středně těžká)

Znění tajenky z minulého čísla: Dětské kluby Karlík a Osmík
Výherci, kteří obdrží dárkové balení trojice knih vzpomínek významných obyvatel Prahy 8 – Válečné osudy.v Divadle pod Palmovkou: Růžena Bendlová
(Praha 8), Jana Dopitová (Praha 8), Dagmar Formanová (Praha 8), Jiří Hrabák (Praha 8), Irena Kornetová (Praha 8), Eva Schejbalová (Praha 8), Hanuš
Stabenow (Praha 8), Josef Šebek (Praha 9), Věra Švejdová (Praha 6), Jan
Vaněček (Praha 8)
Správné znění tajenky z prosincového čísla nám zašlete nejpozději
do 31. prosince 2009 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8,
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu.
Deset vylosovaných výherců opět
obdrží dárkové balení trojice knih
vzpomínek významných obyvatel
Prahy 8 – Válečné osudy. Komplet
vydaný odborem kultury ÚMČ Praha
8 obsahuje knihy: Vasil Dulov: Na
frontu přes gulag; MUDr. Josef Hercz:
Legionář a lékař; Vladimír Palička:
Pod pancířem tanku.
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Inzerce
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.
NABÍZÍM LEVNĚ ODVOZ, STĚHOVÁNÍ, ROZVOZ DODÁVKOU.
Cena dohodou, Praha a okolí. Tel.:
777 65 47 99, e-mail: vitves@
seznam.cz.
KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.:
739 67 78 91.
DĚTSKÁ HERNA – od ledna 2010
otevřeme dětskou hernu s krátkodobým hlídáním dětí od 24 měsíců.
Nabídneme výtvarné a jiné aktivity. Tel.: 775 69 17 62, www.oskulich.org.
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.
VÁŠ STARŠÍ RD ČI NOVOSTAVBU upravíme, aby byla zajímavější
a zahrada honosnější. Přístavby,
zimní zahrady, bazény, terasy,
oplocení, pergoly, altány. Tel.: 731
11 52 73, www.eurorealitni.cz.
PRODÁM ZAHRÁDKU v zahrádkářské osadě na Praze 8, chatka,
vodovod. Tel.: 245 00 81 44, email: bezpalcoval@seznam.cz.
HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRU
pro NZZ na Praze 8, i důchodového věku. Tel.: 603 22 21 23.
PŘIJĎTE RELAXOVAT NA KOSMETIKU DO SALONU JOLANA.
Každé 5. kompletní ošetření 30%
sleva. Kontakt: Primátorská 1 011,
tel.: 777 87 54 91, www.kosmetika-petra.mypage.cz.
PARKOVIŠTĚ P + M nabízí v těsné blízkosti metra Ládví volná parkovací místa pro všechny druhy
motorových vozidel. Bližší informace na tel.: 775 19 01 38, e-mail:
techniknovotny@seznam.cz.
PRODEJ – PRONÁJEM NOVÉHO
RD DOLNÍ CHABRY. Tel.: 777 28
37 75, www.eurorealitni.cz.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
V ČIMICÍCH. Tel.: 283 88 32 76.

JIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ MAJETKU.
Optimální nastavení. Tel.: 777 31 71
44, e-mail: kadaka@centrum.cz.
DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY – příprava ke zkouškám. Tel.: 606 39
09 31.
PRODÁM SVĚTELNOU REKLAMU
NA DŮM, 250 x 50 x 13 cm. Tel.:
608 52 31 09, e-mail: eupatrid@
cbox.cz.
KÁCENÍ A ŘEZ VZROSTLÝCH
STROMŮ, rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel.: 606 52 70
91, e-mail: arborista@centrum.cz.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce. Tel.: 603 81 33 13.
ZEDNÍK SPECIALISTA – provede
rekonstrukce bytových jader. Tel.:
606 20 37 60.
SOLNÁ JESKYNĚ HNĚZDENSKÁ.
Přijďte se k nám prosolit! Objednávky na tel.: 737 27 77 64, www.
sjhnezdenska.cz. Těšíme se na
Vás!
VYMĚNÍM 3 + 1, 129 m2 u majitele za menší byt do 60 m2, I. kat.
nebo chatu ve Středočeském kraji.
Mimo záplavovou oblast. Prosím
nabídněte, dohoda jistá! RK nechci.
Tel.: 728 73 06 70.
VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, personalistiky a mezd pro právnické
a fyzické osoby za příznivé ceny.
Tel.: 775 14 06 72, e-mail: rherianova@volny.cz.
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, drobné zednické opravy, rychle,
levně, kvalitně, listopad – březen
10% sleva. Tel.: 603 43 24 76.
NABÍZÍM VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DE, DPH, daňová přiznání, veškeré
administrativní práce, zadávání dat
do počítače. Kontakt: Petr Odstrčil,
e-mail: petr@odstrcil.eu, tel.: 602
57 31 86.
STUDIO MALVÍNA na Praze 8
stále přijímá malé i velké kurzisty
do KERAMO a VV kurzů. Vánoce se
blíží, vyrobte si dárečky, tel.: 720
47 98 99.
VAŠE RODINNÉ ČI PODNIKOVÉ
OSLAVY PŘENECHTE NÁM, VŠE
ZAJISTÍME! Profesionalita, mírné
ceny, nebojte se nám zavolat. Tel.:
737 10 05 60.

VÁNOCE S ÚVĚREM jen na OP.
Tel.: 723 58 67 94.

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

STAVEBNÍ SPOŘENÍ, ŽIVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ, PENZIJNÍ PŘIPO-

RODINNÉ CENTRUM MYŠÁK
pořádá kurzy plavání a cvičení

miminek od 3 měsíců ve sport klubech Holmes Place Karlín a Černý
most, bazén a herna v Neratovicích a Čelákovicích. Aquaaerobik
a rodinné pobyty s aktivním programem pro Vaše děti. Informace
na tel.: 607 84 28 81, 723 58 96
14 a www.rcmysak.cz.
MINIMÁLNĚ 30 000 KČ ZA
OBRAZ OD VL. KOŠVANCE – ženy
v jarní přírodě, olej na plátně, zaplatíme a odvezeme. Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami 3, Praha 9, tel.:
283 89 33 34, 605 82 94 40.
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ I ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader i bytů,
broušení parket. Tel.: 603 18 40
81, e-mail: olaolda@volny.cz.
PRÁCE VŠEHO DRUHU, tel.: 732
43 15 94, www.hodinovymanzel.
jsemin.cz.
VÝUKA ÚČETNICTVÍ A INFORMATIKY pro studenty, www.vachtova.cz.
3 500 – AŽ 8 000 Kč ZAPLATÍME
ZA ST. OBRAZY OD EM. FAMÍRY, olejomalby s různými náměty.
Podobnou částku nabízíme za obraz
lokomotivy od J. Ronka či V. Kreibicha. Cca 35 000 Kč zapl. za obraz
moře, lodě, přístavu od J. Svobody. Rovněž platíme hotově st. zl.
Svatováclavské dukáty atd. Hledáme st. sečné zbraně, i poškozené.
Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami
3, Praha 9, tel.: 283 89 33 34 po
10.00 hod., 605 82 94 40.
SDRUŽENÍ
PRO
BYTOVÁ
DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
NABÍZÍ
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A LIKVIDACI
BYTOVÝCH DRUŽSTEV. Za příznivé ceny kvalitní práce. Tel.: 721
28 23 79.

NON-STOP PARKOVIŠTĚ PERNEROVA, posledních 10 volných
míst. Tel.: 736 61 49 00.
DŘEVĚNÉ
KOLEJE,
TUNEL,
MOST, DEPO, VLÁČKY aj. Kontakt: Křivenická 32, Praha 8,
e-shop na www.drogeriededra.
mimishop.cz.
NABÍZÍM pravidelné i občasné hlídání dětí. Najdu chůvu podle Vašich
požadavků. www.pohlidamevam.
cz, tel.: 775 69 17 62.
VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY NA PRAZE 8. Individuální
a výuka po 2 (manželé, kolegyně),
dospělí. Pokrok jistý! Kvalifikovaná
a trpělivá lektorka. Firemní výuka,
výuka managementu. Tel.: 777 02
46 88, www.firemnianglictina.cz.
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.:
606 87 89 08.
NEJLEVNĚJŠÍ STĚHOVÁNÍ V PRAZE! Tel.: 604 51 46 20, e-mail:
movin@email.cz.
ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
A ROLETY. Kontakt: V. Krejza,
tel.: 603 70 02 37.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK –
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
MASÁŽE záda + šíje za 200 Kč,
baňkové, medové, horkými lávovými kameny, „dárkové poukazy.”.
Kontakt: Ďáblice, BUS Liběchovská,
nápoj v ceně. Tel.: 777 76 36 05.
SBÍRKY ZNÁMEK, POHLEDŮ,
BANKOVEK I MINCÍ odborně
oceníme, hotově zaplatíme. Filatelie, Vacínova 3, Palmovka, 9.00
– 18.00 hod. Tel.: 284 82 40 40.

ANTIKVARIÁT – Zenklova 35,
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv. obrázky, grafiku.
Tel.: 212 23 71 01, 773 54 27 97.

BAZAR ORIENT - PŮJČKA 5%,
specializovaný bazar na kola a dětská kola. Vykupujeme a prodáváme za nejlepší ceny militarie Německo 1939 – 45. Výkup zlata
a starožitností. Klapkova 40, Praha
8, 100 m od metra Kobylisy. Tel.:
731 31 27 31.

NABÍZÍM pravidelný i občasný
úklid bytů a kanceláří, najdu hospodyni podle Vašich požadavků.
www.uklidimevam.cz, tel.: 775 69
17 62.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na vaši
kuchyň, šuplíky pod linku, skříňky na
míru, výměna pracovní desky. Kontakt: pan Vrba, tel.: 603 43 87 07.

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT kdekoliv
v Praze, OV/DV nebo privatizace,
výhodou je balkon a starší zástavba, platím v hotovosti, jen seriozní
nabídky, nechci RK! Volejte: 775
37 03 95. Děkuji za nabídky. Mgr.
Ignatoková.

ČISTÍME KOBERCE, ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK, INTERIÉRY
AUTOMOBILŮ – mokrou metodou
profi strojem Karcher. Domácnosti i firmy. Pracujeme po večerech
i o víkendech. Levně - bez paušálu
- platíte jen za provedenou práci od

GELOVÉ NEHTY + FRANCIE ZA
450 KČ – PRAHA 8. Tel.: 733 50
23 12.
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Inzerce
15 Kč/m2. Mytí oken a drobný úklid
dle dohody. www.cistimekoberce.
cz. Tel.: 777 71 78 18.
HLEDÁM PRONÁJEM V PRAZE,
Praha 8 nebo 9 výhodou, cena
odpovídající stavu, RK nechci, balkon vítán, jen seriózně, piště SMS,
ozvu se! Tel.: 773 26 67 91.
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.
MASÁŽE U METRA KOBYLISY.
Příznivé ceny. Slevy na dárkové
poukazy, důchodcům, těhotným.
Tel.: 776 14 51 63, 773 20 33 25,
www.prahamasaz.cz.
PRODÁM
VELKÉ
GARÁŽOVÉ
STÁNÍ na Trojském vrchu, Praha 8
- Bohnice. Cena: 160 000 Kč. Tel.:
602 27 26 00, 606 36 30 09.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ I. CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25. Modelové návrhy dámské,
pánské i pro skupiny, viz. Pražské
mažoretky, Osmička 11/08, opravy. Objednávky na tel.: 739 09 15
03.
STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, pokrývačské práce, nátěry
prvků a střech. Kontakt: Novotný,
tel.: 605 35 06 65.
HÁJEK - ZEDNÍK, provádím
veškeré zednické, obkladačské,
bourací a malířské práce, rekonstrukce bytů a domků, omítky
rodinných domů v Praze a okolí.
Tel.: 777 67 03 26.

DARUJTE MASÁŽ JAKO DÁREK!
Kvalitní uvolnění blokací a relaxace v pěkném prostředí. Přímo
u metra Kobylisy, nebo u Vás. Nyní
velká sleva na dárkové poukazy!
Tel.: 776 14 51 63, www.studiozahrada.wbs.cz.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9
nebo na Praze 4, 6, 7, lodžie výhodou, OV/DV, jen seriózní nabídky,
RK nevolejte! Tel.: 774 07 72 77,
stačí zaslat SMS.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
PRO 2 OSOBY V PRAZE a okolí, nekuřáci bez zvířat, zařízení na
dohodě, možno ihned. Volejte prosím na tel.: 220 80 62 45, 605 84
50 88.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, malířské
a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91
60, 777 31 66 80.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu
- rychle schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27
35 84.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.
n@centrum.cz.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI
HMYZU, silikon. těsnění, sprchové
zástěny, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02
70, 286 88 43 39.

NABÍZÍME DVA BYTY K PRONÁJMU na Praze 8, 1 + kk za 8
500 Kč vč. a 2 + kk za 10 500
Kč vč. pop., zařízení na dohodě.
Volejte na tel.: 777 02 01 80, 220
87 68 74.
SOLARIUM – FITNESS, masáže,
nově kosmetika. Posilovny rozděleny ženy – muži. Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2 – Praha 9,
tel.: 284 82 12 25, www.solariumfitness.cz.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy
domů, bytů a kanceláří. Tel.: 605
78 50 36.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem,
podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní vadou.
Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu a pod. a dát
čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222
94 10 32 nebo 603 42 00 13.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73
09.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí
zde je číslo volací: 603 27 47 04.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKAR-

TONOVÉ

KONSTRUKCE

PRO

VAŠI STAVBU? Volejte: 606 91
02 46.
FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými panely – bez bourání, nepořádku v bytě - rychle (3 – 5 dní)
a levně (od 25 000 Kč). Výměny
van, baterií, klozetů, kuchyňských
desek, instalace sprchových koutů, pokládka dlažby, PVC, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66.
KUŘÁCI

–

ODVYKNETE

NA

90%! Tel.: 224 214 617; 604 207
771.
KÁCÍM

–

ČISTÍM

ZAHRADY.

Tel.: 603 83 31 07.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH
SOUPRAV, MYTÍ OKEN, ÚKLID
PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97
35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, kuchyně, montáž, doprava.
Tel.: 608 25 35 49.
PRONAJMU

SAMOSTATNOU

GARÁŽ v garážovém komplexu
na Písečné. Nájem 1900 Kč/měsíc.
Kontakt: 602 767 808
ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, včetně

daň.

přiznání.

Tel.: 606 57 10 92.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

Osmička

PROSINEC 2009

31

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce, pozvánky

BOTANICKÉ ZAHRADY
Již po čtvrté zveme 16. ledna 2010 všechny
příznivce tance a krásných rostlin do
prostoru Paláce Žofín na Květinový ples.
Plesem provede moderátorka Klára Doležalová, k tanci
i poslechu bude hrát orchestr Josefa Hlavsy a HPB, ze známých
sóliﬆů vystoupí Michal David, Hanka Křížková nebo Tereza
Kerndlová. Chybět nebude ani módní přehlídka večerních
šatů a vinotéka, na níž mohou hosté vychutnat vína
z Vinice sv. Kláry, která je ve správě botanické zahrady.

VELKÝ SÁL:
20.00 – slavnostní zahájení plesu
20.05 – předtančení – standard (TK Astra Praha)
20.15 – Orchestr Josefa Hlavsy a sóliﬆé orchestru
21.20 – Láďa Kerndl
21.45 – Orchestr Josefa Hlavsy a sóliﬆé orchestru
22.15 – Czechoslovak Models
22.30 – Michal David
23.05 – Orchestr Josefa Hlavsy a sóliﬆé orchestru
00.00 – Tereza Kerndlová
00.25 – Orchestr Josefa Hlavsy a sóliﬆé orchestru
02.00 – závěr večera
MALÝ SÁL:
20.30 – Pavel Sedláček a Cadillac
21.45 – Hanka Křížková
22.15 – Diskotéka
02.00 – závěr večera
RYTÍŘSKÝ SÁL:
Vinotéka
20.30 – Hudební soubor Šlapeto alias Patrola
22.45 – cimbálová muzika Jožky Šmukaře
03.00 – závěr večera
Předprodej vstupenek: ve všední dny 12 – 17 h v Paláci Žofín nebo po předchozí domluvě na sekretariátu
botanické zahrady u paní Jany Šafářové (e-mail: jana.
safarova@botanicka.cz, mobil: 736 621 927)

20. prosince 2009
Historie usedlosti Jezerka, vila R. Hrušínského
a Michelský dvůr. Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy C – Pankrác.
27. prosince 2009
Střešovické vily – V. Havla, J. Suchého, O. Španiela,
B. Kafky, V. Špály, V. Beneše, E. Filly atd. Sraz ve
14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A – Hradčanská.
30. prosince 2009
Dejvické vily (V. Buriana, L. Baarové atd.) a zámeček Hanspaulka. Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A – Dejvická.
Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

Tel: 731 117 988 Web: www.uklizenydum.cz
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