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Do zrekonstruovaného Kulturního domu Krakov
se vracejí služby
Do konce letošího roku
mají být zatepleny všechny školy
Stromy na Střížkově ohrožovaly dopravu
a majetek občanů. Radnice vysází nové
Fórum: Souhlasíte se záměrem magistrátu zřídit
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pro seniory v Burešově a Mazurské ulici
Sportovní klub pétanque Kulová osma
vstupuje do nové sezóny
V Salesiánském divadle před cestou
do Japonska vystoupí kvarteto České filharmonie

str.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

2

na profesionálních aktivistech mě vždy udivoval způsob, jakým si určují cíle svého snažení.
Totiž, že si z poměrně široké palety zajímavých

8

témat vyberou taková, která skoro nikdo za
problémová nepovažuje. Skutečné problémy
pak zůstávají pod jejich rozlišovací schopnosti.

12

Osmý obvod v současnosti jeden takový případ prožívá. Zřejmě jste
zaznamenali plán magistrátu umístit na Palmovku kontaktní centrum
14

pro uživatele drog a otevřít tam i první aplikační místnost (lidově „šlehárnu‟) v Praze. A to prosím v oblasti, kde se v poslední době daří
snižovat kriminalitu a drogová scéna mizí. Magistrát se nám ji tam ale

16 a 18

snaží, jak vidno, za každou cenu vrátit. Ideální čas, aby se zapojili aktivisté, popřípadě iniciovali vlastní petici. Ale bohužel, ticho po pěšině. Se
sběrem podpisů započala až naše místostarostka Vladimíra Ludková.

25

V čem se naopak „naši‟ aktivisté mohou doslova přetrhnout, je kritika radnice kvůli hernám. Ta je však, nutno dodat, zpolitizovaná a poměrně zbytečná. Nyní se jimi intenzivně zabýváme a provádíme roz-

26

sáhlé kontroly. Jde nám především o dodržování pravidel, která musí
provozovatel splňovat, aby neobtěžoval okolí. Na základě výsledků
kontrol pak budeme pečlivě zvažovat další postup.

Zemřela náčelnice libeňského Sokola.
Bylo jí 94 let

27

Pokud se dnes aktivisté zabývají především minoritními otázkami
a banalitami, není to s naší civilizací až tak zlé. Konec světa však můžeme očekávat ve chvíli, kdy začnou výše jmenovaní řešit skutečné
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Zpravodajství

Do KD Krakov se po opravě vrací život
Kulturní dům Krakov v Bohnicích

konce roku 2013, abychom mohli

Praha 8 opravit veřejné budovy

ci rovněž zasloužil. Zda budeme

prošel rozsáhlou, tříměsíční re-

čerpat evropské dotace. To se po-

nekončí. Podali jsme již žádost

úspěšní a kdy se bude KD Ládví

konstrukcí, při níž byla vyměněna

dařilo. Díky novému vzhledu již

o získání dotace na zateplení KD

opravovat, se dozvíme během ně-

okna a obvodový plášť budovy. Na

kulturní dům nepokulhává za bu-

Ládví, který by si rekonstruk-

kolika měsíců,‟ dodala.

dokončené stavební práce navázal

dovami v okolí, kde bylo nedávno

správce budovy, Servisní středis-

otevřeno opravené nákupní cent-

ko pro správu svěřeného majetku

rum i v loňském roce rekonstruo-

MČ Praha 8, výmalbou všech pro-

vána poliklinika Mazurská,‟ sdělila

stor a drobnými úpravami, které

radní Prahy 8 Markéta Adamová.

nebylo možné do projektu zahr-

Předání díla proběhlo na kon-

nout. Projekt „Snížení energetické

ci prosince. V průběhu ledna se

náročnosti objektu Kulturní dům

do budovy postupně vracel od-

Krakov‟ přišel radnici Prahy 8

bor školství a kultury MČ Praha 8

na téměř pětadvacet milionů ko-

i krátkodobí a dlouhodobí nájemci

run, přičemž deset milionů půjde

s tím, že plný provoz se očekává

z fondů Evropské unie.

v první polovině února. „Od No-

Rekonstrukci prováděla společ-

-hš-

vého roku opět nabíhají kurzy

nost Dereza, která vyhrála výbě-

a cvičení, které jsou k dispozici

rové řízení. Rozsáhlý projekt za-

dětem i dospělým. Zmodernizova-

sáhl z technologických důvodů do

ná budova nyní nabízí příjemnější

provozu celé budovy. Byly přestě-

prostředí k provozování všech ak-

hovány odbory radnice nebo dět-

tivit a služeb, navíc ušetří náklady

ský klub Osmík, většina dalších

na vytápění, které dosud činily

aktivit v říjnu skončila, nebo se

zhruba dva miliony korun ročně,‟

přesunula do jiných prostor. „Re-

uvedla Adamová. „Kulturním do-

konstrukci bylo třeba dokončit do

mem Krakov úsilí městské části

Původní
podoba KD
Krakov

Opravený kulturní dům
slavnostně otevřela radní
Prahy 8 Markéta Adamová

Nynější
podoba
objektu již
zapadá do
21. století

Fota: verpa

Rekonstrukce se
uskutečnila loni na
podzim
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Zpravodajství

Radnice bojuje za zeleň
Osmá městská část nesouhlasí s návrhem

Radnice
nesouhlasí
se změnou
funkčního
využití pozemku
nad ulicí
S. K. Neumanna

vlastníků pozemků na změnu územního plánu,
podle níž by se stávající funkční využití pozemků nad ulicí S. K. Neumanna o ploše téměř
osmi tisíc m2 mělo změnit z funkce zeleně na
čistě obytnou. Stejně tak nesouhlasí v případě
pozemků v lokalitě U Drahaně (mezi přírodní
památkou Čimické údolí a zvířecím hřbitovem)
o ploše více než 22 hektarů, kde by podle návrhu mělo dojít ke změně z funkce orná půda
na obytnou a sloužící oddechu.
„Nemůžeme podpořit ani jeden ze zmíněných návrhů. V případě pozemků nad S. K.
Neumanna by zmizel kus veřejné zeleně, které
si v Libni velmi ceníme. V případě Drahaně by
došlo k narušení krajinného rázu, navíc zásah

Foto: verpa

do přírodního parku Draha – Troja je pro nás
absolutně nepřijatelný,‟ prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků.

-hš-

Webové stránky Prahy 8 mají řadu novinek
1. Vylepšili jsme
pro vás vyhledávání

ny webu Prahy 8 je k nalezení

ha 8, o kte-

jednoduchý

rých si mys-

5. Záznamy zasedání
zastupitelstva

Lepší výsledky můžete očekávat

návštěvníka stránek přesměruje

líme,

že

Už více než rok je možno sle-

nejen díky novému vyhledávací-

na portál www.ziveobce.cz, pří-

vás

mohly

mu algoritmu, ale také jednodu-

mo do příslušné sekce hledaných

zajímat,

na-

městské části Praha 8 v přímém

ché nabídce voleb pro vyhledá-

služeb.

leznete

na

přenosu online. Nyní můžete jed-

vání, která by vás měla dostat

v katalogu nezajišťuje městská

www.praha8.cz v oblasti Média

nání zastupitelů sledovat i ze zá-

rychleji k požadovaným infor-

část Praha 8.)

–> Webové stránky.

znamu. V oblasti Zastupitelstvo

vyhledávač,

(pozn.:

správu

který

firem

by

dovat

macím. Spolehlivěji tak nyní vy-

jednání

Zastupitelstva

–> Online přenos ZMČ si už nyní

hledáte kontakt na zaměstnan-

3. Mobilní verze stránek

ce, dokumenty nebo informace

4. Zlatý erb i letos

můžete přehrát záznam jednání,

o tom, jak postupovat v případě,

Od července 2013 můžete obsah

I v letošním roce můžete pod-

které se konalo 4. prosince 2013.

webových stránek Prahy 8 poho-

pořit internetové stránky Prahy

Další záznam přibude krátce po

když si potřebujete na úřadě

dlně prohlížet na svých mobilních

8 v celostátní soutěži Zlatý erb.

19. únoru 2014, kdy se bude od

vyřídit například nové doklady.

zařízeních. Mobilní verze stránek

Od února 2014 bude na úvodní

14. hodin konat 20. zasedání za-

Pokud se vám nebudou nabízet

je uzpůsobena především chyt-

straně stránek Prahy 8 banner

stupitelstva. I toto jednání bude

uspokojivé výsledky, může vám

rým telefonům a tabletům, ale

s logem Zlatého erbu, prostřed-

možno sledovat on-line v přímém

pomoci tip pro vyhledávání, který

zvládnou ji i některá starší zaří-

nictvím kterého můžete dát hlas

přenosu.

je k nalezení v panelu voleb pro

zení. Mobilní verze je dostupná na

naší

vyhledávání pod ikonkou žárovky.

adrese http://m.praha8.cz a na-

„V loňském roce jsme se umís-

bízí

veškerý

tili na 3. místě v kategorii Nej-

Uvítáme jakýkoli podnět týkající

2. N
 ajděte firmy
a služby v Praze 8

obsah stáva-

lepší elektronická služba s apli-

se webových stránek MČ Praha

jících stránek

kací

8, jejich mobilní verze i aplika-

Ve spolupráci s portálem www.

v

upravené

a proto v tomto ročníku bychom

cí.

ziveobce.cz

a

přehledné

chtěli zamířit na místa vítězů

či dotazy můžete zasílat na e-

s

je

návštěvníkům

stránek Prahy 8 nově umožněno

podobě.

vyhledávat firmy a služby fungu-

internetové

prezentaci.

http://zakazky.praha8.cz,

Vaše

náměty,

připomínky

verzí

mailovou adresu webmaster2@

stránek pro mobilní zařízení,‟

praha8.cz nebo prostřednictvím

velmi

propracovanou

jící na území městské části Praha

Přehled dalších novinek a změn

uvedl radní Prahy 8 Tomáš Sla-

služby Zeptejte se –> oblast We-

8. V pravém sloupci úvodní stra-

na webových stránkách MČ Pra-

bihoudek.

bové stránky. 

-red-
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Zpravodajství, pozvánka

Městská policie získala
další služební vozidlo

Radnice
kontroluje
herny

Představitelé radnice Prahy 8 předali strážníkům místní Městské
policie do užívání nové služební

Radnice Prahy 8 spustila kon-

vozidlo. Vůz pořízený z prostředků

troly heren. Zaměřuje se na

městské části vidí občané opero-

dodržování

vat v ulicích již od konce ledna.

musí provozovatel dodržovat,

pravidel,

které

„Od vozu, který jsme strážní-

aby neobtěžoval své okolí. Na

kům poskytli, si slibuji především

základě výsledků kontrol bude

efektivní řešení nešvarů na území

vedení městské části zvažovat

Prahy 8. Všichni víme, jak špatně

další postup. „V současnosti

se hříšníkům cokoli zpětně doka-

problematiku heren v Praze

zuje, proto je důležitý především

8 intenzivně řešíme. V lednu

rychlý

policie

probíhaly kontroly, jichž jsem

a chycení viníka při činu,‟ shrnul

se osobně účastnil. Jde nám

výhodu větší mobility strážníků

hlavně o dodržování zákonů

starosta Prahy 8 Jiří Janků. Podle

ve spojitosti s jejich provozem

něj nejde pouze o trestné činy, ale

heren,‟ přiblížil postup radnice

též prohřešky proti občanskému

Prahy 8 její starosta Jiří Janků

soužití. „Nad tím, co dokáže opi-

Praha 8 dlouhodobě nepova-

lá parta výtržníků natropit během

žuje současný počet heren za

příjezd

Městské

pouhých pár minut, zůstává občas
rozum stát,‟ řekl.

ideální. Již dříve požadovala
Starosta Prahy 8 Jiří Janků předává nový vůz do rukou Městské policie

jejich větší redukci, tu nako-

Ford Fiesta vybavený pro potře-

nec neumožnila nová pravidla

by Městské policie je již druhým

la kriminalita zhruba o 40 procent,

spíše za ní, a tak je jakýkoli dar

nastavená pražským magistrá-

vozem, který strážníci od Pra-

v celé Libni pak téměř o třetinu.

či zakoupený materiál dobrou in-

tem. „Existence či neexistence

hy 8 získali do užívání. Prvním byla

„Pokud to finance dovolují, po-

vesticí do bezpečí nás všech. Po-

herního průmyslu je v součas-

v roce 2012 mobilní služebna, jež

koušíme se složkám Integrova-

dobně jako s místními strážníky

né době velmi zpolitizovanou

se velmi osvědčila. Během jejího

ného záchranného systému co

tak spolupracujeme též se státní

otázkou a radnice Prahy 8 se

nasazení v oblasti Palmovky se

nejvíce pomoci. Jejich rozpočty

policií i Hasičským záchranným

jí nejen intenzivně, ale i věcně

v místě za pouhého půl roku sníži-

jsou v současnosti na hraně, či

sborem,‟ uzavřel Janků.

věnuje,‟ dodal starosta.  -hš-

-jh-
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Pozvánka
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Bezpečnost, pozvánka

Strážníci v akci
Hledaný se svlékl do naha

Strážníci jej o několik minut později našli v ďá-

nou ženu, která se v místě určení pohybovala.

Strážníci z Obvodního ředitelství Městské poli-

blickém lesoparku, pro podezření ze spáchání

Následnou lustrací strážníci zjistili, že je po ní

cie Praha 8 přijali oznámení, že se ve Voctářově

trestného činu ho omezili na osobní svobodě

vyhlášeno celostátní pátrání. Proto hlídka ženu

ulici nachází zcela nahý muž. Na místě pak sku-

a předali Policii ČR k dalšímu opatření. Dva dny

předala Policii ČR k dalšímu opatření.

tečně spatřili nahého muže sedícího na nákladní

nato přijali strážníci oznámení, že na tramva-

rampě. Strážníci na muže promluvili, ten však

jové zastávce Palmovka byl napaden neznámý

Krást nepřestala

nereagoval. Hlídka jej zabalila do deky, násled-

muž. Na místě strážníkům sdělil, že jej cizí

Hlídka strážníků Prahy 8 byla 9. ledna před po-

ně našla nedaleko i oblečení a doklady muže.

mladík požádal o cigaretu, a když mu ji od-

lednem vyslána do jednoho z místních obchod-

Lustrací bylo zjištěno, že na muže je vydán pří-

mítl vydat, fyzicky jej napadl. Strážníci útoč-

ních domů s tím, že pracovník ochranky zajistil

kaz k zatčení, proto na místo přivolali záchran-

níka zajistili, poškozenému přivolali záchran-

pachatelku krádeže. Ta strážníkům nemohla

nou službu, která dotyčného převezla do jedné

nou službu, která jej ošetřila, a útočník skončil

prokázat totožnost, proto ji hlídka předved-

z pražských nemocnic. Tam si jej následně pře-

v rukou policistů.

la na Policii ČR. Tam se zjistilo, že žena byla

vzala Policie ČR k dalšímu řešení.

Zajistili násilníky

Upozornila na sebe ohněm
V sobotu 4. ledna v dopoledních hodinách při-

v posledních třech letech pravomocně odsouzena za trestný čin krádeže a od strážníků si ji
převzali k dalšímu šetření. Stejný případ řešili

Na konci loňského roku řešili strážníci Prahy 8

jali strážníci z Prahy 8 oznámení, že v Žerno-

strážníci i na Štědrý den, jen s tím rozdílem,

hned dvě napadení. K prvnímu došlo 28. pro-

secké ulici má neznámá žena rozdělávat oheň

že zlodějem v posledních třech letech pravo-

since krátce po poledni v jednom z restaurač-

v lesním podrostu. Strážníci dorazili na místo

mocně odsouzeným za trestný čin krádeže byl

ních zařízení, přičemž útočník z místa utekl.

během několika chvil a kontaktovali zanedba-

muž.
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Doprava

Magistrát zavádí celopražské zóny, Praha 8
reaguje pozastavením vlastní regulace
Vážení občané, dovolte, abych vás touto cestou oslovil a informoval vás o novém, částečně
překvapivém vývoji ve věci regulace parkování v naší městské části. Dne 8. ledna 2014
nám byl představen záměr magistrátu zavést
ještě tento rok nový celopražský systém, který by ujednotil a nahradil současné parkovací
zóny v jednotlivých městských částech. Tento
krok byl realizován i díky tlaku a krokům MČ
Praha 8.
Po třech letech marné snahy má tedy původní záměr MČ Prahy 8 zapojit Karlín, Libeň
a případně i další části Prahy 8 do celopražského systému parkování šanci. A to především
díky personální změně na pozici náměstka primátora s gescí dopravy v Radě hl. m. Prahy,
kam v létě 2013 nastoupil náměstek primátora
Jiří Nouza a jeho tým připravil regulaci, která
Foto: verpa

je poplatná 21. století a navíc má být připravena k zavedení již v létě tohoto roku.
Díky našemu tlaku a aktivnímu přístupu
máme reálnou šanci být ještě letos zařazeni

Problémy s parkováním by měl vyřešit nový magistrátní projekt

do realizace pilotní fáze projektu (Karlín, Libeň, pravděpodobně září 2014) a do přípravy

jem o karty připravena k instalaci. Platí však

me vás, obyvatele, kteří jste si kartu již vy-

celopražské úpravy (Kobylisy, instalace prv-

stále náš závazek, že se v případě spuštění

zvedli, abyste si ji uschovali pro využití při

ní čtvrtletí 2015). K realizaci bude využit náš

celopražských zón k takovému systému při-

případném

projekt, předložený v roce 2012, čímž bude

pojíme a od vlastní regulace ustoupíme. Z to-

Zároveň se vám omlouváme za to, že není jas-

zachráněna milionová investice, které by dal-

hoto a výše uvedených důvodů počínaje tímto

né, zda vámi vyzvednuté karty využijete, ale

ším odložením hrozilo znehodnocení. Úsporou

týdnem dochází k pozastavení celého projek-

reagovali jsme na dlouhotrvající potřeby obča-

pro Prahu 8 navíc bude instalace nového sys-

tu včetně pozastavení výdeje karet. Hodláme

nů a jednali v jejich, váš prospěch.

tému magistrátem a nikoliv městskou částí,

monitorovat plnění harmonogramu ze strany

Děkuji vám za trpělivost a pochopení. Další

jak by tomu bylo v případě vlastní regulace.

magistrátu, spolupracovat na dokončení finál-

informace budou k dispozici na www.praha8.

Ta ušetřené prostředky použije na opravy

ní verze.

cz/parkovani, v měsíčníku Osmička, případně

V

chodníků.

případě

nedodržení

harmonogramu

Plánovaná regulace Prahy 8 (po fungujícím

magistrátu jsme připraveni vlastní regula-

vzoru Prahy 9) je i přes přetrvávající nezá-

ci parkování okamžitě oživit. Proto prosí-

selhání

magistrátního

záměru.

vaše dotazy rád zodpovím na níže uvedených
kontaktech.
Michal Švarc, místostarosta MČ Praha 8

Ulice Na Stráži projde kompletní rekonstrukcí
Pravděpodobně
března

bude

od
probíhat

poloviny
rekon-

jejichž přesné termíny zatím ne-

práci se společností Ropid. Po

Podrobnosti

jsou známé.

celou dobu oprav bude zrušena

zřejmě i v březnové Osmičce.
Věříme,

přineseme
že

dopady

samostavby

strukce ulice Na Stráži, která

Oprava si vyžádá úplnou uzá-

zastávka Čertův vršek a ome-

je důležitou spojnicí Libně od

věru ulice, a to včetně všech v ní

zen provoz v zastávkách Madlina

vás omezí co nejméně, k čemuž

a Teplická.

přispějete i vy pozorným sledo-

náměstí Na Stráži u nemocnice

vedených

Bulovka na Prosek v Praze 9.

tj. 201, 295 a noční linky 511.

autobusových

linek,

Oprava bude technicky i časově

naleznete

váním obvyklých informačních

Tyto linky budou odkloněny na

v brzké době na internetových

zdrojů, kde budeme poskytovat

velmi náročná a potrvá zhruba

objízdné trasy, které v současné

stránkách osmé městské části,

čerstvé informace, a v neposled-

do konce letošního září. Rekon-

době připravuje Dopravní podnik

Dopravního podniku, Ropidu i na

ní řadě respektováním provizor-

strukce se rozdělí na pět etap,

hlavního města Prahy ve spolu-

zastávkách v dotčené oblasti.

ního dopravního značení.

Přesné

informace

-red-
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Rozhovor

Do konce letošního roku mají
Servisní

Petra Hainzová, která je pověřená ří-

středisko

vyhlašuje

zením Servisního střediska pro sprá-

veřejné zakázky malého rozsahu

vu svěřeného majetku MČ Praha 8

samo přímým oslovením odbor-

(SeS), objasnila, čím vším se bude

ných firem. Při každé akci se oslo-

v nadcházejícím roce tato příspěvko-

vuje alespoň osm až deset subjek-

vá organizace zabývat. A není toho

tů, byť by dle stávající směrnice

málo – jednou z nejzásadnějších

městské části stačily tři. Rozhodli

priorit zůstávají školy a školky, ať už

jsme se takto postupovat hlavně

jejich zateplení, komplexní opravy či

kvůli diverzifikaci a otevřenosti
výběrových řízení. Velká výběro-

zpříjemnění prostředí.

vá řízení, tedy nad dva miliony koJakou nejsložitější

run u služeb a šest milionů korun

rekonstrukci či jiný krok

u stavebních prací, se soutěží přes

se v loňském roce podařilo

Odbor zakázek a investic MČ Pra-

servisnímu středisku

ha 8, veškeré informace o výbě-

uskutečnit?

rových řízeních jsou samozřejmě

Nejnákladnější a zároveň nej-

k dispozici na portálu veřejných

rozsáhlejší akcí byla výstavba tří

zakázek městské části. Veškeré

nových tříd mateřské školy v pro-

smlouvy a smluvní podklady jsou

storách Základní školy Libčická.

zde vyvěšeny také. Servisní stře-

Jednalo se o rozsáhlou rekon-

disko publikuje všechny smlouvy

strukci prostor, které byly před-

nad 300 tisíc korun.

tím využívány jiným subjektem.
Rekonstrukce stála téměř osm mi-

Vypadá to, že v popředí

lionů korun bez DPH a v listopadu

zájmu jsou pro Prahu 8 školy

byla školka slavnostně otevřena.

a školky. Jak opravy pokračují

Nyní ji navštěvuje 83 dětí.

a kolik z nich se dočká oprav
letos?

Další rozsáhlou akcí byla první

Základní

fáze rekonstrukce sociálních zaří-

a

mateřské

školy

zení v ZŠ Mazurská. Cena je také

jsou samozřejmě jednou z priorit

téměř osm milionů bez DPH. Do-

městské části, nicméně zdaleka

končení akce, a tedy finální výmě-

ne

na všech sociálních zařízení na celé

se investuje i do dopravy, zeleně

škole, se předpokládá letos v létě.

nebo například bezpečnosti.

jedinou.

Mnoho

prostředků

Servisní středisko také navýšilo

Během zimních měsíců se opro-

počet sociálních zařízení ve třech

ti běžným zvyklostem konalo po-

největších

školách

měrně hodně oprav, což bylo čás-

v Praze 8, a to v MŠ Bojasova, Šiš-

tečně dáno téměř jarním počasím

mateřských

kova a Krynická. Další stavební akcí
byla třetí etapa výměny elektroroz-

Petra Hainzová (vlevo) hovoří před opraveným KD Krakov
s jeho vedoucí Markétou Paulusovou

a také tím, že momentálně stále
probíhají tři velké akce snížení

vodů v ZŠ U Školské zahrady, kom-

energetické náročnosti v ZŠ Lib-

plexní stavební úpravy vstupního

čická, Burešova a Ústavní. Vzhle-

vestibulu v ZŠ Žernosecká nebo
oprava ústředního topení v tělocvičnách v ZŠ Burešova, oprava
teras v MŠ Řešovská, ZŠ Hovorčovická, oprava betonového můstku
na zahradě MŠ Chabařovická.
Kde mohou občané nalézt
informace o rekonstrukcích
a dalších zakázkách?

 adnice si je vědoma, že nárůst
R
dětí ve školských zařízeních není
nekonečný a všechny investice,
které se provádějí, bude možné
využít i později, až demografická
křivka změní svůj tvar.

dem k tomu, že se jedná o tři největší sídlištní školy v Praze 8, je
toho opravdu mnoho.
Oprav, rekonstrukcí a dalších
prací přibylo i kvůli tomu, že servisní středisko nyní spravuje veškeré školské objekty v Praze 8. Až
do léta minulého roku tomu tak
nebylo. Dostali jsme do správy ZŠ
a MŠ Ústavní, která předtím měla
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Rozhovor

být zatepleny všechny školy
právní subjektivitu stejně jako

Zahradu v MŠ
Chabařovická
zdobí nový
můstek

například i ZŠ Burešova nebo ZŠ
Žernosecká. Postupně byly převáděny do správy SeS a nyní je to
ujednoceno.
Mezi nejzásadnější akce plánované na rok 2014 patří celkové

rekonstrukce

školních

jíde-

len ZŠ Ústavní a ZŠ Palmovka.
V ZŠ Ústavní se stravuje asi
1500 strávníků denně, je to naše
největší kuchyň a jídelna. Celkový objem investičních prostředků
bude dle projektové dokumentace činit zhruba 35 milionů korun.
ZŠ Palmovka je menší a předpokládaná investice se plánuje na
16 milionů korun.
Dále se uskuteční druhá fáze
rekonstrukce sociálních zařízení

ny potřeby obyvatel Prahy 8. Bě-

v ZŠ Mazurská. Tím budou veš-

hem posledních let se každý rok

keré „sociálky‟ v Mazurské nové.

investovalo do rozšíření kapacit

Zateplovat se bude MŠ Štěpnič-

alespoň jedné školky či školy. Ur-

ná, z větších akcí stojí za zmínku

čitě je ale nutné dodat, že vedení

také rekonstrukce půdního pro-

radnice si je vědomo, že nárůst

storu v ZŠ Lyčkovo náměstí, kte-

dětí ve školských zařízeních není

rý bude využíván školní družinou

nekonečný a všechny investice,

pro žákovské a rodičovské aktivi-

které se provádějí, bude možné

ty a setkání. Odhadovaná cena je

využít i později, až demografická

osm milionů korun. Pro novou MŠ

křivka změní svůj tvar. Tedy na-

Libčická se bude tento rok také

příklad nově vzniklé třídy budou

budovat nová zahrada s herními

používány družinou či k provozo-

prvky.

vání zájmových kroužků atd.

Jak se daří skloubit

Podle čeho se určuje pořadí

rekonstrukce s fungováním

rekonstruovaných budov

školy ve školním roce?
Většinu

stavebních

prací

a prostor?

Děti v Bojasově ulici mohou využívat nové sociální zařízení

V první řadě se samozřejmě

se

snažíme provádět během prázd-

Existuje pro rok 2014 nějaká

V čem byste řekla, že je

řeší havárie. Plán oprav a investic

nin, ať už to jsou letní, jarní nebo

největší priorita, zkrátka

přístup MČ Prahy 8 jiný než

se tvoří na základě dlouhodobých

vánoční, ale samozřejmě u vět-

oprava, kterou již opravdu

u ostatních částí Prahy?

potřeb, ale i na základě změn v le-

ších investičních akcí a oprav to

není možné odkládat?

Praha 8 je jednou z největších

gislativě, například hygienických

občas není možné. V tom případě

Za prioritu lze považovat napří-

městských částí. I z toho samo-

vyhlášek. Pořadí u zateplování

pro žáky i rodiče nastávají určitá

klad výstavbu nové zahrady pro

zřejmě vyplývá, že je zde mnoho

školských objektů se řeší podle

omezení v provozu školy či škol-

rozšířenou MŠ Libčická či rekon-

škol, a to konkrétně 15 základ-

nutnosti, tedy podle toho, které

ky, avšak vždy vynakládáme ma-

strukce školních jídelen. Důvodem

ních a 24 mateřských. Radnice

školy či školky trpí například za-

ximální úsilí, aby omezení byla co

je demografický vývoj nebo jen

Prahy

dlouhodobě

tékáním nebo zvýšeným počtem

nejmenší. Například ve smlouvách

prostý fakt, že mnoho sídlištních

a systematicky nemalé prostřed-

oprav, které by zateplení vyřešilo

o dílo je omezena doba, během níž

škol bylo postaveno před více než

ky do správy a rozvoje škol i ško-

komplexně. Tento rok budou do-

mohou být prováděny stavební

třiceti lety a nutnost oprav je způ-

lek. Vzhledem k tomu, že dětí

končeny poslední tři velké školy

práce, aby rekonstrukce děti při

sobena prostě a jednoduše stářím

stále přibývá, je nutné rozšiřovat

a k zateplení budou zbývat „jen‟

výuce rušila co nejméně.

budov.

kapacity tak, aby byly uspokoje-

mateřinky. 

8

investuje
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Životní prostředí
Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů
Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

únor 2014

Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

Služská x Přemyšlenská

5. 2.

13.00–17.00

Havlínova x Pohnertova

19. 2.

15.00–19.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

5. 2.

14.00–18.00

Havránkova x Šimůnkova

20. 2.

13.00–17.00

Šimůnkova (slepý konec)

5. 2.

15.00–19.00

Křivenická x Čimická

20. 2.

14.00–18.00

Štěpničná (parkoviště)

6. 2.

13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská

20. 2.

15.00–19.00

Stejskalova x U Rokytky

6. 2.

14.00–18.00

Janečkova

21. 2.

13.00–17.00

Tanvaldská (proti domu č. 1)

6. 2.

15.00–19.00

Lindavská

21. 2.

14.00–18.00

Trojská x Nad Trojou

7. 2.

13.00–17.00

Jirsíkova x Malého

21. 2.

15.00–19.00

U Pekařky

7. 2.

14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

22. 2.

10.00–14.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)

7. 2.

15.00–19.00

K Mlýnu x Chorušická

24. 2.

13.00–17.00

Třeboradická x Košťálkova

8. 2.

10.00–14.00

Kandertova x Lindnerova

24. 2.

14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky

8. 2.

11.00–15.00

Kašparovo náměstí

24. 2.

15.00–19.00

Uzavřená

10. 2.

13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce

25. 2.

13.00–17.00

V Zahradách x Na Sypkém

10. 2.

14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická

25. 2.

14.00–18.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

10. 2.

15.00–19.00

Korycanská x K Ládví

25. 2.

15.00–19.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou
(parkoviště)

Kubíkova (u DD)

26. 2.

13.00–17.00

11. 2.

13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64)

11. 2.

14.00–18.00

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

26. 2.

14.00–18.00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Kurkova (parkoviště)

26. 2.

15.00–19.00

11. 2.

15.00–19.00

Libišská (parkoviště)

27. 2.

13.00–17.00

Na Přesypu x Pod Přesypem

12. 2.

13.00–17.00

Mazurská (u trafostanice)

27. 2.

14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce

12. 2.

14.00–18.00

Mlazická

27. 2.

15.00–19.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ)

12. 2.

15.00–19.00

Modřínová x Javorová

28. 2.

13.00–17.00

Pernerova x Šaldova

13. 2.

13.00–17.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště)

28. 2.

14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála

13. 2.

14.00–18.00

Na Pecích x Chaberská

28. 2.

15.00–19.00

Petra Slezáka x Urxova

13. 2.

15.00–19.00

Pobřežní x U Nádražní Lávky

14. 2.

13.00–17.00

Pobřežní x Thámova

14. 2.

14.00–18.00

U Sluncové x Za Invalidovnou
(parkoviště)

14. 2.

15.00–19.00

Pernerova x Sovova

15. 2.

10.00–14.00

Braunerova x Konšelská

15. 2.

11.00–15.00

Burešova

17. 2.

13.00–17.00

Drahorádova

17. 2.

14.00–18.00

Dolákova x Hackerova x Kusého

17. 2.

15.00–19.00

Fořtova x Do Údolí

18. 2.

13.00–17.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

18. 2.

14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická

18. 2.

15.00–19.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

19. 2.

13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská

19. 2.

14.00–18.00

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně patří?
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří?
Odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP
Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady
je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.
Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru
životního prostředí ÚMČ Praha 8 Lubomír Korynta, tel. 222 805 630.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí svozová
společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel. 286 583 310.
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Děti na nové louce najdou větší prostor pro své radovánky než dosud

Louku v Thomayerových sadech
čeká obnova
Prostor v Thomayerových sadech

zóna pro všechny herní prvky s vlo-

v těsné blízkosti vltavské zátoky

ženými travnatými ostrovy umožní

se již brzy dočká rozsáhlé promě-

různé druhy her. Nejatraktivnějším

ny. Cílem revitalizace je zpříjem-

herním prvkem se jistě stane vodní

nění pobytu na louce a hřišti se

hra s pumpou a dřevěnými korýtky,

zachováním přírodního charakteru

kudy voda bude protékat.

„dolní louky‟. Ta je občany Prahy

„I samotné hřiště je vybaveno
lavičkami a piknikovými sestava-

„Chceme tam vytvořit klidné

mi a prostor se tak stává místem,

místo pro odpočinek, čemuž po-

kde je možné strávit celé odpoled-

může i vložení mlatové prome-

ne, aniž by člověk něco postrádal.

nádní pěšiny do prostoru louky.

Proto je součástí úprav také nové

Ta umožní nerušený pohyb a po-

pítko a objekt veřejných WC,‟ in-

byt mimo hlavní pěší a cyklistický

formovala autorka projektu Mar-

tah,‟ prohlásil starosta Prahy 8

tina Forejtová z Ateliéru zahradní

Jiří Janků. Práce mají začít letos

a krajinářské architektury a05.

na jaře a potrvají až do podzimu.
Obnova počítá s jednoduchý-

meny, které se tam přirozeně

zejména

vyskytují. Voda bude svedena do

mobiliářem v podobě klasických

nového prameniště na úpatí sva-

mi

funkčními

prvky,

Projekt dělí prostor do tří funkčních částí

V louce samotné se využijí pra-

laviček s opěradly, piknikovými

hu a prostor bude dotvořen tak,

stoly a neformálními dřevěnými

aby zde bylo možné posedět na

odpočinkovými platy rozmístěný-

stupních a vnímat tekoucí vodu

mi v zadní části louky. Důraz se

zblízka. Stávající pramen u vrby

klade na ponechání co největší

se ponechá a bude i nadále volně

travnaté plochy.

protékat loukou.

Dětské hřiště se rozšíří a nově

„Prameny vnímáme jako velkou

vybaví herními prvky přírodního

hodnotu místa, čistá voda vybízí

vzhledu, určenými pro věkové kate-

k pokoře. Součástí obnovy bude

gorie tři až patnáct let. Hřiště bude

také výsadba listnatých stromů

celé oplocené včetně travnatých

a kompletní rekonstrukce trávní-

ploch. Jednotná písková dopadová

ku,‟ dodal Janků.

-vk-

Foto: verpa

8 hojně navštěvována.

Současná podoba louky k obnově přímo vybízí
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Nebezpečné stromy na Střížkově
zmizely, nahradí je nové
Radnice Prahy 8 se rozhodla pokácet několik

o neperspektivní dřeviny se sníženou vitali-

stromů v oblasti Bínovy ulice na Střížkově.

tou,” vysvětlil Janků.

Důvodem byla především bezpečnost oby-

Stromy způsobovaly problémy i v blízkosti tramvajové trati. Jeřáb ptačí byl z velké

vatel.
„Kácení provádíme vždy po pečlivém uvá-

části proschlý, což znemožňovalo provedení

žení a z významných příčin. Nikomu samo-

smysluplného zdravotního řezu pro zachování

zřejmě nedělá radost, když musíme odstranit

stromu a zabránění případného pádu suchých

zdravý strom, ale v prvé řadě jsme zodpověd-

větví do tramvajové trati. Borovice lesní se

ni za to, aby majetek svěřený do správy osmé

zase nakláněly nad trolejové vedení a kolejiš-

městské části neohrožoval občany či jim ne-

tě a byly pokáceny taktéž z bezpečnostních

působil škody. Vzpomeňme například na Zlín,

důvodů.

kde padající strom zabil dva malé chlapce,”

„V příslušných klimatických podmínkách
budou samozřejmě vysazeny stromy nové,

řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků.
V Bínově ulici bylo nutné pokácet dva paja-

vhodného druhu a v takových místech, která

sany a tři topoly osika. V jejich korunách do-

jim zaručí dobré podmínky a dostatek prosto-

cházelo ke značnému prosychání větví. Byly

ru pro růst,” informoval starosta.

napadeny i houbovými chorobami, které způ-

Radnice rovněž vyhověla žádosti vedení

sobují ztrouchnivění dřevní hmoty a mění tak

bytového družstva v Červenkově ulici. Týka-

mechanické vlastnosti dřeva, zejména pev-

la se odstranění vzrostlého modřínu. Podle

nost. U větví docházelo k odlupování borky.

představenstva koruny stromu zasahovaly

„Při zhoršených povětrnostních podmínkách

do fasády, kořenový systém do základů domu

hrozil pád suchých větví, které mohou způ-

a začal jej poškozovat. Rovněž byl nebezpeč-

sobit škody na majetku a zdraví. Jednalo se

ný pro inženýrské sítě.

-jf-

Vzrostlý modřín začal ohrožovat dům
v Červenkově ulici

Ve vnitrobloku Chabařovická se opraví cesty
Ve vnitrobloku ulic Chabařovic-

jsou zaplavovány okolní zemi-

ká a Tanvaldská na ďáblickém

nou. „Rekonstrukce cest bude

sídlišti právě končí výchovná pro-

zcela zásadní. Necháme odstra-

bírka dřevin a zdravotní a bez-

nit původní chodníky i podloží

pečnostní řezy. „Nechali jsme

v rozsahu 1500 metrů čtvereč-

pokácet neperspektivní dřeviny,

ních a vybudujeme nové pod-

které konkurovaly již vzrostlým

kladní vrstvy. Na povrchu bude

dřevinám, a samozřejmě dřeviny

osazena zámková dlažba, kte-

v havarijním stavu, kde hrozilo

rá lépe pojme déšť,‟ informoval

jejich rozlomení a pád,‟ vysvět-

starosta s tím, že práce by měly

lil starosta Prahy 8 Jiří Janků. Po

být hotové před létem. Vybudo-

dokončení řezů bude následovat

vány budou také nové obrubníky,

likvidace pařezů.

které zamezí splavování zeminy
z okolí a znečištění pěších cest.

na opravu pěších cest ve vnitro-

Projekt počítá i s napojením tří

poslední

etapě

Foto: verpa

dojde

V

bloku, které jsou ve velmi špatném stavu, navíc umístěné pod
úrovní terénu, takže při deštích

Plocha vnitrobloku zcela změní svou nynější tvář

kanalizačních vpustí, vnitroblok
zvelebí i nové parkové lavičky
a odpadkové koše.

-hš-
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Souhlasíte se záměrem magistrátu zřídit v
ODS Praha 8: Osmý obvod nesmí být odkladištěm problémů města
Zásadně nesouhlasím se záměrem hlavního města zřídit v Libni kontaktní centrum pro uživatele
drog. Dokonce by zde měla vzniknout první pražská aplikační místnost, lidově nazývaná šlehárna.
Zdá se mi, že Praha 8 je v hlavách magistrátních politiků odkladištěm nechtěného. V minulosti to bylo stanové městečko pro bezdomovce, léčebný ústav pro bezdomovce, nově také
centrum pro metadonovou léčbu u Bulovky.
V osmém pražském obvodu je nevyšší počet
poskytovatelů sociálních služeb pro různé cílové
skupiny, včetně drogově závislých a osob bez
přístřeší.
Nemám vůbec nic proti pomoci lidem, kteří
se ocitli v nouzi, a bez vlastního přičinění se dostali do situace, kdy potřebují pomocnou ruku.

Vladimíra
Ludková
zástupkyně starosty
MČ Praha 8 za ODS
Naopak. Odmítám však pomáhat způsobem,
který poškozuje zájmy občanů osmé městské
části. V Praze 8 bydlím a mám ji ráda. Když
chtěl magistrát umístit doléčovací centrum pro
bezdomovce do ďáblické vilkové čtvrti, byla
jsem proti. Když chce umístit šlehárnu v okolí

Palmovky, ze které se snažíme postupně vytlačovat všechny negativní společenské jevy, jsem
také proti. Nemyslím si, že by přítomnost takového zařízení byla nám všem prospěšná. Po
dlouhém období se nám daří za neustálé spolupráce s policií snižovat v okolí Palmovky kriminalitu a jsem přesvědčena, že by to byl krok
špatným směrem.
I proto jsem iniciovala vznik petice, která
říká: „Šlehárnu tady nechceme‟. Snad nebude
mít magistrátní koalice TOP 09 a ČSSD odvahu
ignorovat její hlasy. Zatím to vypadá, že hledají
cesty, jak ji zpochybnit a marginalizovat. Pokud
i vy souhlasíte s peticí, stáhněte si ji, prosím,
z mé internetové stránky www.ludkova.cz nebo
mi pište na e-mailovou adresu vladimira.ludkova@praha8.cz.

ČSSD určitě ne a jako jedni z mála to také obhajujeme
Na úvod jednoduše. Nesouhlasím. Na rozdíl od
všech pisatelů okolo mě, jsem to mohl již jednoznačně vyjádřit hlasováním na zastupitelstvu
hl. m. Prahy, kde celý klub ČSSD hlasoval proti
navržené Protidrogové koncepci hl. m. Prahy.
Příprava na Protidrogové koncepci začala na
Magistrátu hl. m. Prahy za vlády koalice ODS
a TOP 09 a dokončena a předložena byla v minulém roce nejprve do výboru pro zdravotnictví,
který mám tu čest řídit, a posléze do zastupitelstva hl. m. Prahy.
Jak na výboru, tak na zastupitelstvu zazněly
desítky připomínek z mnoha městských částí i od
zastupitelů.
Pohříchu Praha 8 se zmohla jen na tiskové
prohlášení, jinak se neúčastnil žádný představitel na magistrátu žádného ze zásadních jednání
k tomuto materiálu.

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD
Naštěstí, i díky ČSSD, tento materiál neprošel a v současnosti je znovu nastartován proces,
kdy se ke koncepci vyjadřují městské části a další zainteresované subjekty.
Mezi tyto subjekty patří policie i řada odborných úřadů.

V Praze 8 vznikla petice podporovaná ODS.
Jako první petice v historii naší městské části
směla být k dispozici pro občany v podatelně
Úřadu MČ, což kvituji a doporučuji všem dalším
petentům, aby tam své petice dávali. Tato petice, přestože nezískala nutných tisíc podpisů,
byla zařazena jak na jednání výboru pro zdravotnictví, tak i na jednání lednového zastupitelstva hl. m. Prahy. A můžete si tipnout, kdo tam
petenty zastupoval. Myslíte, že někdo z městské
části nebo z ODS? Omyl! Zástupci ODS se neobtěžovali. Přesto vás mohu uklidnit. Díky zástupcům ČSSD byla petice projednána a pan radní
Dlouhý přislíbil výrazné změny v nově připravované koncepci.
PS: Jen tak na okraj o Libni ani Palmovce není
v původní koncepci ani slovo, aneb stokrát opakovaná lež se v Praze 8 může stát pravdou.

Drogový bufet Palmovka - ďábelský plán nebo provokace?
Když jsme spolu s kolegy debatovali o pojmu
„aplikační centrum‟, které je v únorové Osmičce
tématem fóra politických stran, netušili jsme,
zdali se má jednat o prostor, kde dostanou na
psychotropních a omamných látkách závislé
osoby sterilní stříkačky a jehly, případně další
zdravotnický materiál, který by omezil možnost
přenosu infekce, nebo zdali bude navíc na místě
přítomna lékařská služba, která jim poskytne
alternativu drogy, metadon. Podpora takového
návrhu by byla alespoň k diskuzi. Ó jak jsme
byli naivní.
Dle článků v médiích, které byly v této souvislosti publikovány, jsem zjistil, že v plánu
magistrátu bylo vytvořit aplikační místnost, do
které si narkomani přinesou od dealera zakou-

Zdeněk Nagovský
člen protidrogové komise
MČ Praha 8 za KSČM
penou drogu a následně, nikým neobtěžováni,
si ji vpraví do organismu.
Dotazem směrovaným na zastupitele „velké
radnice‟ jsem se dozvěděl, že realizace zmíněného projektu byla před koncem minulého roku

zastavena a projekt samotný bude přepracován.
Jistě se mnou čtenáři budou souhlasit, když
původně plánovanou formu „pomoci‟ narkomanům, označím za zvrhlost. Měli se snad občané
smířit s tím, že se drogy stanou běžným standardem jejich života? Napříč právním normám
a mezinárodním úmluvám? Proč ignorovali tvůrci tohoto nebezpečného nápadu znění § 287
trestního zákona o šíření toxikomanie? Nechci
vypočítávat, co by občany v okolí Palmovky
v případě, že by k realizaci projektu došlo, čekalo. Podle všeho se jednalo pouze o vypuštěný
pokusný balonek, který měl jeho tvůrcům pomoci zjistit, kam až mohou ve své politice vedené proti občanům zajít.
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Libni aplikační centrum pro narkomany?
TOP 09: Nesmíme být jediní, kdo bude takovou službu poskytovat
Vloni začala být projednávána protidrogová koncepce magistrátu na léta 2013 až 2020. Ačkoliv
je v ní uvedeno několik opatření, která jsou nepochybně potřebná (například rozšíření terénních
služeb) a nikdo jejich přínos nezpochybňuje, hovoří
se v ní i o opatření, které vzbuzuje vášně a často je
interpretováno neodborně a populisticky.
Tímto opatřením je zavedení nových kontaktních center včetně zřízení tzv. aplikační místnosti.
Je velmi nešťastné, že zavedení aplikační místnosti
je v koncepci plánováno pouze v oblasti Libně. Proti
tomu jsme protestovali a v upravené koncepci by
již Palmovka neměla být uvedena. Pokud má taková služba vzniknout, tak by tomu tak mělo být
souběžně na více místech Prahy. Nejen Praha 8 má
problémy s drogovou scénou a služby tohoto typu
je nutné zřizovat tam, kde se problémy vyskytují.

Markéta Adamová
radní MČ Praha 8
za TOP 09
Praha 8 dlouhodobě s následky užívání drog
bojuje. Financujeme terénní programy, které
mají za cíl chránit veřejné zdraví. Proto probíhá sběr použitého injekčního materiálu. A to je
obecně i cílem aplikačních místností. Cílem je co
nejvíce eliminovat dopady užívání drog na ve-

řejnost. Vždyť je přece jednoznačně lepší, když
narkoman nebude aplikovat drogu na očích dětem a ostatním na ulici, jak se často děje, ale
v ústraní bez svědků.
Aplikační místnosti tedy jsou jistou cestou, ale
je nutné, aby jich v Praze vzniklo více, aby se
rozptýlila obava, že budou přitahovat více problematických uživatelů do jedné lokality, a aby se
současně zvýšila i přítomnost policistů v ulicích.
Co diskuzi na toto téma rozhodně nepomáhá, je
vnášení populistických prohlášení bez vlastního
návrhu řešení. Je nutné ocenit, že díky koncepci,
kterou současné vedení magistrátu předkládá, se
alespoň začíná problém řešit. Aplikační místnost
nebude zřízena přes odpor městské části, ale
koncepce zahrnuje i jiná opatření, což je potřebné a chvályhodné.

Aplikační centrum by opět zhoršilo bezpečnostní situaci
Jako u každé takové aktivity se nejprve musíme ptát, jaká jsou její pozitiva a negativa, nebo
chcete-li ekonomickou terminologií, jaké jsou
náklady a výnosy. Náklady jsou jasné a u těchto zařízení mnohokrát ověřené. Zvýšení pohybu
osob drogově závislých v daném místě, nárůst
nelegální „obchodní činnosti‟ v nejbližším okolí,
celkové zhoršení bezpečnostní situace. Přesně
s tím jsme se spolu s Policií ČR a Městskou policií
v uplynulých letech právě v oblasti Palmovky potýkali a právě tam jsme vloni dosáhli viditelného
zlepšení, o čemž svědčí i statistiky o trestné činnosti. Je téměř jisté, že toto úsilí by v podstatné části přišlo vniveč právě zřízením aplikačního
centra. Jsme přesvědčeni, že právě Palmovka má
ambici stát se jistým centrem celé Prahy 8 a zaslouží si kultivaci prostředí, nikoli povzbuzování
aktivity drogových dealerů a narkomanů.

Václav Musílek
radní MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
Pokud jde o pozitiva zřízení aplikačního centra,
jsem dost na rozpacích. Předně musíme pominout,
že obecnou filozofií zvyšování bezpečnosti občanů
a boje s kriminalitou, za níž v radě osmé městské
části odpovídám, je jednoznačné potírání drogové
scény. Zdůrazňuji, že v souvislosti s aplikačními

centry se nebavíme o pár v podstatě neškodných
cigaretách marihuany, ale o nitrožilním podávání
tzv. tvrdých drog. Aplikační centra mají pomáhat
především narkomanům samotným a chránit je
před předávkováním a přenosem infekčních chorob. Méně už většinové populaci, u níž se uvádí
tzv. snížení veřejného pohoršení. Ze zkušeností
podobných center hlavně v zahraničí nejsou jednoznačné výsledky. Využívá je jen malá část drogově
závislých, a to ještě pouze občas v závislosti na
lokalitě, kde si drogu opatří. Potěšující zprávou je,
že dochází k přehodnocení celé koncepce protidrogové politiky na úrovni magistrátu a k většímu zapojení městských částí. To je rozumný krok, jehož
výsledkem by mělo být zohlednění bezpečnostního
hlediska při zřizování podobných zařízení. Tím je
také nejspíš aplikačnímu centru, tzv. šlehárně na
Palmovce odzvoněno. Doufejme.

Zelení: Záchrana Libně musí začít obnovou veřejného prostoru
Bydlím na Palmovce přes 30 let, chodil jsem
do základní školy na tehdejší třídě Rudé armády (Zenklova) a dnes tu do školek a škol chodí
moje děti. Není mi lhostejné, v jak bezpečném
prostředí budou vyrůstat a co budou díky vlastní
zkušenosti považovat za běžnou součást života.
Proto jsem v minulosti podpořil postavení stanu, kde měli bezdomovci přežít mrazy. Je nám
milejší bezdomovecký stan nebo umrzlí lidé
v ulicích? Proto souhlasím s aplikačním centrem,
protože je mi milejší narkoman v rukou odborníků, než injekční stříkačky v písku na dětském
hřišti a závislí, kteří si drogu vpichují u synagogy
nebo za školkou Kotlaska.
Bezdomovce ani narkomany nezrušíme, když
před nimi zavřeme oči. Tyto rizikové skupiny jsou
v oblasti Palmovky jako doma, problém v menší

Petr Vilgus
předseda zastupitelského
klubu Strany zelených
míře panuje i na sídlištích. Před lety bylo centrum
obchodu s drogami v celopražském měřítku na
Florenci a nyní je jím dolní Libeň. Proč podobný
problém neřeší na Vinohradech nebo na Letné?
Palmovka patří mezi nejrozvrácenější místa
metropole. Urbanisticky i lidsky. Patří mezi mís-

ta, která radnice nechala zchátrat a vybydlet.
Všude je dost místa, kam se sociálně vyloučení
mohou schovat. Na každém rohu herny, se kterými místní radnice nic nedělá a kde lze legalizovat příjmy z prodeje drog. Toto je dealerův ráj.
Za narkomany v Libni mohou starostové, místostarostové a radní za ODS, kteří dlouhou řadu
volebních období mohli s tímto stavem něco
udělat. Mohli tlačit na magistrát, aby Palmovku
zachránil. Mohli investovat peníze z privatizace
do veřejného prostoru a do posilování místních
komunit v jednotlivých čtvrtích. Místo toho se
dnes populisticky ptají, jestli máme zavřít oči
před problémem, který jim nevoní. Za svůj názor se nestydím. Ať se mnou souhlasíte či nikoli, můžete mne kontaktovat na telefonním čísle
602 807 082. Rád si vyslechnu vaše argumenty.
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Pondělí
8:00–8:50
Školička PC a internetu – začátečníci
9:00–9:50	(vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP
9:00–12:00	Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)
9:00–9:50	Ruština – Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková)
9:30–12:00	Nordic walking pro méně zdatné
(vede Ing. M. Carbochová),
sraz před katastrálním úřadem, metro C Kobylisy
10:00–10:50	Francouzština zábavným způsobem
(vede Ing. K. Krpejš)
10:00–10:50
Školička PC a internetu – pokročilí
11:00–11:50	(vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP
10:00–11:30	Angličtina – mírně pokročilí
(vede Mgr. J. Hanková)
10:00–11:00	Cvičení na židlích (vede D. Husáková)
11:00–11:50	Language Titbits – jazykové lahůdky
z angličtiny (vede PhDr. J. Sukopová)
11:15–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede Z. Pilařová)
12:00–12:50	Němčina pro začátečníky I. (vede L. O’Bryan)
13:00–13:50	Němčina pro začátečníky II. (vede L. O’Bryan)
13:00–16:00	Přístup na internet
13:00–16:00	Právní poradenství – jen pro objednané
14:00–15:30	Angličtina – začátečníci (vede P. Aksamítová)
Úterý
8:00–12:00	Přístup na internet
9:00–9:50	Conversational English: angličtina
konverzační metodou „mírně pokročilí‟
(vede Ing. P. Vondráček)
9:30–11:30	Dramaticko–recitační kroužek (vede E. Hrbotická)
10:00–10:50	Topical English: angličtina
– témata „středně pokročilí a pokročilí‟
(vede Ing. P. Vondráček)
10:00–10:50	Německý jazyk – mírně pokročilí
(vede Ing. J. Bartoš)
11:00–11:50	Creative English: angličtina kreativně
„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček)
12:00–13:30	Stolní tenis – pro pokročilé,
hraje se v klubovně v přízemí (vede M. Bílek)
12:45–13:45	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede D. Formanová), přihlašování v CAP

internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

13:00–14:30	Němčina konverzační metodou pro pokročilé
(vede L. Ulč)
13:45–14:30	Přístup na internet
14:00–16:00	Taneční terapie (vede R. Šamšová)
16:00–17:00	Zdravotní cvičení a terapie tancem
– kromě 1. a 2. úterý v měsíci (vede J. Matějková)
Středa
8:00–12:00	Přístup na internet
9:00–9:50
Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná),
10:00–10:50	pouze 19. a 26. 2.
9:30–11:00	Zdravotní cvičení od paty k hlavě
a terapie tancem (vede J. Matějková)
10:00–10:50	Anglický jazyk pro pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý), lekce odpadá 12. 2.
11:00–11:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý), lekce odpadá 12. 2.
11:00–11:50	Německý jazyk pro pokročilé
(vede PhDr. P. Augusta)
11:00–11:50	Trénink paměti pro hůře slyšící
nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná),
pouze 19. a 26. 2.
11:15–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede Z. Pilařová)
13:00–14:30	Přístup na internet
13:00–14:20	Německý jazyk pro radost (vede R. Šimonovská)
13:00–15:00	Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)
14:00–14:50	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná),
pouze 19. a 26. 2.
14:30–16:00	Německá konverzace pro pokročilé
(vede E. Solničková)
14:30–15:20
Školička PC a internetu– začátečníci
15:30–16:20	(vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP
15:00–16:00	Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky
(vede Bc. A. Novotná), pouze 19. a 26. 2.
Čtvrtek
8:00–15:00	Sociální poradenství
(vedou sociální pracovníce OÚSS)
8:00–10:00	Přístup na internet
9:00–9:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.
(vede Ing. H. Soukupová)
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9:30–12:00	Nordic walking pro zdatné
(vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle
před katastrálním úřadem, aktuální info v CAP
10:00–12:00	Půjčování knih – v klubovně v přízemí
(vede M. Kloudová)

3. 2. od 14:00	„Přírodou Severní Evropy‟
– z cyklu „Příroda – krajina – člověk‟, komentovaná
projekce filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem,
přednáškový sál CAP v 1. patře
3. 2. od 14:00	Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol.
– v klubovně v přízemí DPS Burešova
4. 2. od 9:00	Kroužek šikovných rukou – dílnička pod vedením
Mgr. M. Neckářové. Doneste si vyfouknutá vejce,
začneme je navrtávat a připravovat ke zdobení.

10:00–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede JUDr. V. Vinš)

10. 2. od 14:00	Putování po kopcích, hradech a chráněných
uzemích Českého středohoří ve fotografiích
a vyprávění Mgr. K. Pinkase a Mgr. S. Dvořáčka –
přednáškový sál v 1. patře

10:00–10:50
11:00–11:50

11. 2. od 9:30	Patchworková dílnička Mgr. S. Kyselové
– materiál zajištěn

Školička PC a internetu – pokročilí,
 onzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
k
– sudé týdny: 6. 2., 20. 2., 6. 3., přihlašování v CAP

10:00–10:50	Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.
(vede Ing. H. Soukupová)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro středně pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)
13:00–14:30	Přístup na internet
13:00–15:00	Španělský jazyk – začátečníci (vede Ing. F. Máčaj)
15:30–17:00	Školička PC a internetu – mírně pokročilí
(vede P. Smitková)
17:00–18:00	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede P. Smitková)
Pátek
8:00–10:00	Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)
– pro objednané
8:00–12:00	Přístup na internet
9:00–10:00	Cvičení na židlích (vede D. Husáková)
9:00–12:00	Arteterapie – četba světové literatury
(vede R. Svobodová)
10:00–11:00	Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)
10:00–11:00	Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková)
11:15–12:00	Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí
(vede D. Červenková)
11:00–12:00	Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

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

Upozornění
Většina jazykových kurzů je v současné době obsazena,
o konkrétním kurzu doporučujeme se informovat v kanceláři CAP.

11. 2. od 10:00	První setkání jarního cyklu reminiscence
– vedou Bc. A. Novotná a MgA. Anežka Navrátilová,
info v CAP
11. 2. od 13:00	Tvořivá dílnička – „papírová krajka IV.‟
– vede D. Zemanová
12. 2.		Výlet do Sázavy a malebného okolí
– doprava příměstkou autobusovou linkou, prohlídka
města, vede P. Aksamítová, čas a místo srazu bude
upřesněno, přihlašování v CAP
17. 2. od 14:00	Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol.
– v klubovně v přízemí DPS Burešova
17. 2. od 14:00	„Přírodou českých národních parků‟
– z cyklu „Příroda – krajina – člověk‟, komentovaná
projekce filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem,
přednáškový sál CAP v 1. patře
18. 2. od 9:00	Kroužek šikovných rukou
– „Příprava na Velikonoce‟ – dílnička pod vedením
Mgr. M. Neckářové. Doneste si vyfouknutá vejce,
začneme je navrtávat a připravovat ke zdobení.
20. 2. od 13:30	Dechová a energetická cvičení
– jak předcházet únavě a stresu – další pokračování
z tematického cyklu Ing. A. Čupové,
terapeutky celostní medicíny
24. 2. od 13:00	Korálková dílnička – „kytičky‟ – vede V. Urbanová
25. 2. od 10:00	Výtvarná dílnička paní místostarostky
Mgr. V. Ludkové – „praskačkový šperk”,
materiál zajištěn
26. 2. od 13:30	Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou
– přihlašování v CAP nutné,
místo srazu bude upřesněno
27. 2. od 14:00	Beseda s P. J. Brtníkem
3. 3. od 14:00	„Geologické zajímavosti české krajiny‟
– z cyklu „Příroda – krajina – člověk‟,
komentovaná projekce filmu z Ekofilmu
s RNDr. M. Štulcem, přednáškový sál CAP v 1. patře
4. 3. od 9:00	Kroužek šikovných rukou
– dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové.
Doneste si vyfouknutá vejce, začneme je navrtávat
a připravovat ke zdobení.
6. 3. od 13:00	„Proti proudu času‟ – č. 2
– budeme si opět povídat se Z. Študentovou o oboru
genealogie (rodopis), přednáškový sál CAP v 1. patře.
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Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni využívat
programy v obou centrech, stejně tak novým zájemcům z řad seniorů
a osob se zdravotním postižením z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz na
obou místech.
Od 2. 1. 2014 bude v centru CAP Mazurská
otevřeno každý pracovní den.

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

Středa
8:00–9:00	Přístup na internet
9:00–10:00	Cvičení – Čchi Kung (vede RNDr. J. Pospíšilová)
9:00–9:50	Školička PC a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 5. 2. a 19. 2.
9:00–9:50	Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. H. Soukupová)

Pondělí
8:00–12:00

internet

Přístup na internet

10:00–11:00	Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)
– sudé týdny: 5. 2. a 19. 2.

9:00–10:00	Cvičení – jóga (vede J. Kořánová)

10:00–10:50	Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)

9:00–10:00	Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Mgr. D. Setváková)

10:30–11:30	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

10:00–10:50	Anglický jazyk (vede Ing. Jelínková) – 17. 2.
10:30–11:30	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
– 10.2. hodina odpadá

11:00–13:30	Korálková dílnička (vede J. Protivová) – 19. 2.
11:30–13:00	Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
11:45–12:45	Cvičení pro radost (D. Červenková)

11:00–11:50	Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. Jelínková) – 17. 2.

13:00–14:30	Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

11:45–13:30	Stolní tenis (vede T. Pavlovský)

13:30–14:45	Klubové posezení – Péče o duši a tělo
(vede L. O‘Bryan)

12:30–13:20	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede Ing. M. Vítková)
13:00–14:30	Trénink paměti (vede B. Trnková)
13:30–14:30	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede Ing. M. Vítková)
Úterý
8:30–9:45	Německý jazyk konverzační metodou
pro pokročilé (vede L. Ulč)
8:30–9:30	Školička PC a internetu – mírně pokročilý
(vede J. Jelínková).
9:00–10:00	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
9:30–10:30	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede J. Jelínková)
10:00–12:00	Nordic walking (vede S. Činátlová)
– sraz na Mazurské před centrem CAP
10:00–12:00	Výtvarná dílnička paní místostarostky
Mgr. V. Ludkové – liché týdny: 11. 2. a 25. 2.
10:00–12:00	Přirozená obnova zraku – cvičení a krátká
procházka (vede I. Feliciani) – 4. 2.

13:00–14:30	Stolní tenis (vede J. Mrázek)

Čtvrtek
8:00–10:00	Přístup na internet
8:30–10:00	Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
9:30–11:00	Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
tancem (vede J. Matějková)
10:00–10:50	Školička PC a internetu – pokročilí
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
– liché týdny: 13. 2. a 27. 2.
10:00–11:00	Italský jazyk pro začátečníky
(vede E. Hyklová) – liché týdny: 13. 2. a 27. 2.
11:00–11:50	Školička PC a internetu – pokročilí
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
– liché týdny: 13. 2. a 27. 2.
11:00–12:00	Německý jazyk pro začátečníky
(vede L. O‘Bryan) – liché týdny: 13. 2. a 27. 2.
11:45–12:30	Německý jazyk pro začátečníky (vede L. O‘Bryan)

10:30–11:30	Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová)

12:30–13:30	Relaxační cvičení motivované jógou
(vede E. Parma)

12:00–14:00	Stolní tenis pro pokročilé (vede D. Červenková)

13:00–14:30	Přístup na internet

12:00–13:00	Německý jazyk pro začátečníky (vede L. O‘Bryan)

13:45–14:45	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

13:00–14:00	Německý jazyk pro začátečníky
(vede L. O‘Bryan) – liché týdny 11. 2. a 25. 2.

13:45–14:30	Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

13:00–15:00	Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková)
– sudé týdny: 4. 2. a 18. 2.
13:00–15:00	Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice
OÚSS) – liché týdny: 11. 2. a 25. 2.
11:00–14:30	Přístup na internet

Pátek
8:00–9:00
12:00–14:30	Přístup na internet
8:00–9:15	Stolní tenis (vede J. Dvořák)
9:00–9:50	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
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9:00–9:50	PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová) – liché týdny: 14. 2. a 28. 2.
9:30–10:20	Relaxační cvičení motivované jógou
(vede E. Parma)
10:00–10:50	PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová) – liché týdny: 14. 2. a 28. 2.
10:30–11:30	Cvičení – jóga (vede J. Wichterlová)
10:30–11:20	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
11:45–12:45	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
– 7. 2. hodina odpadá
12:30–14:30	Individuální rehabilitační poradna
(vede Bc. A. Novotná,
po objednání na tel.: 732 101 824 )
Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně, nebo telefonicky na č. 283 024 118 nebo 283 881 848.
Kurz francouzského jazyka a všechna cvičení jsou v současné
době naplněna. Děkujeme za pochopení.

Individuální rehabilitační poradna
Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou
OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení vašich problémů.
Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku,
základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního
plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti
po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady
kompenzačních pomůcek a další.

Speciální:
4. 2. od 10:00	Přirozená obnova zraku
– cvičení a krátká procházka (vede I. Feliciani)
6. 2. od 14:00	Procházka do botanické zahrady
za zimními květy – vede J. Soustružníková
(sraz na autobus č. 102, 144 na Pazderkách
6. 2. od 10:00	Dílnička pletení – vlastní vlna a jehlice 3,5
(vede E. Bosáková)
10. 2. od 10:00	Přednáška o proutkaření – přednáší J. Mrázek
18. 2. od 10:00	Přednáška o Sidónii Nádherné
– přednáší H. Kohoutová
20. 2. od 10:00	Patchworková dílnička s Mgr. S. Kyselovou
– materiál zajištěn
24. 2. od 10:00	Přednáška na téma geopatogenní zóny (dračí žíly)
– jejich vliv na váš život a zdraví.
(přednáší J. Mrázek)

Burza seniorů

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

Program na únor 2014
n1
 1. 2. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Tkaní
Pomůcky: velká jehla, příze. 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém
centru. Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
n2
 5. 2. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Drátování a síťování
Pomůcky: kleště štípací ploché, s kulatými čelistmi apod. 13.00
– 16.00 hod. v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč, pod
vedením Alexandry Boušové
n2
 7. 2. ČTVRTEK: BABINEC – Společenské hry
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené
nN
 ORDIC WALKING: VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 5. 2., 12. 2., 19. 2 a 26. 2. Hole vlastní nebo můžeme
zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod. v Gerontologickém centru. Pod
vedením paní Ivy Hubené
nP
 ÉTANQUE: PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ – přijďte si zahrát
do zahrady Gerontologického centra, kde je vám k dispozici
hřiště o rozměrech 13 x 3 m. Všední dny od 8.00 hod. do 19.00
hod. Víkendy od 11.00 hod do 19.00 hod. Zdarma vám půjčíme
pétanquové koule
nB
 OWLING: Pondělky: 10. 2., 17. 2. a 24. 2.
od 14.00 a 15.00 hod. herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50
hod. před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice Osecká, metro
Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové
nK
 onverzační kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2014
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25 – 10.55, od 20. 1. do 9. 6. 2014
2. úterý 9.25 – 10.55, od 28. 1. do 10. 6. 2014.
Počet lekcí: 20 x 1,5 hod. Cena: 900,- Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit na
recepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8
tel.: 286 883 676.
n1
 1. 3. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Barva na sklo
Pomůcky: předmět k pomalování, barva a štětce budou k dispozici.
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč, pod
vedením Alexandry Boušové
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Přivolejme naději pro život s rakovinou
V březnu vykvete již druhý ročník

tronické aukce výrobků s tulipá-

Tulipánového měsíce. Žáci z Pra-

novým motivem, která proběhne

hy 8 spolu s dobrovolníky Ame-

v březnu, a pro kterou bych ráda

lie vyzdobí onkologická oddělení,

věnovala několik svých výrobků,‟

zdravotní klauni nasadí červené

řekla zástupkyně starosty Prahy 8

nosy pro úsměvy pacientů i zdra-

Vladimíra Ludková.

votníků, příznivci zakoupí benefič-

V loňském roce se v rámci

ní kytice nebo pošlou DMS Amelie.

Tulipánového měsíce zakoupilo 156

V karlínském Centru Amelie pobě-

benefičních kytic do firem, domác-

ží cyklus praktických workshopů

ností a na tři pražské onkologické

i odborných přednášek.

kliniky. Výtěžek z prodeje tulipánů

Život s rakovinou přináší řadu

přesáhl 30 tisíc korun a celkově

problémů, ve kterých je složité se

za Tulipánový měsíc 2013 to bylo

zorientovat. Amelie nabízí bezplat-

téměř 120 tisíc korun. Kde přesně

né služby a programy, které pomá-

peníze posloužily? Pomohly podpo-

hají onkologicky nemocným a jejich

řit rozvoj bezplatných služeb psy-

blízkým žít „obyčejný život‟. Zori-

chosociální pomoci Centra Amelie

entovat se v nové životní situaci je

v Karlíně. Všem příznivcům a dár-

důležité pro nemocného i jeho ro-

cům patří velké díky.

dinu a blízké. Centra Amelie proto

I letos se můžete zapojit. Vy-

již osm let nabízí individuální pod-

robit nebo zakoupit benefiční tu-

poru odborníků na psychosociální

lipány, pomoci jako dobrovolník,

problematiku, ověřené informace,

přispět na provoz a služby Centra

skupinové a tvořivé aktivity i vzdě-

Amelie. Více na: tulipanovymesic.

lávání. Dobrovolníky Amelie můžete

amelie-os.cz.

-red-

potkat i na onkologických klinikách.
Pomozte, aby na život s rakovinou
nemusel být nikdo sám.
„Mám velmi dobrý pocit z toho,
že se i letos mohu osobně zapojit
do organizace Tulipánového měsíce. A vítám i letošní novinku elek-

Kontakt:
Šaldova 15, Praha 8 - Karlín
(Vstup ze Sokolovské ulice)
www.amelie-os.cz
Linka Amelie 739 004 333
tulipan@amelie-os.cz

7. cyklus přednášek pro veřejnost
o psychiatrii a klinické psychologii
koná se vždy ve čtvrtek (6. 2. – 24. 4.) od 17.15 do 18.45 hodin v divadle „Za plotem‟,
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91. Vstup volný
n 13. 2. 	MUDr. Richard Krombholz: Demence
n 20. 2.	MUDr. Zdenka Vyhnánková:
Poruchy osobnosti: Byl Hitler blázen?
n 6. 3. 	PhDr. Petr Goldmann: Testování inteligence
n 13. 3.

MUDr. Prokop Remeš: Sekty a duševní zdraví

n 20. 3. 	MUDr. Martin Hollý:
Stres a jeho důsledky pro život člověka
n 27. 3. 	Prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.:
Obsedantně-nutkavá a příbuzné poruchy

n 3. 4. 	MUDr. Slavoj Brichcín:
Individuální vývoj sexuality člověka
n 10. 4. 	MUDr. Marek Páv, PhD.:
Deprese: Nebuďte smutné moje neurony!
n 17. 4. 	MUDr. Karel Nešpor, CSc.: Návykové nemoci
n 24. 4. 	MUDr. Ivan David, CSc.:
Lidský mozek: Schopnosti a neschopnosti

www.plbohnice.cz
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Přichází soumrak
pečovatelské služby?

Program
Klubu seniorů
v únoru 2014

Za soumrak pečovatelské služby označuje místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková plíživý
(MPSV), kterým osekává její úkony. První přišla

DPS Křižíkova 50,
Praha 8 - Karlín

na řadu pedikúra, která již nesmí být poskyto-

Provozní doba klubu:

vána v podobě fakultativní činnosti pečovatel-

úterý

15.00–18.00 hod.

ské služby. Přitom každý její pracovník potvrdí,

čtvrtek

13.00–16.00 hod.

postup ministerstva práce a sociálních věcí

že pedikúra patří ve vyšším a vysokém věku
mezi nutné zdravotní úkony péče o tělo.

n 4 . 2. – 15.00 hod. – hrajeme BINGO

Ministerští úředníci podle Ludkové vzkázali,

n 6 . 2. – 14.00 hod. – „Singapur‟ –

že pokud je jakákoli služba dostupná, nelze ji
poskytovat jako službu sociální. „Ano, místně
dostupná je, nikoli však mentálně, fyzicky, fi-

přednáška Ing. Burdycha z cyklu
„Světové metropole‟

Péče o nohy je pro seniory
se zdravotními problémy důležitá

n 1 1. 2. – 15.00 hod. – Dílnička

nančně a jinak. Nebavíme se o nových lyžích
každou sezonu, mluvíme o základním zdravot-

poskytované pedikúře v rámci pečovatelské

ním úkonu, který, pokud je pravidelně vykoná-

služby,‟ krčí rameny.

ván, našemu státnímu rozpočtu ušetří nemalý

„Nezaměňujme pedikúru, kdy si doma rá-

peníz. Ctím principy volného trhu a odmítám

cháme nohy ve vonném roztoku a nehty si

nekalou konkurenci, ale řekněte mi, co je na

nalakujeme módním odstínem červené, za

pedikúře pro seniory nekalého, když ani scho-

činnost potřebnou k udržení zdravého chodidla a nohy. V tuto chvíli mám na mysli pedi-

dy nesejdou?‟ ptá se rozhořčeně.
Vůbec by ji však nepřekvapilo, když se za

kúru poskytovanou seniorovi majícího často

pár měsíců „usekne‟ i donáška obědů. Sociální

zdravotní problémy, které si žádají zvýšenou

služby jsou činnosti, které pomáhají člověku,

péči o nohy. Seniorovi, který s ohledem na své

který si už sám poradit nedokáže, udržovat

tělesné možnosti, není schopen si nohy správ-

jeho bio-psycho-sociální schránku. Mezi sil-

ně opečovat, seniorovi, který nemusí být ani

nou cílovou skupinu pochopitelně patří senioři,

schopen opustit stěny svého bytu, aby navští-

připomněla. „Za velmi podstatnou, snad i zá-

vil místního živnostníka,‟ pokračuje Ludková.

kladní sociální službu, můžeme označit právě

Po usilovném dopisování s MPSV, kdy obec

zástupkyně

upozorňovala například na cenový rozdíl ko-

starosty. Do této kategorie spadá například

merčně poskytované služby, vzdálenost od

pečovatelskou

službu,‟

uvedla

zajištění stravy, úklidu v domácnosti, donáš-

obydlí, zdravotní potíže a další, přišla jasná

ka nákupu, pomoc s osobní hygienou. „Ale jak

odpověď: Pokud bude Praha 8 i nadále posky-

to vypadá, ne na dlouho, protože jak jinak si

tovat v rámci pečovatelské služby pedikúru,

vysvětlit nový přístup ministerstva k dosud

přijde o dotaci.

-tes-

již s velikonoční tematikou –
Mgr. Neckářová

n 1 3. 2. – 14.00 hod. – Trénink paměti –
Bc. Novotná

n 1 8. 2. – 15.00 hod. – Filmový klub

Mgr. Neckářové: „Rusalka‟ – filmový
přepis opery A. Dvořáka

n 2 0. 2. – 14.00 hod. – Hudební

odpoledne s Bránickým duem pana
Kotase

n 2 5. 2. – 15.00 hod. – „Moje setkání
s Čínou‟ – povídání s obrázky
z cesty Mgr. Neckářové

n 2 7. 2. – 14.00 hod. – Hudební

odpoledne Mgr. Vomáčky
(vzpomínka na Karla Vacka)

Po celou provozní dobu bude
v klubu volný přístup na internet
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin
můžete využít rad lektora Adama Nováka.

Ministerstvo komplikuje poskytování pedikúry
ukončení poskytování pedikúr, po souhlasu

Můžete se proto obracet
při objednávání na tyto adresy:

přestal od letošního roku podle pokynu mi-

Městské části Praha 8 a zástupkyně starosty

nB
 urešova 1151/12, zvýšené přízemí,

nisterstva práce a sociálních věcí poskytovat

Vladimíry Ludkové, jsme pronajali prostory

tel.: 775 322 743

svým klientům pedikúry. Tyto služby využí-

v domech s pečovatelskou službou Burešo-

pondělí až středa od 8 do 18 hodin

vala většina klientů pečovatelské služby ke

va 1151/12 a Křižíkova 35/46 zkušeným pe-

svým základním úkonům, a to jak docháze-

dikérkám, které tam budou, nikoli již jako

ním do středisek osobní hygieny v pečova-

pracovnice OÚSS, ale na své živnostenské

telských domech, tak návštěvou pedikérek

oprávnění, provádět pedikúry také seniorům

v domácnostech hůře pohyblivých občanů.

a klientům pečovatelské služby dále.

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS) zřízený Městskou částí Praha 8

Abychom

zmírnili

dopad

nečekaného

nK
 řižíkova 35/46, přízemí,
vchod z ulice, tel.: 606 870 816
pondělí až čtvrtek od 7 do 17 hodin
Miroslava Holá, ředitelka OÚSS
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Gerontologické centrum Praha 8
Šimůnkova 1600

nabízí tyto vzdělávací kurzy:
Pracovník v sociálních
službách se zaměřením
na péči o seniory

Pohyb a jeho specifika
ve vyšším věku a při
onemocnění demencí

n J e akreditován MPSV

nK
 urz je akreditován MPSV

v rozsahu 150 h (130 h teorie
+ 20 h praxe)
nT
 ermín konání: 20. 3. 2014

v rozsahu 8 vyučovacích hodin
nK
 urz je zaměřen na rozvoj
dovedností a rozšíření znalostí

–24. 4. 2014 + praxe a zá-

v oblasti pohybových aktivit

věrečný test (Termíny praxe

u lidí vyššího věku, včetně lidí

a závěrečného testu nejsou

trpících demencí, v mezích,

zahrnuty v termínu konání)

které může provádět aktivi-

nC
 ena 5 500,- Kč

zační pracovník nebo pracovník v sociálních službách

Metody a přístupy
k nemocným s demencí
pro nelékařské
zdravotnické pracovníky

nT
 ermín konání: 30. 5. 2014
nC
 ena 1 200,- Kč

v rozsahu 40 h (24 h teorie

Kognitivní aktivity
pro seniory a osoby
s demencí

+ 16 h praxe), 24 kreditů

nK
 urz je akreditován MPSV

nK
 urz je akreditován MZ

nT
 ermín konání: 14. 5. 2014
–16. 5. 2014 + praxe a zá-

v rozsahu 8 vyučovacích hodin
nK
 urz je zaměřen na rozvoj

věrečný test (Termíny praxe

dovedností z oblasti trénování

a závěrečného testu nejsou

paměti a dalších kognitivních

zahrnuty v termínu konání)

funkcí u seniorů i u osob

nC
 ena: 2 200,- Kč
nN
 áplní kurzu je nácvik
nefarmakologických

s demencí
nT
 ermín konání: 5. 6. 2014
nC
 ena 1200,- Kč

přístupů (bez použití léků)
(např. reminiscence,

Využití hudby
v péči o seniory

kognitivní rehabilitace,

nK
 urz je akreditován MPSV

k lidem s demencí

muzikoterapie, senzorická
stimulace apod.), informace

v rozsahu 6 vyučovacích
hodin

o onemocnění z lékařského

nK
 urz je zaměřen na využi-

a psychologického hlediska

tí technik práce s hudbou
u cílové skupiny seniorů a lidí

Manipulace
s klientem s poruchou
mobility (prevence
bolesti zad u pracovníků
v sociálních službách)
nK
 urz je akreditován MPSV
v rozsahu 8 vyučovacích
hodin
nK
 urz je určen zejména
osobám pečujícím o seniory
nT
 ermín konání: 7. 3. 2014
nC
 ena 1 200,- Kč

s demencí
nT
 ermín konání: 13. 6. 2014
nC
 ena 1 000,- Kč
Přihlášky najdete
na stránkách
www.gerontocentrum.cz.
Můžete je zaslat poštou,
přinést osobně nebo
poslat na níže uvedenou
e-mailovou adresu
monika.kozova@
gerontocentrum.cz
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

182 00 Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

únor 2014
Otevírací doba:
Po 13.30-15.30, 18.00–21.00; St 19.00–21.00;
Čt 13.30–15.30; Ne 14.00–16.00.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30
10. 2.	Magdalena Radostová : ALJAŠKA – divoká a krásná.
24. 2.	MUDr., Ing. Vítězslav Kříha, CSc. : O životě ve vesmíru.
3. 3.	Ing. Miroslav Jakeš : ŠPICBERKY – ve stopách českého
polárníka na meteorologických stanicích.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18:30
17.2. APOLLO 10, APOLLO 11 .
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30; St, Čt 19.00–21.00; Ne 14.00–16.00
a v Po 17. 2. 20.00–21.00 za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: 	Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: 	Měsíc – do 16. 2.
Jupiter – po celý únor
Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po celý únor
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou
výstavu a zakoupit astronomické publikace( pohledy, mapy, knížky)
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY – vždy ve St a Čt 18.00–19.00
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).
ŠKOLNÍ POŘADY
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. 283 910 644.
POHÁDKY pro nejmenší
Ne 16.2. od 10.15 Africká pohádka (Ogua a piráti)
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce.
		
Pozor. oblohy
VSTUPNÉ: dospělí
45 Kč
mládež
25 Kč
senioři (od 65 let)
40 Kč
Doprava:

Pořady

55 Kč
30 Kč
50 Kč

–k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,
tram 10 a 10 min. pěšky
– stanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C Ládví)
103, 345, 368 a 5 min. pěšky
– stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

Bezplatná poradna pro bezradné
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602
e-mail: info@nakorabe.cz, PO–PÁ 8.00–16.00 hod.
JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Anketa, pozvánka

Anketa

NEJLEPŠÍ NA OSMIČCE

Botanická zahrada
hl. m. Prahy
Nádvorní 134
171 00 Praha 7 Troja
www.botanicka.cz

V každé kategorii vyplňte pouze jednu firmu, živnostníka
či instituci sídlící v Praze 8, kterou považujete za nejlepší.

Program
na únor 2014

Kategorie:

Noční provázení
do 22. 3. 2014

1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Sport:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Každý pátek od 18 h. (v březnu v pátek
a v sobotu od 19 h.) budou ve skleníku Fata
Morgana probíhat oblíbené noční prohlídky.
Nenechte si ujít možnost prožít atmosféru
nočního pralesa na vlastní kůži. Atmosféru
dokreslí speciální osvětlení, hvízdání žabiček
bezblanek a intenzivní vůně květin lákající
své opylovače. Vstupné na tuto akci:
150/75 Kč. Nelze uplatnit slevu pro ZTP
či důchodce. Počet účastníků ve skupinách
je omezen, nutná rezervace předem na tel.:
603 582 191

FOTOFATA 2014
do 7. 6. 2014
Ve spolupráci s fotografem Topi Pigulou
proběhne v roce 2014 již třetí ročník
fotografických kurzů FOTOFATA 2014. Šest
měsíců – šest kurzů – šest témat pro
fotografické nadšence a milovníky rostlin.
Seminář únor (1. 2. 2014) Fata Morgana
– tropický nížinný les, případně vilíny či
krokusy ve venkovní expozici.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailové
adrese fotofata@topi-photo.cz. Bližší
informace na www.botanicka.cz

Zimní ptačí hosté
do 23. 2. 2014

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cílem výstavy je seznámit návštěvníky se
základními druhy ptáků, které nás v období
od podzimu do předjaří navštěvují,
a ukázat, kterými plody se u nás v tuto
dobu živí. Objasněn bude i původ těchto
zimních ptačích hostů.
Výstava bude instalována jak ve výstavním
sále, tak v exteriéru venkovní expozice.

Vaše adresa nebo e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Přednáškový cyklus
do 27. 3. 2014

10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tipovací otázka pro hlasující:
Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Své vybrané firmy a živnostníky můžete podpořit
a anketní lístky zasílat do 30. března 2014 na adresu redakce:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 Libeň
Hlasujte také na www.nejlepsinaosmicce.cz

Partner akce

Každý čtvrtek od 17.30 hodin probíhají ve
výstavním sále venkovní expozice přednášky
na botanická témata. Vstupné 20,- Kč.
13. 2. Z
 elené koření – Mgr. Jarmila Skružná
20. 2. Mexiko – domovina
nejznámějších akvarijních rybek
– RNDr. Roman Slaboch
27. 2. Provence s vůní levandule
– Ing. Petr Hanzelka, Ph.D.

Kurátorské provázení
27. 2. 2014
Časně kvetoucí dřeviny např. Viburnum
farrerii, Hamamelis, Parrotia,
Lonicera x purpusii atd. Provede vás kurátor
dřevin mírného pásma Mgr. Tomáš Vencálek.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace najdete na
www.botanicka.cz
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Pétanque v Praze 8
vstupuje do další sezony
Členové Sportovního klubu pétanque Kulová

ských hřištích v areálu ZŠ Glowackého, u kte-

osma (dále jen K8) zakončili úspěšnou sezo-

rých se za podpory radnice Praha 8 objevily

nu roku 2013 předsilvestrovským posezením

lavičky, bouda na pomůcky a přístřešek proti

v Žernosecké restauraci, tentokrát v ještě vět-

slunci i dešti. Proto také mohli hostit soupe-

ším počtu než před rokem a navíc i se zpěvem

ře z jiných klubů a uspořádat zajímavé zápasy

za doprovodu pěti kytar. Bylo co rekapitulovat

a turnaje. Díky pravidelným tréninkům se po-

a o čem hovořit. Ukazuje se, že pétanque začí-

stupně zlepšovali a skoro všichni začali jezdit

ná být některými členy K8 vnímán nejen jako

na turnaje ČAPEK (Česká asociace pétanque

společenská hra, ale jako plnohodnotný sport.

klubů). Dobrými výsledky v nich se v celostát-

Hráči K8 celý rok trénovali pod vedením zku-

ním žebříčku někteří výrazně posunuli vzhůru.

v 1. lize – západ a začal sbírat body za vítěz-

Nejlepší již pomalu atakují první stovku.

ství v zápasech i se zkušenějšími soupeři. Dva

šených trenérů a hráli zápasy na svých domov-

Pétanquové hřiště v areálu ZŠ Glowackého
patří mezi největší v metropoli

Prahu 8 již podruhé na Mistrovství ČR klubů

Jedním z velkých turnajů, který klub uspo-

jeho hráči se také poprvé zúčastnili Mistrov-

řádal, byl Sportovní den pétanque konaný pod

ství České republiky o postup na Mistrovství

záštitou ředitele ZŠ Glowackého a za podpory

Evropy a světa. Tým žen s Lenkou Krejčíno-

MČ Praha 8. Vítězství si odvezli hráči Kondoru

vou skončil na 4. místě a tým mužů s Leošem

Cheb, druhé a třetí místo získaly domácí týmy.

Krejčínem skončil na 5. místě. Bohužel to na

V průběhu celé sezony se hráči K8, rozděle-

MS, které se bude letos konat na Havaji, ještě

ni do sedmi týmů, zúčastňovali již 3. ročníku

nestačilo – snad příště.

prestižního celoročního Pražského poháru pé-

Sportovní činnost klubu pokračovala i v zimě

tanque. Úspěšné boje přinesly některým našim

v tělocvičně ZŠ Žernosecká a někteří členové

týmům postupy do vyšší ligy. Tým Kulová osma

hráli Zimní UBULIGU v Úněticích. Již tradič-

I (ve složení Mrkvička, Šidlichovský, Černý) se

ně se v Praze sezona pétanque končí velkým

po vítězné baráži dostal až do 1. ligy. Věříme,

silvestrovským turnajem na únětickém Ubu-

že v této sezoně se všem týmům podaří úspě-

lodromu – turnajem, který začíná ve starém

chy zopakovat. Klub K8 pod záštitou starosty

roce a končí v roce novém. Ani tam naši hráči

Prahy 8 Jiřího Janků v rámci akce Sportuje celá

nezklamali. Tentokrát byla prvním letošním ví-

Praha 8 také organizoval další velký otevřený

tězem Lenka.

turnaj. Zlato tentokrát zůstalo doma díky ne-

Sportovní klub pétanque Kulová osma je

poraženému týmu Alumil (Šidlichovský, Černý

otevřený všem zájemcům o pétanque bez

a Novotná).

rozdílu věku. Středeční tréninky probíhají od

Co se celostátních turnajů týče, hráči K8 ne-

15 hodin v areálu ZŠ Glowackého a jsou ote-

chyběli ani na Mistrovství ČR 55+. Nejlépe si

vřeny pro všechny zájemce, ať již úplné za-

vedli manželé Krejčínovi s manžely Vaníčkový-

čátečníky nebo pokročilejší hráče. Další infor-

mi, kteří po vítězství ve skupině postoupili až

mace je možné nalézt na webových stránkách

do semifinálových bojů. Klub K8 reprezentoval

http:/kulovaosma.blogspot.com. 

-jm, lk-
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Kultura

Cesta do Japonska vede přes Kobylisy
V Salesiánském divadle 24. února

V Kobylisích
se představí
přední čeští
filharmonici

od 19 hodin vystoupí Smyčcové
kvarteto českých filharmoniků na
benefičním koncertě pro Salesiánské středisko mládeže v Praze
– Kobylisích. Přesně po roce se
kvarteto v čele s Josefem Špačkem ml. – koncertním mistrem
České filharmonie, vrací do Kobylis, aby představilo svůj nejkrásnější program, který nastudovalo
zároveň pro turné v zahraničí.
Hned za dva dny po tomto koncertě totiž kvarteto odletí do Japonska. Nabízí se tedy jedinečná
příležitost vychutnat si nejznámější a nejpůvabnější melodie
světa v podání špičkových hudebníků České filharmonie přímo
v Praze a svým příspěvkem pomoci neziskové organizaci, která nabízí pomocnou ruku a služby všem
ohroženým dětem.
Josef Špaček ml. (housle) vystudoval dvě prestižní školy v USA,
v New Yorku u profesora Itzaka
Perlmana. V roce 2011 se stal
v historii České filharmonie jejím
nejmladším koncertním mistrem.

kové a u profesora Franca Gulliho

kovského, N. A. Korsakova, F. Kreis-

možné vyzvednout v kanceláři Sa-

V kvartetu českých filharmoniků

ve švýcarském Sionu. Jan Šimon

lera, A. Chačaturjana a dalších.

lesiánského střediska mládeže po

hraje společně se svým otcem Jo-

(viola)

sefem Špačkem st. (violoncello),

Smyčcového kvarteta a ve filhar-

který

benefičním

později však hodinu před koncer-

který působí v České filharmonii

monii působí již od roku 1986.

koncertě převýšil kapacitu Sale-

tem. Rezervace není povinná, ale

již 23 let. Zastává funkci zástupce

Spolupracuje s

sólis-

siánského divadla, je možné pro

doporučuje se pro zajištění vašeho

koncertního mistra violoncell.

ty a komorními soubory doma

zájemce o tento koncert objednat

místa.

Dále v kvartetu účinkuje Milan

i v zahraničí. Na programu zazní

rezervační lístky v hodnotě sto ko-

Vavřínek (housle) – člen České

díla W. A. Mozarta, T. Albinoni-

run u paní Špačkové, e-mail: spac-

věnovaný na provoz a činnost

filharmonie od roku 1996. Studo-

ho, J. Pachelbela, R. Schumanna,

kova@sdb.cz, tel.: 732 938 172,

s dětmi a mládeží v Salesiánském

val hru na housle u Nory Grumlí-

O. Respighiho, F. Liszta, P. I. Čaj-

283 029 311. Rezervační lístky je

středisku mládeže.

je

zakládajícím

předními

členem

Pro velký zájem posluchačů,
na

minulém

dohodě opět u paní Špačkové, nej-

Dobrovolný

příspěvek

bude

-red-

Na zámku se představí houslista Šonský
V cyklu Zámecké koncerty na Libeňském

a vášni tryskající z hudby baroka. V pro-

století, objevíme v sonátě Viktora Kalabise.

zámku vystoupí v úterý 11. února v 19 hodin

gramu zazní I. sonáta J. S. Bacha pro tyto

Tu na našich pódiích jako první proslavili

vynikající houslista Jaroslav Šonský žijící ve

nástroje, ale také výběr ze slavných Gold

cembalistka Zuzana Růžičková a houslový

Švédsku s německou cembalistkou Gesine

bergových variací pro sólové cembalo. Na

virtuos Josef Suk. Jeho mistrovstvím se celo-

Tiefuhr.

posluchače zapůsobí svou citovostí a virtuo

životně inspiruje i houslista Jaroslav Šonský,

zitou i proslulá skladba Chaconne Tomaso

jehož hru ocenili diváci i kritici již ve více než

Vitaliho.

20 zemích světa. Je také nositelem čestné-

Umělci společně odehráli stovky koncertů
na mnoha významných evropských pódiích.
Program Mistrovská díla pro housle a cem-

Nové možnosti, které pro housle a cemba-

balo přesvědčí posluchače o úžasné energii

lo – dva královské nástroje – otevřelo 20.

ho ocenění Gratias Agit za dlouhodobé šíření
české hudby a kultury v zahraničí. 

-red-
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Zemřela
náčelnice
Sokola Libeň

Dětem se v Grabově vile líbilo

Výstava loutek
připomněla výročí
Do konce loňského roku bylo možno v Grabově

poznali. Dozvěděli jsme se, jak se loutky roz-

vile zhlédnout výstavu loutek-marionet, která

hýbají, jak se jmenují ty neznámé, z kterých

Po dlouhé těžké nemoci zemřela 1. led-

byla uspořádána ke 100. výročí Loutkového di-

pohádek přicházejí. Paní učitelka nám o všem

na 2014 sestra Milada Věra Dekastello-

vadla Jiskra.

zasvěceně vyprávěla. Slíbili jsme si, že bude-

vá, dlouholetá náčelnice TJ Sokol-Libeň.

Tuto příležitost jsme si nenechali ujít my,

me pečlivě sledovat, kdy zase nějaká podobná

Bylo jí 94 let. Tuto funkci zastávala se-

„Sluníčka‟ a „Berušky‟ z MŠ Lindnerova. Vý-

a pro děti vhodná výstava bude. Máme to do

stra Věra od obnovení sokolské jednoty

stava se nám moc líbila, většinu loutek jsme

Grabovy vily jen kousíček.

v roce 1989 do roku 2012, kdy se stala

-čer-

čestnou náčelnicí.
Věra byla sokolkou tělem i duší a svou
jednotou doslova žila. Na sletu poprvé
cvičila v roce 1932. S přibývajícími léty
se zapojila též do cvičitelské činnosti.
Po roce 1948 musela sestra Věra jednotu nuceně opustit a 20 let do sokolovny nevkročila. Teprve po roce 1968
se s dalšími zapálenými sokoly snažila
obnovit sokolskou myšlenku. Nebýt jí
podobných, nebylo by ani po roce 1989
možno tak rychle obnovit činnost jednoty v Libni. Na celostátní úrovni byla činná i v Ústředním cvičitelském sboru žen
a seniorek.
Sestra Věra se po léta věnovala archivu jednoty a k významným příležitostem
pořádala nezapomenutelné výstavy. Za
své zásluhy byla oceněna Zlatou medailí
ČOS a byla též navržena na státní vyznamenání.
Čest její památce
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Kultura
Dáda to s dětmi
opravdu umí

Tříkrálový trh zakončil charitativní akci
Pod záštitou místostarosty Pra-

spět nákupem hraček a oblečení,

skvělé částky nikdy nedosáhli,‟

Tříkrálový trh navazoval na pro-

hy 8 Michala Švarce a radní Mar-

ale také se pobavit.

uvedl Švarc. Na akci navíc dorazila

sincovou charitativní sbírku obleče-

kéty Adamové se 6. ledna konal

Přestože bylo po Vánocích, čile

herečka a moderátorka Dáda Pa-

ní a hraček „Myslíme na vás‟, která

v Kulturním domě Ládví Tříkrá-

se nakupovalo a každý si domů

trasová s neodmyslitelnou žížalou

již potřetí proběhla ve spolupráci

lový trh hraček a oblečení. Díky

odnesl spoustu hezkých věcí spo-

Julií a jejich představení sledovalo

s mateřskými a základními školami

této akci a aukci dětských obráz-

lu s dobrým pocitem, že přispěl

téměř 200 dětí. „Děkujeme také

z Prahy 8. Žáci a jejich rodiče čtr-

ků „Myslíme na vás‟ se podařilo

potřebným. „Jsme rádi, že se

osobnostem, kteří nám pomáhají

náct dní přinášeli hračky a oblečení

během Vánoc vybrat pro Fond

akce opět takto vydařila. Největ-

akci propagovat – ať už Dádě Pa-

pro děti a dražily se také obráz-

ohrožených dětí Klokánek 45 tisíc

ší dík ale samozřejmě patří všem

trasové nebo Václavu Neckářovi,‟

ky. Zbylé věci se prodávaly právě

korun. Návštěvníci trhu mohli při-

dárcům, bez nich bychom takto

dodala Adamová.

6. ledna v KD Ládví.

Vystoupení Dády Patrasové a dalších
moderoval místostarosta Michal Švarc

Zájem o Tříkrálový trh byl letos velký

-red-
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Kobyliskou střelnici čeká rekonstrukce
Národní kulturní památka Kobyliská střelnice začne letos měnit svoji podobu. Současný stav
areálu neodpovídá významu památky, která má neoddiskutovatelné místo v československých
dějinách.
„Plánovaná rekonstrukce strikt
ně dodržuje zachování historické
památky tak, jak to požadují požadují odborníci z Národního památkového ústavu Praha a pracovníci odboru památkové péče
pražského magistrátu,‟ uvedla
místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. Obě zmíněné organizace vyslovily jednoznačný souhlas se záměrem zrekonstruovat

Co čeká
Kobyliskou střelnici:

Kobyliskou střelnici v takové podobě, v jaké byla jako Památník
protifašistického

odboje

vybu-

no
 dstranění náletových
dřevin a stromů

dována a později také prohlášena za národní kulturní památku.

no
 bnovu tří terčových jam
(jámy sloužily k umístění/
držení terčů při cvičení
střelby)

Rekonstrukce areálu by měla začít letos

nú
 pravu ploch
nv
 terénu u zdí odkopání
svahu a provedení
hydroizolace
nú
 prava vstupu a uzavření
areálu vraty
nu
 místění veřejného
osvětlení uvnitř areálu
nu
 místění kamerového
systému (opatření proti
vandalismu)
nú
 prava oplocení
Obnovení systému zavírání vstupní
brány by mělo zamezit přístupu
divočáků, kteří areál ničí

Obnovou projdou i desky se jmény obětí heydrichiády

Areál je v plánech radnice pouze

žit další část československých

nejmenovaného

doplněn o technické vybavení

dějin,‟ řekla Ludková.

sdružení.

„ekologického‟

no
 bnovu seznamu se jmény
popravených během
heydrichiády
podstavce sochy klečící ženy, který byl v havarijním stavu.
Náklady

rekonstrukce

se

od-

(nové odvodnění, osvětlení atd.),

Kobyliská střelnice byla svěře-

Ještě před svěřením střelnice

počítá se s obnovou původní sta-

na Praze 8 k 1. dubnu 2011 poté,

radnice Prahy 8 v rámci možností

hadují na jedenáct milionů korun.

vební části a nově i se zvýšenou

co osmá městská část iniciova-

podnikala kroky, které měly are-

Část prostředků radnice získala od

ochranou prostoru před vandaly

la vypracování posudku, kdo je

ál udržovat v přiměřeném stavu.

ministerstva obrany, a to na obno-

(oplocení, obnovení funkce vstup-

vlastníkem území. Do té doby

V roce 2007 tam na své náklady

vu nápisových desek a okolí pietní-

ní brány a instalace kamerového

nebyly dořešené majetkoprávní

například instalovala kovový kříž

ho místa. „Rekonstrukce Kobyliské

dozoru). „Počítáme i s obnovou

vztahy, vlastnictví bylo nezná-

s trnovou korunou poté, co pů-

střelnice je pro mě prioritou, kterou

terčových jam, které jsou v sou-

mé. Obnova střelnice mohla za-

vodní dřevěný kříž uhnil. Osmá

chci navázat na můj předchozí pro-

časnosti veřejnosti nepřístupné.

čít podstatně dříve, problémem

městská část rovněž průběžně

jekt, vybudování pomníku Operaci

I tímto chceme veřejnosti přiblí-

ale

odstraňovala graffiti, loni opravila

Anthropoid,‟ dodala Ludková.

byla

obstrukce

ze

strany

-jf-
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Kultura, pozvánka

Praha 8 si připomene
výročí Bohumila Hrabala
Milovníci filmů
se mohou těšit
i na promítání
snímku Ostře
sledované vlaky

Připomínka stého výročí narození spisovatele

chově Hradci. V dalších měsících budou moci

Bohumila Hrabala je jednou z nejvýznamněj-

návštěvníci zhlédnout výstavy Bohumil Hrabal

ších kulturních akcí radnice osmé městské

barevně i černobíle, Libní s Bohumilem Hraba-

části v letošním roce. „Bohumil Hrabal neod-

lem a Romové a Bohumil Hrabal. V jednání je

myslitelně patří k Libni, a proto na celý letošní

zápůjčka výstavy od Památníku národního pí-

rok připravujeme mnoho akcí, v průběhu kte-

semnictví a chybět nebude ani výstava prací

rých si tohoto velikána připomeneme,‟ uvedla

dětí ze základních škol z Prahy 8.

zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludko-

Oslavy spojené s Bohumilem Hrabalem se

vá. „V tomto vydání Osmičky přinášíme pro-

nemohou obejít bez divadelních představení,

gram první poloviny oslav od února do začátku

kterých proběhne v průběhu roku deset. Hos-

prázdnin, ale už teď intenzivně pracujeme na

tovat v Praze 8 budou například Divadlo U sto-

programu na druhou polovinu roku, který bude

lu, Městské divadlo Mladá Boleslav, divadlo

neméně zajímavý,‟ informovala.

Prkno, Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Slavnostní zahájení celoročních

nebo soubor Hálek z Nymburku.

oslav 100. výročí narození Bohu-

Na své si přijdou i fandové filmů

mila Hrabala proběhne v budově

inspirovaných předlohami Bohumi-

Libeňské sokolovny v předvečer

la Hrabala. V rámci Karlínského fil-

jubilea, ve čtvrtek 27. března.

mového léta se budou na zahradě

Zdarma vystoupí Hudba Hradní

Českého rozhlasu Regina v červnu

stráže a Policie České republiky

a v září promítat všechny. Chybět

s exkluzivním programem.

tak nebudou snímky Slavnosti sně-

Po celý rok budou v budovách
ÚMČ Praha 8 k vidění výstavy zachycující Bo-

ženek, Obsluhoval jsem anglického
krále, Ostře sledované vlaky nebo Postřižiny.

humila Hrabala v různých podobách. Dva dny

Pro širokou veřejnost může být překvapením

před stým výročím narození spisovatele bude

spojení Bohumila Hrabala a Romů. O tom, že

zahájena výstava nazvaná Ostře sledovaný

jde o spojení zajímavé, se mohou zájemci pře-

Hrabal, kterou Praze 8 zapůjčí Muzeum foto-

svědčit v úterý 1. dubna na koncertu v obřadní

grafie a moderních obrazových médií v Jindři-

síni Libeňského zámku. 

-ok-
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Historie

Invalidovna: Amadeus,
ale i tajný archiv vojsk SS

Skoro každý Pražan ví, kde je Invalidovna, ale

pouze z jedné devítiny původně zamýšleného

nikdy v ní nebyl. Tedy až na pár šťastlivců. Ba-

objektu, který měl ubytovat až čtyři tisíce in-

rokní stavba je skryta mezi stromy. Posledních

validů. Podle Dientzenhoferova návrhu žili oby-

padesát let tu je vojenský archiv, stále skladu-

vatelé Invalidovny vždy po 37 v jedné buňce.

je dvacet kilometrů tajných svazků.

Postupně se jejich počet ustálil na třiatřiceti.

V minulosti se o válečné invalidy nikdo nestaral, a když byli zraněni v boji a neměli rodi-

Foto: verpa

Foto: verpa

Budova
Invalidovny
se veřejnosti
otevírá jen
výjimečně

V polovině roku 2012 byl objekt zpřístupněn
v rámci oslav výročí Operace Anthropoid

V Invalidovně bydlelo až 1400 lidí, kteří měli

vého filmu Amadeus. Od konce druhé světové

k dispozici nemocnici, školu i kapli.

války je objekt sídlem Vojenského historického
archivu a v současnosti slouží i jako Správní

nu, většinou umírali v bídě a bez pomoci. To se
změnilo v 18. století, kdy se vlivem osvícenství

Žil zde i fotograf Josef Sudek

začalo myslet i na ně. Budova pražské Inva-

Po první světové válce tam sídlila Družina čes-

lidovny, pro kterou bylo určeno místo daleko

koslovenských válečných poškozenců. V roce

Tajný archiv SS

za tehdejšími hradbami, měla svůj myšlenko-

1919 s ohledem na pokles počtu invalidů byly

K unikátním souborům, které se nyní stěhují

vý předobraz v Invalidovně pařížské, která ale

do Invalidovny přestěhovány některé exponá-

do moderního archivu v Ruzyni, patří například

vznikla již o 60 let dříve.

ty Vojenského muzea. Po roce 1920 došlo na

unikátní nacistické fondy Waffen SS. Ty ještě

Byla postavena na podnět císaře Karla VI.

základě projektu architektů Josefa Vejrycha

v 90. letech minulého století umožňovaly pátrá-

z prostředků nadace hraběte Petra Strozziho.

a Viktora Beneše k rozsáhlé přestavbě. V In-

ní po nacistických válečných zločincích po celé

Půdorysné dispozice vytvořil vídeňský archi-

validovně pobýval po první světové válce, ve

Evropě. K jedinečným a zahraničními badateli

tekt Josef Emanuel Fischer z Erlachu, samotný

které přišel o ruku, mnoho let fotograf Josef

mimořádně využívaným souborům patří i svě-

projekt je dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Sudek, v 80. letech minulého století tam reži-

dectví o holokaustu na Ukrajině a v Bělorusku.

Realizován byl v letech 1731 až 1737, bohužel

sér Miloš Forman natočil několik scén oscaro-

Jiří Vítek, www.tajemnamista.cz

archiv ministerstva obrany.
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Školství

V Libčické se chlubí novou
V Základní škole Libčická v Čimicích
odstartovali

letošní

rok

otevřením

nové počítačové učebny. Je vybavena
zcela novým nábytkem, moderní elektroinstalací, ale hlavně 31 novými výkonnými počítači.
„Takové učebny postupně vznikají i v jiných školách. Osobně jsem se
přesvědčil, že žáci už nyní počítače
ovládají lépe než možná většina dospělých,‟ prohlásil radní pro školství
Prahy 8 Martin Roubíček. Podle ředitelky školy Štěpánky Sýkorové přístroje v počítačové učebně rozhodně
nebudou zahálet. „Děkuji za krásný
a hlavně užitečný dárek do letošního
roku,‟ řekla.
Součástí

programu

slavnostního

otevření byla také účast těch nejmenších z přípravné třídy pro budoucí prvňáčky. A kdo jiný by měl tyto
nové počítače vyzkoušet jako první?
Žáci 6. ročníku si pro malé kamarády
připravili jednoduché programy a hry
a zároveň se stali jejich průvodci
a učiteli. 

-red-

Moderní učebna nabízí 31 výkonných počítačů

Žáci ZŠ Dolákova měli loni napilno
Milí čtenáři Osmičky, i tentokrát bychom se

společně s Tomášem Klusem. A považte,

rozrůstá počet úspěšných žáků, kteří získali

s Vámi moc rádi podělili o úspěchy, kterých

ještě k tomu všemu někteří žáci skládali

časově neomezený a mezinárodně uznávaný

dosáhli žáci naší školy. V závěru roku 2013

mezinárodní jazykové zkoušky z anglického

jazykový certifikát, který jim velkou měrou

toho stihli nad rámec běžné výuky opravdu

jazyka a získali tak mezinárodně uznáva-

pomůže zvýšit jejich konkurenceschopnost

dost. Za vše jmenujme například slavnost-

ný jazykový certifikát vydaný University of

a uspět tak při dalším studiu.

ní oběd, kterého se žáci 9. ročníku účast-

Cambridge.

Nejen konec roku byl pro nás na události

nili poté, co vyhráli gastronomickou soutěž

Od roku 2012 je naše základní škola Do-

a studijní úspěchy bohatý. Již se připravuje-

pořádanou Střední hotelovou školou v Pra-

lákova certifikovaným přípravným centrem

me na různé vědomostní a znalostní soutěže,

ze 8, besedu s ministrem obrany Vlastimilem

k těmto mezinárodním jazykovým zkouškám

chystáme se na poznávací zájezd do Anglie

Pickem, který přijal pozvání do naší školy,

a úzce spolupracuje s Jazykovou školou AK-

s ubytováním v rodinách a ozdravný pobyt

adventní zájezd do Míšně s návštěvou vyhlá-

CENT IH Prague. Žáci prvního i druhého stup-

do Španělska, kde se nám jistě budou hodit

šené porcelánky a krátké zastavení v Dráž-

ně tak mají možnost skládat různé úrovně

naše jazykové znalosti. A také pevně dou-

ďanech, vánoční jarmark, zpívání vánočních

jazykových zkoušek Cambridge ESOL exams.

fáme, že i v jarních a letních termínech se

koled, výstavu Betlémů pro návštěvníky nově

Jedná se o jazykovou úroveň A0 – B2 dle

rozrostou řady uchazečů o výše zmíněné ja-

otevřeného OC Krakov.

společného Evropského referenčního rám-

zykové zkoušky.

ce. Na prvním stupni mohou žáci již skládat

Pokud byste se o naši škole chtěli dozvě-

Den otevřených

zkoušky YLE exams (Young Learners Exams),

dět více, veškeré aktuality jsou dostupné na

dveří, připravili jsme pohádkový zápis pro

– Starters (A0), Movers (A1/2), na druhém

webu školy www.dolakova.cz nebo se bude-

budoucí školáky a také jsme stihli natočit

stupni pak Flyers (A2) a dále KET for schools

me těšit na setkání přímo s vámi při někte-

školní klip k písni Cesta a účastnili jsme se

(A2), PET for schools (B1) a FCE for schools

ré z dalších akcí.

tak projektu, který vyhlásila kapela Kryštof

(B2). Nesmírně nás těší, že se každým rokem

Pro rodiče předškoláků jsme nachystali „Okénko do výuky‟ a
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počítačovou učebnou

Karlínská škola uspěla
v projektu Comenius

V Korycanské vznikla
rehabilitační cvičebna

Soukromá střední odborná škola 1. KŠPA

Doing‟, tedy žádná teorie, ale rovnou pra-

Praha byla úspěšná při žádosti o grant

xe. Vždy dva až tři studenti školy (samo-

dříve ordinace MUDr. Planerové, vznikly nové prosto-

v rámci projektu Comenius, výzva 2013.

zřejmě ti, kteří budou pracovat na projek-

ry pro rehabilitaci dětí. V těchto prostorách se od

Ze všech uchazečů byla účast na projek-

tu nejaktivněji a nejlépe) budou vybráni,

ledna otevře i Psychomotorická cvičebna nabízející

tu schválena jen jedné třetině žadatelů.

aby se zúčastnili několikadenního výjez-

všem dětem mimo rehabilitační služby také cvičeb-

Projekt probíhá od loňského září a bude

du do partnerských škol. Těchto výjezdů

ní program zaměřený na nápravu specifických potíží

ukončen 30. června 2015. Partnery kar-

bude minimálně pět.

línské školy jsou školy z Francie, Itálie,
Lotyšska, Polska a Turecka.

V prostorách Mateřské školy Korycanská, kde byla

v oblasti pohybové koordinace (hrubé motoriky), rov-

Partnerské školy budou spolupracovat
na celé řadě společných úkolů, ale také pl-

nováhy, v oblasti jemné motoriky ruky, při logopedických obtížích a obtížích v oblasti učení a chování.

Základní myšlenkou spolupráce šesti

nit své vlastní úkoly. 1. KŠPA má za úkol

Tento program bude vhodný zejména pro děti

škol z různých evropských regionů je po-

vytvořit turistického průvodce po všech

předškolního a mladšího školního věku. Cvičení bude

ukázat na výjimečnost každého takového

zúčastněných městech, fotoalbum s nej-

probíhat ve 30- až 40minutových blocích, které jsou

regionu. Každá škola tedy bude prezen-

významnějšími památkami z každého part-

individuálně sestaveny dle potřeb konkrétního dítěte.

tovat samozřejmě sebe sama, své město

nerského města a album všech památek,

Při cvičení se využije moderních speciálních pomů-

a také svou zemi.

zahrnutých v seznamu UNESCO nacházejí-

cek, které přemění cvičení v zábavnou hru. Psycho-

Účast na projektu přinese prohloubení

cích se na území zúčastněných států. Kaž-

motorická cvičebna bude vedena Simonou Uhrovou,

schopnosti pracovat v týmu, příležitost

dá ze škol také uspořádá setkání, kterého

která má dlouholetou praxi v této oblasti.

setkat se s mladými lidmi z pěti evrop-

se zúčastní učitelé a žáci ze všech škol za-

V případě zájmu či dotazů je možnost infor-

ských zemí a díky práci na projektových

pojených do projektu. V Karlíně se setkání

mací v MŠ Korycanská nebo na telefonním čísle

aktivitách se učit formou „Learning by

uskuteční na podzim letošního roku.

605 543 426.

-jk-
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Výlet do Zwingeru byl „pracovní‟
Žáci se
v Drážďanech
rozhodně
nenudili

Na Základní škole Lyčkovo náměstí se těsně před Vánocemi uskutečnil netradiční zájezd do galerie Zwinger v Drážďanech. Motto
akce znělo „umění je hra‟ a přilákalo mnoho zájemců. Z původně
zamýšlené komorní akce vznikla
nečekaně výzva, která šla napříč
celým druhým stupněm.
Na žáky ve Zwingeru čekala
různorodá práce s pracovními listy, které hravou formou seznamovaly žáky s uměleckými díly s přesahem k současným problémům.
Program celého zájezdu vzešel
od vyučujících a zabýval se nejen
uměleckou oblastí, ale zahrnoval
také historii Drážďan a Zwingeru.
bez problémů pohybovali po celé

byla nejvýznamnější slavná Six-

na takovýchto akcích se projevuje

než dvě hodiny a po celou dobu

galerii.

tinská madona od Rafaela, kterou

jejich nadšení pro umění, chuť po-

zaujatě pracovali, vymýšleli, tvo-

sebe i školu. Mnozí z nich byli nad-

se Zwinger pyšní.

znávat, klást si otázky a ptát se.

řili a hledali vzájemné vztahy.

šeni z některých obrazů, vytvářeli

A o čem se všichni opět pře-

Zkuste i vy vzít někdy své děti do

Práce s nimi byla úžasná, samo-

u nich hloučky a mátli tak ostat-

svědčili? Že navštěvovat s dětmi

galerie a budete mile překvapeni

statně si rozvrhli práci a volně se

ní návštěvníky galerie, pro které

galerie má skutečně smysl. Právě

jejich reakcí.

Žáci ve Zwingeru strávili více

Reprezentovali

skvěle

-red-
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Školství
Na výstavě
se ponoříte
do historie
školství
v severní
části
současné
Prahy

Děti pomohly
opuštěným
zvířatům
Na ZŠ Mazurská se v prosinci konal Vánoční jarmark. Žáci 7. A této školy se rozhodli část peněz, které v ten den utržili,
věnovat na opuštěná zvířátka. Konkrétně
nakoupili za tyto peníze dárky pro kočičky
v útulku v bohnické léčebně. Dárek předala za třídu Petra Herianová.
S nápadem přišly samy děti. V době
Vánoc tak dokázaly myslet i na jiné, kteří
pomoc potřebují. Možná jejich čin inspiruje i další lidi k pomoci...

-red-

Škola základ života...
...aneb Cesta do dějin chaberského školství

zpracované i se snímky všech prvních školních

se nazývá výstava připravená k 190 letům

budov tohoto okresu. Pro tuto výjimečnou příle-

od postavení první obecné chaberské školy

žitost je připravila tamní učitelka Petra Svárov-

a 75. výročí dnešní školní budovy.

ská stejně jako všechny vystavené materiály.

Setkáte se nejen s nejstaršími fotografiemi

Máte chuť si vyzkoušet, jak se sedělo ve

a kronikami školy chaberské, ale i školními po-

staré školní lavici? Jak se za trest klečelo na

třebami tehdejších dítek a pánů učitelů. Nejen

hrachu nebo na dřevěných polenech? Máte

Chabry, ale celý karlínský okres v letech 1700

možnost do 28. února v Dolních Chabrech

až 1900 si můžete prohlédnout na staré mapě

v KC Chaberského dvora.

Jana Snížková

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části – odbor školství
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských
škol městské části Praha 8 pro školní rok 2014/2015
Ředitelé mateřských škol stanovili v do-

dítěte si je mohou vytisknout z interneto-

hodě se zřizovatelem, městskou částí Pra-

vých stránek jednotlivých mateřských škol.

ha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona

Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské

středním, vyšším odborném a jiném vzdě-

škole také ve dnech otevřených dveří.

lávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Předem vyplněnou žádost o přijetí k před-

předpisů, místo, termín a dobu pro podání

školnímu vzdělávání, vyplněný a lékařem

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělá-

potvrzený evidenční list pro dítě v mateř-

vání od následujícího školního roku.

ské škole zákonný zástupce odevzdá u zá-

Zápis dětí do mateřských škol proběh-

pisu 10.–12. března 2014 od 14 do 17 hodin.

ne ve dnech 10., 11. a 12. března 2014 od

U zápisu zákonný zástupce také předloží

14 do 17 hodin v ředitelnách nebo třídách

svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

mateřských škol městské části Praha 8.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, evidenční list a kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna a zákonní zástupci

Za distribuci
měsíčníku
Osmička zodpovídá
Česká pošta, s. p.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

V případě, že Vám časopis nedošel
do schránky, nebo jste jej obdrželi
pozdě, stěžujte si u svého pošťáka.

38

Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánka

únor 2014

únor 2014

Osmička

39

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky

Osmička

40

únor 2014

měsíčník Městské části Praha 8

Sport

Tradiční turnaj v barevném
minivolejbalu měl rekordní účast
Turnaje se
zúčastnilo
39 družstev

Jako i v minulých ročnících ceny
předávala místostarostka Vladimíra Ludková

3. a 4. tříd. Nejvíce dětí se sešlo

sledků proběhlo losování sedmi

v nejmladším Žlutém volejbalu,

anketních lístků a odměnění jejich

a to osmnáct družstev.

autorů klubovými tričky a plakáty

Celé dopoledne bojovaly všech-

týmu Extraligy žen SK Slavia Pra-

ny děti o co nejlepší výsledky ve

ha. Následovaly gratulace a pře-

svých skupinách. Byly k vidění

dávání cen, kterých se tradičně

velmi krásné sportovní okamžiky,

ujala místostarostka Prahy 8 Vla-

a to zvláště u těch nejmenších.

dimíra Ludková.

Kolem poledne byl turnaj nakrát-

Turnaj přišlo pozdravit mnoho

ko přerušen, aby si všichni hráči

milých hostů, přijela i televize Me-

a hráčky mohli odpočinout. Po

tropol a natočila spoustu pěkných

V hale Základní školy Na Šutce se

je rekordní počet dětí. V turna-

přestávce se opět rozběhla dal-

sportovních zákroků soutěžících

11. ledna uskutečnila jedna z nej-

ji zápolily děti, které navštěvují

ší řada utkání, ve kterých se už

dětí. Celý turnaj se nesl v příjem-

větších sportovních akcí, Velký

sportovní minipřípravky klubu na

pomalu rýsovali aspiranti na me-

né sportovní atmosféře, ke kte-

turnaj malých dětí v minivolejba-

základních školách Na Šutce, Na

dailová umístění. Ve tři hodiny

ré přispěli četní diváci a skvělé

lu. Pořádá ho sportovní klub SK

Balabence, v Hovorčovické, Dol-

odpoledne byla všechna utkání

sportovní výkony všech „velkých‟

Slavia Kometa Praha. Současně,

ních Chabrech, Satalicích a ve

ukončena a čekalo se jen na se-

hráčů.

jako již tradičně několik roků, pro-

sportovním středisku Eden.

čtení a vyhodnocení všech výsled-

Všem partnerům a sponzorům

Turnaj byl rozdělen opět na tři

ků pro vyhlášení vítězů. Čas, při

patří velký dík za jejich podporu,

bíhal v budově školy i den otevře-

věkové kategorie: „Žlutý volej-

kterém všichni čekali, než se vše

bez nich by se tento turnaj ne-

Turnaj Novoroční Kometa letos

bal‟, děti 1. a 2. tříd, „Oranžo-

sečte, byl zpestřen promítáním

mohl uskutečnit, a sportovní klub

oslavil již patnácté výročí a zú-

vý volejbal‟ pro děti 2. a 3. tříd

fotek z právě proběhlého turnaje.

tak může dále pokračovat ve své

častnilo se ho 39 družstev, což

a „Červený volejbal‟ v kategorii

ných dveří.

Krátce

před

vyhlášením

vý-

tradici.

-red-

O Krav Maga je zájem, otevírá se další třída
Krav Maga, nejúčinnější sebe

rychle se měnícího světa. Vyzna-

vynikajícím

charakteristikám

a boj zblízka v konfliktní situaci.

obranný systém na světě, zna-

čuje se natolik logickým a kohe-

prezentuje jako ideální souhrn

Pro velký zájem se na Ládví ot-

mená v překladu boj zblízka nebo

rentním přístupem ke konflikt-

sebeobranných metod pro muže

vírá další třída. I v tomto škol-

kontaktní boj.

ním situacím a sebeobranným

i ženy, osoby mladé i staré, pro

ním pololetí probíhá výuka kaž-

technikám,

lidi více či méně fyzicky vybave-

dé úterý a čtvrtek od 17.30 do

né.

19 hodin. Instruktorem je Jan

Krav Maga je moderní, prak-

že

potenciálnímu

soustavou

praktikantovi umožňuje dosáh-

sebeobranných technik, pečlivě

nout relativně vysokého stupně

Celý systém Krav Magy v sobě

Horak, tel.: 778 003 880, e-mail:

koncipovaných tak, aby odpo-

dovedností v poměrně krátkém

slučuje dvě integrální a na sebe

jan.horak@kravmaga.cz. Více na

vídaly podmínkám současného,

čase. Krav Maga se díky svým

navazující

www.kravmaga.cz.

tickou,

prověřenou

části:

sebeobranu

-red-
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Beachklub Ládví nabízí kempy v Itálii
Připravte se na léto a naučte se sport, který
k létu a moři neodmyslitelně patří. Beachklub
Ládví si na tento rok opět připravil beachvolejbalové kempy pro širokou veřejnost v Itálii.
Kempy budou probíhat v průběhu celého května. Jde o cenově dostupnou aktivní dovolenou
pro celou rodinu. Již třetím rokem je cílem vyhlášené letovisko Bibione, kde si před sezonou
účastníci užívají sluníčko, sport, volné pláže
bez turistů, příjemné ubytování a zábavu.
Tréninky jsou zaměřeny pro všechny výkonnosní i věkové kategorie. Instruktoři jsou z řad
profesionálních hráčů a trenérů s dlouholetými
zkušenostmi, kteří se vám budou věnovat dvakrát denně a zlepšovat váš styl a techniku. -ga-

Hrát beachvolejbal na pobřeží je zážitek

Osmička
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Projekt EU: Znevýhodněným
dětem se věnujeme už půl roku
Projekt „Centrum péče pro žáky se speciálními

tace pedagogům, rodičům, zapojila vybrané

vzdělávacími potřebami základních škol zříze-

děti a jejich rodiče do programu Kupoz. Ten

ných MČ Praha 8‟ spolufinancovaný z Ope-

se zaměřuje na rozvoj pozornosti u dětí s po-

račního programu Praha Adaptabilita působí

ruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD).

na šesti vybraných školách zřizovaných MČ

Speciální pedagožka momentálně pracuje při-

Praha 8 již půl roku. Jeho hlavním cílem je

bližně s 60 dětmi.

podpora znevýhodněných žáků integrovaných

n Odbornice na integraci cizinců má v péči

do běžných tříd a snaha o maximální využití

téměř 30 dětí. Jedná se o děti různých ná-

jejich individuálního potenciálu.

rodností. Při své práci se soustředí na pomoc

V listopadu proběhlo setkání ředitelů vybra-

se slovní zásobou, nácvik pravopisu, práci

ných škol, kde se všichni shodli na důležitosti

s mluveným slovem, čtení a práci s textem.

a prospěšnosti projektu. Samozřejmě i ten náš

Používá speciální učebnice, ale i českou be-

měl na počátku svá úskalí. Týkaly se nejvíce

letrii pro děti.

koordinace návštěv termínů, řešení akutních
problémů, ale i samotné administrace projektu.

Na konci ledna absolvovali pedagogové ze

Nyní již práce a péče na jednotlivých školách

ZŠ Mazurská a ZŠ Na Slovance odborný semi-

probíhá až na výjimky v pravidelných cyklech.

nář. V druhém pololetí budou postupně probí-

V předstihu jsou plánovány časově náročnější

hat tyto semináře na všech šesti vybraných

akce, například práce s celým třídním kolekti-

školách. Jejich obsah se přizpůsobí aktuálním

vem. U urgentních případů se odborníci pro-

potřebám a problémům na jednotlivých ško-

jektu snaží vyhovět co nejrychleji.

lách.

Již po prvním pololetí
se dostavují první úspěchy:

specifické poruchy učení, práce v běžné vý-

Mezi velmi žádaná témata patří například
uce, autismus, práce s třídním kolektivem,

n Logopedka má v péči již 91 dětí převážně

vady řeči v mladším školním věku, komunika-

z prvního stupně. Nejčastěji mají poruchy

ce s rodiči, výchovné problémy, kulturní odliš-

spojené s výslovností hlásek „k‟ a „r‟. Rozma-

nosti, stereotypy a předsudky. Semináře bu-

nitými a zábavnými metodami a pomůckami

dou rozděleny na odbornou a praktickou část,

se snaží dětem pomoci, upevňuje a podporu-

dle požadavků všech škol bude důraz kladen

je i jejich domácí přípravu, která je při lo-

na praktickou část a konzultace konkrétních

gopedické péči nezbytná. Logopedka úspěšně

problémů.
Věříme, že i tato část projektu, která se

ukončila péči u osmi dětí.
n Práce dětského psychologa na školách je

týká dalšího vzdělávání pedagogů, přispěje

velmi náročná a vytíženost velká. Psycho-

k zlepšení péče o děti, a to nejen se specific-

ložka řeší s jednotlivými řediteli a pedagogy

kými vzdělávacími potřebami.

problémy jednotlivých žáků, ale i rodičů. Pra-

Projekt probíhá na těchto školách: ZŠ Na

cuje také s celým třídním kolektivem. Důraz

Slovance, ZŠ Dolákova, ZŠ U Školské zahra-

se snaží klást na prevenci, a to zejména na

dy, ZŠ Mazurská, ZŠ Hovorčovická a ZŠ Pal-

prvním stupni. Mezi časté jevy patří výchov-

movka.

né problémy i komunikace s rodiči. V průběhu

V případě dotazů se prosím obracejte na

prvního pololetí prošlo péčí psycholožky při-

manažera a koordinátora projektu Ing. Lenku

bližně 180 dětí.

Pokornou. M: + 420 607 033 168; E: lenka.

n Speciální pedagožka pomáhá dětem s růz-

pokorna@praha8.cz

nými poruchami – například Aspergerovým
syndromem,

poruchami

chování,

dysfázií,

dyslexií, dysortografií atd. Zaměřuje se mimo
jiné na práci s textem, nácvik pravopisu, rozvoj pozornosti a grafomotoriky, čtení, psaní,
logiku jazyka, ale i na zklidnění a relaxaci. Na
některých školách přímo vede hodiny náprav
učení – reedukace. Často poskytuje konzul-

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Osmička

43

měsíčník Městské části Praha 8

Povinná publicita, pozvánka

Praha 8 se díky Open Data
ještě více otevírá občanům

Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat
se členy vedení radnice za ODS,
Zaměstnanci
radnice
v lednu
absolvovali
školení

můžete je vyhledat na Facebooku
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz
(životní prostředí, informatika),
vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura,
sociální a zdravotní problematika),
ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).
Zástupce radnice za TOP 09
můžete kontaktovat následovně:
Michal Švarc – doprava a finance, tel:
222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.
Markéta Adamová – sociální oblast
a protidrogová prevence, evropské fondy,
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa

Jedním z nejúčinnějších způsobů boje proti ko-

rozšířenou praxi, dobrým příkladem může být

rupci jsou veřejně přístupná neboli otevřená

CareHomeMap z Velké Británie, což je průvod-

data. V České republice je otevřenost státních

ce po domácí zdravotní péči.

a hospodaření s byty MČ, zmocněnec
pro Palác Svět, tel: 222 805 186,
tomas.slabihoudek@praha8.cz.
Zastupitelé KSČM v Praze 8

či polostátních institucí velice malá, MČ Pra-

S otevřenými daty se začalo v roce 2009

ha 8 se však snaží jít správnou cestou a důleži-

v USA, ale asi největší inspirací pro ČR je Ra-

mají pro občany tuto nabídku: vytipujte

té informace veřejnosti poskytnout mimo jiné

kousko, kde začala v březnu roku 2011 pů-

největší problémy naší městské části,

také formou datasetů ve strukturované podo-

sobit pracovní skupina složená ze zástupců

bě tak, aby s nimi mohla neomezeně pracovat.

rakouské federální vlády a čtyř měst včetně

Praha 8 je v tomto ohledu z pohledu své lidna-

Vídně a Lince.

tosti největší z obcí, které se rozhodly touto

Iniciativa za otevřenou datovou infrastruk-

pokusíme se je spolu s vámi řešit.
Volejte +420 284 825 820 či použijte
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.
Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat

turu Open Data připravuje tzv. katalog dat, ve

25. 2. od 17 hodin. Kromě toho

Veřejná správa může občanům poskytnout

kterém lze již nyní nalézt i informace z Pra-

je možné navštívit webové stránky

řadu zajímavých dat. Je ale nutné je přizpůso-

hy 8. „Ke stažení na http://cz.ckan.net/group/

www.cssdpraha8.cz, Facebook cssdpraha8

bit tak, aby s nimi bylo možné i po zveřejnění

praha-8 je seznam dětských hřišť a veřejných

a nebo naše informační středisko v Libni,

na internetu nakládat, což vyžaduje technic-

sportovišť, které má ve správě MČ Praha 8,

Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty:

kou a legislativní otevřenost, původnost, do-

obojí včetně informací o bezbariérovém přístu-

tel: 246 035 966, mob: 721 029 892

stupnost a přehlednost. A právě o to se MČ

pu,‟ upřesnila Markéta Adamová. Těsně před

email: ovv.praha8@cssd.cz.

Praha 8 snaží.

dokončením je soubor dat (dataset) veřejných

cestou jít.

„V rámci projektu Otevřený úřad chceme na-

zakázek a další budou postupně přibývat.

Strana zelených nabízí občanům setkání
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti

šim občanům zjednodušit práci s daty. Cílem je

Na zavádění Open Data s MČ Praha 8 spolu-

zlepšit komunikaci a dostupnost služeb, zvýšit

pracuje i Rudolf Belec, který je jedním z těch,

transparentnost a díky Open Data poskytnout

kdo začali vznik datové infrastruktury v České

zajímavé informace všem, kteří o ně mají zá-

republice prosazovat. Projekt je spolufinan-

se zelenými na Facebooku (odkaz

jem,‟ vysvětlila radní Markéta Adamová.

cován z dotace Evropského sociálního fondu

www.qrs.ly/of36zac), sledujte web

v České republice, Operačního programu Lid-

praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se

ské zdroje a zaměstnanost.

zajímáte o dění v naší městské části.

Projekt „Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ Praha 8‟, zkráceně „Otevře-

Otevřená data šetří čas občanům i úřední-

ný úřad‟, je dalším krokem k rozšíření datové

kům. Připravuje se plán rozvoje katalogu ote-

infrastruktury v České republice. Díky těmto

vřených dat o další datasety pro rok 2014 tak,

datům poté vznikají aplikace poskytující dů-

aby byl projekt udržitelný a stal se novou praxí

ležité informace. Ve světě se jedná o velmi

Úřadu městské části Praha 8 vůči občanům.

pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte

Volba pro Prahu 8 zve občany
na setkání se svými zastupiteli a členy
komisí, které se koná 26. února 2014
od 18 hodin v přízemí budovy
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6.
Zve JUDr. Václav Musílek, radní
MČ Praha 8. Můžete nás kontaktovat
i telefonicky na čísle 724 889 420, nebo
e-mailem: vaclav.musilek@praha8.cz.
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Poradna, pozvánky, inzerce

Jak se spravuje Česká republika?

Když se řekne e-government...
V posledních letech se prakticky všichni setkali
s pojmem e-gGovernmentu. O co jde?

nC
 o se poskytuje – sociální dávky, důchody,

kolem roku 2007, kdy se začaly uskutečňovat
velké celostátní projekty a bylo možno čerpat

matriky, zdravotní pojištění.

anglického

n J ak se poskytuje – poskytování referenčních

finanční prostředky z EU. Do dnešního dne byly

„electronic government‟, tedy elektronické

údajů, ověřování identity, zaručené podání

realizovány projekty, jako jsou základní regist-

vládnutí. Government je využívání informač-

a doručení.

ry, datové schránky, CzechPoint, datová centra.

e-government,

je

zkratkou

ních technologií veřejnými institucemi. Když

nK
 de se poskytuje – hosting, hausing.

člověk hledá na internetu, nechá si udělat

nK
 udy se poskytuje – jakými sítěmi jdou in-

výpis z rejstříku trestů, brouzdá na stránce

Tyto projekty položily základ nových principů

naší městské části, hledá parcelu v katastru

e-government není záležitostí posledních pěti

nemovitostí, žádá o pas, občanský průkaz, ři-

šesti let, ale jeho počátky sahají podstatně hlou-

dičský průkaz, přihlašuje auto, vyřizuje zdra-

běji do minulosti. Dá se říct, že e-government

votní pojištění, dostává důchod atd. To všech-

začal svou historii okamžikem, kdy první úřad

no je e-government. Kdybych měl popsat, jak

v České republice začal elektronicky komuniko-

e-government funguje, tak bych mluvil o čty-

vat s občany a zpracovávat údaje elektronicky.

řech krocích:

Rozvoj e-governmentu v tuzemsku odstartoval

(Placená inzerce)

fungování veřejné správy. O tom, co tyto projekty přinášejí občanům, jak fungují a na co si

formace.

dávat pozor, si povíme příště. Také si něco řekneme o e-gon a elektronickém městě.


Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
http://www.mvcr.cz/egovernment.aspx
www.portal.gov.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Právník
radí...

cího věc pouze předat. Prodáva-

cí prodávajícímu sdělit bez zby-

prodávající nárok na náhradu

jící a kupující jsou povinni plnit

tečného odkladu po oznámení

škody dle obecných ustanovení.

současně, neplyne-li ze smlouvy

vady. Provede-li kupující volbu,

U spotřebního zboží je kupující

něco jiného. Kupní cena nemusí

nelze ji bez souhlasu prodávající-

oprávněn uplatnit nároky z vady

být přímo určena, musí být však

ho změnit. Pokud kupující volbu

zboží do 24 měsíců od převzetí

ujednán alespoň způsob jejího

neučiní, má nároky, jako by se

věci. Tuto dobu nelze zkrátit do-

určení. Pokud je vůlí smluvních

jednalo o nepodstatné porušení

hodou smluvních stran. Při pro-

stran uzavřít smlouvu bez určení

smlouvy, tj. právo na odstraně-

deji věci, která má vadu, v ob-

kupní ceny, pak platí za ujednanou

ní vady či právo na přiměřenou

chodě, stanoví zákon oprávnění

kupní cena, za kterou se obvykle

slevu z kupní ceny. Kupující má

kupujícího požadovat věc novou,

prodává tentýž nebo srovnatelný

povinnost vadu prodávajícímu

není-li to vzhledem k povaze

předmět v době uzavření smlou-

oznámit bez zbytečného odkladu

vady nepřiměřené, což je změna

vy za obdobných podmínek.

poté, co ji mohl při včasné pro-

v neprospěch kupujících oproti

O kupní smlouvu se jedná

hlídce a dostatečné péči zjistit.

stávajícímu stavu. Pokud kupu-

vždy, pokud je jejím předmětem

Pro případ vad skrytých platí, že

jící nemůže věc řádně užívat pro

spotřební zboží, které je nutné

mohou být oznámeny nejpozdě-

opakovaný výskyt vad nebo pro

sestavit nebo vytvořit. Naopak

ji do dvou let od odevzdání věci

jejich vyšší počet, má právo na

v případě, že se osoba, které

kupujícímu. Pokud kupující tyto

dodání věci nové či na její výmě-

má být věc dodána, zavázala

své povinnosti porušil, přihléd-

nu či od smlouvy odstoupit. Po-

k předání druhé smluvní straně

ne k tomu soud jen na základě

kud neuplatní ani jeden z nároků

Kupní smlouva

podstatné části toho, z čeho má

námitky prodávajícího, přičemž

dle předchozí věty, má možnost

být věc vyrobena, nejedná se

toto ustanovení je rovněž no-

požadovat slevu z kupní ceny.

V tomto vydání se budeme opě-

o smlouvu kupní, ale o smlouvu

vinkou oproti stávajícímu stavu.

Nároky z vad zboží je přitom

tovně věnovat novému občan-

o dílo. Je-li dodána věc s vadou,

Důsledkem pozdního oznámení

nutné uplatnit u prodávajícího,

skému zákoníku (NOZ), a to

závisí nároky kupujícího na míře

vad je pozbytí práva kupujícího

kde byla věc zakoupena. Do-

konkrétně kupní smlouvě, která

porušení kupní smlouvy, tj. zda

odstoupit od smlouvy.

poručujeme uzavírání kupních

je nejčastěji využívaným smluv-

byla porušena podstatným či

ním typem.

nepodstatným

Michaela Šafářová, advokátka
www.vaseadvokatka.cz
info@vaseadvokatka.cz

způsobem,

Pro koupi nemovitosti je záko-

smluv konzultovat s odborníky

což

nem vyžadována písemná forma

s ohledem na nový občanský zá-

dosud

je změnou oproti dosavadnímu

smlouvy. V případě prodeje zbo-

koník, který přináší řadu změn.

upravena jak občanským, tak

hledisku odstranitelných či ne-

ží v obchodě platí nejen obecná

Při sepisování kupních smluv

obchodním

Kupní

odstranitelných vad. V případě

ustanovení NOZ o kupní smlou-

se tak lze dopustit chyb, které

závazek

podstatného porušení smlouvy

vě, ale také ustanovení zvláštní,

mohou mít neblahé následky do

prodávajícího odevzdat kupující-

je právem kupujícího žádat od-

tj. §2159 a násl. V případě sa-

budoucna.

mu věc a umožnit mu nabýt k ní

stranění vady dodáním věci nové

moobslužného prodeje stanoví

vlastnické právo a oproti tomu

nebo dodáním chybějící věci,

zákon, že k nabytí vlastnického

Máte-li problém

pak stojí závazek kupujícího pře-

opravou věci, právo na přiměře-

práva dojde zaplacením kup-

či dotaz v dané oblasti,

vzít věc a zaplatit kupní cenu.

nou slevu z kupní ceny či právo

ní ceny. Tato skutečnost má za

využijte telefonický kontakt

Dříve přitom byla kupní smlouva

od smlouvy odstoupit, přičemž

důsledek to, že v případě vzni-

724 784 302 či e-mail:

definována povinností prodávají-

volbu svého nároku musí kupují-

ku škody před zaplacením má

info@vaseadvokatka.cz.

Kupní

smlouva

smlouva

byla

zákoníkem.

představuje

(Placená inzerce)
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Výročí
Nově narozené děti

Jubilea

KVĚTEN 2013

Štefaniaková Julie

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.


PROSINEC 2013

PROSINEC 2013

Švestková Jindřiška
ČERVEN 2013
Ejem Ivan
Faltýn Martin

Macek Michal

Fukárek Ota

nM
 anželé Jiřina a Václav
Zíkovi oslavili v prosinci
zlatou svatbu.

ČERVENEC 2013
Pouzal Šimon
SRPEN 2013
Kloboučník Miroslav
Švarc Vojtěch

Rambousek Antonín
Schillaci Alice
Svoboda Martin
Wohanka Jakub

Čermák Filip
Eldin Shams Amir Adam

nM
 anželé Jarmila
a Miroslav Mantlíkovi
oslavili diamantovou
svatbu

ZÁŘÍ 2013
Brůha Václav

Děkujeme.

LISTOPAD 2013

Prokešová Stella
Tikovská Beata

Štěpánková Viktorie

Štroffek Štěpán

ÚNOR 2014

Vaněček Štěpán
Vaculíková Justýna

Messias Laura

nM
 anželé Libuše
a Vlastimil
Pšeničkovi,
oslaví v březnu
50 let společného
života.

Míková Magdalena

nD
 ne 3. února se dožívá paní Vlasta
Klimentová z Čimic devadesáti let. Do dalších
let přejí hodně zdraví a spokojenosti dcera
s manželem, vnoučata a pravnoučata.

Badraoui Elisa

ŘÍJEN 2013

Beran Zdeněk

Bauš Adam
Bouček Jindřich
Dvořák Matěj
Kašparová Ema

Kopkášová Adéla

LEDEN 2014
Dolinár Ondřej

Krátký Jakub

Novák Adam

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

nD
 ne 3. února 2014 se
dožívá významného jubilea
90 let pan Jaroslav Seidl,
dlouholetý občan Prahy 8.
Do dalších let mu za celou
rodinu přejeme pevné
zdraví, štěstí, pohodu
a životní optimismus!
nD
 ne 4. února 2014 oslavila paní Jana
Jiřincová 85. narozeniny. Z celého srdce
gratuluji a přeji mnoho zdraví. Marta
nD
 ne 15. února 2014 oslaví 50 let
společného života Libuše a Josef
Žemličkovi. Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přejí syn Tomáš s manželkou
a vnuci Ondřej a Jakub.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (středně těžké)

Znění tajenky z minulého čísla: Nový dětský klub Ďáblík
Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8: Libeň – zmizelý svět, jsou:
Milan Porteš (Praha 8), Vladimír Fiala (Praha 8)
a Helena Ohlídalová (Praha 8).
Správné znění tajenky z únorového čísla
nám zašlete nejpozději do 26. února 2014 na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
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Tři vylosovaní výherci
obdrží knihu o Praze 8:
Karlín – nejstarší
předměstí Prahy,
vydanou Muzeem
hl. m. Prahy ve
spolupráci s odborem
kultury ÚMČ Praha 8.
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Inzerce
MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně.
Doprava zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER a bytů, malování.
Kvalitně, za rozumnou cenu.
Tel: 603 410 942.
REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání
kuchyně. Spolehlivá firma od roku
1999. Reference můžeme zaslat
předem. Sleva pro seniory 10%.
Více na www.koupelny-v-praze.cz
Tel.: 774 408 123.
JESLE ŠKOLKA KORÁLEK
– CELODENNÍ PÉČE O DĚTI
OD 1 do 4 LET. Provozní doba po –
pá 8.00–18.00 hod. Cena za měsíc
8.000,- Kč. Čistička vzduchu se stabilizátorem a s fotokatalyzátorem.
Denně čerstvé ovoce a zelenina.
Bezpečné a hezké prostředí. Výborné reference. Individuální přístup,
bohatý program, malý kolektiv.
www.jesleskolkakoralek.cz
Šaldova 8, Praha 8 – Karlín.
Tel.:+420 605 132 696.
NABÍZÍM PRÁVNÍ SLUŽBY
a zastoupení při převodech nemovitostí, vč. depozita a ověření
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová,
advokátka, AK Praha 8 Libeň.
Tel.: 602 250 836.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMŮ. ZAHRADY.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.
HODINOVÝ MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 507 600.
PLYNAŘ – INSTALATÉR
– TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů a plynové
revize. Tel.: 603 937 032.
Vladimír Tymeš.
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%.
Tel.: 604 207 771.
HODINOVÝ MANŽEL. Údržba
domácností, drobné opravy a úpravy
v bytech a domech, pokládka podlahových krytin, truhlářská výroba,
sádrokarton, malování, obkladačské
práce a jiné. Tel.: 773 168 170.
ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě,
markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

JESLE ŠKOLKA KORÁLEK,
www.jesleskolkakoralek.cz, výborné
reference. Tel.: 605 132 696.
INSTALATÉR – TOPENÁŘ
– NEPŘETRŽITĚ.
Opravy a montáž vodovodních baterií, WC, umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček, vodoměrů,
kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 3 75.
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P-8 Libeň. Po – pá 8.30–13.00,
14.00–18.00. Tel.: 284 822 181.
HÁJEK ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK.
Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytů, domků, nebytových
prostorů apod. Praha a okolí.
Tel.: 777 670 326.
MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čaloun. nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.
ŠICÍ STROJE – OPRAVY
A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů a overlocků. Revize
a opravy elektrospotřebičů a nářadí.
Autorizovaný servis Singer, Klapkova
74, Praha 8. Tel.: 272 773 079,
www.singerservis.cz
KOUPÍM BYT A DŮM
KDEKOLI V PRAZE. 1+kk, 1+1,
2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.
Platba možná hotově do 48 hodin!
Tel.: 607 110 477.
HODINOVÝ MANŽEL
– profesionální pomocník
pro opravy, montáže, údržbu
a další pomoc ve vaší domácnosti,
na zahradě, chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 140 942.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková.
Tel.: 603 422 080, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz
OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.
ČISTÝ BYT? OD SEIFRTA
VYMALOVÁNO. Mít. štuky, lak
a stěrka + návštěva zdarma.
Tel.: 606 227 390.

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449,
Praha 8 – opravy, úpravy,
návrhy oděvů, šítí na míru.
Tel.: 602 218 041, e-mail: adustyl@
gmail.com, www.adu-styl.cz
INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973, mob. 728 324 916.
HODINOVÝ MANŽEL
– řemeslné práce v domácnosti.
Tel.: 774 908 240.
INSTALATÉR. PRÁCE,
obklady, zed. rekonstrukce, byt,
dům. Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz
SOUKROMÉ LEKCE ANGLIČTINY
A NĚMČINY. Tel.: 739 677 891.
KOUPÍM FELICII.
Tel.: 602 123 253.
FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 602 889 740.
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU,
zaměření, konzultace, doprava
zdarma. Tel.: 775 130 866.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy
na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí výrobu
i menšího nábytku, kuch. linek
či opravy v domácnosti či chatě.
Tel.: 775 034 757.
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA,
převody bytů do vlastnictví, stanovy
BD dle nového OZ, zakládání SVJ.
Tel.: 724 304 603.
ELEKTROPRÁCE VŠEHO DRUHU,
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.:
284 687 436, mob.: 602 881 859.
MASÁŽE LÁDVÍ – klasická, čínská,
láv. kameny, baňky, moxa. Dornova
metoda, kineziotaping, lymfodrenáž.
Tel.: 284 688 918, 608 056 067.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy,
výhodné ceny. Rychle, levně, kvalitně. Volejte. Tel.: 603 432 476.

ČISTÍME KOBERCE, postele,
matrace, sedačky, křesla a židle
mokrou metodou profi stroji Karcher
– zbavte se prachu a roztočů,
které nevidíte, ale pořád jsou
s vámi. Rychle, kvalitně, levně.
Doprava Praha 8 ZDARMA.
Objednávky na tel.: 777 717 818.
www.cistimekoberce.cz
HLEDÁM GARS. – 2+1 v Praze
max do 11. 000,- Kč nebo 3+kk –
4+1 do 14. 000,- Kč vč. popl.
Tel.: 603 257 202.
KOUPÍM BYT NEBO RD
v Praze. Tel.: 603 257 202.
HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ
A RYTMIKY PRO DOSPĚLÉ
I DĚTI. Tel.: 737 667 904.
ŽEHLENÍ VČETNĚ DOPRAVY.
Tel.: 608 221 626, www.zehleniplus.cz
NJ IND. VÝUKA ZKUŠENOU
LEKTORKOU. Trpělivost, solidnost.
Děti i dospělí. Tel. 728 818 565.
AUT. KRESBA - 1) informativní
2) energie v obrazech hotových
nebo na míru pro lidi i zvířata.
Tel. 728 818 565.
ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
obrazy, grafiku, bankovky, mince,
Čtyřlístky, mapy, pohledy.
Tel.: 773 542 797.
KOMLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis.
Tel.: 776 191 307, Ing. Krajinová,
www.nastrom.cz
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
GALVANICKOU ŽEHLIČKOU
pro vyhlazení a vyčištění pleti.
Nyní za zaváděcí cenu 600,- Kč.
Karlín. Tel.: 602 288 444.
GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V UL. KŘIŽÍKOVA.
Tel.: 602 288 444.
ÚČETNICTVÍ, AUDIT, DANĚ.
Zpracování daň. přiznání.
Ing. Pavel Síč. Tel.: 605 240 767,
www.psaudit.cz
MALIŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, P – 8. Doprava a rozpočet
zdarma. Kvalita, spolehlivost.
Tel.: 723 984 693.
DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ
JIŽ 12 LET. Velký výběr českých
hraček najdete v naší specializované
prodejně Praha 8, Ořechová 5
(proti Ďáblickému hřbitovu).
Tel.: 604287794, e-shop:
drevenehracky-inna.cz
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SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758.

CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční
metoda, rychlá reakce, slušné
jednání. Tel.: 724 006 275.

VYMĚNÍM OB BYT 2kk 49 m2
v 6p s výtahem po rek. P8 – Karlín
za jiný byt min. 2+1 v P8 – Karlín,
jdoucí do privatizace. Spěchá.
Tel.: 775 454 285.

ÚKLIDOVÁ FIRMA, úklid
po malování nebo po rekonstrukci.
Tel.: 724 006 275.

PRONAJMU GARÁŽ v ulici
Na Ládví a garážové stání
v ulici Nad Okrouhlíkem.
Tel.: 608 938 222.

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
daní pro PO, OSVČ, SVJ,
byt. dužstva. Tel.: 724 006 880,
J. Štěrbová.

KOUPÍM BYT 3+kk až 4+1,
P 7, 8, 9. Přízemí ne, RK nechci,
spěchá. Tel.: 774 720 752.

OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA
„RUSSKI SPECIALITY - ALENKA‟.
Nabízíme kaviár, gruzínský koňak,
vodky, vína, bonbony, ryby, pelmeně a další široký sortiment. Najdete
nás na st. metra Kobylisy, naproti
katastr. úřadu, vedle pizzerie.
Tel.: 776 837 273. Otevírací doba
po-pá 10 – 21, so+ne 10 – 20.
Těšíme se na vás!
OD LEDNA 2014 VÁS RÁDI
UVÍTÁME V NAŠÍ ORDINACI
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
pro dospělé. Kromě standardních
služeb nabízíme poradenství v léčbě
pohybového ústrojí a přístrojová
vyšetření: EKG, CRP, INR přímo
v ordinaci. Vytváříme příjemné
prostředí a individuální přístup.
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY! MUDr. Jan Kořenek
a MUDr. Kristýna Kořenková,
Čumpelíkova 1764/2
(poliklinika, 1. patro),
Praha 8-Kobylisy, Tel: 286 589 416,
www.praktik-kobylisy.cz
KOUPÍM MALÝ BYT – hotovost
+ anuita. Kontakt: 732 796 264.
PRODÁM HROB NA OLŠANECH.
Cena 40 tisíc Kč. 602 443 344.
PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v OV pro 2 automobily, vel. 30 m2,
v Hnězdenské 735/6, Praha 8. Cena
299 000,- Kč. Tel.: 603 113 113.
MASÁŽE, LÉČENÍ REIKI.
Hýčkat vás bude kvalifikovaná
masérka, vyhřívané lůžko.
Masáže šíje i v kancelářích.
Studio F, Frýdlantská 1318/7, P8.
Tel.: 776 825 552.
PRONAJMU NEBO PRODÁM
garážové stání Velká Skála.
Tel.: 776 817 170.
VÝKLAD Z KARET volejte
nebo sms. Tel.: 775 055 306.

PRODÁM GARÁŽ, ulice Fr. Kadlece.
Tel.: 725 747 757.
1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ
KANCELÁŘ. Zajistíme vám
– prodej, pronájem nemovitosti.
Kompletní servis v oblasti
nemovitostí – nízké provize.
Tel.: 608 703 343. www.1jmreality.cz
(kancelář Praha 9).
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
– PRAHA 8. Zdravotní a sociální
služby nonstop. Tel.: 776 586 900.
www.elektrikarsafranek.cz
Elektroinstalační práce v RD,
bytech, firemních objektech.
Tel.: 777 648 844.
PODLAHÁŘSTVÍ – prodej
a odborná pokládka (PVC, koberců,
vinylu, plovoucí podlahy atd).
Zakázku bezplatně zaměříme
a provedeme cenovou nabídku.
Tel.: 734 381 414.
PASPORT STAVBY
– www.zamerenistavby.wix.com/
zamerenistavby r.jurkovicova@
seznam.cz Tel.: 608 038 122.
HLEDÁM BYT KE KOUPI, 2+1,
3+1. Volejte. Tel.: 739 486 488.
VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz
KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY
Kobylisy a okolí. Kancelář M&M
reality Trojská ul. – ZDARMA
poradenství, posudky pro dědictví,
energ. štítky, obstaráme
nemovitost, zajistíme prodej.
VOLEJTE 777 760 980.
PRÁVNÍ SLUŽBY DLE NOVÉHO
OBČAN. ZÁKONÍKU v oblasti
rodinné a bytové problematiky.
Dále oblast trest. práva,
včetně zast. u soudu.
Tel.: 602 944 930, JUDr. Kroulíková,
e-mail: krouliren@seznam.cz

KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091.
PRONAJMU GARÁŽ v ulici Na
Ládví a garážové stání v ulici Nad
Okrouhlíkem. Tel.: 608 938 222.
OBRAZ od E. Famíry, olej
na plátně nebo na kartonu, koupí
INTERANTIK Praha 9
Tel.: 283 893 334, 605 829 440.
BIOPLUS – NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA BIOPOTRAVIN vám
nabízí: biopečivo – žitný kváskový
chléb, mléčné výrobky nejvyšší alpské biokvality – kozí, ovčí, bezlaktózové. Bezlepkové a vegetariánské
potraviny. Najdete nás: bus č. 152,
st. Libeňská – areál Čámovka.
INSTALATÉR - VODA - TOPENÍ.
Výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
– prádlo se snadno vytáhne
ke stropu a nepřekáží.
Montáž. Tel.: 602 273 584.
PROVEDU MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 015 145 nebo pevná
linka po 17 hod. – 222 946 268.
PRONAJMU GARÁŽ v ulici Na
Ládví a garážové stání v ulici Nad
Okrouhlíkem. Tel.: 608 938 222.
TÍMTO NABÍZÍM NA PRONÁJEM
buď 1+kk za 8500,- Kč
nebo 2+kk za 10500,- Kč.
Volejte na tel.: 775 615730
HLEDÁM BYT NEJLÉPE IHNED
nebo od nového měsíce – dlouhodobě. Jsme 2 os. a s cenou
do 15 000,- Kč. Děkuji,
tel.: 774 514 241.
RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA
– DOUČOVÁNÍ i pro dyslektiky.
Tel.: 607 835 018.
MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA
a chybějících vitaminů v těle. Najde
příčinu i řešení při únavě, depresi,
arytmii, nadváze, vysokém tlaku,
diabetu, dně, bolesti kloubů a zad.
Pha 5. Tel.: 608 155 338.
ZEDNICKÉ, OBKLáDAČSKÉ PRÁCE,
malířské a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz
!! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !!
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
Odvoz starého nábytku k likvidaci.
Stěhování všeho druhu.
Odvoz nepotřebných věcí
k likvidaci. Tel.: 773 484 056.

POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
PC vám nabízí naše provozovna
v Lublinské 13. Naproti Penny
marketu. www.pocitacekohout.cz
Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí – pátek, 13 – 19 hod.
Tel.: 240 200 282.
BEZPEČNOSTNÍ A INTERIÉROVÉ
DVEŘE DO BYTŮ. Možnost
vylití zárubní, rychlá montáž,
záruka 5 let, rozumné ceny.
Tel.: 724 817 818.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PRAHA 8
nabízí všeobecné právní služby,
řešení sporů, spory ve stavebnictví, právo nemovitostní, vymáhání
pohledávek, rodinné právo, právo
spotřebitelské, obchodní právo, atd.
Tel.: 777 311 372, info@akdukat.cz,
www.akdukat.cz
ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Výměny jističů,
změny přívodů do bytů
z 230V/400V, revize, jednání
na PRE. Tel.: 608 278 778,
e-mail: elektrobyty@gmail.com
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ S AUTORIZACÍ vypracuje studii a projekt
ke SP včetně profesí a interiérů.
Tel.: 724 209 372, 605 364 002.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy,
výhodné ceny. Rychle, levně, kvalitně. Volejte. Tel.: 603 432 476.
PŘIJMEME PRODAVAČKU
DO TABÁKU v Praze 8.
Tel.: 777 745 507, 777 788 016.
HODINOVÝ MANŽEL – elektro,
voda a další práce. 40 let praxe
na rekonstrukcích bytů.
Tel.: 602 366 135.
ZL. ŠPERKY, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky,
kvalitní obrazy evropských mistrů
kupuje INTERANTIK, Praha 9, Pod
pekárnami 3, tel.: 283 893 334,
605 829 440 út a čt po 10. hod.
KADEŘNICTVÍ PRO CELOU
RODINU. Nabízíme: dámské,
pánské, dětské – i bez objednání.
Dále nabízíme prodlužování
a zahušťování vlasů, prodlužování
řas, svatební a společenské
účesy, pedikura, thajská masáž
nohou, prodej vlasové kosmetiky,
dárkové vouchery, 10% sleva.
Katovická 409, P8, po – pá 9 – 20
hod. Tel.: 774 938 345. www.
kadernictviprocelourodinu.cz Přijmu
další kadeřnici s žl. – klientela
zajištěna. Tel.: 723 334 588.
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