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FÓRUM.
Jak dál s počtem 
výherních hracích
automatů?
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Lokalita na rozhraní Libně a Karlína poblíž
hotelu Olympik projde v blízké budoucnosti
významnými změnami. Mezi ty největší patří
výstavba na místě bývalého areálu pražských
strojíren Rustonka. 

„Projekt revitalizace pozemků bývalých Praž-
ských strojíren v Karlíně počítá s multifunkčním
komplexem obchodního centra a kanceláří 
s názvem Rustonka. Dokončení rozvoje celého
rozsáhlého území plánujeme na rok 2011,“ řekl
marketingový manažer společnosti J&T Jiří Ochec.  

Pod celým komplexem se firma chystá vybu-
dovat dvě podzemní podlaží, obchodní centrum
vyroste o další dvě nadzemní patra, kancelářské
budovy pak budou mít podlaží sedm. „Objekt se
dopravně napojí jak na ulici Sokolovskou, tak na
nově vznikající Pobřežní ulici,“ informoval

Ochec. Společnost J&T výši investic odhaduje na
dvě až tři miliardy korun.

Součástí bývalé Rustonky byl i zhruba čtyřicet
metrů vysoký osmiboký komín, který patří mezi
nejstarší v Praze. Ten ale zůstává na svém místě.
„Z komínu a historické budovy kotelny bychom

chtěli vytvořit dominanty celého komplexu. Plány
na jejich využití jsou součástí dokumentace pro
územní rozhodnutí. Věříme, že objekty nebudou
vážně staticky narušeny a všechny nutné odborné
posudky vyzní příznivě,“ dodal Ochec. 

Nedaleko multifunkčního komplexu, poblíž 
sběrného dvora ve Voctářově ulici v současnosti
společnost Kaufland ČR staví nový hypermarket.
Datum uvedení do provozu i například systém
dopravního napojení objektu na okolní ulice ale
firma tají.

V druhé polovině letošního roku by město mělo
na Švábkách dokončit prodloužení Pobřežní
ulice. Řidiči by se pak měli pohodlně dostat 
z Těšnova až k Libeňskému mostu. Odpadnou
jim tak nekonečné kolony na křižovatkách v ulici
Švábky a Pod Plynojemem.                           -tk-

Místo areálu Rustonka do roku 2011 vyroste nový multifunkční komplex
Oblast Švábek se výrazně mění

Nový radní: Musíme
být řádní hospodáři
Zastupitelstvo Městské části Praha 8 na svém
posledním zasedání rozhodlo o odvolání rad-
ního Tomáše Chvály, kterého nahradil Pavel 
Penk. Toho Vám chceme v krátké anketě před-
stavit.

Věk, rodina, povolání, koníčky:
Narodil jsem se v Praze v roce 1941. Jsem

ženatý, mám čtyři děti a tři vnuky. Absolvoval
jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy,
pracuji tedy jako právník a advokát. Z koníčků lze
jmenovat tenis, stolní tenis a práci na zahradě.

Co mám jako radní v gesci:
Jako nově zvolený radní bych měl mít na starosti

finance. Byl jsem zvolen předsedou majetkové
komise. V minulém funkčním období a až do
zvolení do funkce radního jsem byl místopředse-
dou finančního výboru.

O co se budu nejvíce snažit:
Ve své nové funkci radního pro finance je mým

úkolem dohlížet a prosazovat rozpočet obce ve
spolupráci s Radou Městské části Praha 8. Je nutné
připravit se na přísun financí z privatizace a velmi
rozvážně a zodpovědně posoudit, jak tyto velké
částky investovat účelně a s rozvahou. Tato akce je
jedinečná a s každou korunou musíme hospodařit 
s péčí řádného hospodáře.

-tk-

Vandalové opět poničili Kobyliskou střelnici
V prosincovém vydání Osmičky jsme přinesli
dobrou zprávu o tom, že radnice osmé městské
části nechala na Kobyliské střelnici na své náklady
vztyčit nový pietní kříž. Ten nahradil původní
dřevěný, který musel být kvůli hnilobě odstraněn.
Investice do Národní kulturní památky za
bezmála 200 tisíc korun byla ale po pouhých dvou
měsících poničena sprejery. 

„V polovině ledna jsme od Městské policie z Prahy
8 dostali informaci, že nový kříž, čerstvě opravený
podchod a dokonce i socha jsou pomalované od spre-
jerů. Vandalové a jejich činnost přišly v loňském roce
Prahu 8 na opravě památek na desítky tisíc korun.

Bohužel to vypadá, že i letos budeme namísto oprav chátrajících památek jen neustále obnovovat již
několikrát opravené,“ postěžovala si zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.

Radnice Prahy 8 si nechává v těchto týdnech vypracovat odborný posudek u advokátní kanceláře,
který by měl určit vlastníka této Národní kulturní památky. Kobyliská střelnice totiž prošla v mi-
nulých dvou desítkách let rukama řady majitelů, mezi kterými byly i dávno zrušené městské organi-
zace. „Praha 8 dnes nemá v ruce jasný doklad o tom, že je majitelem nebo správcem pozemků. Je
navíc docela dobře možné, že majitel pozemků nemusí být majitelem ani správcem staveb na
pozemku postavených. Tato nepřehledná situace je pro nás nepřijatelná, a proto jsme na vlastní ná-
klady zadali vypracování jasného posudku,“ řekla Ludková. „Do oprav střelnice jsme loni investo-
vali přes 330 tisíc korun a rádi budeme v péči o takto významnou památku pokračovat, ale musí být
zcela jasné její vlastnictví,“ uzavřela Ludková. -pb-

Výstavba hypermarketu.

... a za pár let.
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Rustonka dnes...

Vážení 
spoluobčané,

jednou z cest, jak získávám

informace o názorech obča-

nů na dění v osmé městské

části, je internet. V poslední

době lidé mimo tradičních témat, jakými jsou

bezpečnost, doprava a čistota, velmi diskutují o či-

lejším stavebním ruchu v některých částech Pra-

hy 8. Jde pak především o oblast Karlína a Libně.

Je přirozené, že většina pisatelů ve svých

příspěvcích stavební činnost kritizuje, hlavně její

dopad na blízké okolí. Chtěl bych ale, aby si nejen

tito lidé uvědomili několik skutečností. Za prvé,

každá výstavba dočasně přináší občanům jisté

omezení jejich pohodlí. Ať je to metro, parkoviště či

obchodní centrum. Musím všechny upozornit, že

odbor výstavby tyto činnosti bedlivě sleduje a nedo-

držení požadovaného postupu ze strany investora

pokutuje. Za druhé, z většiny dokončených projektů

mají občané prospěch, a to například ve formě

zlepšené dopravní obslužnosti, vyšší nabídky služeb

nebo modernějšího okolí. Za třetí, tyto benefity ve

velké míře vedou k růstu cen okolních nemovitostí.    

Nechci v tomto příspěvku výstavbu hájit, ale na

tuto problematiku bychom se neměli dívat čer-

nobíle. Pokud investor splní zákonné podmínky,

získá stavební povolení a následně dodržuje pravid-

la, je vše v pořádku. Pokud to tak není, musejí

přicházet sankce. Tento postup samozřejmě platí 

i v jiných oblastech.

Mějte se krásně, zdraví Vás

Josef Nosek
starosta Městské části Praha 8
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Rada MČ Praha 8 souhlasí s projektovou
dokumentací pro územní řízení na stavbu
Institutu aplikovaných věd, který má
rozšířit areál Akademie věd ČR Mazanka.
Projekt, na němž se účastní devět
ústavů Akademie věd ČR 
a ČVUT Praha, má plnou pod-
poru Prahy 8. 

„Jsme rádi, že si ústavy Akademie věd ČR 
a ČVUT pro svoji výzkumnou a vzdělávací čin-
nost vybraly Prahu 8, pro kterou je tento projekt
prestižní záležitostí a velikým přínosem,“ sdělil
starosta Prahy 8 Josef Nosek. „Institut do Prahy 8
nejen přivede mladé vědce a studenty, ale i rozšíří
již existující zázemí vědy, výzkumu a vzdělávání
v jedné lokalitě v takovém rozsahu, který snad 
v republice nemá obdobu. Koncentrace výzkumu

a vzdělávání v nových vědních oborech do
jednoho místa přispěje k dalšímu rozvoji
vědecké činnosti,“ dodal starosta.

Vývoj projektu je i nadále závislý na
získání finančních prostředků z fon-

dů Evropské unie, konkrétně z pro-
gramu pro Hl. m. Praha „Konku-
renceschopnost“. Prostředky na

vlastní výstavbu budovy jsou odhadovány po
značné redukci asi na 250 milionů korun. Větší část,
zhruba 500 milionů korun, by mělo být investováno
do nákupu přístrojového vybavení nejvyšší kvality.
To by mělo doplnit již existující vybavení stáva-
jících ústavů Akademie věd v lokalitě Mazanka 
a dalších zúčastněných partnerů. 

Hlavním cílem Institutu aplikovaných věd je
umožnit v několika vybraných oborech výzkum na

špičkové mezinárodní úrovni a také navazující
výuku – z počátku by se jednalo  zejména o nano-
vědy, chemie vysokých energií, nové zdroje energie
a aplikovanou matematiku. Institut proto bude
vybaven nejmodernější technologií, která je pro jed-
notlivé zakladatele finančně obtížně dostupná. 

Institut bude postaven ve stávajícím areálu
Akademie věd ČR poblíž metra Ládví, kde nová
budova nahradí stávající provizorní montované
objekty. Samotná koncepce návrhu, který řeší 
i dopravu či životní prostředí, vychází ze tří
funkcí - výzkumné, výukové a správní. V objektu
budou kromě nejmoderněji vybavených laboratoří
i přednáškové a seminární místnosti, odborná kni-
hovna, pracovny pro domácí i zahraniční pracov-
níky, prostory pro administrativu, či ubytovací
kapacity.                                                       -hš-

Projekt stavby vědeckého areálu má zelenou

Využívejte více poštu v Karolinské ulici
Lidé, kteří chodí do pobočky České pošty na Karlínském náměstí, mají možnost využívat expo-
zituru v nedaleké Karolinské ulici. Řada občanů si přitom stěžuje, že v pobočce na náměstí se
často tvoří fronty.  

Pošta v Karolinské ulici doposud byla výrazně méně vytížena, přitom nabízí veškeré služby jako ta na
Karlínském náměstí. Obě pobočky jsou od sebe vzdáleny zhruba 300 metrů.                                       -tk-

Zápisy do MŠ se
uskuteční již v únoru
Letošní zápisy do mateřských škol
proběhnou v Praze 8 již v únoru – na
rozdíl od předchozích let, kdy probíhaly
až v dubnu. 

„Na posunutí termínu jsme se dohodli 
s vedeními škol. Důvody jsou organizačně
technické -  jde o to, abychom ve školách, 
v nichž je to možné, mohli v případě zájmu
zajistit vyšší kapacitu pro nadcházející škol-
ní rok,“ uvádí zástupce starosty Martin
Roubíček. Rodiče a děti mají možnost
seznámit se s nabídkami škol během dnů
otevřených dveří, které v jednotlivých
školách probíhají již od ledna. -hš-

Zápis do ZŠ Hovorčovická
Konec starého roku vystřídal nový, máme v naší škole
další akce pro ty naše nejmenší. Je to jako každoročně.
Den otevřených dveří, který proběhl 21. ledna 2008.      

Děti i rodiče měli možnost seznámit se s naší školou a také
si hravou formou vyzkoušet, jak probíhá výuka v prvních
třídách. Přítomní učitelé dětem i rodičům odpovídali na
dotazy, které směřovali na další akci, kterou byl „ Zápis do
prvních tříd“, který proběhl ve dnech 24. 1. – 25. 1. 2008.
Malí návštěvníci, kteří přicházeli v doprovodu svých rodičů,
někdy také babiček a starších sourozenců, zanechali doma trému i obavy a s chutí k nám přišli. Rodičům
nakonec nezbývalo nic jiného, než s uspokojením sledovat úspěchy svých dětí, které se v neznámém prostředí

pohybovaly jako ryby ve vodě. 
Ale nakonec co jiného by rodiče mohlo těšit více než to, že mají

samostatnou holčičku nebo chlapečka, budoucího prvňáka, který jim
opět, tentokrát u nás ukázal, že si umí bez nich poradit. A tak mohli
rodiče v klidu s vyučujícími prodiskutovat vše, co je v souvislosti se
školou zajímalo. Požádat o radu, a třeba se i svěřit se svými případný-
mi obavami v souvislosti s nástupem dítěte do školy. Pro sebe si zase
návštěvníci nenechali to, co naopak potěšilo nás, že se jim prostředí
našich žáků líbí. Téměř rodinné prostředí, které zde prvňáčkům
dopřáváme, vytváří pro jejich příchod z mateřské školy nejpříznivější
podmínky, co se klidu a pohody týká, a když k tomu připočítáme vlíd-
nou a usměvavou paní učitelku, může být škola rázem místem, kam se

vaše děti těší. A na závěr ještě
jeden vzkaz. 

Vy, kteří tyto řádky právě čtete 
a škola se vás a vašeho dítěte
bude týkat třeba až za rok,
pozorně sledujte stránky naší
školy www.zshovorcovicka.cz,
neváhejte nás při našich akcích
navštívit.                              -jb-

KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE • KRÁTCE

Daruj krev
Denně až do pátku 22. února probíhá na transfúzním oddělení Thomayerovy nemocnice 

v Praze 4 tradiční akce dárcovství krve. „Pro dobrovolné dárce krve jsou připraveny zajímavé
dárečky. Hlavní možnou výhrou je aquapřístroj a voda na jeden rok zdarma,“ prozradil prezident
občanského sdružení Zdraví – život Otakar Vaníček.

Akce se koná na podporu celopražského projektu pod názvem Krevní barometr občanského sdružení
Zdraví-život. Účelem je, aby dárci začali navštěvovat transfúzní stanice podle jejich potřeby. -roa- 

Praha 8 má nové ulice
Osmá městská část má od ledna nové ulice. V Karlíně byly v souvislosti v probíhající výstavbou na

Rohanském ostrově prodlouženy ulice Rohanské nábřeží a Za Invalidovnou. Mezi Karlínem a Libní navíc
přibyla ulice U Libeňského mostu.  –pb-

Palmovka chystá Přelet nad kukaččím hnízdem
Dramatizace ve své době skandálního Keseyho románu, podle kterého vznikl také Formanův stej-

nojmenný pětioscarový film, je založena na konfliktu mezi svobodou jednotlivce a zájmy společnosti i na
ostrém střetávání mužského a ženského principu. Do ústavu pro choromyslné, ovládaného Velkou sestrou,
přichází bouřlivák McMurphy a zavedená pravidla se záhy začínají rozkládat ... Režie: Petr Kracik. V hlav-
ních rolích: Petr Štěpán j. h. nebo Martin Stránský j. h., Zuzana Slavíková nebo Miroslava Pleštilová.   -dpp-

Zemřel Vasil Dulov, 
autor knihy Na frontu přes gulag
Poslední rozloučení s plukovníkem Vasilem
Dulovem se uskutečnilo 14. ledna, ve straš-
nickém krematoriu. Autor knihy vzpo-
mínek z druhé světové války „Na frontu
přes gulag“, kterou v květnu 2007 vydala
radnice Prahy 8, zemřel po krátké nemoci 
4. ledna 2008 ve věku 88 let.

„Je nám ctí, že jsme mohli s panem Du-
lovem, obyvatelem osmé městské části, 
v loňském roce
spolupracovat. Kro-
mě vydání jeho kni-
hy pamětí se plu-
kovník Vasil Dulov
zúčastnil květnové
vernisáže výstavy
Atentát na Rein-
harda Heydricha 
a plný elánu přišel 
i na zahájení vý-
stavy Od Vltavy 
k Piavě a česko-
slovenských legio-
nářích v Itálii,“ řekla zástup-
kyně starosty Prahy 8 Vla-
dimíra Ludková.              -pb-

Praha 8 vydala 
nástěnný kalendář
Rok 2008 je z historického pohledu pro
Prahu 8 velmi významný. Osmá městská
část si totiž připomíná řadu kulatých

jubileí. „Na jaře si
připomeneme výročí
povýšení Karlína na
město a na podzim
uplyne 110 let od po-
výšení Libně na město.
Bohnice a Libeň navíc
letos slaví 850 a 600 let
od první písemné

zmínky,“ upřesnila zástupkyně starosty
Vladimíra Ludková.

Praha 8 se proto rozhodla vydat vlastní
nástěnný kalendář, který si tyto historické
okamžiky připomene. Kalendář je od začátku
roku zdarma k dostání v informačních cen-
trech Prahy 8 a zájemci si o něj mohou 
i napsat na adresu hana.wichova@praha8.cz. 

„K výročím Karlína, Libně a Bohnic letos
vydáme také kopie historických pohlednic 
a výstavou si připomeneme i další významné
výročí, a to 400 let od uzavření takzvané-
ho Libeňského míru mezi císařem Ru-
dolfem II. a jeho bratrem Matyášem,“ dodala
Ludková.                                                -pb-
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ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás

dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro
odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky
komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

Pod Vodárenskou věží – Společná 4. 3., 8. 4., 
13. 5., 17. 6.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)     11. 3., 15. 4., 
20. 5., 24. 6.

Pekařova - Jestřebnická               12. 2., 18. 3., 
22. 4., 27. 5.

Valčíkova - Na Truhlářce                   19. 2., 25. 3., 
29. 4., 3. 6.

Velká Skála - K Haltýři                       26. 2., 1. 4., 
6. 5., 10. 6.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky       5. 3., 9. 4.,
ul. Žernosecká - Ďáblická)                 7. 5., 4. 6.

Davídkova (parkoviště severně             13. 2., 12. 3.,
od garáží Stavegu)                      16. 4., 14. 5., 11. 6.

V Zahradách - Na Sypkém                 20. 2., 19. 3., 
23. 4., 21. 5., 18. 6.

Braunerova – Konšelská                    27. 2., 26. 3.,
30. 4., 28. 5., 25. 6.

V Zámcích 2. 4.

Nad Rokoskou (u školy)                    20. 2., 19. 3., 
16. 4., 14. 5., 11. 6.

Nad Popelářkou 27. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)   5. 3., 2. 4.,
30. 4., 28. 5., 25. 6.

Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)      13. 2., 12. 3.,
9. 4., 7. 5., 4. 6.

Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou   
14. 2., 20. 3., 24. 4., 29. 5.

Drahorádova 21. 2., 27. 3., 1. 5., 5. 6.

Lindavská 28. 2., 3. 4., 8. 5., 12. 6.

U Pekařky (sloup VO č. 8)  6. 3., 10. 4., 15. 5., 19. 6.

Chaberská – Líbeznická  13. 3., 17. 4., 22. 5., 26. 6.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova) 11. 3.

Pernerova – Šaldova 19. 2., 25. 3.

Pobřežní - Thámova 26. 2.

Petra Slezáka – Urxova 4. 3. 

Kotlaska (u mateřské školy)                 19. 2., 25. 3.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)                       26. 2.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)         12. 2., 18. 3.

Kašparovo náměstí 26. 2. 

Gabčíkova (za ul. Kubišova) 26. 2. 

Kubišova – U Vlachovky 11. 3. 

Třebenická 27. 2. 

Kubíkova – u DD 5. 3.

Janečkova 20. 2., 26. 3.

Na Pecích – Chaberská 20. 2., 26. 3.

Služská – Přemyšlenská                            27. 2. 

V Mezihoří 5. 3. 

Na Pěšinách – Pod Statky 12. 3.  

Písečná – K Sadu 28. 2.

Na Přesypu – Pod Přesypem 6. 3.

Třeboradická 13. 3. 

Libišská (parkoviště) 21. 2., 27. 3.

Podhajská pole (parkoviště) 28. 2.

Gdaňská 6. 3.

Hnězdenská (parkoviště) 13. 3.

Mazurská (u trafostanice) 6. 3.

V Nových Bohnicích 21. 2., 27. 3.

Mlazická 21. 2., 27. 3.

Korycanská – K Ládví 6. 3. 

Petra Bezruče – U Pískovny 13. 3.

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

ochranu nájemníků Praha 8

Kdy? 26. 2. 2008 od 18.00 hodin.
Kdo? Právník Mgr. Jiří Kubovič.

Kdy? 18. 3. 2008 od 18.00 hodin.
Kdo? Právník Mgr. Michal Petrus.

Kde? Zenklova 27, Praha 8.
Doprava: 200m od stanice metra 

trasy B „Palmovka“.

V případě zájmu se prosím 
objednejte na tel.: 246 03 59 66

nebo 721 02 98 92.

Již více než jeden rok je v čele bytové komise
Rady MČ Praha 8 Ondřej Gros. Oblastí bydlení,
která zajímá mnoho občanů, se ale zabývá již 10
let. Byl spoluiniciátorem řady změn, jako napřík-
lad zrušení pořadníku na získání obecního bytu.
„Tento systém byl neprůhledný a vytvářel i jistý
korupční prostor,“ říká uvolněný předseda
bytové komise.

Co se vám v loňském roce podařilo v oblasti
bydlení změnit?

Loňský rok byl z tohoto pohledu velmi úspěšný.
Podařilo se nám rozhýbat činnost v oblasti bytů, a to
včetně nutných personálních změn. Mezi nejvýz-
namnější kroky patřilo znovunastartování výbě-
rových řízení u neobsazených bytů a zrušení pořad-
níku. Další věcí byl rozjezd prodeje bytových domů
oprávněným nájemcům, což se mě ale týká nepřímo.
Spolupráce s místostarostou pro majetek Martinem
Roubíčkem, který tuto záležitost má v kompetenci
především, funguje výborně.

Zrušení pořadníku podle mého názoru bylo dosti
citlivé téma...

Bylo, ale až na skutečné výjimky lidé toto rozhod-
nutí pochopili. Systém pořadníku považuji za
neprůhledný, protože vytváří i jistý korupční prostor.
Je reliktem dřívějšího netransparentního hospodaření 
s byty. Nijak nemotivuje žadatele postarat se 
o bydlení vlastními silami, dává jim falešnou naději.
Vezměte si příklad, kdy zájemci bylo 18 let, když se
do pořadníku zapsal. Do svých pětatřiceti let nic 
v oblasti svého bydlení nepodnikal a za tu dobu se
posunul o pár stovek míst nahoru třeba na 200.
místo. Z této pozice by mu trvalo ještě další dlouhá
léta, než by přišla jeho chvíle.  

Pořadník jsme proto nahradili naprosto průhled-
ným systémem přidělování bytů, a tím jsou veřejná
výběrová řízení.

A co když se někdo skutečně dostane do velmi
svízelné sociální situace. Takový člověk pak ve
veřejné soutěži může jen stěží uspět?

Radnice v těchto případech vždy poskytovala 
a poskytovat bude i nadále dočasné sociální bydlení.
To ovšem řeší sociální komise a nikoli bytová
komise. Této oblasti se zrušení pořadníku nikterak
nedotklo.

Radnice za několik týdnů začne v některých
lokalitách vyzývat oprávněné nájemce, zda 
souhlasí s podmínkami pro prodej bytových domů
do jejich rukou. Jaké jsou jejich dosavadní
reakce?

Řadu nájemců chystaný proces například donutil
dát si svoje záležitosti týkající se placení nájemného
do pořádku. Takový nájemce by se totiž podle
schválených zásad prodeje nemohl zúčastnit. Také
vím, že v řadě domů se již uskutečnily schůze nájem-
ců, někde si již zájemci zřídili internetové stránky.
Občané bydlící v těchto objektech se začínají o svůj
dům více zajímat. Dnes začíná svět takového člově-

ka až za dveřmi „jeho“ bytu, což se možností získání
vlastního bydlení přirozeně mění.

Blížící se první vlna prodejů, která se týká Libně 
a Kobylis, nutí také radnici urychleně v těchto
domech obsadit volné byty, a to prostřednictvím
naprosto průhledných výběrových řízení.

Měli by oprávnění nájemci využít možnost získat
vlastní bydlení?

Samozřejmě jde o ekonomickou otázku. I když
ceny, za kterou se budou domy prodávat, v součas-
nosti ještě nejsou známé, předpokládám, že rozdíl
mezi tržní a prodejní hodnotou může být značný.
Například v oblasti Palmovky se dnes metr čtvereční
bytové plochy běžně prodává za 50 tisíc korun. 

Někteří také kalkulují s tím, že odmítnutím nabíd-
ky radnice ušetří a budou stále platit nízké nájemné.
To je ale velmi krátkozraká představa. Vždyť zákon 
o jednostranném zvyšování nájemného, který je

přípravou deregulace, například v Libni v roce 2010
počítá u bytů 1. kategorie s částkou 102 korun za
metr čtvereční měsíčně. Domnívám se, že i nově
vzniklá družstva budou těm, kteří možnost vlastního
bydlení odmítnou, zvyšovat nájemné. I z toho
vyplývá, že nájemníci by tuto jedinečnou možnost
rozhodně měli využít. 

Jak se daří volné byty v domech určených 
k prodeji obsazovat?

Velmi dobře. Na začátku letošního roku skončilo
jedno kolo, kde jsme v Libni ve výběrových řízeních
na principu prvního nejvyššího nájemného obsadili
všech třiadvacet bytů. Výše nabídek překonala i tak
naše dosti optimistické předpoklady. Tyto prostřed-
ky jsou příjmem radnice, která je využije pro další
rozvoj obce.  

Řada lidí se ptá, proč se prodávají celé domy 
a nikoli jednotlivé byty?

Tímto postupem se předchází složitým spoluvlast-
nickým vztahům mezi městskou části a právnickou
osobou. Již dnes radnice vlastní některé podíly ve
spoluvlastnických domech, kde pak vznikají
obrovské problémy například při obsazování uvol-
něného bytu. Je vždy nutné dostat souhlas spolu-
vlastníka, což často bývá velmi komplikované. Při
chystaném prodeji sídlištních domů, ve kterých je 
i několik set bytů, se tyto problémy mohou rozrůst do
několikanásobného měřítka. 

Jaký postup byste doporučoval nájemci, který se
dostane do finanční tísně a má problémy nájem-
né platit?

Takový člověk by hlavně neměl na nic čekat 
a svoji situaci řešit ve spolupráci s bytovým odbo-
rem. Pokusíme se s ním domluvit na dalším postupu.
Nejhorší je strkat hlavu do písku s myšlenkou, že
jsem na všechno a na všechny vyzrál. V takovém pří-
padě dotyčnému hrozí exekuce. Bez takto zvoleného
postupu bychom se nemohli řádným občanům podí-
vat do očí.                                                          -tk-

Tradiční Cestovatelský festival se blíží
Divácky oblíbená prezentace českých cestovatelů proběhne i v roce 2008, a to hned dvakrát
tradičně v prostorách kulturního domu Ládví. Jarní Cestovatelský festival se uskuteční ve
dnech 15. až 16. března. „Jedná se o rozmanitou sérii přednášek, cestopisných filmů a živě
komentovaných projekcí pro širokou veřejnost,“ představuje Cestovatelský festival jeho

hlavní organizátor Karel Wolf a dodává: „ Všechny
přítomné návštěvníky, přednášející i samotné orga-
nizátory festivalu spojuje nezkrotná touha cestovat 
a poznávat cizí kultury.

Během přednáškového maratónu, který probíhá para-
lelně ve třech sálech najednou, se letos představí více než 40 aktivních cestovatelů se svými
nejnovějšími fotografiemi a zážitky z celého světa. Projekce diapozitivů nebo fotografií jsou
velmi často doprovázeny zajímavými hudebními nahrávkami a na závěr každého pořadu pro-
bíhají diskuse s diváky, při které se
můžete dozvědět jejich osobní tipy na
cesty. Letos se můžete v KD Ládví
podívat například do Jižní Ameriky
(Bolívie, Patagonie), do Asie (Indo-
nésie, Nepál, Čína a Tibet) nebo do
Afriky (Etiopie, Madagaskar, Namíbie,
Jižní Afrika, Botswana).

„V malém sále čekají na návštěvníky
neobvyklé pohledy českých cesto-
vatelů na evropské země, mimo jiné
Island, Švýcarsko, Norsko, Rumunsko,
Chorvatsko nebo Slovensko,“ uzavírá
Wolf. Nedílnou součástí festivalu je
také miniveletrh s cestovatelskou tématikou, akčními nabídkami a tradiční slosování anketních
lístků s možností vyhrát dárky pro cestovatele. Přesný program Cestovatelského festivalu
naleznete na www.setkanicestovatelu.cz -kw-

O volné byty je v soutěžích velký zájem

F
oto: M

. M
ařatka.



Má radnice tlačit na snižování počtu hracích automatů, 
i když to bude znamenat pokles příjmů do obecní kasy?
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Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS

Alenou Palečkovou?
Máte příležitost každé pondělí od 10.00 do 12.00

hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 si dovolují
občany pozvat na pravidelná setkání.
Ta se konají v prostorách OV KSČM Praha 8,

Světova 8, Libeň vždy od 16.00 do 18.00 hod., 
a to: 20. 2., 5. 3. a 20. 3. 2008.

Tel.: 284 82 58 20, e−mail: ov.praha8@kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání 

se zastupiteli zvolenými v Praze 8.
To se uskuteční 26. 2. 2008, od 17.00 do 20.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům 
Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi 

o problémech naší městské části.
Pro dohodu o schůzce prosím volejte pana 

Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište 
na e−mail: petr.vilgus@zeleni.cz.

SETKÁNÍ S POLITIKY

Rozumně regulovat, nikoli zakazovat
V osmé městské části rostly herny jako houby po dešti a občané se oprávněně ptají, jak
je to možné. Živnostenský úřad měl sice v kompetenci udělování povolení k provo-
zování heren, ale pokud žadatel splnil podmínky dané zákonem, muselo mu být po-
volení vydáno, podobně jako je to u živnostenského oprávnění nebo řidičského
průkazu. Městská část se tedy snažila alespoň o to, aby v jejích objektech herny neby-
ly. To je již dnes realitou, v nebytových prostorech v domech patřících Praze 8 není jed-
iná herna. Na obsazování obchodních prostor v soukromých domech neměla samozře-
jmě radnice žádný vliv.

Herní automaty přinášejí do obecní pokladny nezanedbatelné příjmy, na druhé straně není
tajemstvím, že s sebou nesou sociální problémy, rozvraty v rodinách a majetkovou krimi-
nalitu. Tyto příjmy jsou tedy „kompenzovány“ společenskými škodami. To si asi všichni
občané uvědomují, a proto oprávněně volají po omezení hracích automatů a heren. 

Zastupitelstvo hlavního města schválilo vyhlášku účinnou od 1. ledna, která výherní
automaty jistým způsobem omezuje – jmenuje totiž místa, kde automaty být mohou.

Nabízí se zde samozřejmě otázka, zda automaty a hazard nezakázat úplně. Bohužel, his-
torické zkušenosti s nařízeními tohoto typu nejsou příliš příznivé. S plošnými zákazy
přichází totiž přechod hráčského průmyslu do „ilegality“, kde už neplatí pravidla žádná,
naopak se na černé herny nabaluje další kriminalita. Herní „prohibice“ tak dává vzniknout
další větvi organizovaného zločinu. Mějme proto vždy na paměti, že kde je poptávka po hře
o peníze – a v lidské přirozenosti vždy bude – tam musí být rozumná regulace, ne absolutní
zákaz. Na podobné problémy totiž, podobně jako v případě drog a alkoholu, neplatí
jednoduchá řešení. Proto má odpověď na otázku, zda herní automaty ano či ne, je následu-
jící. Ano, ale za zpřísnění podmínek, omezení jejich počtu a v neposlední řadě zkrácení
otevírací doby heren.                                        Ondřej Gros, zastupitel MČ Praha 8 za ODS

Proč nenahradit výherní automaty nevýherními?
Otázka, zda povolovat existenci hracích automatů, mě často napadá, když vidím, že téměř v každé restauraci je
několik hracích automatů. Na území Prahy 8 je takových podniků opravdu hodně. A přesto nové herny neustále
vznikají. Ale proč tomu tak je? Odpověď na tuto otázku je v podstatě velmi jednoduchá. Majitelé heren či
restaurací provozujících hrací automaty mají z výnosu těchto automatů určitá procenta zisku. Každý automat
je nastaven většinou tak, že minimálně ze 70 procent herních pokusů vyhrává automat. Zkráceně majitel. Takže
čím více hracích automatů majitel provozuje, tím lépe pro něj.

V současnosti každý majitel restaurace, který se rozhodne provozovat zde hrací přístroj a splní všechny potřebné
náležitosti, povolení k provozu hracího automatu od MČ dostane. Městská část, která by měla pečovat o blaho všech
svých obyvatel, mu přeci nemůže zasahovat do jeho živnosti. I kdyby chtěla počet hracích automatů na svém území
nějak regulovat, nemůže. Jednoduše na to nemá páky. A v důsledku toho pak počet stížností, které upozorňují na zvyšu-
jící se hluk a nepořádek v okolí, roste.

Ano, blikající světélka automatu, pestré zvukové efekty a možnost výhry (i když mizivá) může být pro mnohé lidi
velice lákavá, to uznávám. Snad každý z nás jednou v životě hru na takovém automatu vyzkoušel. Jenže on existuje
značný rozdíl mezi tím, jestli člověk prohraje 30 korun a tím, když ve výherním (o názvu „výherní“ lze v tomto smys-
lu s úspěchem pochybovat) automatu utopí desítky tisíc. Člověk v prvním případě si řekne maximálně: “Každá legrace
něco stojí, vyhrát se prostě nedá. Příště si dám raději o jedno pivo víc.“ A jde domů, věnovat se své manželce a dětem.
Člověk v tom druhém případě poté, co do automatu „nasype“ svou výplatu, jde sice také domů, ale s tím, že to tomu
hloupému automatu přeci nedaruje a prohranou částku zítra vyhraje nazpět. Výsledkem tohoto postupu je pak další
prohra, která jde do dalších tisíců korun utopených v hracím automatu. Takový člověk po čase zjistí, že už nemá za kým
chodit domů, jelikož manželka s dětmi ho opustila. Nezlepší-li svůj přístup, brzy zjistí, že po čase nemá ani kam chodit,
jelikož o byt přišel. Takové případy a lidské osudy jsou velice smutné, ale bohužel existují.

Je sice pravdou, že za povolení provozu výherního automatu plyne určitá část finančních prostředků v podobě daní 
a poplatků do rozpočtu městské části. V minulém roce to bylo asi 16 milionů korun, letos to nebude méně. „Ano, slušné
peníze. S nimi už se dá něco podniknout. Něco, co bude přínosem mnoha občanům Prahy 8“ : řekl by si jeden. Ale za
jakou cenu? Já se obávám, že cena za tyto prostředky je příliš vysoká.

A kdo jsou lidé, kteří na automatech hrají? Je to nejen mládež, která hrou na automatech tráví svůj volný čas, jsou to
i tátové od rodin a v neposlední řadě jsou to také invalidní důchodci a lidé, kteří podléhají vlivu zákonem nepovolených
návykových látek. Takoví lidé v místech provozu hracího automatu pak často dělají výtržnosti, nepořádek a hluk. Na
ten si občané v okolí stěžují nejvíce.

Kde takoví stálí hráči berou na hru na automatech peníze? Domnívám se, že každý normálně uvažující zdravý člověk
na to přijde sám. A nalezenou odpovědí, myslím, příliš nadšen bohužel není.

Já osobně se domnívám, že v ideálním případě by provoz výherních automatů na území MČ Prahy 8 měl být zcela
zakázán. Jelikož jsem ale realistka, vím, že takové řešení možné není. Proto si myslím, že by výherní automaty měly
být když už ne zrušeny, tak nahrazeny nevýherními, jen tak pro zábavu. Proč ne? V každém případě by MČ Praha 8
měla mít možnost počet hracích automatů na svém území nějak regulovat. Na úvodní otázku, zda výherní automaty ano
či ne, odpovídám naprosto jednoznačně. NE!                                Lenka Majerová, zastupitelka MČ Praha 8 za ČSSD

fórum

Herny příliš přitahují kriminalitu
Člověk ke svému životu potřebuje, jak se říká již od starověku, dvě věci – chléb 
a hry. A celá historie lidstva ukazuje, že čím méně je „chleba“, tím více se objevuje „her“. Také se říká, že
„kdo si hraje, nezlobí“. Ptám se - v případě hracích automatů, a nejen jich - je tomu skutečně tak? 

Většina lidí mi asi dá za pravdu, že je tomu spíše naopak. Nemine pomalu týdne, abychom ze sdělovacích
prostředků nedostali informaci o trestné činnosti, která se kolem nich a v návaznosti na ně objevuje. Rozšíření
hracích automatů dosáhlo takových rozměrů, že i Zastupitelstvo hl. m. Prahy a v dalších městech republiky přis-
toupila samospráva k přijetí vyhlášky omezující rozsah provozování automatů. Objevují se totiž jako houby po
dešti a všude. Naším názorem je, že by se neměly vůbec objevovat v okolí škol a různých zařízení pro vzdělávání,
v místech, kde hrozí jejich snadná návštěvnost zejména mládeží. Přitom nejde jen o ochranu dětí a mládeže.
Mnoho rodin zná dopady hráčství a závislosti na hracích automatech velice dobře a nejsou to radostná poznání.

Další věcí, kterou místa s automaty přitahují, je kriminalita. Na hru jsou potřeba peníze, a ty se musí sehnat za
každou cenu, mnohdy i za cenu kriminálních činů. O tom, že v okolí heren, zejména těch s celodenním 
a celonočním provozem, si lidé moc bezpečni nepřipadají, netřeba snad ani hovořit. A odchod některých „hráčů“
po skončení hry v nočních hodinách také mnoho lidí kritizuje, neboť řev a převracení popelnic se stalo pro okolí
již součástí každé noci. Takže otázka, zda má tlačit městská část Praha 8 na snižování počtu hracích automatů, 
i když to bude znamenat pokles příjmů do obecní kasy, svou odpověď má a to zejména v názorech obyvatel.
Rozhodně ano. Prvním krokem při řešení tohoto problému by mělo být omezení provozu, alespoň v nočních ho-
dinách, větší angažovanost Policie ČR a Městské policie při řešení problémů navazujících na herní místa a možná
by stálo ze úvahu požádat i hygieniky a Živnostenský úřad, zda provozování odpovídá uzavřeným smlouvám 
a podmínkám v nich stanovených.                                          Vladimír Bouša, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Ano regulaci a změně loterijního zákona
Když dnes jdete po ulicích naší městské části, máte pocit, že jste se ocitli v městě sázkám zaslíbeném. Je návrh pražského magistrátu na regulaci
množství hracích automatů krokem správným směrem, nebo se jedná o omezení svobody podnikání a útok na příjmy rozpočtů městských částí?
Podle statistik má Česko nejnižší míru regulace hazardu v celé Evropské unii a díky tomu je u nás registrováno nejvíc hracích automatů a kasin
v přepočtu na počet obyvatel. Platí zásada, že příležitost dělá gamblera. Pokud hrací automat pomrkává ve většině hospod a kasíno najdete na
každém rohu, pak není divu, že problémů se závislými hráči přibývá. 

Závislost na hracích automatech je poruchou, kterou je v řadě případů nutné léčit v psychiatrické léčebně. Podle veřejně dostupných odhadů je v Česku
přibližně 300 tisíc hráčů, z nichž asi třetina je problémová. Závislost těchto osob způsobuje nárůst kriminality, rozvodovosti a údajně má vliv na zhruba
čtvrtinu z 1600 sebevražd, ke kterým u nás během jednoho roku dojde. Komplikací je, že zatímco u alkoholika či narkomana se závislost rychle projeví na
jeho fyzickém stavu, gamblerství je nenápadnější. Lze ho před okolím tajit celá léta a přichází se na něj až v momentu, kdy se ze zábavy stane skutečně
velký problém. Na hrací automaty se lze dívat dvojím způsobem. Podle jednoho pohledu se jedná o službu, ze které plynou velmi slušné příjmy do rozpoč-
tu městské části. Na druhou stranu jde o problémovou zábavu, která má negativní vliv na život jednotlivců, rodin i celých sociálních skupin. 

V případě každého omezení podnikatelských a občanských práv je třeba se ptát, o co společnost touto restrikcí přijde? Jak moc obyvatele Prahy 8 posti-
hne, pokud z ulic zmizí herny? Dokázal bych vyjmenovat desítky případů, kdy je omezení svobody podnikání zbytečné nebo neúčinné. U hracích automatů
mám však jasno – jedná se o službu, jejíž vliv na jednotlivce i společnost je téměř bezvýhradně negativní. Podpořím regulaci počtu hracích automatů, musí
však být splněna jedna důležitá podmínka, bez které by tento krok neměl smysl.

Provozovatelé automatů jsou velmi vlivnou skupinou podnikatelů. Například před čtyřmi lety se v Česku  vsadilo 85 miliard korun, přičemž tyto částky
se každoročně zvyšují. Proto není divu, že současné znění zákona o loteriích a jiných podobných hrách (202/1990 Sb.) je zjevně psané ne odborníky na
závislosti, ale lobbisty herních společností. Pod obdobným vlivem je zřejmě i Senát Parlamentu ČR, který před časem zamítnul novelizaci této 15 let staré
právní normy. Podle platného znění zákona se městská část vyjadřuje pouze k hracím automatům a za tyto přístroje inkasuje každoročně nemalé částky do
vlastního rozpočtu. Elektronické rulety, složitější terminály a kasina (tzv. tvrdý hazard) však povoluje Ministerstvo financí, které je zároveň příjemcem
poplatků. Toto povolení získává bez konzultace s úřadem městské části v podstatě každý, kdo o něj zažádá a splní několik jednoduchých podmínek.

Mám obavu, že pokud nyní dojde k zákazu nebo výrazné regulaci klasických „jednorukých banditů“, pak jejich provozovatelé je vymění za elektronické
terminály. Praha 8 tak přijde o milionové částky a problémy s gamblerstvím se ještě prohloubí. To není nějaká fantazie – v loňském roce si touto zkušenos-
tí prošla například západočeská Aš. Regulaci hracích automatů Strana zelených podporuje, musí jí však předcházet novela zákona o loteriích, která sjednotí
pravidla pro „tradiční“ a „moderní“ formy hazardu. Petr Vilgus, zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených



Počet usmrcených osob při dopravních
nehodách na území hlavního města poklesl loni
oproti roku 2006 o 40 procent, ve srovnání 
s rokem 2005 téměř o polovinu. V absolutních
číslech to znamená, že zatímco v roce 2005
zemřelo na pražských silnicích 61 lidí a v roce
2006 bylo 56 obětí dopravních nehod, loni se
toto číslo snížilo na 33. Praha je také jediným
regionem podle statistiky Policie ČR, kde počet
nehod s tragickými následky klesl. 

„Považujeme to za vynikající výsledek a potvrzení
efektivity všech opatření, která jsme zaváděli 
s cílem snížit dopravní nehodovost v metropoli.
Zejména s ohledem na to, že výrazně poklesl i počet
případů, kdy příčinou dopravních nehod s tragický-
mi následky byla nepřiměřená rychlost. Za velmi
pozitivní považujeme i to, že mezi oběťmi nehod
nebylo loni žádné dítě,“ prohlásil první náměstek
primátora Rudolf Blažek. 

Nepřiměřená rychlost byla loni příčinou 1 964
nehod a osmi úmrtí, v roce 2006 to bylo přes 2,5
tisíce bouraček, které vzaly život třinácti lidem. 

K výraznému poklesu počtu těchto nehod a jejich
následků přispěla systematická snaha města ve
spolupráci s městskou policií působit preventivně na
řidiče, aby respektovali dopravní předpisy a, pokud
je poruší, aby následoval účinný postih. „Vytipovali
jsme rizikové komunikace a připravili systém
úsekových měřičů rychlosti. Jeho spuštění násle-
dovalo krátce po změně legislativy, která od 1. čer-
vence 2006 dala městské policii pravomoc měřit
rychlost vozidel,“ připomněl. 

V rámci prevence dopravní nehodovosti byla na
čtrnácti místech na území Prahy instalována zařízení
na záznam vjezdu do křižovatky na červenou, rov-
něž jejich mapa je k dispozici veřejnosti na webo-
vých stránkách magistrátu. Každý rok metropole in-
vestuje řádově desítky milionů korun do opatření ke
zvýšení bezpečnosti na silnicích, přičemž prioritu
představuje bezpečnost chodců. „Jsou to především
úpravy nebezpečných míst na komunikacích a pod-
pora dopravní výchovy a vzdělávání účastníků sil-
ničního provozu,“ uvedl ředitel magistrátního
odboru dopravy Jan Heroudek s tím, že v loňském
roce bylo v rámci BESIP vyčleněno z městského
rozpočtu na tyto účely 49 milionů korun, pro letošní
rok je to 40 milionů korun.                                  -tk-

Veřejná sebevražda nevyšla
Andělé strážní měli velkou práci s 55letým mužem,
který před sídlem radnice osmé městské části 
u Libeňského zámku chtěl spáchat sebevraždu
zastřelením. Naštěstí se pokus nepodařil a nedošlo
ke zranění muže ani jiných osob. Z neznámých
příčin, pravděpodobně při zmáčknutí spouště, se
hlaveň pistole vychýlila a střela minula svůj cíl. Muž
vypověděl, že chtěl spáchat sebevraždu, pistoli
přiložil k hlavě, uslyšel velkou ránu, omdlel a najed-
nou ho probudili policisté. 

Dalším šetřením policisté zjistili, že muž zbraň držel
nelegálně, neboť nevlastní příslušný zbrojní průkaz.
Dále přišli na to, že zbraň byla odcizena před třemi
roky na Praze 5. Muž měl štěstí, že se mu pokus nevy-
dařil, ani nebyl zraněn a ani nebyli střelou zraněni jiní
občané, nicméně trestní stíhání za nedovolené ozbro-
jování jej nemine. 

Pomsta se nezdařila
Pomstou vůči svému zaměstnavateli byl hnán
začátkem ledna 39letý muž, když se vloupal do rekon-
struovaného bytu v ulici V Zahradách. Tam odcizil

bourací kladivo včetně příslušenství. Následně ho
policejní hlídka zadržela. Šetřením se zjistilo, že po
muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání a že má soudem
vysloven zákaz pobytu na území hlavního města Prahy.
Případ byl vyřešen ve zkráceném přípravném řízení pro
podezření ze spáchání dvou trestných činů a následně
předán státnímu zástupci.

Mladý pilot skončil v kolejišti
Zřejmě na závodníka si zahrál 17letý mladík, kterého
hlídka Policie ČR stavěla v obci Vinoř při řízení vozid-
la Ford Escort. Řidič vozidla na znamení k zastavení
vozidla nereagoval a začal hlídce ujíždět. K pronásle-
dování se postupně připojilo několik vozů Policie ČR.
Řidič Fordu ale na znamení k zastavení vozidla stále
nereagoval a snažil se hlídkám ujet. Svým bezohled-
ným chováním, kdy místy dosahoval rychlosti až 130
km/h, projížděním křižovatek na červenou či jízdou
jednosměrkami v protisměru ohrožoval jiné účastníky
silničního provozu a též spolujezdce, kteří po řidiči
požadovali, aby zastavil. Řidič tak neučinil ani po
použití donucovacího prostředku varovného výstřelu. 

K zastavení jej donutilo až poškození vozidla, které si
způsobil tím, že v ulici Pod Plynojemem najel do

železničního kolejiště. Po zadržení řidiče policie zjisti-
la, že se jedná o mladíka, který nejenže nebyl držitelem
příslušeného řidičského oprávnění, což vzhledem ke
svému věku ani nemohl být, ale zároveň byl celostátně
hledán z důvodu vydání příkazu k zatčení. 

Vydírání skončilo rychle
V polovině ledna libeňští policisté evidovali případ
24leté ženy, kterou terorizoval a o peníze a jiné věci
obíral 35letý muž. Následující den byl po spolupráci 
s 2. oddělením služby kriminální policie a vyšetřování,
v době když chtěl po ženě další peníze, zadržen. 
O závažnosti jeho jednání svědčí i skutečnost, že
komisař služby kriminální policie a vyšetřování  zahájil
trestní stíhání muže pro spáchání trestného činu
vydírání a loupeže. 

Zloděj měl rád adrenalin
Na Spidermana si zahrál neznámý pachatel, který 
v ulici Novákových ze střechy domu a následně po
rozbití okna v 6. patře vnikl do bytu a tam odcizil fotoa-
parát a notebook. Majiteli tak způsobil škodu za 120
tisíc korun.

Potřeboval náhradní díly?
Zatím neznámý pachatel začátkem ledna v ulici Štor-
chova po rozbití okna pravých zadních dveří u Škody
Felicia vnikl do vozidla, kde si následně otevřel
motorový  prostor. Z něj poté odcizil řídící jednotku,
přední světlomety, filtry a poškodil mlhové světlo.
Svým činem tak způsobil poškozenému škodu ve výši
40 tisíc korun.

Krádeží se hodil do gala
Pravděpodobně do tanečních se 13. ledna chystal
neznámý pachatel, který v ulici Nekvasilova u Škody
Octavia Combi rozbil okno pátých dveří a okno levých
zadních dveří. Z vozidla odcizil zimní pánskou bundu 
a pánský oblek, vše v celkové hodnotě 33 tisíc korun. 

Hulvát nadával i policistům
V prodejně lahůdek v ulici Na Žertvách předvedl své
vychování 30letý muž, který přítomným prodavačkám
a zákazníkům bezdůvodně začal vulgárně nadávat. Své
sprosté výlevy poté přenesl i na přivolanou hlídku poli-
cie. Muž může o svém chování popřemýšlet do jednání
správního orgánu na Úřadu městské části Praha 8.

-tk-

Policejní rádce
Z příběhů, které si v této rubrice můžete přečíst, je
patrné, že ke značnému množství trestných činů
dochází vloupáním do vozidel. Neexistuje žádná účin-
ná obrana k zamezení vniknutí do aut. Pokud chcete

svoje vozidlo účinně ochránit, musíte vynaložit
nemalou investici, kterou si každý z nás nemůže
dovolit. Nechci zde rozepisovat možnosti zabezpečení
vozidla například fóliemi na sklo a tak dále, ale spíše
bych chtěl uvést pár rad na prevenci. 

Policistů není tolik, aby mohli uhlídat každé vozidlo
zaparkované v ulicích. Pokud se dotyčný rozhodne, tak
se do vozidla dříve nebo později dostane. Pachatel do
vozidla vniká za účelem přivlastnění si věcí ve vozidle
se nacházejících, které následně zpeněží. V před-
chozích letech pachatelé do vozidel vnikali vyla-
mováním zámků. V současnosti se již s ničím takovým
nezdržují, a když ano, tak výjimečně. Zloději raději
rozbijí jakékoliv okno vozidla a z něj následně odcizí
cokoliv, co se v něm nachází. Musíme tedy předejít
tomu, aby pachatel vůbec nedostal myšlenku se do
našeho vozidla vloupat. 

Postačí si zapamatovat a řídit se jednou větou. Auto
není trezor! Zkuste si při procházce spočítat, kolik jste
viděli zaparkovaných vozidel, ve kterých se nacházely,
tašky, telefony, navigace, čelní panely autorádií a jiné
věci. Prevence se musí vyplatit.       
• pokud vozidlo opouštíte třeba jen na pár minut,
nenechávejte v něm žádné věci. Policie eviduje dost
případů, kdy poškozený vozidlo opustil na chvilku,
nebo že si jen odběhl, a během tří až pěti minut bylo
rozbité okno zadních dveří a odcizen notebook, či jiné
věci
• odnímací čelní panely autorádia berte s sebou vždy
když odcházíte od vozidla
• nenechávejte v držáku navigaci ani mobilní telefon,
vezměte si vše s sebou, odložení v kastlíku před
sedadlem spolujezdce nic neřeší, pokud se pachatel do
vozidla přeci jen vloupá, alespoň vám nevznikne žádná
škoda na odcizených věcech
• totéž platí o zavazadlovém prostoru
• při odnášení více věcí z vozidla, kdy víte, že je najed-
nou nedonesete, pokuste se někoho požádat, aby na
chvilku u vozidla počkal, než se pro věci vrátíte,
samozřejmě vozidlo uzamkněte. 

Příští téma - domácí násilí 
npor. Zdeněk Pohunek, zástupce vedoucího MOP Libeň
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Zřízení Metropolitní 
policie se přiblížilo
Radní hlavního města schválili věcný záměr zá-
kona o Metropolitní policii. Nyní se začne při-
pravovat paragrafované znění zákona. Podle ve-
dení města je vznik Metropolitní policie nejlep-
ším řešením pro zvýšení bezpečnosti v Praze. 

„Schválený materiál je základním kamenem naší
snahy o zlepšení a zefektivnění činnosti bez-
pečnostních složek na území hlavního města.
Zřízení Metropolitní policie by určitě bylo velkým
přínosem pro zlepšení bezpečnostní situace 
v Praze,“ řekl první náměstek primátora Rudolf
Blažek, do jehož kompetence bezpečnost spadá.
Metropolitní policii by řídilo vedení pražské rad-
nice. Tak by se mohly pružněji řešit problémy,
které metropoli trápí nejvíce. 

Nově zřízená Metropolitní policie by měla podle
připravovaného zákona oproti současné Městské
policii hlavního města Prahy rozšířené pravomoci
tak, aby byla schopná pokrýt celou oblast veřej-
ného pořádku a bezpečnosti silničního provozu.
Zároveň budou pravomoci Metropolitní policie
sladěny s pravomocemi Policie ČR tak, aby neby-
ly nadbytečně dublovány. V kompetenci Policie
ČR, respektive Správy hlavního města Prahy, by
pak zůstalo hlavně řešení trestné činnosti.

Zřízení Metropolitní policie by podle vedení
města vyřešilo řadu problémů, se kterými se
bezpečnostní složky v Praze potýkají, ať už se
týkají zlepšení komunikace nebo lepší koordinace
činnosti. Důležitý je i předpoklad, že připravované
změny by během dvou let zvýšily počet strážníků
v ulicích hlavního města ze stávajících 1700 na
2700. V roce 2010 by se mohl počet strážníků
zvednout dokonce na tři tisíce.                        -tk-

Obětí dopravních nehod loni výrazně ubylo
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Kulturní dům Ládví 
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8

Tel./fax.: 286 58 71 56
E-mail: kadlcikova@kdladvi.cz

nabízí 
prostory k pořádání vzdělávacích

a reprezentačních akcí, slavnostních
setkání, konferencí, školení, plesů,

prezentací apod.
Veškeré informace:

www.kdladvi.cz
Možnost cateringových služeb po dohodě 
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NOVĚ NAROZENÉ DĚTI
LEDEN 2007
Čadilová Linda

ÚNOR 2007
Imrichová Ester

BŘEZEN 2007
Miladinovski Mia

DUBEN 2007
Broučkovi Tereza a Tomáš
Langrová Denisa
Jáchym Petr
Kuna Michael

KVĚTEN 2007
Vávrová Natálie
Pechoušek David
Řezníčková Barbora
Ungrmanová Sára

ČERVEN 2007
Volková Sofie Anna
Pokorný Lukáš
Rozsypalová Karolína
Veinlichová Veronika
Mrňavý Jan
Vokounová Ema

ČERVENEC 2007
Rakoušová Karolína
Baňková Anna

SRPEN 2007
Muzikář František
Kříž Jan

ZÁŘÍ 2007
Ambrožová Johanka
Anděl Adam
Matoušek Jakub
Falvet Michael
Libánská Radka
Prokeš Patrik
Bereczková Anna 
Filištein Marek
Vítková Magdaléna

ŘÍJEN 2007
Soldán Šimon
Stöckbauer Marek
Zámorská Rozárka
Loulová Edita
Koudelková Evelína
Sýkorová Anežka
Kim Sebastian
Pšeničková Helena
Vimrová Adéla
Holub Ondřej
Vaňková Leona
Kačerová Kateřina 
Kořák Štěpán
Luciani Mattis
Kuželka Lukáš
Fallová Barbora
Kaňkovi Barbora a Ondřej

LISTOPAD 2007
Zajíčková Marie Anna

Menšík Josef
Barninec Richard
Najman Richard
Korábečný Dominik

Kubin Jakub 
Sýkora Tomáš

Běhůnková Kateřina

PROSINEC 2007
Havlík Viktor
Černá Adriana 

Lonk Jakub
Breznenová Anna
Beznosková Marie

Černá Adriana
Petrus Robin
Krejčí Štěpánka
Matušinec Michal
Stuchlý Ondřej
Pešek Jiří
Řízková Marie
Háseová Eliška
Pospíšil Jakub
Boháč Radek
Jileček Daniel
Chládková Edita
Bartoš Filip

LEDEN 2008
Poláček Tadeáš Max
Kraus Richard

Všem dětem přejeme krásné a šťastné
dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě zájmu o uveřejnění nás kontak-
tujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

JUBILEA
Vzhledem k zákonu 
o ochraně osobních údajů, který
nám neumožňuje získávat údaje 
o jubilantech z jiných zdrojů, je
nutné, abyste nás na významná
výročí svých blízkých upozorňovali
sami. Děkujeme.

Významné jubileum oslavili

LEDEN 2008
Vašáková Marie

Tichý Josef
30. ledna 2008 se dožil 85. let.
Hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přeje celá rodina.

Významné jubileum slaví

ÚNOR 2008
Stejskal Bedřich
Kolářová Eliška

Pechová Růžena
Všechno nejlepší k 90. narozeninám 
přeje rodina.

Radechovská Ludmila
Milá maminko, babičko, přejeme Ti 
do dalších let hodně zdraví a štěstí.
Dcera Táňa s manželem a vnučka
Kateřina s rodinou.

Hilda
a Miroslav
Tomkovi
slaví 60 let
společného
života.

V případě Vašeho zájmu o uveřejnění 
v této rubrice nás prosím kontaktujte na
tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25.

Základní umělecká škola
Praha 8, Klapkova 25

Vás srdečně zve
na následující koncerty.

Začátek vždy v 18.30 hodin.

11. 2. 2008 
Kulturní dům Ládví.

Jazzový koncert.
Účinkují Bzzušband 

a hosté z Velké Británie.

10. 3. 2008 
Sukova síň Rudolfina.

Koncert sólistů.

Podrobné informace můžete získat na
www.zusklapkova.cz.

Myslivci ve školce
Koncem loňského roku dostaly děti z dvoutřídní
Mateřské školy U Školské zahrady v Praze 8 malý
předčasný vánoční dárek. Navštívili je totiž mys-
livci, kteří pro ně – jako poděkování za sběr kaš-
tanů pro zvířátka – uskutečnili poutavou besedu,
při níž děti velice pěkně seznámili s myslivostí 
a svou prací v přírodě. 

Ukázali dětem lovecké trofeje, zbraně a dokonce
sebou přivedli i neodmyslitelného společníka mys-

livce – lovec-
kého psa, který
dětem názorně
předvedl několik ukázek z toho, co všechno takový lovecký pes, 
v tomto případě kokršpaněl, musí umět. Děti si z besedy odnesly
obrázky se zvířaty i informacemi o nich, ale hlavně si odnesly spous-
tu nových zajímavých poznatků a zážitků.

Za pěknou akci, kterou připravili členové Okresní myslivecké rady 
v Praze 8, děkují děti a učitelky mateřské školy!        Lenka Kolářová

I láska k národům prochází žaludkem
Základní škola Dolákova se v lednu stala třetí školou v naší městské části, kde byl realizován
projekt Centra pro otázky migrace o. s., „I láska k národům prochází žaludkem.“ Paní

kuchařky spolu s klientkami Centra pro otázky migrace
připravily netradiční oběd o několika chodech. Pozvání 
k prostřenému stolu přijali i hosté z Odboru školství Městské
části Praha 8 včetně pana
vedoucího Mgr. Petra
Svobody.

Žáci, učitelé i hosté měli
možnost se seznámit s pří-
běhy migrantů prostřed-
nictvím výstavy v pros-

torách školní jídelny. Výstava ne-
zahrnovala jen fotografie, ale byla doplněna i srozumitelný-
mi texty, které pomohly blíže poznat svět lidí, kteří k nám
přicházejí a mají odlišné tradice. Toho využili vyučující
všech ročníků ve svých předmětech v rámci průřezového
tématu – multikulturní výchova. Výborně připravený oběd, 
i když netradiční, chutnal dětem, učitelům i hostům.

Tento zdařilý projekt jistě posunul o krůček myšlení nás
všech směrem k toleranci, pochopení i vnímání nejen pros-
torových změn ve světě.                       Jakub Glaser

Buldoci přijímají malé fotbalisty
Od srpna 2007 pořádá fotbalový klub Admira Praha přípravné tréninky pro děti
narozené v roce 2002 a mladší. V neděli 20. ledna měli kluci první příležitost ověřit
si, co se za posledních pět měsíců společné přípravy naučili, 
a to na halovém turnaji, který uspořádal klub Bohemians
Praha 1905. V konkurenci osmi týmů prokázali malí
Buldoci, jak si tento tým sám začal říkat, velkou

bojovnost a nadšení pro tento krásný sport.
V nabitém turnaji, ve kterém vedle pořádajících Bohemians

nechyběli např. ani malí slávisté, vybojovali kluci velmi cenné
stříbrné medaile a jejich radost ani
radost rodičů neznala mezí.

Kluci z Admiry zvou mezi sebe další malé zájemce o kopanou na
společné tréninky pod vedením trojice trpělivých trenérů. Přijďte si
osobně ověřit, zda se Vašim dětem bude mezi malými fotbalovými
nadšenci líbit. Informace o pořádaných trénincích Vám podá p. Milan

Másílko na tel.: 603 47 27 44. Další
informace o nás najdete na internetové
adrese www.buldoci.borec.cz nebo na
oficiálních stránkách FK Admiry Pra-
ha www.fkadmira.info/buldoci.htm.  

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

ÚNOR - BŘEZEN 2008

Do 29. 2. 2008
Život botanické zahrady ve fotografii.
Výstavní sál denně 9.00 – 16.00 hodin

1. 3. 2008 - 16. 3. 2008
Výstava orchidejí.
Potřetí orchidejově.

14. 3. 2008 - 24. 3. 2008
Velikonoce v BZ – výstava.

20. 3. 2008 - 24. 3. 2008
Velikonoce v BZ – jarmark.

Právě kvete: 
Euphorbia 

lophogona.
Expozice: Skleník 

Fata Morgana.

Hudební divadlo Karlín
www.hdk.cz

ÚNOR - BŘEZEN 2008
15. 2. PÁ 19.00 hod.

Producenti.  
16. 2. SO 15.00 hod.

Producenti.  
16. 2. SO 19.00 hod.

Producenti.  
17. 2. NE 15.00 hod.

Producenti.  
20. 2. ST 19.00 hod.

Čardášová princezna. 
21. 2. ČT 19.00 hod.

Čardášová princezna. 
22. 2. PÁ 19.00 hod.

Netopýr. 
23. 2. SO 15.00 hod.

Noc na Karlštejně. 
23. 2. SO 19.00 hod.

Noc na Karlštejně. 
24. 2. NE 15.00 hod.

Čardášová princezna. 

27. 2. ST 19.00 hod.
Zpívání v dešti.

1. 3. SO 15.00 hod.
Čardášová princezna. 

1. 3. SO 19.00 hod.
Čardášová princezna. 

5. 3. ST 19.00 hod.
Čardášová princezna. 

6. 3. ČT 19:00 hod.
Noc na Karlštejně. 

7. 3. PÁ 19.00 hod.
Producenti. 

8. 3. SO 15:00 hod.
Producenti. 

8. 3. SO 19.00 hod.
Producenti. 

9. 3. NE 15.00 hod.
Netopýr. 

12. 3. ST 19.00 hod.
Limonádový Joe. 

14. 3. PÁ 19.00 hod.
Limonádový Joe. 

15. 3. SO 15.00 hod.
Limonádový Joe. 

15. 3. SO 19.00 hod.
Limonádový Joe. 

16. 3. NE 15.00 hod.
Čardášová princezna. 

Zenklova 34 • 180 36 Praha 8 - Libeň
tel./fax.: 283 01 11 19 • pokladna: 283 01 11 27

www.divadlopodpalmovkou.cz

ÚNOR 2008
VELKÁ SCÉNA

16. 2. SO 19.00 hod.
Kočka na rozpálené plechové střeše.
T. Williams.        

17. 2. NE 19.00 hod.
Dámský krejčí. 
Přehlídka České divadlo 2007/2008.
G. Feydeau.
HOST - Moravské divadlo Olomouc.    

20. 2. ST 19.00 hod.
Sliby chyby.
Simon, Bacharach, David.        

24. 2. NE 19.00 hod.
Evangelium 
sv. Lukáše (Na rovinu!)
Přehlídka České divadlo 2007/2008.
HOST - Divadlo Husa na provázku.    

25. 2. PO 19.00 hod.
Gazdina roba.
G. Preissová.        

26. 2. ÚT 19.00 hod.
Kean.
A. Dumas.
J. P. Satyre.      

27. 2. ST 19.00 hod.
Ještě jednou, profesore.
A. Procházka.        

28. 2. ČT 11.00 hod.
Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
VEŘEJNÁ GENERÁLKA.    

29. 2. PÁ 11.00 hod.
Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
VEŘEJNÁ GENERÁLKA.    

29. 2. PÁ 16.00 hod.
Přelet nad kukaččím hnízdem.
D. Wasserman.
VEŘEJNÁ GENERÁLKA.

MALÁ SCÉNA – DIVADLO LETÍ

11. 2. PO 19.30 hod.
Svou vlastní ženou.
D. Wright.         

19. 2. ÚT 19.30 hod.
Svou vlastní ženou.
D. Wright.         

25. 2. PO 19.30 hod.
Theatro Pantomissimo 

- On The Dark Road.
HOST.       

26. 2. Út 19.30 hod.
Náš malý svět.
G. Mitchell.         

Sliby chyby.

Burza seniorů / únor 2008
19. 2. Divadlo Rokoko / představení: „V jámě lvové“
Vstupné: 95 Kč. Začátek představení v 11.00 hod. Vstupenky možno za-
koupit denně od 8.00 do 20.00 hod. na recepci Gerontologického centra,
Šimůnkova 1600, Praha 8.

19. 2. Výtvarná dílna / 13.00. – 17.00 hodin / Prostorová Tenerifa  (výtvarná technika)
Potřeby: Nůžky, drobnosti k dekoraci (silnější jehla, velká zátka, silnější špendlíky, nůžky)
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8. Pod vedením Alexandry Boušové.

26. 2. Vycházka / Karlín - Vítkov 
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví - u fontány. Pod vedením Věry Dvořákové.

ANGLIČTINA / Konverzace pro mírně pokročilé. Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hodin.
Cena: 1 lekce (2 vyuč. hod.) – 40 Kč. Cena 10 lekcí (20 vyuč. hod.) – 300 Kč. Gerontologické
centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8. Lektorka jazyka: Jarmila Tichá.

BOWLING / Pondělky: 11. 2., 18. 2., 25. 2..

Trénování paměti v roce 2008  na nové adrese: Limuzská 8, Praha 10, tel.: 272 70 13 35, 274 01
32 39, fax.: 272 70 13 35. Kontakt: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8, tel.: 286
88 36 76, pí. Fejfarová.
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Klub deskových her
Občanské sdružení OSM pořádá
pravidelný klub deskových her, který je
určen všem zájemcům starším 15 let.

Únorová setkání přátel deskových her,
kde si zájemci mohou změřit své síly 
v taktice a štěstí, se konají 13. 2. a 27. 2.
2008 na adrese Zenklova 27, Praha 8, vždy
od 18.00 hodin.

K dispozici je připravena celá řada
rozličných moderních her. Všichni jste
srdečně zváni.                                  -gd-

PRONÁJEM SÁLŮ 
PŘEDNÁŠKOVÝCH

A SPOLEČENSKÝCH
v Praze 8 − Libni

Úřad Městské části Praha 8
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň

tel.: 222 80 56 80, 606 61 31 59
e-mail: karel.dvorak@praha8.cz

Hvězdárna 
Ďáblice

Pod Hvězdárnou 768 • tel.: 283 91 06 44
e−mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

ÚNOR 2008 

Otevírací doba: PO 13.30 – 15.30, 18.00 –
21.00 hod., ČT 13.30 – 15.30, 19.00 – 21.00
hod., PÁ 15. 2. 19.00 – 21.00 hod., NE 14.00
- 16.00 hod.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30 hod. 
25. 2.  Mgr. Antonín Vítek, CSc.: 

ISS a lety raketoplánů v r. 2007.

FILMOVÝ VEČER s pozorováním oblohy v pon-
dělí od 18.30 hod.
18. 2.  Hledání harmonie světa, 

APOLLO 9.

POZOROVÁNÍ OBLOHY DALEKOHLEDY
PO 13.30 – 15.30 hod., ČT 13.30 – 15.30,
19.00 - 21.00 hod., PÁ 15. 2. 19.00 - 21.00
hod., NE 14.00 – 16.00 hod., PO 18. 2.  20.00
- 21.00 hod. Přístupné bez objednání !

Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami.  

Noční obloha: Měsíc -  do 22. 2., Mars – po
celý únor, Saturn - po celý únor, Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy - po celý únor, Hvězdo-
kupy, galaxie -  za bezměsíčných večerů.    

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud
možno jasná obloha, při nepříznivém  počasí
(zataženo) se koná promítání filmů spojené 
s prohlídkou přístrojového  vybavení hvězdárny.                                                                   

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek 18.00 – 19.00 hod. 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 a přání návštěvníků).

ŠKOLNÍ  POŘADY
V PO, ÚT, ST, ČT 
a PÁ v 8.30 a 10.30
hod. pro předem
objednané školní
výpravy. Bližší in-
formace a objed-
návky na tel.: 283
91 06 44. 

VSTUPNÉ
Dospělí: prohlídka + pozorování 20 Kč, před-
nášky 30 Kč, Mládež, důchodci: prohlídka +
pozorování 10 Kč, přednášky 15 Kč.

DOPRAVA 
Konečná  MHD  sídliště  Ďáblice  tram 10, 17,
bus 136, 181 a  10 minut  pěšky -  stanice
Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 minut pěšky, ko-
nečná  MHD  Ďáblice -  Šimůnkova  bus  175,
181  a  10  minut pěšky, stanice U Spojů bus
202 a 10 minut pěšky.     

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY 
ÚNOR 2008

17. února 2008
Usedlosti Santoška, Václavka a Malvazinka na
Smíchově. Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice
metra trasy B  – Anděl.

24. února 2008
Usedlosti Horní a Dolní Palata, Hřebenka na
Smíchově. Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti
stanice metra trasy B  – Anděl. 

Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.

Nejúspěšnější český oddíl karate pořádá
nábor nových členů do svých řad
KDE? Tréninky probíhají v tělocvičně na adrese Praha
8, Bohnice, Bukolská ulice 775.  Nejbližší spojení MHD
je autobusová zastávka Podhajská pole. 

KDY? Tréninky nových členů probíhají v pondělí
a ve středu od 16.30 do 18.00 hod. První trénink začíná 4. 2.
2008 a je možno se průběžně přihlašovat do konce února.
KDO? Noví zájemci budou rozděleni dle věku do skupin a tréninky povedou trenéři p. Jan
Soukup, 2. Dan, více mistr světa 2008, mistr Evropy 2008 a mistr Japonska 2004 a p. J.
Vamberský, 1. kyu.

Nábor bude ukončen v červnu 2008 zkouškami na základní technické stupně – kyu. Přijímáme všechny zá-
jemce, děti od 8 let, mládež i dospělé. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a chuť do cvičení. Cvičební úbor
– tepláky, triko, bez obuvi. Bližší informace u p. Soukupa na tel.: 776 57 69 35, nebo přímo na místě. - ms-



Kam za zdravím
V této rubrice představujeme zařízení na
území Prahy 8, kam je možné zajít za spor-
tovním vyžitím a udělat tak něco pro zdraví.
Koncem loňského roku došlo k rozšíření známého lezeckého 
a sportovního centra Palmovka. To v Heydukově ulici působí již
šestým rokem. Nová část s boulderem a tělocvičnou vznikla zrekon-
struováním nových prostor, které jsou majetkem Městské části Praha
8. „Bez vstřícného postoje vedení Prahy 8 by nové sportovní zázemí
nikdy nevzniklo,“ řekl provozovatel zařízení Josef Fallada.
Zrekonstruovaná část sportoviště bude sloužit převážně potřebám
velmi oblíbené horolezecké školy.

Centrum Palmovka je určeno nejen pro mládež a rodiny z celé Prahy 8,
ale i pro jednotlivce, kteří si chtějí zasportovat v prostředí s příjemnou
klubovou atmosférou. Areál nabízí horolezecké sály, kde nejvyšší stěny
dosahují výšky čtrnáct metrů. Na těchto vysokých stěnách je nutné jištění

pomocí lana, sedáku, osmy a parťáka. K lezení na těchto vysokých stěnách je nutné projít speciálním kurzem,
do kterých je možné se na Palmovce také přihlásit. Kurzy jsou rozděleny pro děti, dospělé a také dle stupně
obtížnosti. Ti méně nároční mohou využít sály s boulderem, kde se jištění používat nemusí. Boulder je nízké
lezení ve výšce zhruba dva až tři metry, kde je na celé podlaze umístěna měkká dopadová madrace. Pro ty,
kdo nemají vlastní lezecké vybavení, je připravena půjčovna.

Pro návštěvníky sportovního centra je rovněž připravena kompletně vybavená posilovna, k dispozici jsou
také sály na aerobic. Po cvičení lze relaxovat v saunách. Posilovací stroje jsou rozmístěny po celém sportovišti
tak, aby došlo k propojení lezení, posilování, cvičení i relaxace. Můžete přijít s přáteli nebo rodinou, každý
tam může sportovat jiným způsobem a přeci budete stále v jednom propojeném prostoru. Zařízení mohou ve
všední dny od 9.00 do 16.00 hodin využívat školy a studenti za 40 korun na osobu bez časového omezení. 
Kontakt: Sportovní centrum Palmovka, Heydukova 1589/6, Praha 8 - Libeň, www.scpalmovka.cz -tk-
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Na Hlínách 18 • Tel./fax.: 284 68 96 39,  
E-mail: salon_jana@volny.cz
www.toptip.cz/salonjana 
Stanice metra trasy C - Kobylisy
Zastávka tramvaje č. 10 a 24 - Okrouhlická.
• Zastávka autobusu 
č. 102 a 175 - Okrouhlická.

• kosmetika, líčení, 
permanentní make-up

• vacupres, laser
• epilace el. jehlou, depilace 

orient. voskem
• permanentní řasy, trvalá na řasy
• aplikace náušnic
• venapres, myostimulátor
• solárium, rehabilitační masáže
• pedikúra, manikúra, 

modelace nehtů
• kadeřnictví (dámské, 

pánské a dětské)
• rasta copánky
• prodlužování a zahuš�ování vlasů
• kyslíková terapie
• mezoterapie
• mikrodermabraze.

Provozní doba: 
Pondělí až pátek: 8.00 - 20.00 hod. 
Soboty dle objednávek (svatby atp.)
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Salon JanaSalon Jana
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AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice.
Výcvik auto – moto. Provozní doba:
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 –
19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další stře-
diska na Praze 7 a 9.

LOGOPEDIE – vady řeči, výuka Nj.
Obojí děti i dospělí. Praxe a trpě-
livost. Tel.: 728 81 85 65.

GARÁŽOVÉ STÁNÍ V ULICI K Hal-
týři 19 (Velká Skála) za 1 300
Kč/měs. Tel.: 739 55 81 57, 233
54 38 59. 

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

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák, tel.: 775
19 73 09.

PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721
58 69 36.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke stropu -
rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35
84.

DAŇOVÝ PORADCE nabízí odklady
daní, daňová přiznání, poradenství 
(i e–mailem), účetnictví, spol. zdaň.
manželů, nemovitosti. Certifikace, po-
jištění, příznivé ceny. Tel.: 608 06 60
88, e-mail: praha@mareda.cz.  

PRONAJMEME NEBYTOVÉ
PROSTORY - 320 m2, z toho 70
m2 5 kanceláří v Praze 8, možnost
příjezdu kamionů, alarm, internet, 
3 telefonní linky, celý objekt
vytápěný, sociální zařízení, sprcha,
možnost pronájmu dalších venkov-
ních a sklepních prostor. Tel.: 602
48 93 80.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8 
A OKOLÍ, platba hotově, stav
nerozhoduje, nejraději 2 + 1 a větší.
Ne RK! Tel.: 603 16 25 00.

ASTROLOGICKÁ PORADNA -
osobní, partnerské, podnikatelské
horoskopy. Výklad tarotových karet.
J. Malečková, tel.: 603 91 01 03, e-
mail: pozitivnistudio@volny.cz.

LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MIOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁ-
ŽE, KOSMETIKA, MODELÁŽ
NEHTŮ. Nízké ceny, Palmovka.
Tel.: 736 64 40 55.

CHCETE PRODAT BYT? Máte
hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel.: 284 69 35 33.

MASÁŽE - klasická, čínská me-
ridiánová, hlavy - relax, moxování,
baňky - fyzioterapeutka. TRAM
Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10,
284 68 98 05.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET-
NICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO-
ŘITELNA, Křižíkova 73, metro B –
stanice Křižíkova. Nabízí stavební
spoření, hypotéky, úvěry, penzijní
připojištění. Tel.: 283 87 09 49, 
e-mail: mnedvedova@obchod.rsts.cz.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50
36.

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

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, pod-
nikový a pod. I zdevastovaný, v soud-
ní žalobě, neoprávněně obsazený, 
s nežádoucím nájemníkem, či s ja-
koukoli právní vadou. Veškeré for-
mality zajistím, zaplatím stěhování 
i případné dluhy na nájemném, pri-
vatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit 
i náhradní byt, domeček mimo Prahu
a pod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 94 10 32 nebo 603 42 00
13.

PORADNA – pro rozvoj osobnosti –
alternativně. Tel.: 728 81 85 65.

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

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

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

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚ-
NÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘE-
MESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35
00.

AŽ 50 000 Kč – zapl. za zl.
Svatovácl. 10 dukát, až 25 000 Kč
za 5 dukát, dále ruské zl. ruble,
šperky s brilianty i bez nich, s čes.
granáty, st. stolní stříbro, st. zbraně,
bronz. sošky atd. Koup. st. obraz
moře, lodě, přístav od J. Svobody, 
a obrazy lokomotivy Kreibich,
Ronek. Hledáme st. ruské stř. před-
měty, i jednotlivě! INTERANTIK,
Praha 9, Pod Pekárnami 3, proti st.
metra B „Vysočanská“, u st. TRAM
č. 8. Tel.: 283 89 33 34, 605 82 94
40, od 10.00 do 17.00 hodin.

FIRMA KLIFA se sídlem v Měšicích
u Prahy (za Letňany) přijme montéra
VZT a klimatizace. Praxe je pod-
mínkou. Bližší informace na tel.: 283
98 02 02, 603 15 71 63.

REHABILITACE U VÁS DOMA.
FYZIOTERAPEUTKA s praxí 
v oboru, nabízí docházkovou rehabi-
litaci a masáž. Tel.: 776 88 64 93.

KÁCENÍ A ŘEZ VZROSTLÝCH
STROMŮ, rizikové kácení stromo-
lezeckou technikou. Tel:. 606 52 70
91, e-mail: arborista@centrum.cz.

FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladový-
mi panely – bez bourání, nepořádku
v bytě - rychle (3 – 5 dní) a levně (od
25 000 Kč). Výměny van, baterií,
klozetů kuchyňských desek, instalace
sprchových koutů, pokládka dlažby,
PVC, plovoucích podlah, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66 –
kdykoliv!

ODHADY NEMOVITOSTÍ  PRO-
VEDE soudní znalkyně Eva Ci-
helková. Tel.: 728 36 01 45, 283
04 41 75, 244 47 01 51.

AŽ 5 000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ
PRÁCE! Nechte vydělávat své auto,
plot či dům. Udělejte z nich reklamní
plochy! Tel.: 221 22 15 51.

KURZY ANGLIČTINY A NĚM-
ČINY V PRAZE 8 – BOHNICE.
Kvalifikovaná a trpělivá lektorka,
pokrok jistý, max. 7 posluchačů ve
skupině, reference: Úřad vlády ČR,
www.firemnianglictina.cz. Tel.: 777
02 46 88.

FIRMA KLIFA se sídlem v Měšicích
u Prahy (za Letňany) přijme adminis-
trativní pracovnici se základní
znalostí jednoduchého účetnictví (da-
ňová evidence) a administrativních
prací. Bližší informace na tel.: 283
98 02 02, 603 15 71 63.

SVJ POMOŘANSKÁ 485 – 487
Praha 8 nabízí k pronájmu nebytové
prostory 25 - 100 m2. Informace na
tel.: 724 70 22 07.

KOŽNÍ SANATORIUM v Praze 8 –
Čimicích přijme do dvousměnného
provozu zdravotní sestru se
zkušeností na zákrokovém sálku.
Nástup možný ihned nebo dle
dohody. Kontakt – vrchní sestra p.
Šmítková, tel.: 233 55 37 58.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e-mail:
kedar.n@centrum.cz.

VÝUKA JAZYKŮ V KARLÍNĚ.
Individuální a skupinové kurzy. Spe-
ciální zaměření: výuka dětí, obchodní
angličtina, příprava k maturitě. Víken-
dové kurzy. Bližší info na www.skola-
sova.cz, tel.: 605 45 86 57.

PRONAJMU HLÍDANÉ GARÁ-
ŽOVÉ STÁNÍ v objektu Velká
Skála, Praha 8, Vřesová ulice. Tel.:
728 26 44 31.

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

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22
73 90.

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

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrno-
vací dveře, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, da-
ňové evidence, mezd, daní - rychle 
a spolehlivě, cena dohodou. Adresa:
Pernerova 294/13, Praha 8 - Karlín,
tel.: 224 82 92 93, e-mail: haranto-
vahana@seznam.cz.

ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ a da-
ňovou evidenci včetně DPH, mezd 
a daňového přiznání za velmi
příznivé ceny. Tel.: 737 11 20 13.

HLEDÁM PRODAVAČKU DO
NOVINOVÉHO STÁNKU. Tel.:
721 58 69 36.

GARÁŽOVÉ STÁNÍ V ULICI
Korycanská 855 (Čimice) za 1 200
Kč/měs. Tel.: 739 55 81 57, 233
54 38 59. 

POTŘEBUJETE PRODAT BYT,
RD, CHATU, POZEMEK? Nevíte
jak, komu a za kolik? Zdarma Vám
pomůžeme! AP REALITY, tel.: 222
25 13 46, 775 35 52 23. 

FIRMA KLIFA se sídlem v Měšicích
u Prahy (za Letňany) přijme montéra
VZT a klimatizace. Praxe není pod-
mínkou. Bližší informace na tel.: 283
98 02 02, 603 15 71 63.

OBRAZY HARMONIZUJÍCÍ VÁS,
Váš prostor všeobecně nebo individuel-
ně. Více na tel.: 728 81 85 65.

PRODÁM NOVOU STAVEBNÍ
UNIMO BUŇKU v Praze 8, odvoz
zajistím. Tel.: 603 84 49 92.

Placená řádková inzerce
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Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10
pořádá REKREACI pro důchodce z Prahy 8

Místo: relax areál HNAČOV, Hnačov u Klatov.
Termín: 31. 5. – 7. 6. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 700 Kč včetně zálohy.

Místo: penzion ESPERO, 
Skokovy u Mnichova Hradiště.
Termín: 22. 6. – 29. 6. 2008.
Stravování: plná penze.

Cena: 3 200 Kč včetně zálohy.

Místo: penzion KUKLA v Kuklíku u Nového Města na Moravě.
Termín: 23. 8. – 30. 8. 2008.
Stravování: plná penze.
Cena: 3 500 Kč včetně zálohy.

Přihlášky s úhradou přijímá sociální 
pracovnice paní Temiaková, v Domě s pečovatelskou 

službou, ul. Bulovka 10. Každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. 
Informace v uvedené době v úředních dnech na tel.: 283 84 22 14.

Relax areál

HNAČOV

Penzion Kukla.

Penzion
Espero.
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VETERINÁRNÍ       
ORDINACE

PROSECKÁ 20 • PRAHA 8 
150 m od zastávky tramvaje 10,24,25 
a autobusu 140,185,187,233 „U Kříže“
TEL.: 284 84 00 69, 724 32 71 83

e-mail: r.mikulsky@seznam.cz
www.veterinaukrize.com, www.veterinavpraze.cz

MVDr. ROMAN MIKULSKÝ
PO 10.00 - 12.00  14.00 - 21.00 hod.
ÚT 8.30 – 12.00  14.00 - 19.00 hod.
ST -      14.30 - 21.00 hod.
ČT 8.30 - 12.00  14.00 - 19.00 hod.
PÁ  10.30 - 12.00  14.00 - 20.30 hod.
SO       8.00 - 12.00 hod.
Neděle a svátky ZAVŘENO

Náhlé změny jsou uvedeny na internetových stránkách!

Očkování – vakcinace, kastrace, 
odstraňování zubního kamene ultrazvukem, 

čipování – europas, léčba akutních a chronických 
onemocnění, chirurgie, poradenství, prodej krmiv.
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T A U  C O L L E G E
PRAHA 8, KOBYLISY, MAŠKOVA 3

NADSTANDARDNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
AJ, NJ, LatJ, FJ, ŠJ, ItJ, 
ŘecJ, PortJ, RJ, ČJ ciz.

Pro dospělé, mládež i děti,
žáky a studenty ZŠ, SŠ, VŠ,

podnikatele, manažery, firemní
a jiné zaměstnance.

Individuální (I) a mikroskupinové (2 – 4),
odpolední, večerní i dopolední,

špičkoví učitelé, inspirující prostředí.

LETNÍ SEMESTR OD 25. ÚNORA 2008
Možnost splátkové úhrady kurzovného.

Výuku lze zahájit i během školního roku - kdykoliv.

ZÁPIS:  PO – PÁ 17.00 – 20.00 hod., Kobylisy,
Maškova 3 – asi 3 min. od Penny Marketu

TRAM. č. 14, 25, BUS. č. 181, 183, 186, 175, 162,
zast. Vozovna Kobylisy.

Tel.: 286 89 12 33 (9.00 – 17.00 hod.)
602 13 46 24, 602 32 33 64, 776 13 17 81.

www.taucollege.zde.cz
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