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Přestavba centra
Krakov startuje
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Botanická zahrada opět
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ve vzdělávací soutěži
Více na str. 40
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Zprávy

str.

Nájemníci z domů určených k privatizaci
by si měli dát pozor na podvodníky

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

5

jako osmičkovému patriotovi se mi v minulých dnech zlepšila nálada. Stačily jen
zprávy o kompletní přestavbě obchodního

Farmářské trhy v Karlíně
začínají sezónu

centra Krakov, přesněji jeho části nepatřící
6

České poště. Pokud vše půjde hladce, tak bychom se za rok a půl měli dočkat moderního
obchodního komplexu, který celou lokalitu citelně povznese.

Dopravní hřiště čeká ostrý provoz, vedle něj
vznikne i místo na pétanque

V Bohnicích žiji již hezkou řádku let, a pohledy na chátrající nákupní
9

centra se jistě nelíbí žádnému z nás, bohužel asi kromě majitelů těchto
staveb. Jsou zanedbané, neútulné, často zapáchající a rozhodně nelákají k návštěvě. Je to bohužel problém snad všech sídlišť v této zemi.

V Sokolovské ulici vedle parku
bude dráha pro in-line bruslení

Mnoho občanů se pak ptá: Proč s tím něco neděláte? Opět bych chtěl
11

připomenout, že možnosti samosprávy jsou v těchto otázkách velmi
omezené. I kdybychom chtěli, nemůžeme zkrátka překročit zákon.
Snad si vlastníci takových objektů vezmou z Krakova příklad.

Fórum: Jakým způsobem by se dala zlepšit
dopravní obslužnost v Praze 8?

Další dobrou zprávou, a to nejen pro občany Bohnic, je úspěšný
20

výsledek jednání naší městské části s botanickou zahradou ohledně
permanentek zdarma pro občany bydlící v její blízkosti. Ty budou i letos vydávány v rozsahu shodném s minulým rokem. Bližší informace

Žáci se zúčastnili projektu týkajícího
se protidrogové prevence

se dočtete uvnitř této Osmičky.
24

Závěrem bych vás chtěl pozvat na Karlínské farmářské trhy. Na jejich první konání se můžete těšit již tento měsíc, a to 21. dubna.
Kromě stánků nabízejících čerstvé domácí výrobky tam opět bude

Divadlo Karla Hackera hostilo
loutkářský festival

i příjemné posezení pro dospělé a koutky pro děti. Budu rád, když se
30

na nich budeme pravidelně setkávat.
Příjemné čtení přeje

Osmá městská část opět
spolupořádá Den Země

Jiří Janků
33
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Přestavba nákupního centra Krakov začíná
Výstavba zcela nového obchodního komplexu Krakov na bohnickém sídlišti startuje. Společnost Centrum Krakov v nejbližších dnech začne s demolicí původního objektu. Ještě před prázdninami se na jeho místě začne
stavět nové obchodní centrum s názvem Centrum Krakov s téměř 14 tisíci m2 obchodních ploch. Otevření až
stovky nových obchodů je naplánováno na podzim roku 2013.
Centrum Krakov nabídne zákaz-

právě Centrum Krakov, umístě-

níkům ve třech patrech moderní

né ve středu hustě obydlené re-

prostředí s širokým spektrem ob-

zidenční oblasti s téměř 70 tisíci

chodů do tří pater. V přízemí bude

obyvateli v docházkové či velmi

vedle supermarketu Billa umístěna

krátké dojezdové vzdálenosti na-

řada dalších obchodů a služeb, jako

bídne nejenom oživení daného

například drogerie, banky, tabák,

místa, ale také vítanou alternati-

lékárna, čistírna oděvů či kavár-

vu k velkým, relativně vzdáleným

ny. Zvýšené přízemí objektu bude

nákupním

zaměřeno především na obchody

ní pozitivní ohlasy na informace

centrům.

„Dosavad-

s módou, obuví, módními doplňky,

o zahájení prací nás v tomto pře-

elektronikou, hračkami a sportov-

svědčení jen utvrzují,” řekl Kubiš-

ními potřebami. V prvním patře

ta.

pak návštěvníci naleznou foodcourt

Podle starosty Prahy 8 Jiřího

s jednotkami rychlého občerstvení

Foto: verpa

Janků je to nejen pro obyvate-

a restaurací, dětský koutek a dal-

Zástupce společnosti Centrum Krakov Martin Kubišta (vpravo) seznámil
s projektem výstavby i starostu Prahy 8 Jiřího Janků

le Bohnic a Troje dobrá zpráva.

ší obchody orientované především
na děti, zábavu a volný čas a spor-

„V řadě měst se nachází spousta
sídlištních obchodních center, kte-

ve středu nových, umělých spádo-

možná i části Kobylis, ze kterých

rá jsou velmi nevzhledná, často

K zajištění pohodlí návštěvní-

vých oblastí. Tato úvaha je platná

nyní obyvatelé musí do moder-

i v dezolátním stavu, protože se

ků přispějí dostatek přirozeného

i pro oblast bohnického sídliště

ních obchodních center cestovat,”

jejich vlastník o ně nestará. Na-

osvětlení díky světlíku v celé délce

a s ním sousedící části MČ Praha

prohlásil zástupce firmy Centrum

štěstí je to v případě Krakova ji-

pasáže, toalety na každém podlaží

8 – Troju, Čimice, Dolní Chabry,

Krakov Martin Kubišta. Věří, že

nak,” sdělil Janků.

tovní vyžití.

a místnosti pro matky s dětmi.
Objekt bude přístupný celkem
pěti vstupy ve dvou úrovních. V přízemí půjde o vchody z povrchového parkoviště v ulici Hnězdenská,
od autobusové zastávky Krakov
z ulice Lodžská a vchodem z náměstí před kulturním domem, který bude zvýrazněn skleněnou věží,
budoucí dominantou objektu. Zvýšené přízemí pak bude dostupné
z východní strany objektu a z pěší
lávky vedoucí přes ulici Lodžskou,
která spojuje nové obchodní centrum se stávajícím objektem České
pošty.
„Lze připustit, že pražský maloobchodní trh se může blížit hranicím nasycenosti, nicméně analýzou
jednotlivých městských částí lze
nalézt místa stále velmi vhodná
pro rozvoj projektů velikosti a charakteru Centra Krakov – tedy objektu uvnitř přirozených spádových
oblastí, nikoliv na jejich kraji či

Nový obchodní komplex nabídne až sto obchodů

-vk-
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Firma zvolila technologii zkracující dobu
výstavby, omezí tím i prašnost a hluk
Společnost Centrum Krakov má

ní straně Lodžské ulice, na ní

v následujících dnech odstartovat

zrekonstruuje i lávku. Západní

demolici nynějšího objektu ob-

část komplexu ale patří Čes-

chodního komplexu a na jeho mís-

ké poště. Ta ji podle posled-

tě postavit zcela nový. „Více než

ních informací nechá v nynější

třetinu obchodních ploch máme

zchátralé podobě. Nevadí vám

již dnes na základě uzavřených

to?

dohod pronajatu,” říká zástupce

Řekl bych, že to bude hodně

firmy Martin Kubišta.

kontrastní pohled. Pokud by se
však pošta rozhodla svoji část

Kdy počítáte, že by se součas-

Krakova opravit, jsme připrave-

ná budova Krakova měla začít

ni jí dočasně nabídnout prostory

bourat?

pro její pobočku, nebo najít i jiné

Chceme začít do poloviny dub-

formy spolupráce v rámci nového

na. Tyto práce by měly zabrat

Centra Krakov.

přibližně dva měsíce. Jedná se
o kompletní odstranění staré stav-

S kolika subjekty jste již do-

by, nejprve se bude provádět ruč-

hodnuti, že do nového nákup-

ně, poté ohleduplně i za pomoci

ního centra půjdou?
Zatím máme obsazeno pětatři-

techniky.

cet procent plochy, a to na základě
Každou větší stavební činnost

smlouvy o smlouvě budoucí. Klíčo-

přirozeně

nega-

vým nájemcem bude společnost

tivní jevy, které občanům vadí

Billa, která zabere přibližně 1800

a na které se pak velmi ptají.

metrů čtverečních. Mezi dalšími

Nejvíce jde o hluk a prašnost.

jsou poskytovatelé služeb ,jako

Jak tomu bude v tomto případě?

například pobočky bank, chybět

doprovázejí

Splníme

všechny

podmínky

nebude

demoličního výměru, odstranění
současného objektu bude prováděno šetrně a vždy ve stanovenou
pracovní dobu. Při přípravě projektu jsme i na tuto skutečnost

lékárna

či

kadeřnictví.

V objektu by měla zůstat třeba
pobočka Komerční banky nebo

Foto: verpa

Allianz pojišťovny.

Martin Kubišta říká, že jeho společnost bude při stavebních pracích brát
velký ohled na okolní obyvatele

brali velký ohled, proto byla zvole-

Naším záměrem je přirozeně
stahovat z okolí prosperující obchodníky a poskytovatele služeb

na cesta, která zmíněné negativní

je jen minimálně hlučná a prašná.

a na podzim 2013 přivítáme první

do moderních prostor, což přitáh-

jevy výrazně omezí.

Dobu výstavby to zkrátí o zhruba

návštěvníky.

ne i jejich dosavadní klientelu,

Při výstavbě se nebude nic betonovat, žádné míchačky, žádná
instalace

a

demontáž

které chceme nabídnout pohodlné

dva měsíce. I tento přístup dokládá, že na občany bereme zřetel.

bednění.

I přesto bych ale chtěl občany

Jaký je harmonogram postupu

poprosit o trpělivost. V každém

prací?

Původně měl váš projekt od-

a plně funkční prostředí zcela no-

startovat o rok dříve. Proč do-

vého objektu.

šlo ke zdržení?
Byla to otázka získání všech po-

Tento zájem zvýší i poptávku

Odstranění nynějšího komplexu,

volení při projektové přípravě, což

což je nejzásadnější krok, bychom

bývá docela komplikovaný proces.

Těch vybudujeme tři stovky,

chtěli mít do června. Do konce le-

Tam se jisté zpoždění nabralo,

šedesát z nich bude na povrchu

Jakou metodu výstavby jste

tošního roku by pak již měla hru-

chtěli jsme mít všechno v pořád-

před jižní stranou centra. Zbytek

tedy zvolili?

bá stavba nového Krakova stát.

ku. Tento okamžik nastal na pod-

pak pod objektem. Všechna budou

V příštím roce přijdou na řadu

zim loňského roku.

pro návštěvníky obchodního cent-

případě se pokusíme o maximální
zkrácení všech prací.

Nová budova Krakova vznikne

po parkovacích místech...

prefabrikovaný

především práce v interiéru, takže

železobetonový skelet, vlastně ta-

počítám s tím, že po letních prázd-

Vaše společnost nově postaví

nám ukládají podmínky stavební-

ková skládačka. Tato technologie

ninách budeme s pracemi hotovi

jen část Krakova na východ-

ho povolení.

jako

montovaný

ra Krakov volně k dispozici, tak jak
-jf-
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...bohnické sídliště osvěží moderní stavba

Obchodní centrum Krakov
dnes, a jak by mělo vypadat
na podzim příštího roku

Foto: verpa

Česká pošta svoji část
komplexu neopraví

Foto: verpa

Západní část obchodního komplexu Krakov, která
patří České poště a kde má i pobočku, bude chátrat dál. Firma v dohledné době rekonstrukce neplánuje. „Nejdříve musíme opravit pošty, které jsou
v horším stavu, než je tato,” informovala mluvčí
společnosti Marta Selicharová.
Objekt se nachází ve velmi neutěšeném stavu. Kromě pošty tam sídlí třeba pobočka České spořitelny
a lékárna.
-jf-
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Nájemníci pozor, nenaleťte podvodníkům
Foto: verpa

Nájemníci přibližně 1900 obecních

tivně hovořili se sousedy a případně

bytů v Praze 8 si mohli po posledním

již nyní řešili, kdo bude ve vedení

únorovém zasedání Zastupitelstva

družstva. Musí to být vždy tři osoby

Prahy 8 oddechnout. Po několikaho-

z řad oprávněných nájemníků. Do-

dinovém jednání schválilo nejprve

poručuji nenechávat nic na poslední

úhradu takzvané povodňové půjč-

chvíli. Podle zásad musí s privatizací

ky, a následně i seznam a procesní

souhlasit minimálně polovina opráv-

zásady prodeje. „Byli jsme svědky

něných nájemníků.

maratónu argumentů pro i proti privatizaci, občané ji však chtějí,” pro-

Očekáváte při prodeji nějaké

hlásil Tomáš Slabihoudek, předseda

komplikace? Pokud ano, jaké?
Chtěl bych občany požádat o obe-

Bytové komise, která má na starosti

zřetnost, mohou se objevit různé

bytový fond v Praze 8.

„výhodné” nabídky zprostředkování
Kde schválený seznam domů

Šéf bytové komise Tomáš Slabihoudek nabádá nájemníky k opatrnosti

a zastupování ve věci privatizace ze

k privatizaci a zásady prodeje

stran různých „podnikavců”. Prosím,

občané naleznou?

nesedněte na lep nabídkám typu:

Seznam domů určených k prode-

Zaplatím za Váš byt a nechám Vás

ji si může každý dohledat na inter-

zde dožít.

netových stránkách www.praha8.cz

Také u různých nabídek oddlu-

v sekci Prodej bytových domů opráv-

žení je potřeba být velmi ostražitý

něným nájemcům. Tam také občané

a nic nepodepisovat, pokud si ne-

mohou nalézt zásady prodeje a kon-

jste skutečně jisti, co podepisujete.

taktní osoby pro poskytování infor-

Městská část bude jednat pouze

mací o prodeji domů. Vše bylo také

s oprávněnými nájemníky a nikoliv

již publikováno v březnové Osmičce.

se zprostředkovateli. Toto je velmi
zrádné, a velmi jednoduše se může

Co nyní čeká nájemníky v obec-

člověk neznalý věci ocitnout na ulici.

ních bytech?

Jednejte pouze s lidmi, kteří byli po-

Prodej

bude

probíhat

formou

věřeni radnicí. Pokud budete mít po-

celých domů včetně zastavěných

chybnosti a nebudete si vědět rady,

pozemků, a to pouze a výhradně

jsem občanům k dispozici já, případ-

do rukou nově vzniklých bytových

ně kolegové z úřadu městské části.

družstev. Osobně doporučuji již za-

Vzhledem k předchozím zkuše-

čít s přípravami založení družstev,

nostem neočekávám žádné větší

vedení

komplikace ze strany městské části.

družstva a informovat se o možnos-

Na všech odpovědných místech sedí

tech úvěrů. Moc rád bych požádal ty

skuteční odborníci na danou proble-

nájemníky, kterým na odkupu sku-

matiku a jsou připraveni občanům

tečně záleží, aby ve svém domě ak-

vždy pomoci.

společně

vybrat

budoucí

-jf-

Otázka pro místostarostu Ondřeje Grose
Množí se dotazy od nájemců, kteří bydlí v domech

jekty chceme privatizovat a do konce roku připravit

s menším počtem než deset bytů, jak bude rad-

nová pravidla tak, aby mohly být prodány oprávněným

nice v jejich případě dále postupovat. Proč bylo

nájemcům.

stanoveno pro privatizaci kritérium deseti bytů?
Bylo tomu tak i v minulosti?

Kritérium deseti bytů souvisí s tím, že podle schválených zásad prodeje se novým vlastníkem stává družstvo, které musí ze zákona mít minimálně pět členů.

Chtěl bych předeslat, že vedení radnice rozhodlo

Podle zásad se dům prodá, pokud v domě hlasuje pro

o zaplacení úvěru Evropské investiční banky i za dal-

alespoň padesát procent oprávněných nájemců. Toto

ší domy (s počtem pět až devět bytů), než které byly

kritérium není nic nového, bylo stanoveno už v minu-

schváleny do privatizace. Důvod byl jasný, i menší ob-

lém volebním období.

-vk-
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Farmářské trhy startují

Krátce
Radnice rozdělí granty

Karlínské farmářské trhy budou pokračovat

formovala zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra

Radnice Prahy 8 vyhlásila pro letošní rok

i letos, občané se jich v okolí kostela sv. Cyrila

granty pro oblast volnočasových aktivit dětí

a Metoděje poprvé dočkají v sobotu 21. dubna.

„Chceme se ještě více zaměřit na kvalitu nabí-

a mládeže. Celkem mezi organizace rozdělí

Na své si opět přijdou velcí i malí návštěvníci, pro

zeného zboží, byť za cenu případné redukce po-

dva a půl milionu korun. Letos bude osmá

které bude v návaznosti na počasí připravován

čtu stánků. Trhovci tak budou nabízet pouze zboží

městská část rozdělovat granty již po čtvrté.

zábavný program.

Ludková.

nejvyšší kvality, které by zároveň mělo pocházet

„O finanční prostředky může požádat or-

Trhy ve stínu staletých platanů tradičně dopl-

ganizace, která své aktivity provozuje vý-

ní klidové zóny pro přátelské posezení s občer-

Trhy budou pokračovat v týdenních interva-

hradně na území osmého obvodu. S tím, že

stvením a malými kavárničkami a s koutkem pro

lech, každou sobotu, a to až do poloviny listo-

nemusí mít sídlo na území Prahy 8. Podmín-

děti. „Budou opět zpestřeny pravidelnými koutky

padu. Otevřený je prozatím jejich provoz během

kou žádosti je samozřejmě činnost určená

pro děti, novinkou budou akce pro dospělé,” in-

prázdnin, kdy je poptávka výrazně menší.

od prvovýrobců,” uvedla.

-hš-

pro děti a mládež,” uvedla zástupkyně starosty Praha 8 Vladimíra Ludková. Žadatel

Foto: verpa

nesmí být zřízen Hlavním městem Prahou,
Městskou částí Praha 8 ani ostatními městskými částmi a nesmí být ani jejich příspěvkovou nebo jinou organizací.
Podrobnosti o vyhlášených grantových
řízeních, včetně podmínek a žádostí, jsou
uveřejněny na Úřední desce Úřadu MČ Praha
8 i na internetových stránkách pod odkazem
Kultura a volný čas - Volnočasové granty.
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2012.
Rada osmé městské části schválila i vypsání grantového řízení v sociální oblasti,
a to za 1,1 milionu korun. „Grant je určen
žadatelům, kteří prokazatelně poskytují sociální služby občanům naší městské části,”
informovala Ludková. Podrobnosti o vyhlášeném grantovém řízení zájemci opět naleznou na úřední desce nebo na www.praha8.
cz (v sekci zdravotnictví a sociální služby).
Zájemci o sociální granty mohou žádat
do 20. dubna.

-hš-

Úřad se uzavře kvůli
svátkům a opravě trati
Kvůli státním svátkům a jednorázovým
opravám tramvajové trati mezi zastávkou
Stejskalova a Elsnicovým náměstím bude
30. dubna a 7. května Úřad Městské části
Praha 8 pro veřejnost uzavřen. Tramvaje mezi Palmovkou a Bulovkou nepojedou
od pátku 27. dubna 22. hodiny do úterý
1. května 18. hodiny a od pátku 4. května
22. hodiny do úterý 8. května 18. hodiny.
Dopravní podnik zřídí náhradní autobusovou dopravu.
Z důvodu nutné rekonstrukce trati je
od dubna do začátku června vyloučen provoz tramvají v Zenklově ulici mezi Stírkou
a Bulovkou, značná omezení se týkají i automobilové dopravy.

-red-

Radnice se chce na trzích zaměřit na kvalitu zboží i za cenu případného snížení počtu prodejců

Svěření parku pod plynojemem
je blíž, rada souhlasí se směnou
Osmá městská část je o krok blíž k cíli,

Pozemky, které leží mezi plynojemem

o který usiluje již několik let – získat pozemky

a Sokolovskou ulicí, jsou neudržované, hro-

v okolí Libeňského plynojemu do své správy.

madí se tam odpad, navíc jsou útočištěm

V současné době jsou ve vlastnictví Českých

pro bezdomovce a toxikomany. „Jsou ostu-

drah a občany k procházkám příliš nelákají.

dou Prahy 8,” řekl zástupce starosty Prahy

„Rada osmé městské části souhlasí se zá-

8 Ondřej Gros, který má ve své kompetenci

měrem pražského magistrátu, podle něhož

majetek. „Již několik let se snažíme dosáh-

by došlo ke směně několika různých pozemků

nout toho, aby na nás pozemky byly převe-

mezi Hlavním městem Prahou a Českými dra-

deny. Chceme je upravit, udělat tam park,

hami. Pro Prahu 8 by to znamenalo, že hlav-

aby toto místo konečně lákalo občany k od-

ní město získá pozemky, které nám následně

počinku. Navržený postup pro nás konečně

svěří do správy,” vysvětlil situaci starosta Pra-

znamená rozumné a reálné řešení,” dodal

hy 8 Jiří Janků.

místostarosta.

-hš-
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Zpravodajství
Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat se členy vedení radnice za ODS, můžete je vyhledat na Facebooku a zeptat se na vše,
co vás zajímá.

Nebo využijte e-mailů:

jiri.janku@praha8.cz
prostředí,

(bezpečnost,

informatika),

životní

vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní problematika) ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).
TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se
zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte
se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem
naší městské části. Kontaktovat nás můžete
na telefonu 222 805 138 (Michal Švarc) nebo
e-mailu: Michal.Svarc@praha8.cz.
Foto: verpa

Zastupitelé KSČM v Praze 8 mají pro občany tuto nabídku: Vytipujte největší problé-

Pohled na unikátní budovu Main Point Karlin ze Sokolovské ulice a na její atrium

Kancelářská budova vyhrála
v soutěži, je nejlepší na světě

my naší městské části, pokusíme se je spolu
s vámi řešit. Volejte 284 825 820, 283 840 612
nebo 723 914 602 - poradna pro bezradné.
E-mail:

info@nakorabe.cz.

Od

pondělka

do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.
Kancelářská budova Main Point Karlin uspěla

chu 22 tisíc metrů čtverečních, bude v ní praco-

v developerské a architektonické soutěži MIPIM

vat zhruba 1200 lidí. Při jejím vzniku byl kladen

ČSSD zve občany do svého sídla v Zen-

Awards v Cannes. Budova získala prvenství mezi

důraz hlavně na minimalizaci energetické nároč-

klově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvo-

více než stovkou projektů ze 47 zemí světa,

nosti i vlivu na životní prostředí. Unikátní systém

lenými v Praze 8. To se uskuteční 17. dubna

a stala se tak nejlepší administrativní stavbou

chlazení budovy říční vodou, intenzivní využívání

loňského roku. MIPIM je největším veletrhem

přírodního osvětlení a další technologie jsou vy-

nemovitostí a investičních příležitostí v Evropě.

bírány tak, aby nová centrála obdržela prestiž-

Účastník z ČR získal toto prestižní ocenění vůbec

ní certifikát LEED Zelené budovy. Originálně se

poprvé v historii.

řeší i vnitřní prostory - pracoviště budou kromě

a

15.

května

od

17

hodin.

Telefon:

721 029 892, e-mail: ovv.praha8@cssd.cz.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8
diskuzi o budoucnosti naší městské části. Vo-

Budovu, ve které bude sídlit nová centrála

komfortně vybavených zázemí včetně stravova-

skupiny Vienna Insurance Group ČR, do níž pat-

cího zařízení, odpočinkových prostor i kaváren

lejte, prosím, zastupitele Petra Vilguse (tel.:

ří pojišťovny Kooperativa a Česká podnikatelská

doplněna originálními prvky, jako je například

602 807 082, e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz,

pojišťovna, projektovala renomovaná architek-

galerie pro sbírku uměleckých děl Kooperativy.

tonická kancelář DaM, developerem pak byla

O komfortní větrání se stará moderní systém in-

společnost PSJ Invest

dukčních jednotek, které nevydávají žádný hluk.

Main Point Karlin nabízí pronajímatelnou plo-

„Budova je velmi elegantní, designově i technologicky moderní až nadčasová, ale přitom přesně

Co je Main Point Karlin

odpovídá svému účelu a uspokojí funkční potře-

Počet podlaží:

šéf Kooperativy Martin Diviš.

10 NP + 3PP

by našich společností a zaměstnanců,” prohlásil
Podle starosty osmého obvodu Jiřího Janků
má z každého úspěšného projektu prospěch celá

Kancelářská plocha:

lokalita. „Karlín ještě více ožije, příchod takto

Pracovní místa:
Parkovací místa v garážích:

1200
270

velkého zaměstnavatele jistě přispěje k rozvoji
podnikání, například ještě širší nabídce služeb,”
řekl starosta.

Sledujte naše zastupitele a zelené z Prahy 8
na Facebooku, následujte nás na Twitteru.
Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8
pořádá 25. dubna od 18 hodin setkání svých
zastupitelů a dalších představitelů s občany

Celková užitná plocha: 36 000 m2
22 000 m2

skype kontakt „vilgus”, twitter: @pvilgus).

-jf-

na téma privatizace bytů a o dalších otázkách
života v Praze 8. Uskuteční se v přízemí sídla
Úřadu MČ Praha 8 (bílého domu), ulice U Meteoru 6. Za Volbu pro Prahu 8 srdečně zve Václav Musílek.
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Doprava, pozvánky

Dopravní hřiště začíná
s ostrým provozem
Dopravní hřiště v areálu Základní školy Glowackého na bohnickém sídlišti zažije během

hami a dětské hřiště pro nejmenší. V provozu již
bude občerstvení, půjčovna kol a bruslí.

měsíce dubna ostrý start svého provozu. „Děti

Na hřišti se 25. dubna od 15 hodin pod zášti-

budou moci využívat k výuce nová kola a helmy,

tou místostarosty Švarce a radního pro školství

hřiště bude doplněno o některé estetické prvky,

Martina Roubíčka uskuteční zábavné dětské od-

jako jsou například makety benzínové pumpy,

poledne plné her, soutěží a hudby .

vlakového přejezdu či stanoviště taxi,” informo-

Plánovanou novinkou bude rovněž učebna

val místostarosta Prahy 8 a ředitel Servisního

dopravní výchovy, kde se počítá s interaktivní

střediska pro správu majetku MČ Praha 8 Michal

tabulí včetně hlasovacího zařízení. „To zpříjem-

Švarc.

ní teoretickou část dopravní výchovy pro naše

Podle něj se areál ještě během tohoto jara
obohatí o nové hřiště na pétanque s osmi drá-

školáky, kterou bude zajišťovat městská policie,”
řekl Roubíček.

-vk-

Přívoz z Podhoří
jezdí častěji
Mezi Podhořím v Bohnicích a Podbabou
v Praze 6 začaly od konce března pendlovat dva čluny. Nová posila podle mluvčího
společnosti ROPID Filipa Drápala zkracuje interval na nejvytíženějším pražském
přívozu, který dosud činil patnáct minut,
na sedm až osm minut.
V roce 2010 tento přívoz přepravil necelých 200 tisíc lidí, v loňském roce to už
bylo více než 323 tisíc pasažérů.
Využití této dopravy je atraktivní zejména pro spojení oblastí Prahy 6 a Troje pro
rekreační i běžné denní cesty. Na pravém
břehu navazují spoje linek 112 a 236, linka 236 zajišťuje spojení s Bohnicemi.
Nedaleko funguje i další přívoz spojující
Zámky a Sedlec. Jeho služeb loni využilo přes 67 tisíc lidí, meziročně o 17 tisíc
více. Spojení je výhodné pro dopravu

Foto: verpa
Zástupce starosty Michal Švarc (vlevo) a ředitel ZŠ Glowackého Miroslav Koranda si prohlížejí
dosud nevyužité prostranství, na kterém by mělo vzniknout hřiště na pétanque

na jízdním kole, kdy lze cestu z Bohnic
do Suchdola uskutečnit za méně než dvacet minut.

-jf-
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

DUBEN - ČERVEN 2012

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Jirsíkova – Malého
29. 5.

U Slovanky – Dolejškova
2. 5., 6. 6.

Trojská - Nad Trojou
19. 4., 24. 5., 28. 6.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
17. 4., 5. 6.

Štěpničná (parkoviště)
9. 5., 13. 6.

Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
26. 4., 31. 5.

Pobřežní – U Nádražní lávky
24. 4., 12. 6.
Pernerova – Šaldova
15. 5., 19. 6.
Pobřežní – Thámova
22. 5., 26. 6.
Petra Slezáka – Urxova
29. 5.
Pernerova – Sovova
17. 4., 5. 6.
U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
24. 4., 12. 6.
Kotlaska (u mateřské školy)
15. 5., 19. 6.
Nekvasilova ( parkoviště za TJ)
22. 5., 26. 6.
Pivovarnická (proti domu č. 15)
29. 5.
Na Vartě
17. 4., 5. 6.
Kašparovo náměstí
24. 4., 12. 6.
Pod Labuťkou – Prosecká
15. 5., 19. 6.
Kandertova - Lindnerova
22. 5., 26. 6.
Nad Rokoskou – Kubišova
29. 5.
Na Truhlářce (parkoviště)
17. 4., 5. 6.
Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
24. 4., 12. 6.
Ke Stírce - Na Stírce
15. 5., 19. 6.
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
22. 5., 26. 6.

Davídkova – Taussigova
(parkoviště)
11. 4., 16. 5., 20. 6.
Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
18. 4., 23. 5., 27. 6.
Roudnická (za Bešťákovou)
25. 4., 30. 5.
Modřínová – Javorová
2. 5., 6. 6.
Kubíkova – (u DD)
9. 5., 13. 6.
Havránkova – Šimůnkova
11. 4., 16. 5., 20. 6.
Šimůnkova
(slepý konec)
18. 4., 23. 5., 27. 6.
Janečkova
25. 4., 30. 5.
Hlaváčova
(parkoviště)
2. 5., 6. 6.
Burešova
9. 5., 13. 6.

Písečná – Na Šutce
3. 5., 7. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
10. 5., 14. 6.
Třeboradická - Košťálkova
12. 4., 17. 5., 21. 6.
Havlínova – Pohnertova
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Libišská (parkoviště)
26. 4., 31. 5.
Podhajská pole
(parkoviště)
3. 5., 7. 6.
Gdaňská - Toruňská
10. 5., 14. 6.
Hnězdenská - Olštýnská
12. 4., 17. 5., 21. 6.
Mazurská
(u trafostanice)
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Řešovská - Zelenohorská
26. 4., 31. 5.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
10. 4., 29. 5.
Stejskalova - U Rokytky
17. 4., 5. 6.
Pekařova - Jestřebická
24. 4., 12. 6.
Valčíkova - Na Truhlářce
15. 5., 19. 6.
K Haltýři – Velká skála
22. 5., 26. 6.
Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
2. 5., 6. 6.
Batličkova
9. 5., 13. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
11. 4., 16. 5., 20. 6.
Braunerova – Konšelská
18. 4., 23. 5., 27. 6.
V Zámcích (u domu 51/64)
25. 4., 30. 5.
Nad Rokoskou – Na Úbočí
11. 4., 9. 5., 6. 6.
Nad Popelářkou
18. 4., 16. 5., 13. 6.

Kurkova (parkoviště)
11. 4., 16. 5., 20. 6.

Zhořelecká – Nad Pentlovkou
(parkoviště)
3. 5., 7. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
18. 4., 23. 5., 27. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
10. 5., 14. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
25. 4., 30. 5.

Dolákova – Hackerova - Kusého
12. 4., 17. 5., 21. 6.

Na Pecích – Chaberská
2. 5., 6. 6.

K Mlýnu – Chorušická
19. 4., 24. 5., 28. 6.

Služská – Přemyšlenská
9. 5., 13. 6.

Mlazická
26. 4., 31. 5.

V Mezihoří (u plynojemu)
11. 4., 16. 5., 20. 6.

Fořtova – Do Údolí
3. 5., 7. 6.

Lindavská
3. 5., 7. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
18. 4., 23. 5., 27. 6.

Korycanská – K Ládví
10. 5., 14. 6.

U Pekařky
10. 5., 14. 6.

Uzavřená
25. 4., 30. 5.

Petra Bezruče - U Pískovny
12. 4., 17. 5., 21. 6.

Chaberská – Líbeznická
12. 4., 17. 5., 21. 6.

Křivenická – Čimická
25. 4., 23. 5., 20. 6.
Ratibořská – Radomská
(parkoviště)
2. 5., 30. 5., 27. 6.
Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
19. 4., 24. 5., 28. 6.
Drahorádova
26. 4., 31. 5.

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

Botanická zahrada opět nabízí vstup zdarma
Obyvatelé Prahy 8, kteří bydlí v blízkosti Bo-

8 Jiřím Janků. „Chtěl bych poděkovat magistrátu

la již na Pivoňkové louce. K poležení bude i letos

tanické zahrady, budou mít opět možnost na-

a vedení Botanické zahrady za postoj, který nám

možné zapůjčit si u stánku s občerstvením také

vštěvovat venkovní expozice zdarma. Od pátku

umožní představit a zpřístupnit areál pro široké

piknikovou deku.

13. dubna si lidé mající trvalé bydliště uvede-

spektrum veřejnosti naší městské části,” uvedl

né na seznamu ulic (více na www.praha8.cz,

Janků.

Zvláště pro děti populární pískoviště a šiškoviště a zvukové objekty kolem doplnilo pítko

sekce Měsíčník Osmička – srpen 2011) mohou

Vedení zahrady zájemcům doporučuje, aby si

po předložení občanského průkazu vyzvednou

permanentku nechali nahrát na opencard nebo

Na všech pokladnách Venkovní expozice je

tpermanentky na pokladně SEVER. Jejich plat-

investovali sto korun do plastové čipové karty.

možné od 1. dubna zapůjčit si sluchátka a za-

s pitnou vodou.

Papírová permanentka se při častém používání

poslouchat se na dřevěných sloupcích diskrét-

Podle ředitelky Botanické zahrady Věry Bi-

snadno poškodí. Nahrání permanentky na open-

ního navigačního systému do zajímavostí o jed-

dlové zůstávají v platnosti permanentky, které

card nebo plastovou čipovou kartu je uživatelsky

notlivých rostlinách. Tento systém obsahuje

si lidé vyzvedli loni. „Doporučuji, aby si občané

mnohem příjemnější.

60 sloupků rozmístěných po celé zahradě.

nost je do konce letošního roku.

pro nové volné vstupenky přišli až po skončení

Trojská zahrada přináší i letos mnoho zajíma-

„Chtěla bych upozornit, že botanická zahrada

platnosti těch starých,” řekla. Permanentku pro

vých novinek. V severní části Venkovní expozice

není výběhem pro volně pobíhající psy. Prosíme

volný vstup si v loňském roce vyzvedlo skoro

je to především rekonstruované jezero s masív-

návštěvníky, aby respektovali, že pejsci do ven-

šest tisíc lidí.

ním dřevěným molem, kam se již nyní stahují

kovní expozice mohou pouze na vodítku. Nikdo

Tento vstřícný krok je výsledkem vzájemné

stovky ropuch a skokanů, aby zde nakladli svá

nechceme, aby kvůli několika neukázněným je-

dohody mezi Magistrátem Hlavního města Prahy,

vajíčka. Louka nad jezerem bude letos doplněna

dincům byl vydán zákaz vstupu pejsků do bota-

ředitelkou Botanické zahrady a starostou Prahy

o množství lehátek, tato novinka se loni osvědči-

nické zahrady,” dodala Bidlová.

-jf-

V Sokolovské ulici vznikne in-line dráha
Radnice Prahy 8 připravuje zřízení in-line dráhy, která bude umístěna v nevyužívané části Sokolovské ulice.
Pokud nenastanou komplikace, mohl by být provoz zahájen ještě na jaře.
Poté, co byla část ulice pro
motorová

vozidla

uzavřena,

a po odklonění dopravy do Pobřežní ulice se tam s návratem
provozu již nepočítá, řešila radnice Prahy 8, jak vozovku využít.
„Chtěli jsme najít nějaké využití,
které by bylo místním lidem přínosem. Možnost, jak tam trávit
volný čas. Je tam nevyužitý kvalitní povrch vozovky, takže provoz in-line dráhy se přímo nabízel. Na in-line dráze je nejdražší
postavit samotnou dráhu, takže
největší investice nám odpadla.
Radnice teď zainvestuje pouze
do bezpečného oddělení sportujících od tramvajové trati a do některých doplňků,” sdělil starosta
Foto: verpa

Prahy 8 Jiří Janků.
In-line dráha, umístěná mezi
ulicí Za Invalidovnou a Kaizlový-

Část Sokolovské ulice vedle zrevitalizovaného parku u Invalidovny již delší dobu neslouží motoristům.
Za několik týdnů by se tam již měli prohánět milovníci in-line bruslení

mi sady, bude mít délku okruhu
přes

Doplněná

o počtu spálených kalorií či mě-

která řeší zejména bezpečnostní

bychom zde teoreticky mohli za-

bude o další atraktivní prvky,

půl

ření rychlosti. „Nyní se musí do-

prvky, a musí proběhnout výbě-

hájit ještě na jaře,” dodává sta-

jako

končit projektová dokumentace,

rové řízení na dodavatele. Provoz

rosta.

jsou

kilometru.
značky

informující

-hš-

Osmička

12

DUBEN 2012

měsíčník Městské části Praha 8
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Blokové čistění komunikací MČ Praha 8 v roce 2012
Blok:
1
Termín čistění:
26. 10.
Pobřežní (Ke Štvanici - U Nádr.
Lávky)
Sokolovská (Ke Štvanici - U Nádr.
lávky)
Za Poříčskou bránou
Křižíkova (Ke Štvanici - Peckova)
Pernerova (Prvního pluku - Peckova)
U Nádražní Lávky
Vítkova
Jirsíkova
Prvního pluku
Malého
Peckova
Karlínské nám.(západní část)+parkoviště
Blok:
2
Termín čistění:
25. 10.
Pobřežní(U Nádr. lávky-Šaldova)
Sokolovská (U Nádr. lávky-Šaldova)
Křižíkova (Karl. nám. - Šaldova)
Pernerova (Peckova - Šaldova)
Karlínské nám. (východní část)
Kollárova
Thámova
Šaldova
Blok:
3
Termín čistění:
24. 10.
Křižíkova (Šaldova -Hybešova)
Pernerova (Šaldova - U Invalidovny)
Kaizlovy sady
Lyčkovo nám.
Na Špitálsku
Korybutova
U Invalidovny
Hybešova
Na Střelnici
Sovova
Kubova
Petra Slezáka
Urxova
Březinova
Blok:
4
Termín čistění:
23. 10.
Na Kopečku
U Sluncové
U Sluncové ( parkoviště )
Molákova
Nekvasilova
K Olympiku
Za Invalidovnou
Blok:
Termíny čistění:
Na Žertvách
Novákových
U Balabenky
Heydukova
Palmovka
Vacínova
Turnovská

5
11. 4.
19. 10.

U Pošty
V Mezihoří
Blok:
Termíny čistění:

6
12. 4.
17. 10.

Andrštova
Bednářská
Horovo nám.
Chocholouškova
Kotlaska
Ludmilina
Na Hrázi
Na Rokytce
Náměstí dr.Holého
Na Žertvách - parkoviště
Pivovarnická
Ronkova
Stejskalova
Světova
U Libeňského pivovaru
U Synagogy
Pod Kotlaskou
Pod Hájkem
Koželužská
Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:
7
17. 4.
18. 10.

Budínova
Chlumčanského
Na Korábě
Krejčího
Kašparovo náměstí
Nad Košinkou
Konšelská
Ve Vrchu
Braunerova
Podlipného
Kandertova
Lindnerova
Blok:
Termíny čistění:

8
18. 4.
16. 10.

Střížkovská
Na Vartě
Františka Kadlece
V Zahradách
Pod Čertovou Skálou
Na Dědince
Na Sypkém
Srbova
NN2898(U Pekařky-Františka
Kadlece)
Hejtmánkova
Pod Bání
Soví Vršek
U Pekařky
Na Šedivé
Kundratka
Karla Hlaváčka
Pod Labuťkou
Blok:
Termíny čistění:

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

9
19. 4.
12. 10.

10
20. 4.
11. 10.

Písečná
Vzestupná
Blok:
Termíny čistění:

13
5. 6.
10. 10.

Klíčanská
Třeboradická
Přemyšlenská(Třeborad.-Horňátecká)
Služská
Benákova
Velenská
Paláskova
Košťálkova
Hovorčovická (Mirovická-Třeboradická)
Havlínova (Mirovická-Třeboradická)
Bašťská
Na Přesypu (Bašťská-Čimická)
Trousilova
Blok:
Termíny čistění:

14
6. 6.
9. 10.

Nad Rokoskou
Na Úbočí
V Podvrší
Pomezní
Kubišova(S.K.Neum.-V Holešovičkách)
Valčíkova
Gabčíkova
Na Truhlářce
U Hercovky
Pátkova(Povltavská-NN5269)

Luhovská
Chotovická
Libišská
Mirovická
Neratovická
Pohnertova
Bergerova
Balabánova
Zlonínská
Havlínova (Mirovická-Neratovická)
Hovorčovická (od Mirovické
po otočku)

Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

11
24. 4.
5. 10.
Kubišova(U Vlach.-S.K.Neum.)
Pod Vlachovkou
U Vlachovky
S.K. Neumanna
Nad Hercovkou
Na Dlážděnce ( Trojská-Nad Popelářkou)
Květinářská
Přádova
Pod Dlážděnkou
Trojská
(po ul. Nad Kazankou)
Nad Popelářkou
Nad Strání (Nad Popelářkou-Na
Dlážděnce)
Blok:
Termíny čistění:
K Sadu
Na Šutce
Pod Kynclovkou
U Dětského domova
Uzavřená
Pod Přesypem
Na Přesypu

12
25. 4.
4. 10.

15
26. 4.
3. 10.

Poznaňská
Vratislavská
parkoviště u Vratislavské(NN4928,NN3240)
Štětínská
Toruňská
Gdaňská
Sopotská
Opolská
Bydhošťská
Podhajská pole
parkoviště u Podh.polí
parkoviště u Čimické
Lindavská
Bukolská
parkoviště u Bukolské(NN3236)
Blok:
Termíny čistění:
Těšínská
Krosenská
Sosnovecká
Glowackého
Olštýnská
Notečská

16
7. 6.
2. 10.
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Lublinská
Dunajecká
Lešenská
Hnězdenská + parkoviště
Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

17
27. 4.
27. 9.

U Pentlovky
Krynická
Pomořanská
Mazovská
U Polikliniky
Mazurská
Blok:
Termíny čistění:
Řešovská
Zelenohorská
Košalinská
Radomská
Ratibořská
Svídnická
Blok:
Termíny čistění:

19
13. 6.
26. 9.

Kusého
Dolákova
(Feřtekova-Cafourkova)
Hackerova včetně park.
Hanouškova
Feřtekova
Eledrova
NN3589
(parkoviště u Feřtekova)
Blok:
Termíny čistění:

Chvatěrubská
Přívorská
Na Hranicích
Skálova
Pekařova
Pod Čimickým Hájem
Pešinova
Hanzlíkova
Kočova
Minická
Jestřebická
Nedomická
Okořská (jižní část)
Rousovická
Řepínská (část)
Vraňanská

23
14. 6.
31. 8.

K Mlýnu
Větrná
K Větrolamu
Chlumínská
Vidovická
Mikovická
Zlončinská
Chorušická
Vidimská
Vehlovická
Byšická
Drahanská
Turská

Blok:
Termíny čistění:

25
10. 5.
28. 8.

U Pískovny
Větrušická
Petra Bezruče
Klecanská
Veltěžská
Mašínova
Na Ládví
Máslovická
Vodochodská
Kaňkovského
Šiškova
21
3. 5.
4. 9.

Blok:
Termíny čistění:

26
15. 6.
21. 8.
Vršní (Pod sídlištěm- Horňátecká)
Chaberská
Předbořská
Sedlecká
Líbeznická (Vršní - Klapkova) 11.4.
Přemyšlenská (Horňátecká - Klapkova) 15. 10.
Bořanovická (Vršní - Klapkova)
Březiněveská (slepý konec - Klapkova)
Na Pecích
Blok:
Termíny čistění:

28
19. 6.
22. 8.

Bojasova
Slancova
Burešova
Famfulíkova
Kurkova
Kyselova
Rajmonova
Hrubého
Opálkova

24
9. 5.
29. 8.
Žalovská (Drahanská - Čimická )
Na Zámkách
K Rybníku
Strážnická
Libčická
Tišická

20
2. 5.
7. 9.

Líbeznická (Klapkova - Pakoměřická)
Přemyšlenská (Klapkova - Čumpelíkova)
Bořanovická (Klapkova - Čumpelíkova)
Březiněveská (Klapkova - Čumpelíkova)
Štíbrova
Pakoměřická + park.
Zdibská
Náhorní
U Školské zahrady
U Měšťanských škol
Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

U Velké Skály
Kostřínská
Před Ústavem
V Nových Bohnicích
Na Bendovce
U Pazderek
K Farkám
Nad Pentlovkou
Cafourkova včetně park.
Hlivická
Katovická
Blok:
Termíny čistění:

Na Průhonu
Fořtova
Brandýská
Libeňská
Okořská (K Ládví- Na průhonu)
Ke Hřišti
Do Údolí
Korycanská
Blok:
Termíny čistění:

18
12. 6.
25. 9.

22
4. 5.
5. 9.

27
11. 5.
6. 9.

Blok:
Termíny čistění:

29
20. 6.
24. 8.

30
15. 5.
30. 8.

Dolejškova
Batličkova + parkoviště
U Slovanky
Na Slovance (Na Kopanině - Davídkova)
Pod Vodárenskou věží
Nad Novou Libní (Davídkova-NN3245)
Ryzlinkova
Na Kopanině
Koláčkova
Nad Mazankou
Za Vodárnou (Na Slovance - Pod
Vod. věží)
Společná (Na Slovance - Pod Vod.
věží)
Nad Okrouhlíkem
Blok:
Termíny čistění:

Blok:
Termíny čistění:

31
16. 5.
17. 8.
Na Slovance (Davídkova - Bedřichovská)
Na Malém klínu
Klínová
Bedřichovská
Na Štěpnici
Za vodárnou (Na Malém klínu Na Slovance)

32
17. 5.
23. 8.

Akátová
Březová
Javorová
Jedlová
Kaštanová
Modřínová
Ořechová
Učitelská
K Ovčínu
Pod Hvězdárnou
Kubíkova
Na Rozvodí
parkoviště při Ďáblické
Blok:
Termíny čištění:

Hlaváčova + parkoviště
Taussigova
Tanvaldská (Taussigova-Střekovská)
Za Střelnicí
Binarova
Davídkova (slepá u Taussigovy)
parkoviště u ul. Davídkovy
Střekovská(Tanvaldská-Střelničná)
Blok:
Termíny čistění:

Pod Vlastním krovem
Společná (Na Malém klínu Na Slovance)
Na Dílcích
Štěpničná

33
21. 6.
16. 8.

Jelínkova
Formánkova
Janečkova
Havránkova
Šimůnkova
slepé úseky u Šimůnkovy
Blok:
Termíny čistění:

34
22. 6.
15. 8.

Bešťákova
Bínova
Drahorádova
Černého
Česákova
Roudnická
Červenkova + parkoviště
NN3243 (Ďáblická-Bešťákova)
Blok:
Termíny čistění:

35
18. 5.
9. 8.

Velká Skála
Vřesová
K Haltýři (Vřesová-Nad Vavrouškou)
Nad Vavrouškou (Velká Skála-Vřesová)
Blok:
Termíny čistění:

36
26. 6.
10. 8.
Tanvaldská (Střekovská-Chabařovická)
Chabařovická
Třebenická
Frýdlantská + parkoviště
Sebuzínská
Střekovská (Tanvaldská-Chabařovická)
Blok:
Termíny čistění:

37
27. 6.
14. 8.

Křivenická
Ouholická
Mlazická
Žalovská (Čimická - Ouholická)
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Bezpečnost

ZÁPISNÍK POLICISTY
Kradla hned po ránu

S nožem přepadl bar

Pracovník ostrahy v prodejně

Do herna baru v ulici Thámova

potravin v ulici U Libeňského pivo-

přišel 31. března večer muž, který

varu si 28. března v sedm hodin

požádal obsluhu herny, zda může

ráno povšiml ženy, která si vklá-

použít jejich toalety k vykonání po-

dala různé zboží do své kabelky

třeby. Na toaletě si muž na hlavu na-

a následně prošla pokladnami bez

sadil pletenou čepici s otvory pro oči,

zaplacení. Tam byla zaměstnan-

na ruce kožené rukavice a do ruky si

cem ostrahy zadržena a následně

vzal nůž. Z toalet šel přímo k ba-

předána přivolané hlídce policie.

rovému pultu, kde pod pohrůžkou

33letá žena odcizila zboží v hodno-

nože vyžadoval vydání hotovosti.

tě 1522 korun. Na MOP Libeň bylo

Obsluha herny mu z obavy o svůj

následně zjištěno, že žena byla

život vydala částku skoro 14 tisíc

již za takový skutek v posledních

korun do batohu, který pachatel ob-

třech letech odsouzena, čímž byla

sluze podal. Muž následně obsluhu

důvodně podezřelá z přečinu krá-

zavřel do místnosti za barem, dále

deže dle § 205 odst. 2 tr. zákoní-

odcizil dvě láhve alkoholu a svazek

ku. Případ byl zpracován ve zkrá-

klíčů, pak utekl. Ne však daleko, ne-

ceném přípravném řízení. Zboží

boť za čtvrt hodiny byl zadržen po-

bylo bez poškození vráceno zpět

licejní pohotovostní motorizovanou

do prodejny.

jednotkou i se svým lupem. Komisař
2. oddělení obecné kriminality Služ-

„Matka” vyhnala své
malé děti na ulici

by kriminální policie a vyšetřování
zahájil trestní stíhání 40letého muže

Téhož dne několik minut po od-

slovenské národnosti pro zločin lou-

jezdu hlídky opět zavolal pracovník

peže, za který pachateli hrozí trest

ostrahy prodejny potravin v ulici

odnětí svobody v rozmezí dvou až

U Libeňského pivovaru s tím, že se

deseti let. (viz fota)

v ní pohybují tři nezletilé děti bez
doprovodu rodičů. Hlídka na místě

I přes zákaz řídil

zjistila, že se v prodejně nacházejí

V Primátorské ulici policisté 20.

dva kluci a jedna holčička ve věku

března dopoledne kontrolovali osob-

4, 3 a 2 roky. Děti tvrdily, že jim

ní motorového vozidlo Mazda 626,

jejich máma řekla, ať vypadnou

které řídil 46letý muž. Hlídka na mís-

z domu a pak šla spát. Děti se roz-

tě zjistila, že muž má příslušným

hodly jít do obchodu, kde si do taš-

soudem uložen trest zákazu činnosti

ky dávaly různé sladkosti. Protože

spočívající v zákazu řízení motoro-

si nepamatovaly, kde bydlí, byly

vých vozidel všeho druhu na dobu

odvezeny na MOP Libeň. Tam byla

20 měsíců. Dále zjistila, že muž je

kontaktována

vyhlášen v celostátním pátrání, ne-

pracovnice

sociál-

ního odboru Městské části Praha

boť jiný soud na něj vydal příkaz

8, která se neprodleně dostavila

k zatčení. Po provedení zkráceného

na MOP Libeň a dětem poskytla po-

přípravného řízení ve věci maře-

třebnou péči.

ní výkonu úředního rozhodnutí byl

Díky místní znalosti pracovnice

muž převezen k příslušnému soudci,

sociálního odboru byla matka dětí

který příkaz k zatčení vydal. Po krát-

zjištěna a neprodleně vyrozumě-

kém jednání soud vzal muže do vaz-

na, aby si děti na policejní stanici

by a byl umístěn do vazební věznice

převzala. Případem se bude dále

Pankrác.

zabývat sociální odbor MČ Praha 8.

npor. Zdeněk Pohunek,

zástupce vedoucího MOP Libeň
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HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Jak se správně zachovat
v případě požáru

Požáry patří z hlediska četnosti výskytu mimořádných událostí ke každodenním jevům
našeho života. Pražští hasiči řeší ročně kolem
2500 požárů. Z hlediska příčin jejich vzniku jde
o technické závady, nedbalost, požáry úmyslně
založené a požáry od komínových těles a topidel.
V našem dnešním článku se zastavíme u druhé
nejpočetnější skupiny požárů, a to požárů z nedbalosti, připomeneme si zásady chování občanů
v případě požáru v bytě či v domě a dotkneme
se také otázky únikových cest.
Ze zkušeností vyšetřovatelů vyplývá, že mezi
konkrétní nejčastější příčiny vzniku požárů z nedbalosti patří nedodržování bezpečnostních pravidel při vaření, žehlení (zapnuté spotřebiče bez
dozoru), kouření (usínání s cigaretou, vysypávání popelníků s doutnajícími nedopalky, doplňování paliva se zapálenou cigaretou aj.), proudové
přetížení prodlužovacího kabelu (součet příkonu
všech připojených spotřebičů přesahuje povolený limit uvedený na prodlužovacím kabelu),
hořící svíčky ponechané bez dozoru (adventní

● zavřete v bytě či domě hlavní přívod plynu

věnce, vánoční stromky, dekorativní a vonné

a elektřiny.

svíčky), sušení prádla na topidlech. Také aktivity
dětí bez dozoru dospělých

končí často vznikem

požáru. Přesto, že zákon č. 133/1985 Sb., o po-

V situaci, kdy máme možnost hořící objekt
včas opustit, využijeme únikové cesty.

žární ochraně výslovně zakazuje vypalování po-

Zde připomínáme právnickým a podnikajícím

rostů, jde o stále se opakující jev. Připomeňme si

fyzickým osobám povinnost zřetelně označit

v této souvislosti jednu ze základních povinností,

na únikových cestách únikové východy, evakuač-

které zmíněný zákon občanům ukládá: „Fyzická

ní výtahy a směry úniku osob. Aby nebyla ome-

osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo

zena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné

mokrou látkou (dekou, prostěradlem, oblečením

ke vzniku požáru, zejména při používání tepel-

práce, musí být únikové cesty a

apod.) nebo lepicí páskou

ných elektrických, plynových a jiných spotřebičů

prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou

● je-li to možné, upozorněte na sebe voláním

a komínů, při skladování a používání hořlavých

jejich součástí, trvale volně průchodné.

„hoří” u pootevřeného okna, a to i v případě, že

komunikační

jste již volali hasiče; do okna vyvěste prostěra-

nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci
s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdro-

Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící bu-

dlo, ručník nebo část oděvu, které na vás budou

jem zapálení”.

dovy/místnosti:

hasiče upozorňovat i v situaci, kdy jste ztratili

Z uvedeného vyplývá, že o naplnění této ka-

● chraňte si dýchací orgány – nejlépe navlhče-

hlas nebo vědomí

pitoly požárů rozhoduje pouze naše zodpovědné,

nou látkou (kapesník, ručník, šátek, šála, jiný

● v žádném případě se neschovávejte do skříní

případně nezodpovědné chování.

kus oděvu apod.)

nebo pod postel, hasiči by vás nemuseli nalézt.

● držte se při zemi (pohyb v pokleku na kolenou)
Také jste se mnohokrát v životě domnívali,

A jak se zachovat v případě, že k požáru

● kouř stoupá vzhůru

opravdu dojde?

● pohybujte se podél zdí (zeď vás vždy dovede

že příběh, který jste zhlédli či vyslechli, se vás

● neprodleně volejte linku 150 nebo 112

ke dveřím či oknu)

netýká, a přece vás život

● snažte se varovat spolubydlící a sousedy vo-

● neotvírejte dveře od místnosti, ve které se na-

ku? V případě požáru tomu nemusí být jinak,

láním „hoří”, boucháním na zeď nebo ústřední

cházíte, jsou-li klika nebo samotné dveře na do-

a proto nezapomeňte, že štěstí přeje připrave-

topení

tek horké, a práh dveří se snažte utěsnit nejlépe

ným.

přesvědčil o opa-

-obok-
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Jakým způsobem by se mohla zlepšit
Nejezděte auty, běžte v klidu na zahrádku a dejte si jedno
Na rovinu říkám, že jsem trochu zmaten
z položené otázky. Jedná se o dopravní obslužnost z pohledu městské hromadné dopravy, individuální automobilové dopravy či nějaké alternativní dopravy?
MHD. Osmičku protínají dvě linky metra
a mnoho tramvajových a autobusových linek.
Buďme za to rádi. V Praze existují městské
části, které tuto výsadu nemají. Pamatuji
doby, kdy jsem jezdil z bohnického sídliště
přecpaným Ikarusem (pro mladší a zapomnětlivé: autobus maďarské výroby, ve kterém v zimě byla zima a v létě vedro, vypouštějící oblaka černého dýmu) téměř půl hodiny
na Nádraží Holešovice (pro mladší a zapomnětlivé: dříve Fučíkova). Proto si dovoluji
tvrdit, že síť MHD je v Praze 8 nyní kvalitní
a dostatečná. Samozřejmě se musíme bránit
nápadům typu zrušit linku 152 na čimické síd-

Tomáš Mrázek
zastupitel MČ Praha 8
za ODS
liště o víkendech, se kterým ve svých plánech
pracuje organizátor pražské dopravy ROPID.
To je prostě nesmysl!
Automobilová doprava. Praha 8 trpí neexistencí Pražského okruhu okolo naší městské
části. Jiná cesta, jak se zbavit tranzitní dopravy, než okruh dostavět, neexistuje. Jednak
kvůli liknavosti státu, který je za výstavbu
Pražského okruhu zodpovědný. Jednak kvůli

obstrukcím rádoby zastánců životního prostředí a některých politiků, kteří nevidí dále
než za hranici svého volebního okrsku, bohužel ulicemi osmičky projíždějí zbytečně denně
desítky tisíc automobilů. Rozhořčení lidí například z Holešoviček se nedivím a z postoje
údajně zelených iniciativ je mi smutno. Jedinou šanci je zvýšit tlak na stát, aby okruh
dostavěl, a také odolat tlaku aktivistů, kteří to
s námi myslí tak dobře…
Alternativní doprava. Kdo má chuť a fyzické schopnosti, ať jezdí do práce na kole.
Stále rozvíjející se síť cyklostezek a cyklotras
tomu jistě napomáhá. Ostatní mohou využít
MHD a nebudou tak popojíždět ve svých plechových miláčcích v kolonách se Středočechy.
A třeba si pak s klidem dají při cestě domů
jedno či dvě na zahrádce.
Přeji Vám krásné jaro.

Obslužnost by se dala radikálně změnit vybudováním obchvatu
Dopravní obslužnost je vždy dána infrastrukturou
stávající, anebo naopak chybějící. Praha 8, jeden
z největších celků Prahy, jako chybějící nejvíce pociťuje absenci obchvatu města. Pokud by byl funkční,
dala by se radikálně změnit dopravní obslužnost Kobylis, Libně i Karlína.
Například by zde mohla vniknout zóna vozidel
do šesti tun, došlo by k velkému uklidnění a ozdravení těchto částí města. Těžká doprava by využívala okruh a do města by vůbec nebyla vpuštěna.
Dále se bude muset vyřešit dopravní obslužnost
Bohnic a Čimic, neboť při absenci stanice metra
v Bohnicích, což považuji za fatální chybu, je jasné,
že se obyvatelé ze stanice Kobylisy musí přepravit
do svých domovů. Otázka je jak. Kouřícími autobusy, tramvajemi, trolejbusy nebo busy na alternativní
pohon? Je třeba si uvědomit, že denně Čimickou ulicí projedou stovky spojů, které životnímu prostředí

Luděk Hoznauer
předseda Volby
pro Prahu 8
určitě neprospívají. Tramvaj je na otevřené ploše
velice hlučná, ale je to řešení. Mně se jeví nejideálnější trolejbus, linka by nebyla dlouhá a dopravně
by nároky pokryla. Trolejbus je bezhlučný a nevylučuje žádné zplodiny. Stavění trasy by bylo velice
drahé, ale k lidem a prostředí šetrné.
Domnívám se, že by bylo dobré udělat v Karlíně

a na Invalidovně placené parkovací zóny, a to z několika důvodů. Město jako celek nemůže fungovat
tak, že někde zóny jsou a někde ne, to je špatně.
Buďto všude nebo nikde, jinak to nefunguje. Dále
v Karlíně jsou tři stanice metra a je to luxusní místo pro parkování. Bylo zjištěno, že během dne zde
parkuje až 70 procent aut, jejichž majitelé v Karlíně
ani nepracují ani nepodnikají a také by to přispělo k uklidnění situace. Pochopitelně velkou otázkou
je cena rezidenčních karet a karet pro podnikatele. I při vší kritice Městský okruh s tunelem Blanka
Praze 8 pomůže také zklidnit dopravu, ale pravdou
zůstává, že je pro Prahu 8 alfou a omegou obchvat
města, který bohužel spí a spí.
Je proto na nás občanech, abychom ho spát nenechali a otevírali velice často toto téma ve vhodných chvílích a dávali najevo, že s touto situací vůbec nejsme spokojeni.

Dopravě pomůže například i více ohleduplnosti
směrky, atd.). To málo peněz, které máme k dis-

Odpověď na položenou otázku je jednoduchá,
když je k dispozici 10 miliard eur. Odpověď na po-

pozici, bych směřoval do údržby a odstraňování

loženou otázku je složitá, když je k dispozici 100

vytypovaných úzkých míst.

tisíc korun. Protože, obrazně řečeno, máme k dis-

Osvěta – považuji ji za velmi důležitou. Mnoha

pozici jen 100 tisíc korun, tak nemůžeme spoléhat

lidem chybí ohleduplnost. Vjedou do křižovatky

Cyril Čapka

na velké investice typu tunel od mostu Barikádníků
za hranice města. Musíme namáhat mozkové závity

zastupitel MČ Praha 8
za KSČM

a řídit se příslovím „za málo peněz hodně muziky”.
Jak bych postupoval? Soustředil bych se na tři
slova optimalizace, reorganizace, osvěta.
Optimalizace – udělal bych podrobný prů-

vání a vytypovala úzká místa z hlediska dopravy
na naší městské části..

i když nemohou pokračovat dál a doprava stojí,
parkují, jak jim to vyjde na první pokus a nevadí
jim, že zaberou dvě, někdy i tři parkovací místa.
Každý by určitě našel další příklady. Propagujme
ohleduplný a plynulý způsob jízdy. Parkujme tak,
abychom zabrali pouze jedno místo. Nastupujme

zkum se zapojením co největšího počtu obyvatel

Reorganizace – upravil bych na základě stu-

a vystupujme tak, abychom si navzájem nepře-

naší městské části a těch, kteří k nám dojíždějí,

die intervaly a trasy linek MHD, popřípadě zřídil

káželi. Pokud bude rozsáhlý průzkum, zapojme

kdo, odkud, kam, jak a kdy jezdí. Výsledky prů-

nové linky. Dále bych upravil intervaly semaforů

se do něho a dejme pravdivé údaje.

zkumu bych nechal zpracovat do studie, která by

na křižovatkách, popřípadě upravil dopravní zna-

navrhla změny v MHD, silniční dopravě, parko-

čení (změny hlavních a vedlejších silnic, jedno-

Na závěr. Všechny dobré nápady jsou vítány.
Nejsme geniální, Víc hlav, víc rozumu.
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dopravní obslužnost v osmém obvodě?
V oblasti dopravy není snadných řešení
Je zcela nepochybné, že automobilový průmysl
vykazuje daleko větší dynamiku, než rozvoj a modernizace městských prostorů. Jednou z možností
je zklidňování, tzv. rozklad dopravy, a vytváření
zklidněných pobytových ulic. Ne vždy je to však
řešení ideální, a ne vždy je všem příjemné.
Dopady individuální dopravy, včetně zlepšení
dopravní obslužnosti lze omezit pomocí měkkých
a tvrdých opatření. Měkká opatření zahrnují informační kampaně, tvrdá opatření spočívají ve snižování počtu jízdních pruhů, budování příčných
prahů a ekologických požadavků (ekologické
známky, nízkoemisní zóny atp.), nebo zpoplatnění
vjezdu do center měst. Veřejná a široká diskuse
o kladech a záporech, výsledcích a zkušenostech
je důležitá a naprosto nezbytná pro volbu správného řešení.
Smyslem všech těchto systémů je usnad-

Tomáš
Slabihoudek
zastupitel MČ Praha 8
za TOP 09
nit obyvatelům pohyb ve městě. Díky tomu, že
snadněji projedou, či zaparkují v blízkosti stanic
a zastávek MHD, není město přetíženo zbytečně
„bloudícími” vozy. V dopravní problematice nás
čeká v nejbližší době mnoho problémů a „horkých” témat, které čekají na diskusi s obyvateli
Prahy 8. Jako člen dopravní komise za TOP 09
si uvědomuji, že dopravní obslužnost nespočívá

pouze v individuální automobilové dopravě, ale
i v lepším využívání MHD, železniční a vodní dopravě na Vltavské vodní cestě.
TOP 09 proto v současnosti připravuje studii
dopravy v klidu, tzv. parkovacích zón v Karlíně
a dalších vysoce zatížených částech Prahy 8 (Kobyliské náměstí, Ládví…), která bude hotova ještě
tento rok.
Nakonec se zmíním o jednom specifiku Prahy 8.
Jako jediná pražská městská část nemá v současnosti žádnou železniční stanici či zastávku! A to
i přesto, že naší městskou částí prochází několik
železničních tratí. Ještě poměrně nedávno tomu
tak nebylo a jako důkaz zde zůstal němý svědek
v podobě budovy nádraží Praha – Dolní Libeň.
A tak tu máme další, neméně důležitou a prioritní
výzvu k zlepšení dopravní obslužnosti v osmém
obvodě.

Důležité je vybudovat systém, který dopravu zklidní
Auto je radost i starost. Ten, kdo ho má, bez
něj nemůže žít. Kdo ho nemá, žije také. Přitom
počet těch z nás, kdo má k dispozici alespoň jedno, je rok od roku větší. Dalo by se klidně říct, že
ať si každý má to, co chce. Ale. Ano, je spousta
ale. Vlastnictví auta nepřináší jen užitek svým
vlatníkům, ale v mnoha připadech je i významným obtěžujícím prvkem. A to v omezeném,
v našem případě městském prostředí, platí mnohonásobně. Prach, kvalita ovzduší, hluk, parkování kdykoli, kdekoli. V podstatě si člověk řekne,
že se takovéto „civilizační” dani nedá postavit.
Ovšem i z této zoufalé situace je cesta. Cesta, která si žádá součinnosti jak nás, občanů, tak
především našich zastupitelů. Na straně občanů
je to o solidaritě těch, co auta používají s těmi,
kteří již objevili i jiné způsoby dopravy z mís-

Karel Šašek
člen ČSSD Praha 8
ta A do místa B. Těch je potřeba si velmi vážit. Na straně našich zastupitelů je to o trvalém
vytváření podmínek pro cyklisty, chodce a samozřejmě také o rozvíjení systémů hromadné
dopravy. To vše nepůjde bez zcela zásadní věci,
kterou je řešení dopravní situace naší městské
části v širších souvislostech. Je potřeba se zaměřit na vybudování systému, který dopravu v naší

městské části zcela zásadně zklidní. Musíme dát
zcela jasná pravidla pro parkování automobilů
našich spoluobčanů, zcela jasná pravidla pro parkování těch, kteří naší městskou častí projíždějí,
či zde zůstávají za mnoha účely. Musíme se zcela
jasně postavit tranzitní nákladní dopravě projíždějící naší částí. Když některá města tomuto typu
dopravy mohou zcela zakázat jízdu, proč bychom
to nemohli udělat i my? Plánovači tranzitních tras
si s tímto „problémem” jistě velmi dobře poradí.
To nejzásadnější nás ale čeká. Přesvědčit sami
sebe, že to má smysl. Že každý z nás dokáže
auto nechat doma a vyrazit do práce, na úřad,
k lékaři či jen tak do města. Ať již na kole, pěšky
či MHD. Výsledek nás určitě potěší. Budeme žít
v klidné, čisté a zelené městské části. A to za to
přeci stojí.

Zelení: Praha 8 nesmí být jen dopravním uzlem
Praha 8 je historickou křižovatkou silničních
i železničních tahů. Další rozvoj dopravy musí
být zaměřen na přirozené vazby tvořené pěšími
a cyklistickými trasami v kombinaci s ekologickou veřejnou dopravou včetně vlaku.
Zde je několik zelených tipů, které je třeba
splnit, aby Praha 8 nepatřila k nejzanedbanějším částem města a aby se její úpadek na úroveň pouhého dopravního uzlu dále neprohluboval:
Rozum v případě silničních staveb. Libeň, Čimice, Kobylisy a Ďáblice jsou ohroženy
vznikem dopravních stok. Je nepřijatelné, aby
Palmovka, křižovatka U kříže i oblast severních
sídlišť byly silniční dopravou zatíženy tak, jako
dnes Holešovičky. Tranzitní doprava jednoznačně patří mimo město.
Tramvajové spojení Praha 8–Praha 6.

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8
za Stranu zelených
Chápu nejednoznačný postoj obyvatel Bohnic
k tramvaji, která by měla projíždět jejich sídlištěm. Přinesla by komfortní spojení s centrem
(zejéna v momentu, kdy Praha „zapomněla”
na metro do Bohnic), ale možná také vyšší hlukovou zátěž. Co by však severu Prahy 8 prospělo
nejvíce, je opomíjený návrh na vedení tramvaje
z Podbaby v Praze 6, přes Vltavu a okolo ZOO

v Troji k poliklinice Mazurská, bazénu na Šutce
a na Kobyliské náměstí.
Nové vlakové zastávky. V Praze 8 není
žádná zastávka vlaku. Aby se otevřela možnost
využívat tuto dopravu i pro obyvatele Karlína
a Libně, je třeba uskutečnit odsouvanou výstavbu zastávek Karlín a U Kříže. Naše obec by měla
zpracovat studii, která by prokázala potřebu
těchto (státních) investic.
Vyřešené parkování Středočechů na
okraji metropole, více autobusů a midibusů. Praha 8 trpí „nájezdy” motorizovaných
návštěvníků, kteří bezplatně parkují u zastávek
metra. Pomůže parkovací zona preferující místní obyvatele společně se vznikem parkovacích
domů na okraji metropole. Tato parkoviště i další místa v Praze 8 musí propojit hustší síť autobusových a midibusových linek.
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Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.:
283 881 848, email. cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz. DPS Burešova se nachází pět minut
chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP–DUBEN 2012
internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

PONDĚLÍ
9 – 12 Přístup na internet
9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
9 – 9.50 Francouzština pro mírně pokročilé
(vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
10 – 11.30 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová)
11 – 11.50 Language Titbits – jazykové lahůdky (angličtina)
vede PhDr. J. Sukopová
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848
13 – 14.30 Přístup na internet

10 – 10.50
11 – 11.50
11 – 11.50
11 – 11.50

ÚTERÝ
9 – 9.45 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
9.45 – 10.30 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
9 – 9.50 Conversational English: angličtina konverzační
metodou „mírně pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Topical English: angličtina – témata „středně
pokročilí a pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
pí Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
10 – 11.30 Německý jazyk pro „věčné začátečníky” (vede ing. Bartoš)
11.30 – 12 Přístup na internet
11 – 11.50 Creative English: angličtina kreativně „věční
začátečníci a mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 13.50 Školička PC a internetu - začátečníci
(vede pí Formanová)
13 – 14.30 Přístup na internet
14.30 – 16.30 Taneční terapie (vede pí Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem – vždy 3.
a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

15 – 16

STŘEDA
8 – 12
9 – 9.50
10 – 10.50
9.30 – 11

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
tancem (vede pí Matějková)

13 – 14
13 – 15
13 – 13.50
14 – 14.50
14 – 14.50
14 – 14.50
15 – 15.50
15 – 16

Anglický jazyk pro pokročilé (MUDr. Veselý)
Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr. Veselý)
Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. Augusta)
Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Přístup na internet
Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
pí Bc. Novotná)
Německý jazyk pro radost – mírně pokročilí
(s pí Šimonovskou)
Německý jazyk pro radost – pokročilí
(s pí Šimonovskou)
Trénink paměti (ergoterapeutka Bc. Novotná)
Školička PC a internetu
– začátečníci (vede RNDr. Tomková)
Německá konverzace pro pokročilé
(vede pí Solničková)
Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
9 – 9.50 Anglický jazyk pro začátečníky I
(vede Ing. Soukupová)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. Kolářová)
10 – 12 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro začátečníky II
(vede Ing. Soukupová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede Ing. Kolářová)
13 – 14 Poradna pro zahrádkáře (vede p. P. Frank)
13 – 14.50 Přístup na internet
15 – 15.50 Školička PC a internetu
16 – 16.50 – mírně pokročilí (vede paní Smitková)
17 – 17.50 Školička PC a internetu – začátečníci (vede p. Smitková)
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
8 – 12 Přístup na internet
9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury
(vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede PhDr. Holá)
11 – 12 Psychologická poradna (vede PhDr. Holá)

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

Burza seniorů - Program na DUBEN 2012

V dubnu zahajujeme turistické vycházky a výlety
za přírodními a kulturními památkami středních Čech,
které budou plánovány a operativně realizovány podle
krátkodobých předpovědí počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP
nebo na tel. 283 881 848.

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
19. 4. ČTVRTEK

BABINEC - Tombola
od 13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Ivy Hubené

Poradna pro zahrádkáře – každý čtvrtek v dubnu
od 13 do 14 hod. vede P. Frank (12. 4., 19. 4. a 26. 4.)

24. 4. ÚTERÝ

DIVADLO Pod Palmovkou
Představení: AUGUST, AUGUST, začátek
v 11.00 hod.
Cena vstupenky: 105,- Kč,
omezený počet vstupenek
Prodej: středa 12.00 – 13.00 hod.
u paní Hubené

24. 4. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA
– Malba a tisk na textil
Pomůcky: tužka, štětce a vyřezávací nůž
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč,
pod vedením Alexandry Boušové

26. 4. ČTVRTEK

PŘEDNÁŠKA
– Změny na pohybovém ústrojí seniorů
s ukázkou cvičení proti bolesti, od 13.00 hod.
v Gerontologickém centru
Fyzioterapeut Jaromíra Lískovcová

10. 4. od 14:00 Branické duo - hraje a zpívá v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12
12. 4. od 13:00 Beseda s Policií ČR na téma Ochrana
seniorů před současnými trendy kriminality
16. 4. od 13:00 Narcisek - tvoření z korálků pod vedením
pí V. Urbanové
16. 4. od 14:00 Hudební odpoledne s pí M. Beranovou
a kol. - v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12
17. 4. od 10:00 Nordic walking pro začátečníky (vede
Ing. M. Carbochová)
17. 4. od 9:00 Kroužek šikovných rukou - pod vedením
pí. Mgr. M. Neckářové
19. 4. od 13.30 Jídlo může léčit, ale i zdraví poškodit besedovat s námi bude RNDr. E. Vykusová
23. 4. od 10.00 Dveře dokořán – přednáška na téma apokalypsa doby ( pí R. Svobodová)
23. 4. od 14.00 Dendrologický pohled na posvátný
strom budhistických chrámů (Gingko biloba) – přednáší
Mgr. K. Pinkas
24. 4. od 13:30 Zdravotnické pomůcky – seznámení s nabízeným sortimentem, možnosti bezplatného získání pomůcek
a předvedení jejich použití (pí Martínková)

NORDIC WALKING - VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 11. 4., 18. 4. a 25. 4.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením paní Ivy Hubené
PÉTANQUE

BEZPLATNÉ TRÉNINKY
pod vedením profesionálů
Každou SOBOTU od 15.00 hod.
v tělocvičně ZŠ Žernosecká

BOWLING

Pondělky:
Pondělky: 16. 4., 23. 4.
a 30. 4. 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 Vozovny Kobylisy)
Pod vedením Věry Dvořákové

26. 4. od 14:00 Beseda s Páterem J. Brtníkem
30. 4. od 14:00 Hudební odpoledne s pí M. Beranovou
a kol. - v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

Na právní poradnu, školičky PC a na německý jazyk,
který vede každé úterý ing. Bartoš, je nutné se předem
objednat na tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP. Ostatní jazykové kursy jsou již plně obsazené.
Všechny aktivity jsou kromě výše uvedených
volně přístupné.

Připravujeme
15. 5. od 10:00 Koncert žáků ZUŠ Praha 8 a jejich hostů
z Heřmanova Městce – srdečně zveme všechny, kteří mají
rádi hudbu a chtějí strávit příjemné dopoledne při poslechu
krásných melodií, do přednáškového sálu Centra aktivizačních
programů v 1.patře DPS Burešova 12, vstup zdarma

Konverzační kurzy anglického jazyka
Lektor: Mgr. Jarmila Tichá, 2 skupiny:
1. pondělí 9.30 – 11.00, od 9. 1. do 4. 6. 2012
– zbývá pár volných míst
2. úterý 9.30 – 11.00, od 10. 1. do 12. 6. 2012
– zbývá pár volných míst
Počet lekcí: 20 (1 lekce trvá 1,5 hod.)
Cena: 800 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 tel:
286 883 676.

Příprava na KVĚTEN 2012
22. 5. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA
– Malba na sklo a keramiku
Pomůcky: štětce a předměty k pomalování
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč
pod vedením Alexandry Boušové
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Žáci se zúčastnili projektu týkajícího se
Na základních školách Prahy 8
se v uplynulých týdnech

usku-

tečnil projekt protidrogové prevence, který připravila MČ Praha 8 ve spolupráci s občanským
sdružením Mise a Psychiatrickou
léčebnou Bohnice. Akce se zúčastnilo pět škol, konkrétně ZŠ
Dolákova, ZŠ Libčická, ZŠ Glowackého,

ZŠ

Mazurská

a

ZŠ

U Školské zahrady, celkem sto
dvacet žáků. Akce přišla městskou část na 54 tisíc korun.
„Pozitivní ohlas žáků a pedagogů mě osobně velmi potěšil
a věřím, že i školy, které se zatím
nezapojily, využijí další nabídky
městské části v tomto projektu,” uvedla radní Prahy 8 Markéta Adamová. Na základě odezvy
již o možnost opětovné nabídky
účasti požádalo několik dalších
škol.

Projekt

se

bude

opako-

vat ještě v tomto roce, nabídka
bude školám rozeslána v nejbližší
době.
Projekt se skládá ze tří částí – besedy vedené zkušeným
lektorem

a

Foto: verpa

psychoterapeutem

z oblasti ústavní léčby závislostí,
spojené s diskusí s abstinujícím

Vedoucí projektu Jarmila Honsová (vlevo) přednášela i žákům Základní školy U Školské zahrady. O drogové
problematice přišla diskutovat i radní Prahy 8 Markéta Adamová

narkomanem a alkoholikem. Druhá beseda probíhá přímo v pa-

se účastní i pacientky z odděle-

flexe. „Měla jsem sama možnost

„Psychiatrická léčebna v Boh-

vilonu číslo sedm v PL Bohnice,

ní. Ostatně právě osobní kontakt

zúčastnit se programu a ověřit

nicích nám svým přístupem vel-

na oddělení následné režimové

s abstinujícími měl mezi žáky

si, že žáky opravdu zaujal, líbil

mi vyšla vstříc a umožnila žá-

péče pro ženy léčící se ze závis-

největší odezvu. Cyklus uzavírá

se jim a bylo vidět, že je hluboce

kům

losti na návykových látkách, jíž

beseda, která má charakter re-

zasáhl,” řekla Adamová.

Bezprostřední zkušenost s pro-

neopakovatelný

zážitek.

(Placená inzerce)
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prevence závislostí

Přednášky nemusí být vždy nudné

Foto: verpa

Když se řekne „přednáška”, tak

nujícího, pana Mirka. Do té doby

si většinou každý jen povzdechne

jsem si představoval závislého člo-

a představí si několik hodin stráve-

věka úplně jinak. Na první pohled

ných posloucháním nudných údajů,

bych vůbec neřekl, že tento člověk je

které si každý může bez problé-

bývalý narkoman a alkoholik. Vypa-

mů vyhledat na internetu a přečíst

dal totiž úplně stejně, jako lidé, které

v klidu domova. Třídy 9.A a 9.B ze

dennodenně potkáváme. Z životního

ZŠ Praha Glowackého mají ale tro-

příběhu pana Mirka nás všechny až

chu jiný zážitek. V letošním školním

mrazilo a držíme mu palce.

roce se náš ročník zúčastnil projektu

Třetí část se konala v PL Bohnice

sdružení MISE zaměřeného na proti-

v pavilonu č. 7 - oddělení následné

drogovou prevenci, který vedla paní

režimové péče pro ženy léčící se ze

Jarmila Honsová. Projekt se skládal

závislosti na návykových látkách.

ze tří bloků. První část programu pro

Tam jsme se setkali se třemi absti-

mě byla spíše zopakováním toho, co

nujícími ženami, které se nám po-

jsme již několikrát jak ve škole při

stupně představily a potom nám

hodinách výchovy k občanství, vý-

povyprávěly, jak s drogami začaly

Žáci zavítali i do pavilonu číslo sedm v Psychiatrické léčebně Bohnice,
kde se setkali i se ženami léčícími se ze závislosti

chovy ke zdraví, třídnických hodi-

a jaký způsob života musí vést, aby

nách, tak i při různých jiných příleži-

k drogám zase nesklouzly.

storem, ve kterém se léčí závis-

zážitcích s dětmi hovořit,” doda-

tostech probírali. Zopakovali jsme si

Chtěl bych tímto článkem za obě

losti a léčícími se pacienty, vydá

la Adamová. „Velké poděkování

základní problematiku závislostního

třídy 9.A a 9.B poděkovat MČ Prahy 8

za mnoho slov, která posloucha-

patří i Jarmile Honsové z občan-

chování, upřesnili si, co to vlastně

za možnost zúčastnit se tohoto pro-

jí na přednáškách. Můj dík patří

ského sdružení Mise, která vede

droga je a jak závislost vzniká.

jektu, protože nám umožnil trochu

tedy vedení léčebny, ale i paci-

projekt, a protidrogové koordiná-

Druhá část programu mi přišla

entům a pacientkám, kteří jsou

torce Městské části Praha 8 Pavle

velmi zajímavá, protože paní Honso-

ochotni o velmi citlivých osobních

Karmelitové.”

vá s sebou přivedla závislého absti-

-hš-

jiný pohled na problematiku drogové
závislosti.

Daniel Válek, žák 9.A,

Základní škola Glowackého

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Klub Křižíkova nabízí trénování paměti
Paměť je velmi důležitým ná-

na rychlosti snižování schopnosti

strojem člověka v jeho každoden-

pamatovat si podílí i další faktory,

ním životě. A stejně jako každý

jako je životní styl a stres, koníč-

jiný nástroj, i tento je třeba velmi

ky a zaměstnání, zdravotní potíže,

začátky programů ve 14.00 hodin

opatrovat a ošetřovat. Vlivem stár-

kreativita a jiné formy zapojování

otevření klubu pro posezení od 13 hodin

nutí, a to nastává již po 25. roku

mozku do řešení každodenních si-

života, dochází ke snižování pa-

tuací. Když několikrát zapomene-

12. 4.

(Čt)

Malebné Alsasko a Lotrinsko – Ing. Burdych

měťové výkonnosti. Vedle věku se

me, nic se nestane. Opakované za-

19. 4.

(Čt)

Trénování paměti – Bc. Novotná

26. 4.

(Čt)

Výtvarná dílna: korálkování – pí Urbanová

3. 5.

(Čt)

Hudební odpoledne Branického dua - p. Kotas

10. 5.

(Čt)

Tvořivé kafíčko – s místostarostkou

17. 5.

(Čt)

Povídání o přírodě – RNDr. Štulc

24. 5.

(Čt)

Trénování paměti – Bc. Novotná

Program Klubu Křižíkova

Mgr. Ludkovou

Adresa: Křižíkova 50, zvonit na „klubovna”
Spojení: zastávka tram i metra Křižíkova, pět minut chůze
Informace: 222 805 150, 283 842 125

Stromečky štěstí se vyráběly 5. dubna

pomínání s sebou však nese ztrátu

ergoterapeutka Obvodního ústavu

jistoty a sebevědomí.

sociálně zdravotnických služeb. Ni-

Pojďte s námi předejít zbyteč-

kdo neodejde s nepříjemným poci-

nému poklesu výkonnosti paměti,

tem, že „to nemá smysl”, a naopak

které není nutnou součástí stár-

se bude těšit na další měsíc a další

nutí a stáří. Klub Křižíkova, který

nové techniky pro denní mentální

nově nabízí bezplatný program pro

cvičení.

širokou seniorskou veřejnost, má

První trénink začne ve čtvrtek

od dubna v nabídce i tréninky pa-

19. dubna od 14.00 hodin. Klub je

měti. Trénink paměti probíhá hra-

přístupný již od 13.00 hodin a slou-

vou formou a povede ho zkušená

ží příjemnému posezení.

-red-

Amelie je tu pro každého,
koho zaskočila rakovina
Obáváte se jít na vyšetření? Jste nemocný
a nevíte jak dál? Onemocněl někdo ve vašem

jako např. problémy ve vztazích, v zaměstnání,

rapeuti a sociální pracovníci s mnohaletou praxí

finanční problémy a tak dále.

v oblasti psycho-onkologie. Pomoc tohoto dru-

okolí, potřebujete se poradit? Pečujete o nemoc-

Mezinárodní výzkumy potvrzují, že psychická

hu je bezplatná, vhodná již při zjištění diagnó-

ného a máte pocit, že již nemáte dost sil? Cítí-

a sociální podpora nemocného a jeho nejbližších

zy, před i během léčby, ale i po jejím ukončení

te, že vás životní situace přemáhá? Neváhejte

má velice kladný vliv na průběh léčby a zvyšuje

a v období rekonvalescence. Po objednání také

a nechte si pomoci. Není to slabost - naopak,

šance na uzdravení.

možnost konzultace s onkoložkou či farmaceut-

svědčí to o síle postavit se osudu čelem.

Bohužel však není dosud běžnou součástí

kou o průběhu chemoterapií. Úplnou nabídku

komplexní onkologické péče a vzhledem k tomu,

služeb a měsíční program Centra Amelie nalez-

vá. Avšak díky včasné diagnóze a moderní léčbě

že velká část léčby probíhá ambulantně, nemoc-

nete na: www.amelie-os.cz

mají nemocní stále větší naději na uzdravení.

ní často nevědí, kam se pro pomoc obrátit.

Počet nemocných rakovinou neustále přibý-

Amelii můžete kontaktovat buď osobně na ad-

Lidé, kteří se po léčbě vracejí do běžného života,

Tým odborníků Amelie již více než pět let po-

rese: Centrum Amelie, Šaldova 15 (vstup z ulice

si často s sebou nesou těžké následky nemoci,

skytuje dospělým onkologicky nemocným a je-

Sokolovská), 186 00 Praha 8, tel: 283 880 316,

jak na těle, tak i na duši, protože kromě náročné

jich rodinám ucelený program psycho-sociální

739 001 123 nebo prostřednictvím internetové

léčby je často třeba řešit i řadu jiných problémů

pomoci. V Centru Amelie se jim věnují psychote-

poradny či Linky Amelie 739 004 333.

-red-
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Zdravotní a sociální péče
Krátce
Komiksem k zamyšlení
o šikaně
Komiksový příběh je obsahem soutěže, kterou pro žáky 4. a 5. tříd základních škol připravila radnice Prahy
8 v rámci prevence šikany. „Žáci mají
na výběr jeden ze tří příběhů se situační tematikou, který převedou do komiksové podoby. Cílem je, aby mezi
žáky vznikla diskuse, aby se zamysleli nad příběhy v tom smyslu, jaké by
bylo řešení dané situace, co by poradili. Rádi bychom, aby si žáci opětovně
uvědomovali sociální vazby, hodnotové
žebříčky a postoje, a také negativa,
nesmyslnost a podobu šikan,” řekla
radní Prahy 8 Markéta Adamová. Termín pro odevzdání soutěžních komiksů
je 13. dubna. „Tím akce samozřejmě
neskončí, vítězný komiks bude prezentován a budeme rádi, když se s ním
seznámí i žáci z dalších tříd a škol,”
dodala radní.

-hš-

Radnice podpoří
účastníka paralympiády
Rada osmé městské části schválila
poskytnutí daru Františkovi Serbusovi,
který se zúčastní přípravných atletických soustředění a závodů před Paralympiádou v Londýně 2012. „Pan Serbus
velmi úspěšně reprezentuje Českou republiku v atletice, konkrétně v hodu diskem a koulí, a také v boccia, což je hra
podobná pétanque. Budeme jen rádi,
když panu Serbusovi umožníme přípravu na paralympiádu a věřím, že se
k nám přidají i další organizace a firmy,”
sdělila zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Serbus je mnohonásobným mistrem
ČR v obou atletických disciplínách. Jeho
největším úspěchem je 2. místo v hodu
diskem a 5. místo v hodu koulí na MS
v atletice na Novém Zélandu v roce
2011. Je členem Sportovního Clubu
Jedličkova ústavu. Finanční dar ve výši
pěti tisíc korun, který radnice osmého
obvodu dala panu Serbusovi i v loňském
roce, bude použit na úhradu služeb
osobního asistenta.

-hš-
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 17. 4. a 15. 5. od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím, objednejte na tel.:
246 035 966 nebo 721 02 98 92
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Kobyliské divadlo hostilo loutkářský festival
Divadlo Karla Hackera v Kobylisích hostilo
na přelomu března a dubna již 37. festival amatérských loutkářů. Na programu bylo devět vystoupení souborů z Prahy a středních Čech, přičemž všechna vystoupení jsou určena dětem.
„Nesmíme zapomenout, že divadlo samotné nastavuje poměrně vysokou laťku, neboť je domovskou scénou amatérského Loutkového divadla
Jiskra, což je v tomto oboru pojem,” řekla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Divadlo Karla Hackera je zřizováno osmou
městskou částí. Divákům a návštěvníkům nabízí
desítky hraných profesionálních představení pro
děti i dospělé a amatérských pohádkových představení s marionetami v podání Loutkového divadla Jiskra, program na pomoc estetické výchově
školám z Prahy 8, kurzy estetické výchovy pro

Foto: verpa

děti i divadelní školičku pro děti od pěti let.
V roce 2010 nechala MČ Praha 8 prostory divadla zrekonstruovat nákladem zhruba 6,5 milionu

Festival slavnostně zahájili starosta Prahy 8 Jiří Janků (vlevo) a Petr Slunečko z loutkového divadla Jiskra

korun. V rámci stavebních prací byla opravena
stropní konstrukce, vyměněn střešní krov, střecha včetně krytiny, vybudovány byly i nové toalety a v neposlední řadě došlo k propojení suterénu
s přízemím. „Využili jsme toho, že se do objektu
zásadně stavebně zasahovalo, a patra jsme nechali propojit. Zároveň zde vznikla malá kavárnička,” doplňuje místostarostka.
Historie Loutkového divadla Jiskra sahá až
do roku 1913, kdy kobyliský kantor Karel Hacker koupil loutkovou scénu a několik loutek
z 19. století. Jiskra, která patří mezi výrazné
amatérské loutkářské soubory v České republice,
rozvíjí tradici iluzivního loutkového divadla. Hraje
především loutkou závěsnou, marionetou. Inscenace orientuje zejména na diváky předškolního
a školního věku.

Foto: verpa

-hš-

Hra představuje historii Berberů
Evropská premiéra hry „Qui vien-

beři a jaká je jejich historie, která

činnosti již několik let. Obě umě-

spolupráce a jako oslava 32.výročí

dra fleurir ma tombe?” berberského

trvá několik tisíc let a Karim Akou-

lecké skupiny vystupují na různých

Berberského jara - Printemps ber-

spisovatele Karima Akouche, žijí-

che se zde také zmiňuje o velkých

kulturních programech po celé Ka-

bere - Tafsut amazigh, které se ka-

cího v současné době v Montrea-

theolozích a křesťanských myslite-

nadě, ale hlavně v Quebecu, fran-

ždoročně oslavuje ve všech zemích,

lu, se bude konat 19. dubna 2012

lích, kteří byli původem ze severní

couzské části Kanady. Jejich vy-

kde Berbeři mají svojí komunitu.

v Salesiánském divadle. Autor se

Afriky, z dnešního pohledu Berbeři,

stoupení má vždy velký úspěch.

ptá sám sebe, jestli někdo přijde

a kteří ovlivnili západní křesťanství.

Další dvě představení v České

ozdobit květinami jeho hrob, až

Hru nastudovala skupina Tra-

republice se budou konat v Plzni

cích se můžete dozvědět na webu:

bude pochován ve své rodné zemi,

versée, se kterou vystoupí pěvec-

a také na zámku v Pardubicích.

www.avecl-kultura.estranky.cz.

v Kabylii, berberské části Alžírska.

ká a taneční skupina Tafsut (Jaro)

Tato mezinárodní kulturní udá-

Libuše Addarová,

Celá lyricko-epická hra pojednává

umělecké vedoucí Tassadit Ould-

lost je součástí Projektu česko-

autorka Projektu česko-francouz-

o tom, kdo jsou ve skutečnosti Ber-

-Hamouda, která se věnuje této

-francouzsko-berberské

kulturní

Další informace o berberské historii, o Berberském jaru i o uměl-

sko-berberské kulturní spolupráce
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Kostelu v Bohnické léčebně
schází Česká Třebová
Když si tento nadpis někdo přečte, napadne

jeho budoucnosti. Jedná se totiž o střechu koste-

ho: Co je to za hloupost, copak Česká Třebo-

la, kterou v zimě protéká tající sníh. Výsledkem

vá patří do Prahy? Samozřejmě že ne, je to jen

je podmáčený strop. Příští sněhová nadílka by

nadsázka, pokus o humor. Možná si ještě vzpo-

situaci mohla opět zhoršit, proto by se s opra-

menete na okřídlený vtip – „Manžel v hádce říká

vou nemělo otálet do další zimy. Současný od-

své ženě: Pořád jenom vykřikuješ peníze, pení-

had na opravu střechy je sedm milionů korun,

ze, zkus na chvíli opakovat zase něco jiného, na-

v dalších letech to bude částka jistě vyšší. Ča-

příklad, Česká Třebová, Česká Třebová.” Ano, je

sem by mohla být ohrožená také statika kostela,

to tak, kostel v Psychiatrické léčebně by uvítal,

atd. Není potřeba rozvíjet katastrofické scénáře,

kdyby mu někdo poskytl větší finanční obnos, či-

abychom pochopili, že čím dříve oprava začne,

-li Českou Třebovou. To abych uvedla na správ-

tím lépe to bude pro další osud kostela.

nou míru počáteční nesmysl.

Přispěním do sbírky pomůžete dobré věci,

Spousta lidí je už unavená nebo otrávená

a to hned v několika směrech. Za prvé tím, že

anebo dokonce alergická při konstatování, na co

udržíte při životě významnou secesní památku,

všechno je potřeba peníze a kde je vzít? Nejinak

která byla dostavěna v roce 1919 podle projektu

je tomu i pokud jde o výdaje v Psychiatrické lé-

architekta Roštlapila, autora Strakovy akademie

čebně Bohnice. Ty peníze konkrétně potřebuje

a mnoha jiných význačných staveb po Praze.

kostel sv. Václava, který se v ní nachází. Dlužno

Na jeho výzdobě se podíleli slavní umělci, napří-

dodat, že je sice majetkem státu, ale PL Boh-

klad František Úprka.

Za středověkými malbami
do Dolních Chaber
Dolní Chabry se v sobotu 28. dubna pochlubí
veřejnosti zrestaurovanými středověkými malbami kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Slavnostní

nice jej má ve správě. Má však také spoustu

Už za II. světové války byl kostel ohrožen,

starostí s renovací a modernizací pavilonů, kde

protože jeho kopule sloužila jako orientační bod

den bude zahájen v 10 hodin vyzváněním zvo-

jsou pacienti, které opravuje tzv. „za pochodu”.

pro vojenské útoky spojeneckých armád a ně-

nů. Od 11 hodin zde bude sloužit bohoslužbu

Peníze jsou jen jedny, pavilonů je naopak mno-

mecké velení usilovalo o její zboření. Naštěstí se

slova biskup Karel Herbst, který požehná nově

ho. A tak na rekonstrukci kostela se nedostává.

tak nestalo. Nejinak se vedlo kostelu i za rudé

opravené románské fresky. V přilehlém barok-

Což je nejen škoda, ale také problém týkající se

totality, kdy v letech 1951-1956 se kostel stal

ním statku je připraven program pro děti, vý-

stanovištěm protivzdušné obrany Prahy a pře-

stava starých fotografií i Staročeská beseda.

šel do majetku Ministerstva národní obrany. Byl

Od 13 hodin v kostele pohovoří o román-

odsvěcen a jeho interiér devastován, podle svě-

ských malbách kunsthistorik prof. Jan Royt,

deckých výpovědí z tehdejší doby stříleli vojáci

o archeologii a zajímavostech stavby budou

na sochy a do vitráží v oknech jako na terče.

přednášet archeologové PhDr. Zdeněk Dragoun

Část vnitřního vybavení byla rozvezena do třech

a PhDr. Michal Tryml. Pěvecký sbor Camera

jiných kostelů. Po odchodu armády sloužila bu-

Chabra završí v 16 hodin celý program slav-

dova kostela jako skladiště a naposledy jako de-

nostním koncertem.

pozitář památkové péči.

S historií se od 10 do 17 hodin návštěvníci

Svého znovuzrození se kostel dočkal až po lis-

setkají také v sousedním Knorově statku, kde

topadu 1989, kdy po nezbytných úpravách byl

bude připravena výstava s názvem „Jak se lidé

po dohodě s pražským arcibiskupstvím znovu

v Chabrech dříve bavili”. K vidění zde budou

vysvěcen 11. února 1993. Od té doby je kostel

především staré fotografie divadelních a jiných

využíván nejen pro bohoslužby, ale i pro kulturní

chaberských ochotnických spolků, historická

akce a terapeutické programy.

loutková divadla, loutky a hračky našich před-

Bylo by smutné, kdyby kostel, který přežil

ků. K zakoupení budou také originální loutky

„péči” dvou totalitních režimů, „zašel na oubytě”

broučků, skřítků a dalších pohádkových po-

dvacet let po sametové revoluci pro nedostatek

staviček od předního českého loutkáře Jakuba

finančních prostředků. Proto prosíme o přispění

Balihara. Ve 14 hodin zatančí Staročeskou be-

na opravu střechy kostela sv. Václava finančním

sedu taneční soubor z Oskořínka u Nymburka

darem na účet 16434081/0100, variabilní sym-

a děti v 15 hodin potěšíme hranou pohádkou

bol 0091, jako majitele účtu je třeba uvést PL

O princezně Márince. Na dvoře statku nebude

Bohnice. Pokud potřebujete vystavit potvrzení

chybět posezení s občerstvením, hry a soutěže

o daru nebo darovací smlouvu, kontaktujte eko-

pro děti, jízda na poníkovi a další živá zvířátka.

nomické oddělení PL Bohnice, Ústavní 91, Praha

Akci pořádá OS na ochranu památek v Dolních

8 – Bohnic 181 02.

Chabrech a Mladí ochránci přírody „Sůvy”. -js-

MUDr. Martina Votrubová
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Klub turistů pořádá podvečerní vycházku
Pojďte s námi opět na netradič-

kových metrů a v závěru prochází

zítka bude připravena i prezentace

od 18.30 do 20.00 hodin a zastáv-

ní podvečerní vycházku, kterou

příjemnou zelení, mimo veškerý

KČT Praha a MČ Praha 8, můžete

ka MHD je takřka za rohem. Tě-

pro vás připravuje Klub českých

městský ruch. Cíl bude v Kobyli-

podiskutovat s pořadateli a nebo

šíme se na vás, přijďte v hojném

turistů Kobylisy pod záštitou mís-

sích v příjemné hospůdce se za-

si dát nějakou čertovsky dobrou

počtu – všichni jsou vítáni.

tostarostky MČ Praha 8 Vladimíry

hrádkou, kde kromě cílového ra-

večeři. V cíli vás budeme čekat

Ivan Press, předseda KČT Kobylisy

Ludkové. Proběhne v podvečer
ve čtvrtek 3. května 2012 pod
názvem „Prahou 8 jak ji neznáte” a zúčastnit se může každý bez
rozdílu věku. Přijít mohou rodiny
s dětmi, lidé po práci i senioři, kteří se chtějí projít, zkrátka každý,
kdo si troufne ujít zhruba deset
kilometrů.
Začínáme mezi 16.30 a 18.00
hod u Hrabalovy zdi v Libni v ulici
Na Hrázi. Po zaplacení startovného
20 korun (děti do 15 let pět korun)
obdrží každý od pořadatelů popis
trasy a společně s rodinou, přáteli, po skupinkách nebo i jednotlivě
se vydá na trasu, která nás zavede k nejzajímavějším památkám
a jiným zajímavostem Prahy 8,
cestou nastoupá zhruba 160 výš-

Foto: verpa

Soutěž o myslivecký
putovní pohár startuje
Putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Praha 8 už se dlouho
na Základní škole Glowackého „neohřeje”. Pro nezasvěcené: bylo to
právě družstvo této školy, které zvítězilo ve finále prvního ročníku
střelecké soutěže. Tu vyhlásili pro všechny základní školy v Praze 8
ve spolupráci s městskou částí osmého obvodu místní myslivci.
A protože střelecké zápolení jedenácti šestičlenných týmů žáků
a žákyň mělo jednoznačně pozitivní ohlas mezi nimi i pedagogy, stejně
jako mezi myslivci a městskou částí, je připraven druhý ročník soutěže. Ostatně pohár je putovní od toho, aby putoval. A tak se na něj
od prvního střeleckého dne 18. dubna budou zase dívat účastníci střeleb v zahradě školní družiny Základní školy U Školské zahrady, která
poskytla celé akci stejně jako loni útočiště.
Ještě si snad můžeme připomenout, že ve velkém červnovém finále
skončily „na bedně” také Základní škola Lyčkovo náměstí a „domácí”
Základní škola U Školské zahrady.
Kdo tam asi bude stát letos? V době uzávěrky bylo přihlášeno již
devět základních škol, mezi nimi i tři loni nejúspěšnější…

-red-
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Den Země je opět tady
Na prostranství před takzvaným bílým domem

se v podstatě o základní věci vztahující se k ži-

v ulici U Meteoru se v pondělí 23. dubna usku-

votnímu prostředí,” uvedla zástupkyně starosty

teční tradiční Den Země. Od 10 do 15 hodin se

osmého obvodu Vladimíra Ludková.

tam všichni zájemci budou moci seznámit s tím,

Na akci se vedle MČ Praha 8 podílí IPODEC

jak šetřit energii a vodu, jak třídit odpad, a to

– Čisté město, a.s., Lesy hl. m. Prahy, Obvod-

včetně elektrospotřebičů, dozvědí se informace

ní myslivecký spolek Praha 8 a Magistrát hl. m.

vztahující se k ekologii a úspoře energie. „Jedná

Prahy. Vstup je zdarma.

-hš-

Na Dni Země se v loňském roce podílel rekordní počet organizací

Sokolský oddíl JILM oslavil 30 let
Dne 2. února 1982 vznikl pod tehdejší T. J.
Meteor chlapecký turistický oddíl JILM. V názvu

povídat o tom, co se komu přihodilo od té doby,
co z oddílu odešel...

byl uschován tehdy zakázaný název „junáci”

Za dobu oněch třiceti let oddílem prošly přes-

– Junáci Indiánské Lesní Moudrosti. Oddíl byl

ně dvě stovky členů, kteří byli alespoň jednou

založen na ideálech Jaroslava Foglara, E. T. Se-

na táboře a každý z nich získal – stejně jako já

tona, Miroslava Tyrše a dalších a stojí na nich

– zkušenosti, dobré přátele a především spoustu

dodnes.

nevšedních a opravdových zážitků. V současné

V roce 1990 po obnovení Sokola oddíl pře-

době se snažíme program oddílu neustále obo-

šel – zcela samozřejmě – pod křídla T. J. So-

hacovat o nové věci (třeba zimní lyžařský víkend,

kol Praha–Libeň a nedávno, přesněji 4. února

geocaching...), aby oddíl obstál v konkurenci mno-

2012 oslavil výpravou do Prokopského údolí

ha dalších volnočasových aktivit. Přesto cíle a zá-

a slavnostní sešlostí v sokolovně 30 let své čin-

kladní hodnoty zůstávají stále stejné a shrnul bych

nosti. Na vrchu Děvín jsme se pokochali vyhlíd-

je do tří slov: dobrodružství, zodpovědnost, kama-

kou na Prahu, zamávali projíždějícímu parnímu

rádství. Těžištěm naší činnosti jsou vedle schůzek

vlaku, udělali si oběd na ohníčku a v podvečer

hlavně výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí

jsme se sešli v sokolovně, abychom si společně

Prahy (jedenkrát za měsíc) a letní stanový tábor.

zahráli hry známé z oddílových schůzek, zhlédli

Více informací najdete na jilm.sokol-liben.cz. Tě-

diapozitivy z výprav a táborů staré i 15 let a vů-

šíme se na všechny zájemce v libeňské sokolovně

bec měli čas si nad narozeninovým dortem po-

každou středu.

Jan Přech
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Kultura

Výročí Operace Anthropoid až do října
Osmá městská část ve spolupráci
s Vojenským historickým ústavem
Praha, Národním muzeem, Rotou
Nazdar a Asociací nositelů legionářských tradic připravila k 70. výročí
operace Anthropoid cyklus vzpomínkových akcí. První akcí bylo
27. března Setkání třetího věku
ke 100. výročí narození jednoho
z parašutistů, Josefa Gabčíka. Cyklus, nad nímž převzal záštitu starosta Prahy 8 Jiří Janků, potrvá do října.
„Věřím, že většina z nás si uvědomuje význam operace a fakt, že
na jejím základě se změnil celkový
vývoj a názor na tehdejší Československo. Vzpomínkovým cyklem
chceme

přiblížit

historii

každé-

mu, kdo se o ni zajímá, zejména
mladým lidem a dětem. Chceme
také znovu poděkovat všem, kteří
za války nasazovali své životy,” řekl
Janků. Podle něj jsou obdobné akce
velmi emociální a přinášejí jiné roz-

Foto: Archiv VHÚ Praha

měry, než například psané slovo.

vyhlazení Lidic a Ležáků slavnost-

né akce jsou navíc vhodné pro celé

Operace Anthropoid je s Pra-

„Rád bych proto pozval každého,

ně zahájíme Karlínské filmové léto

rodiny. Tou bude hlavní dvoudenní

hou 8 úzce svázaná – v Libni byl

kdo má o historii a vlastenectví byť

projekcí filmů, které připomenou

akce Muži odplaty v Thomayero-

v

jen trochu zájem, neboť si tak dob-

události roku 1942, mimo jiné Lidi-

vých sadech, na níž dobrovolnická

na zastupujícího říšského protek-

ře uvědomíme provázanost s naši-

ce, Atentát nebo Operace Silver A.

Rota Nazdar předvede fungování

tora Reinharda Heydricha. Radnice

mi předky a své kořeny”, dodal.

A v den stanného soudu s předsta-

britského výcvikového tábora, jímž

Prahy 8, konkrétně místostarostka

viteli pravoslavné církve proběhne

prošli i Gabčík s Kubišem. Mimocho-

Ludková, byla zároveň iniciátorkou

„Celý cyklus je nastaven tak, aby

1942

proveden

atentát

vždy ke konkrétnímu historickému

akce

včera

dem, právě tato akce je připravena

stavby pomníku. Ten nechala radni-

datu proběhla určitá akce, takže

a dnes, což bude přehlídka vozo-

na den přesně 70 let od provedení

ce v roce 2009 na své náklady po-

žádná data jsme si neurčili jen tak

vého a technického parku bezpeč-

atentátu na Reinharda Heydricha.

stavit. „Výraznou oporu jsme tehdy

od stolu. Například v den smrti Rein-

nostních složek z 20. a 21. století,”

Někomu se sice tip na rodinnou akci

měli

harda Heydricha proběhne vernisáž

sdělila zástupkyně starosty Prahy 8

může zdát nevhodný, ale tématem

ústavu Praha, neméně důležitá byla

výstavy s výmluvným názvem Ně-

Vladimíra Ludková, která má v ges-

je válka a děti by měly znát historii,”

při přípravách i účast pamětníků,”

komu život, někomu smrt. V období

ci oblast kultury. „Všechny uvede-

uvedla.

řekla.

Bezpečnostní

složky

roce

ve

Vojenském

historickém

-hš-

S velkým zájmem veřejnosti se setkalo zahájení vzpomínkových akcí,
které na letošní rok připravuje Městská část Praha 8. Tradiční Setkání třetího věku organizované pod záštitou zástupkyně starosty Vladimíry Ludkové spolu s NO CČSH v Karlíně a Dialogem na cestě bylo v úterý 27. března
2012 věnováno 70. výročí Operace Anthropoid.
Historik Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu Praha připomněl trnitou cestu parašutistů do okupované vlasti, přiblížil jejich spolupráci s domácím odbojem a seznámil návštěvníky i s osobním životem
hrdinů Gabčíka, Kubiše nebo Opálky i zrádce Karla Čurdy.

-red-
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Kultura

připomene řada akcí

Radnice vyhlásila
soutěž o odboji
Osmá městská část ve spolupráci s Asociací
nositelů legionářských tradic vyhlásila literární
soutěž Pomníky s příběhem. Soutěž proběhne
v návaznosti na celoroční vzpomínkový cyklus
70 let Operace Antropoid, který připravila osmá
městská část ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha, Národním muzeem, Rotou Nazdar, Asociací nositelů legionářských tradic a Vojenským ústředním archivem.
„Myslím, že myšlenka soutěže nadchne každého, kdo se zajímá o dějiny, rád objevuje nové
věci a má chuť psát. Chceme si tak připomenout především příběhy obyčejných lidí, kteří
se nikdy neproslavili žádným slavným činem,
kteří dokonce mohli být pro své okolí nevýrazní či „neviditelní”, a přesto se statečně zapojili
do odbojových činností, za což zaplatili životem.
Takových lidí bylo hodně a měli bychom si to připomínat.” uvedla zástupkyně starosty Prahy 8
Vladimíra Ludková.
Podle pravidel soutěže je potřeba ve svém
okolí nalézt pomník, památník, pamětní desku
nebo hrob někoho, kdo zemřel ve II. sv. válce.,
pořídit fotografii, najít informace o člověku, který je na desce uveden, a sepsat jeho fiktivní poválečný životní příběh.
Soutěž, jejíž pravidla je možné najít na www.
praha8.cz nebo www.anlet.cz, je určena pro
mladé ve věku od deseti do třiceti let s tím, že
vyhlášeny jsou tři věkové kategorie. Uzávěrka
soutěže je 30. dubna 2012. „Vítězné příběhy
budou zveřejněny v časopise Historický kaleidoskop a na webových stránkách www.nekomuzivot-nekomusmrt.cz,” dodává místostarostka
s tím, že na všechny účastníky soutěže čeká

Foto: Archiv VHÚ Praha

začátkem května slavnostní večer v prostorách
Libeňského zámku.

-hš-

Vážení obyvatelé Prahy 8,
v letošním roce uplyne 70. let od Operace Anthropoid. Součástí vzpomínkových akcí bude
i přehlídka dobového šatstva. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Pokud máte oděvy,
obuv a módní doplňky z období první republiky a 2. světové války, prosím o zapůjčení nebo
darování.
Darované předměty budou po skončení akce uloženy ve sbírkách Národního muzea a zachovány tak i pro další generace.
Kontakt:
PhDr. Míra Burianová, kurátorka sbírky moderního textilu Národního muzea,
tel.: 721108015, e-mail: mira_burianova@nm.cz
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Přihláška

PLÁŽOVÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2012 se od 16 hodin uskuteční v areálu
Beachklubu Ládví o. s. Chabařovická 4 akce
„Plážové pálení čarodějnic”. V rámci této události na vás čekají kromě „povinného” opékání
špekáčků soutěže pro děti, skákací hrad, minidisco, rej čarodějnic další atrakce. Každá čarodějnice v masce bez rozdílu věku obdrží dárek. Vstup
a špekáčky zdarma! Akce se uskuteční pod záštitou místostarosty Prahy 8 Michala Švarce.

na „Veřejný výcvik” v rámci 3. ročníku akce

„Řidičák pro Vašeho pejska”
pořádané na psí louce v Libni
jméno a příjmení psovoda: ..............................................................
kontaktní adresa: ulice: ..............................................................
město: ..............................................................
PSČ:...............................................................
telefon: ............................................................................................
e-mail:..............................................................................................
vyplňte, prosím, všechny kolonky

Přihlašuji svého psa/fenu (nehodící se škrtněte)
na „Veřejný výcvik”

jméno zvířete: ..................................................................................
datum narození zvířete: ..................................................................
rasa nebo rasy: ................................................................................

Termíny:
I.kategorie - štěňata 4-12 měsíců
1. část
2. část

14.5. od 17,30 nebo 18,30 hod.*
21.5. od 17,30 nebo 18,30 hod.*

II.kategorie - větší psi nad 9 měsíců s kohoutkovou
výškou nad 40 – 50 cm
1. část
2. část

28.5. od 17,30 nebo 18,30 hod.*
4.6. od 17,30 nebo 18,30 hod.*

III.kategorie - malí psi starší 9 měsíců s kohoutkovou
výškou do 40 – 50 cm
1. část
2. část

18.6. od 17,30 nebo 18,30 hod.*
25.6. od 17,30 nebo 18,30 hod.*

* zakroužkujte, prosím, vybranou hodinu
Uzávěrka pro příjem přihlášek není s ohledem na více termínů
„Veřejného výcviku” stanovena, přesto si pořadatel vyhrazuje
právo ukončit příjem přihlášek. Dále si pořadatel vyhrazuje právo
na změny nebo zrušení akce.
Přihlášku zašlete elektronicky na mail:
zuzana.laznova@praha8.cz nebo písemně na adresu ÚMČ Praha
8, odbor kultury, Těšínská 600, 181 00, Praha 8.
Akce se může účastnit pouze osoba, které bylo předáno
elektronické nebo písemné potvrzení přihlášky,
které je nutné přinést s sebou na akci!!
Na výcvik nemají přístup agresivní psi. Pes, který napadá nebo se
snaží napadnout ostatní psy nebo lidi, bude vyloučen.
Výcviku se také nemohou účastnit háravé feny nebo feny
ve vyšším stupni březosti.

Účast v soutěži a vstup na akci jsou ZDARMA

www.praha8.cz
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Školství

Žačky uspěly v zábavné
a vzdělávací soutěži

Krátce
Zájem o přípravné
třídy stoupá
Rada osmé městské části souhlasí
s žádostmi o zřízení přípravné třídy,
které předloží dvě základní školy Magistrátu hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o ZŠ Petra Strozziho
a ZŠ Hovorčovická. „Školy mohou zřizovat přípravné třídy pro předškolní
děti, které jsou sociálně znevýhodněné. V praxi jsou tyto třídy navštěvované například cizinci kvůli adaptaci. Ale
dochází sem také děti, které jsou již
staré na školku a v mladším kolektivu
by nepokračovaly ve vývoji, což může
představovat formu sociálního znevýhodnění,” řekl radní Prahy 8 pro oblast
školství Martin Roubíček.
Podle

něj

zařazení

předškoláků

do přípravných tříd vyhovuje i mateřským školám, kde se uvolní místa pro
tříleté děti. Přípravné třídy, v nichž se
počet dětí pohybuje od sedmi do patnácti, postupují podle školního vzdělávacího programu. Kromě uvedených
dvou škol takováto přípravná třída
funguje již druhý rok v ZŠ Lyčkovo
náměstí v Karlíně.

-hš-

Radnice požádá o další
evropské dotace
Rada osmé městské části schválila tři projekty pro získání prostředků

Foto: verpa
Radní Prahy 8 Martin Roubíček předává ocenění úspěšným dívkám
Mimořádný úspěch zaznamenaly žačky ze

tost uplatnit a rozšířit schopnosti a dovednosti.

škol z Prahy 8 ve vzdělávací soutěži Princez-

„Během celého roku získávají rodiče nejen

na a princ české pohádky. Celoroční zábavnou

metodické podklady, ale i konkrétní rady šité

a vzdělávací soutěž vyhrály žákyně Helena

na míru dítěti tak, aby opravdu došlo k další-

Chytková ze ZŠ Burešova a Barbara Szczepa-

mu vývoji v osobnosti dítěte po stránce mo-

ńská ze ZŠ Bohumila Hrabala.

rální i společenské. Velkým vkladem v této

Dívky v obřadní síni Libeňského zámku pak

soutěži je cílevědomá spolupráce rodičů, kteří

z rukou radního pro školství Prahy 8 Martina

pochopili, jak důležitá je tato soutěž

Roubíčka převzaly ocenění za skvělou repre-

jich děti. Jsou vždy přítomni průběhu soutěže,

středí, který je podporován z Fondu

zentaci školy a osmého obvodu. „Soutěž Prin-

mohou vnímat své dítě v prostředí vrstevníků,

soudržnosti. „Projekty se budou týkat

cezna a princ české pohádky je vcelku nároč-

mají konkrétní přehled o tom, jaký pokrok je-

snížení energetické náročnosti na bu-

ná, účastníci musejí projevit skutečný talent.

jich dítě udělalo,” sdělila autorka soutěže Irena

dově ZŠ Burešova, ZŠ Libčická a ZŠ

Proto si velmi vážím toho, že v Praze 8 máme

Hušinová.

Ústavní,” řekla radní MČ Praha 8 Mar-

princezny dvě,” prohlásil s úsměvem Roubíček.

kéta Adamová, která má v kompeten-

Princezna a princ české pohádky je celoroční

z Operačního programu Životní pro-

ci oblast evropských fondů. V případě

zábavná a vzdělávací soutěž mluveného slo-

schválení projektu bude z fondu po-

va, fantazie a improvizace v komunikaci pro

skytnuta dotace ve výši 85 procent

děti ve věku od šesti do dvanácti let a jejich

uznatelných výdajů, pět procent ze

rodiče. Napomáhá pochopit sílu a krásu mluve-

státního rozpočtu a desetina z pro-

ného slova. Mediálním partnerem je již pátým

středků městské části. Projekty zahr-

rokem Český rozhlas 2 - Praha, patronem pak

nují zejména zateplení fasád, střech

akademický malíř a grafik Jiří Andrle.

a výměnu oken a vstupních dveří.

„Podstatným prvkem soutěže je nenásilné

Pokud Městská část Praha 8 dotace

uvědomění si kvality české literatury a krásy

získá, plánuje objekty zateplit v co

českých tradic, estetických i etických norem,”

nejkratším možném termínu.

řekl Roubíček. Podle něj jsou hlavními přínosy

-hš-

soutěže naplnění volného času dětí a příleži-

pro je-

-vkFoto: verpa

Výherkyně soutěže z Prahy 8 – Barbara
Szczepańská (vlevo) a Helena Chytková
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V mateřince Bojasova
rádi zpívají a tančí

Škola managementu
slaví 20 let existence
Dvě

zastávky

autobusem

cialista.

Žáci

ze

základních

od stanice Nádraží Holešovi-

škol zase mohou vybírat mezi

ce naleznete pěknou vilkovou

obchodní akademií nebo eko-

oblast, kde se nachází zrekon-

nomickým

struovaná budova PB - Vyšší

v

obou

případech

zakončují

odborné školy a Střední ško-

studium

maturitní

zkouškou

ly managementu, s. r. o. Kdo

a v obou případech si mohou

tvrdí, že jsou soukromé slabé

zvolit třídy s rozšířenou výukou

a nestálé, velmi se mýlí. In-

golfu nebo digitální fotografie.

vestice do vzdělání se vyplatí,

lyceem,

Budoucím

přičemž

středoškolákům,

obzvlášť když můžete studovat

zájemcům

o

prestižní a velmi žádané obory

zí škola v rámci oslav studi-

vzdělání

nabí-

v příjemném i moderním pro-

um v prvním ročníku zdarma.

středí. Dvacet let zkušeností je

V dalších letech mají žáci mož-

zárukou kvality a spokojenosti.

nost získat slevu na školném

PB – Vyšší odborná škola

v podobě prospěchového sti-

Třída Cecilek z Mateřské školy

ždým dnem. Každý den totiž naši

a střední škola managementu,

pendia. Studenti VOŠ mohou

Bojasova se 24. března zúčastnila

společnou činnost začínáme písnič-

s. r. o.,

byla založena v roce

využít programu Erasmus Uni-

nesoutěžního vystoupení Pražská

kou a ty největší „šlágry” jsme si

1992. Ze tříd škol v Praze 4

versity Charter, který škola zís-

mateřinka

Stodůlkách.

upravili do taneční podoby. A nej-

a Vodňanech se přestěhovala

kala, a vycestovat za studiem

Byl to pro nás krásný zážitek: děti

větší radost mám, když děti za-

do samostatných prostor v bu-

či praxí do zahraničí. V rámci

poprvé zpívaly do opravdových

čnou samy od sebe: v šatně místo

dově se zahradou. Po nákladné

projektu Praha – Adaptabilita

mikrofonů, natáčela je kamera,

překřikování, při uklízení, při chůzi

rekonstrukci se škola změni-

(EU) byly inovovány vzdělávací

sálem zněl potlesk, fotoaparáty

po chodníku. Protože už slyším, že

la k nepoznání a stala se mo-

programy Finanční poradenství

cvakaly…a ještě jsme dostaly di-

se jim písničky, muzika dostaly pod

a Aplikace výpočetní techni-

plom a spoustu užitečných a pěk-

kůži a staly se přirozeným způso-

ky na nejmodernější modulo-

ných věcí do školky. Zatímco paní

bem vyjadřování.

derním místem ke vzdělávání.
Od té doby tudy prošla řada

v

Praze

vý a kreditový systém, který

učitelka

tré-

Dík patří rodičům, kteří za krás-

mohli vybrat ze vzdělávacích

umožňuje prostupnost s ba-

mou, děti zvesela mávaly rodičům

ného počasí obětovali odpoledne

programů Cestovní ruch, Per-

kalářskými programy. V příš-

do hlediště, malí kytaristi brnkali

a podpořili nás, a také pořadatelům

tím školním roce bude inovace

ze všech sil a zpěváčci haleka-

celé akce, protože všechno fungo-

ověřována a

li, jako když jsme na písku u nás

valo naprosto hladce a díky tomu

ve školce.

jsme mohli prožít odpoledne s mu-

spokojených studentů, kteří si

sonální práce, Finanční poradenství a Aplikace výpočetní
techniky. Absolventi získávají
titul DiS. - diplomovaný spe-

studenti budou

moci studovat za symbolické
-red-

školné.

takřka

omdlévala

Zúročil se tak rok plný písniček
a tanečků, které nás provázejí ka-

zikou zase trochu jinak, ale příjemně.

Lenka Andršová, ZŠ Bojasova

Akademie věd má centrum pro předškolní děti
Akademie věd ČR zahájila provoz centra

Výchovně vzdělávací programy centra na-

dětí a mládeže Praha, vítěz výběrového řízení,

předškolních dětí – Mazánek. Cílem projektu je

vazují na osnovy Ministerstva školství, mlá-

a děti vede dvojice zkušených a kvalifikova-

zajištění zájmového vzdělávání pro předškolní

deže

ných pedagogů.

děti v dopoledních hodinách, ať už pro občasné

školky a jsou zaměřeny na rozvoj klíčových

či pravidelné dětské návštěvníky. Kapacita za-

kompetencí dítěte prostřednictvím různých

jsou:

řízení je maximálně 15 dětí a příspěvek rodičů

výchovných částí programů (vývoj pohybo-

na zhruba osm dětí), domácí prostředí, pozvol-

je 1200 korun při plném využití po celý měsíc.

vých, hudebních, výtvarných a herních aktivit

ná socializace a přechod z rodinného prostře-

Akademie věd ČR má velký zájem na udr-

a osobně-sociální rozvoj). V centru jsou pro

dí do předškolního zařízení, obohacující bloky

žení kontaktu mladých vysoce kvalifikovaných

děti zajištěny takové podmínky, které jsou

zájmového

zaměstnanců pracovišť AV ČR (týká se přede-

nejvhodnější pro adaptaci na nové prostře-

tělesná výchova), nenásilné a zjednodušené

vším žen) s vývojem v dané profesi a na je-

dí, pro přirozený osobnostní rozvoj a úspěš-

seznámení s obory, ve kterých pracují jejich

jich rychlejším návratu do pracovního procesu

né výchovně-vzdělávací působení na každého

rodiče (díky malým „přednáškám”, diskuzím,

po narození dítěte.

z nich. Pedagogické služby zabezpečuje Dům

exkurzím).

a

tělovýchovy

pro

státní

mateřské

Hlavními přínosy pilotního projektu pro děti
individuální

přístup

vzdělávání

(dvě

(hudební,

pedagožky

výtvarná,

-red-
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Pozvánky

ZKO Praha 7 Stromovka
pořádá dne
12. května 2012
(na cvičišti ZKO – Praha 7 Stromovka)

KRAJSKOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
se zadáním titulu Krajský vítěz
Rozhodčí:

Lutz Wischalla - (SV Richter) - všechny třídy

PROGRAM VÝSTAVY:

7.00-8.45 hod. přejímka psů
8.45-9.00 hod. zahájení výstavy
9.00-15.00 hod. posuzování
15.00 hod. ukončení výstavy

ROZDĚLENÍ TŘÍD:
(varietu dle druhu srsti vyznačte přihlášce)
Třída dorostu

6-12 měsíců

Třída mladých

12-18 měsíců - od 1. 1. 2009 se střelbou!

Třída dospívajících

18-24 měsíců (zapsaný výsledek RTG DKK!)

Třída pracovní

od 24 měsíců (se zkouškou z výkonu!)

Třída veteránů

od 8 let

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd v den konání výstavy.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 4. 5. 2012
Výstava je organizována dle platného výstavního řádu ČMKU a KNO.
Zasílejte doporučeně na adresu:

Leoš Vycpálek
Konšelská 1403/2, 180 00, Praha 8, : 603 364 373
Možno i elektronicky se všemi přílohami na e-mail: zkostromovka@seznam.cz.

Více na www.zkostromovka.cz
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Draci úspěšně zakončili halovou sezónu
Do zimní halové sezóny vstupovali Draci z Admiry, tedy ročník 2004 a mladší, oslabeni odchodem několika borců do konkurenčního týmu a všichni jsme s napětím očekávali, jak se tým s touto výzvou popere. Po posledním
halovém turnaji, který jsme odehráli dne 18. března ve Slaném, můžeme říct, že se s tím naši draci vypořádali
úžasně.
sumárum – opravdu skvělý závěr

Během celkem 15 zimních halových turnajů posbírali neuvěřitel-

halové

sezóny.

Velká

gratulace

ných 12 medailí (pět zlatých, čtyři

a poděkování patří všem našim

stříbrné a tři bronzové).

Těžko

drakům, trenérům i rodičům. Naše

vybírat který z úspěchů byl ten

výsledky (a zdaleka nejde jen

největší. K favoritům by určitě

o počet získaných medailí) nejsou

patřila bronzová medaile z turna-

jistě dílem náhody a dokazují, že

je v Neratovicích pro ročník 2003,

se na Admiře fotbal dělá dobře.

kde před námi skončily jen o rok

V žádném případě ale nechce-

starší týmy Jablonce a Neratovic,

me usnout na zlatých vavřínech

a kde jsme na své bronzové cestě

a naši draci na sobě musí dále

porazili několik dalších týmů roč-

tvrdě pracovat. V nadcházející jar-

ník 2003, včetně rivala z Meteoru

ní části Pražské ligy ročníku 2004

(výhra 6:2). Zcela ojedinělý kou-

(soutěž ELITE hraje vybraných 14

sek se nám ale podařil v samém

Pražských týmů) nás čeká spousta

závěru sezóny, když naši kluci

těžkých zápasů. Po podzimu jsou

a holky (ano, v našem týmu máme

draci na výborném třetím místě

i dvě slečny) v posledních čtyřech

(hned za Slavií a Spartou) a jistě

turnajích

nebude snadné si tuto příčku udr-

vybojovali

čtyři

zlaté

žet. Velmi rádi tak do svého týmu

medaile. Postupně jsme na turnajích v Jaroměři, na Tempu, Duk-

torka Plzeň, Liberec, Dukla, Mla-

je se hrály na počet vstřelených

le a ve Slaném nechali za sebou

dá Boleslav či Hradec Králové).

gólů (podpora aktivní útočné hry)

2004 a mladší, holky ročník 2003

všechny soupeře včetně několika

Výsledky na Dukle a Tempu pak

a my bychom je vyhráli i při kla-

a mladší. Více informací na: www.

přípravek prvoligových týmů (Vik-

byly o to cennější, že oba turna-

sickém bodovém počítání. Suma

admira2004.estranky.cz.

uvítáme nové členy: kluci ročník

-mk-

Derby Prahy 8 přineslo desetigólovou úrodu
Sto fanoušků se přišlo v neděli 1. dubna po-

nutě přidal Panýrek z přímého kopu druhý gól

Teď by se mohlo zdát, že „na ručník” budou

dívat na hřiště ZŠ Hovorčovická v Kobylisích,

Admiry – 2:0. Trefa hostujícího Bauera v po-

domácí. Ale opět – zmýlená neplatila. Admirá-

kde v utkání fotbalové I. A třídy domácí B-tým

slední minutě první půle byla výstavní – 2:1.

ci zvýšili obrátky a v 81. minutě už vedli 5:4.

Admiry Praha hostil SK Dolní Chabry. Pikantní

Škoda že v této soutěži není povinný videozá-

To se nádhernou hlavičkou po přímém kopu

příchuť zápasu dodal i fakt, že trenér hostí Mi-

znam – tato branka by jistě aspirovala na „te-

Sailera trefil Lupínek. A ještě to nebylo všech-

lan Baloun a brankář Michal Klíma svého času

levizní gól měsíce”. V 55. minutě kobyliský

no! V 84. minutě Laciný přehodil brankáře

hrávali za Admiru. V sestavě Chaber nastoupil

Stoičkov, hráč s bulharským pasem, obešel

hostí a stanovil konečný rezultát na 6:4.

internacionál Ladislav Vízek (ročník 1955!),

brazilskou kličkou i brankáře Klímu a zavěsil

zatímco jeho zeť Vladimír Šmicer, vítěz Ligy

do prázdné branky – 3:1. V 58. minutě se

Domácí odehráli derby v sestavě Michálek

mistrů, byl tou dobou ve francouzském Bor-

po rohu Rambouska trefil nádhernou hlavič-

– Panýrek, Kavka, Kvapil, Sailer – F. Ram-

deaux, a tak se na něj diváci těšili marně.

kou Panýrek. S pomocí tyče a hostujícího za-

bousek, Lupínek, Beníšek, J. Tůma – Másílko,

Nikdo z přítomných rozhodně nelitoval.

dáka Vosátky zvýšil už na 4:1 a hosté vypa-

Stoičkov. Ve druhé půli na hřiště přišli i Laciný,

Není to apríl – v sousedském derby, hraném

dali „na ručník”. Ale zmýlená neplatí – Chabry

Eisenreich a D. Němec.

za krásného, slunného podvečera, padlo de-

se nevzdaly a za necelých dvacet minut bylo

Hosté se představili ve složení Klíma – Ví-

set branek a Admira vyhrála 6:4. Většina gólů

srovnáno! V 69. minutě snížil Kalaš střelou

zek, Pěnek, Trojan, Nezval – Vosátka, Bauer,

měla ligové parametry, bylo na co se koukat

k tyči na 4:2. V 76. minutě se na konci rychlé

Vojnar, Klouček – Dejmek, Kalaš. Zahráli si

a ofenziva na obou stranách tentokrát jedno-

akce hostí ke střele dostal Vosátka a bylo to

také Jiroušek a Kaňka.

značně vyhrála nad obrannou hrou.

4:3. A než se otřesení admiráci vzpamatova-

Skóre otevřel v 7. minutě nádherným halfvolejem domácí Rambousek – 1:0. V 12. mi-

li, zasadil jim přesnou hlavičkou čtvrtý úder
Dejmek – 4:4.

Na takový fotbal, jaký byl k vidění na apríla,
diváci vždy rádi přijdou.

-ap-
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Fotbalisté Ďáblic vyhráli turnaj
Den, na který jsme tolik čeka-

Dubnové víkendy
patří v Bohnicích
softbalu

li, nastal 25. března 2012. Byla
to neděle a myslím, že si jej bu-

Každý dubnový víkend mají

deme dlouho pamatovat, neboť to

příznivci softbalu a fanoušci

byl den, kdy se nám vše vyvedlo

bohnických softbalistek mož-

na jedničku s hvězdičkou. K tur-

nost zhlédnout na domácím

naji jsme nastoupili pod vedením

hřišti Joudrs Praha v Areálu

trenéra Michala Kafky v kompletní

ZŠ Dolákova - Svoboda Park

sestavě vyjma nemocného Lukáše,

v Bohnicích utkání nejvyšších

kterého ovšem v obraně naprosto

soutěží

bravurně zastoupil Filip a navíc

rií, od žákyní až po extraligu

jsme měli půjčeného ze školičky

žen. Vstup je na všechny akce

jednotlivých

katego-

ještě bojovného a velice šikovného

zdarma. Divákům je k dispozici

Šimona.

tribuna, občerstvení a komentování vybraných zápasů.

Prvním soupeřem nám byl tým
Sparty”A”, který pro nás byl zpes-

13. – 15. 4.

třen

Joudrs

působením

naší

Alžbětky

Cup

13,

extraligo-

vý turnaj žákyní (do 13 let)

v týmu soupeře. Hrálo se systémem na dva poločasy po přibližně

zal odpovědět, a tak jsme nakonec

kdy se jim podařilo vyrovnat, naši

za účasti týmů z Itálie, Polska

sedmi a půl minutách s výměnou

zvítězili 5:2.

vždy přidali jednu branku a nako-

a Slovenska

nec soupeře udolali 4:2.

21. – 22. 4.

stran. Naši se nezalekli zvučnější-

Hned

následujícím

soupeřem

ho jména soupeře a odehráli na-

nám bylo „béčko” Teplic. Tento zá-

Posledním soupeřem nám byl

prosto s přehledem první zápas

pas jsme i k nesporné kvalitě sou-

tým SK Slaný, který vzhledem

žen

až do vítězného konce, ve kterém

peře měli naprosto pod kontrolou

k obsazení turnaje skončil na po-

28. 4. Joudrs Cup 30,

jsme tým Sparty „A” porazili 4:2.

a zvítězili po právu 3:1.

sledním místě, i když kluci zcela

turnaj „vyzrálých” žen

V dalším zápase jsme se utka-

K dalšímu soupeři jsme vzhlíže-

jistě bojovali ze všech sil. Toto

zápasy extraligy a II. ligy

přípravky

li s respektem, neboť jím byl tým

utkání bylo zcela v naší režii, a tak

z Rovenska. Na tomto týmu nás

Nestěmic, na který si velice živě

se do hry dostali daleko více i naši

zápasů naleznete před koná-

upoutala hlavě výšková převaha

pamatujeme z našeho loňského

náhradníci. Závěrečné utkání jsme

ním jednotlivých turnajů na

na straně soupeře, ovšem herní

působení v Meteor lize. Oba týmy

vyhráli 4:1 a odešli tak z celého

www.joudrs.cz.

převaha byla na našich kopačkách,

bojovaly ze všech sil a ještě čtyři

turnaje se vztyčenou hlavou bez

a tak jsme poměrně s přehledem

minuty do konce utkání byl stav

jediné porážky. Navíc jsme měli

zvítězili 4:0.

0:0. Poté se našim podařilo vsítit

i celkové vynikající skóre 25:9.

Velice bojovně jsme nastoupi-

branku, ale v podstatě z protiúto-

Poté již následovalo předání me-

li k zápasu se soupeřem s dalším

ku po našem drobném zaváhání

dailí a ocenění pro nejlepší hráče.

zvučným

bylo srovnáno na konečných 1:1.

Cenu pro nejlepšího střelce turnaje

li

s

týmem

mladší

jménem

Teplice

„A”.

Zpočátku byla hra velice vyrov-

Sparta „B” sehrála s naším vý-

si odnesl Šimon Němec a nejlep-

naná, přelévala se z jedné strany

běrem velmi sympatické utkání

ším hráčem našeho týmu byl vy-

na druhou a stejně tak i skóre, ale

plné pěkných akcí, ale gólově vždy

hlášen Adam Bulíř.

na náš třetí gól již soupeř nedoká-

tahala za kratší konec. Ve chvíli,

Více

informací

a

rozpisy

Martin Vlček, trenér školičky

Naučte děti hrát tenis
V tenisovém areálu v Ládví se 24. března konal turnaj dětí
v kategorii babytenis. Turnaje se zúčastnilo 16 dětí a z toho bylo
několik z oddílu TC ESO Praha. Pokud chcete, aby se i váš syn
nebo dcera naučili tenis již v raném věku, máte ideální příležitost.
Od dubna se otevírá tenisová přípravka pro děti.
Kurz je určen pro děti od 2,5 do 4,5 let a probíhá pod vedením
profesionálních trenérů z Tenisové školy ESO. Lekce je založena
na společné spolupráci maminek s dětmi. Termíny kurzů: úterý
a čtvrtek od 10 do 11 hodin, cena: 99 Kč/hodina, ukázková hodina je zdarma. Podrobnosti na www.tseso.cz.
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Sportovní třída Meteoru bude pokračovat
Jako každým rokem se otvírá

pletně zrekonstruováno venkovní

Samozřejmě v hodinách nechy-

možnost současným žákům 5.

hřiště, kde se nyní nachází umělá

bí turnajové zápasy v různých

tříd přihlásit se do sportovní tří-

tráva 3. generace.

početních hrách. V rámci těles-

dy (lze doplnit i stávající 6., 7.

né výchovy žáci plní určité testy

nebo 8. třídu). Tyto třídy fungují

Účastní se žáci nějakých sou-

v jednotlivých sportovních dis-

již od roku 1985, kdy je měla pod

těží?

ciplínách. Příkladem je atletický

patronací AC Sparta. Od školní-

V letošním roce jsme účast naší

čtyřboj, kde jsou žáci bodováni

ho roku 2003/2004 spolupracuje

školy rozšířili o několik akcí. No-

dle klasického atletického dese-

se školou FK Meteor Praha VIII,

vinkou je účast na školní futsalo-

tiboje.

který třídy zaštiťuje a zajišťuje

vé lize, kterou pořádá pod svou

jejich odborné vedení (šéftrenér

patronací

SpSm). Školu navštěvovala mimo

Zde jsme postoupili do divizního

navštěvovat i fotbalisté z ji-

finále, kde se střetneme s obháj-

ných oddílů?

jiné také největší osobnost sou-

Fotbalová

asociace.

Mohou

vaši

sportovní

třídu

časné ligy Pavel Horváth, nebo

Herlíkovice. Kam se pravidelně

ci vítězství se ZŠ Březové Hory,

Samozřejmě. Máme tu kluky

bývalý hráč FC Liverpool Patrik

vypravují skibusy z Černého mos-

kterou navštěvují hráči klubu 1.

z několika spolupracujících klubů,
například Bohemians Praha nebo

tu. Tyto zájezdy měly velkou ode-

FK Příbram. Dále nás čeká tur-

zvu a je pravděpodobné, že tuto

naj v minikopané a rádi bychom

Praga a samozřejmě z domácí-

nabídku budeme využívat i v ná-

se zúčastnili i beachfotbalového

ho Meteoru. Třída je určena pro

sledujících letech. V příštím roce

turnaje, který se koná v květnu

všechny kluky a holky, kteří mají

Jaké novinky z Vaší školy mů-

také plánujeme výuku běžeckého

a červnu.

rádi fotbal a pravidelně navštěvují

žete budoucím a současným

lyžování, které nabízí nově vytvo-

žákům nabídnout?

řený skipark ve Velké Chuchli.

Berger.
Šéftrenérem sportovních tříd je
Vít Caudr.

klub, kde se pravidelně připravují.

balový turnaj o Pohár ministsoutě-

Nepřijdou žáci během hodin

že i uvnitř naší školy v atletice

sportovní přípravy o některé

a gymnastice.

důležité předměty?

ra

V letošním roce jsme rozšířili
všestrannou pohybovou přípravu

Přihlásili jsme se také na flor-

Co se od loňska změnilo?

o zimní sporty. Pravidelně vyu-

Loni byly kompletně revitalizo-

žíváme v rámci výuky kluziště

vány obě tělocvičny. Dokoupeny

školství.

Vymýšlíme

Ne. Pro jednotlivé třídy jsou

v obchodním centru Harfa, které

byly potřebné sportovní pomůc-

Na co jsou hodiny tělesné vý-

dané počty hodin, které samo-

máme kousek od naší školy. Učí-

ky pro výuku jako míče a švi-

chovy zaměřeny?

zřejmě nesmíme překročit.

me se základům bruslení a sa-

hadla. Vedení školy a FK Meteor

Na všestranný pohybový roz-

mozřejmě nechybí ani hokejové

se za přispění osmé městské části

voj žáků se specializací na fotbal.

O tomto fotbalovém projektu

zápasy.

nabízíme

neustále snaží zlepšovat podmín-

Jedná se především o nácvik in-

se můžete dovědět více na tele-

žákům lyžařský výcvikový kurz

ky pro výuku žáků v naší škole.

dividuálních dovedností s míčem,

fonním čísle 733 107 290 nebo

a mj. také jednodenní lyžařské

Co se týká venkovního vybavení,

obcházení soupeře, výběr místa,

použijte e-mail vit.caudr@fkme-

zájezdy do lyžařského střediska

tak v loňském roce bylo kom-

koordinační

teorpraha.cz.

Samozřejmě

cvičení,

akrobacii.

-red-

Judo Club Raion-ryu reprezentoval na jihu Čech
Členové klubu Judo Club Raion-ryu se 17.
března zúčastnili krajského přeboru jihočeského kraje v Písku spolu s přátelským oddílem ze

ro rodinné atmosféře a oba závodníci si odvezli
spousty zážitků.
Škola

Raion-ryu

se

zaměřuje

především

Sušice. Soutěžilo se v kategorii dorostenci, do-

na výuku judo jako bojového umění. Sportov-

rostenky, junioři,

juniorky, muži a ženy. Judo

ní forma se ve škole rovněž vyučuje a členové

klub Raion-ryu zastupovali trenéři Filip Rubínek

mají možnost účastnit se i řady soutěží. Soutěže

a Marek Lanč. Celkem se soutěže zúčastnilo

však nejsou pro školu prioritou z důvodu sbírání

kolem 80 závodníků z několika měst, například

vítězství, ale pro získávání cenných zkušeností,

Písku, Sušice, Blatné, Dačic, Prahy, Tábora nebo

které v boji uplatňuje. Součástí Judo klubu je

Prachatic.

také mnoho aktivit, jako soustředění a letní tá-

Marek Lanč vybojoval krásné 3. místo v kate-

bory plné zábavy, her, ale i tvrdého tréninku.

gorii muži do 81 kg a obhájil tak loňský titul, (kde

Pokud máte zájem, můžete se členem školy

také obsadil 3. místo) a Filip Rubínek vybojoval

Raion-ryu stát i vy. Nabízí kromě tréninků i bohatý

také 3. místo v kategorii muži do 100 kg. Celá

celoroční program. Informace u vedoucího školy

soutěž byla vedena ve velmi příjemné, ba sko-

Filipa Rubínka nebo na www.judopraha.cz. -red-
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

zal. 1956

D U B E N 2012
Otevírací doba:
Po 13:30-15:30, 18-21/ St 20:30-22:30/ Čt 13:30-15:30, 20:3022:30/ Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
16. 4. Mgr. Jiří Kroulík:

PŮLSTOLETÍ PILOTOVANÉ
KOSMONAUTIKY.

23. 4. prof. Lubomír Linhart: EGYPT.
POŘADY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
30. 4. DEN ZEMĚ – pásmo přírodopisných filmů
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po,Čt 13:30-15:30/ St,Čt 20:30-22:30/ Ne 14-16 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Denní obloha:
Noční obloha:

Slunce – povrch se skvrnami
Měsíc – od 23.4. do 30.4.
Venuše – za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý duben
Hvězdokupy,mlhoviny - za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
ve St a Čt 19:30 – 20:30 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. 283910644.
POHÁDKY pro nejmenší Ne 15. 4. a 29. 4. od 10:15
Měsíc u krejčího
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce příp. Venuše.
Pozor. oblohy

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

Film. večery, přednášky

45,- Kč

55,- Kč

25,- Kč

30,- Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky
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Výročí
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
DUBEN 2012 SLAVÍ
Dne 1. dubna 2012 oslaví své
nádherné 85. narozeniny naše
maminka, babička a prababička, paní Věra Kadlecová. Zdraví, štěstí dlouhá léta,
do dalšího běhu životem jí přejí
její děti Pepa, Věra, Mirek, jejich
děti i všechny děti jejích dětí a kamarádka Zlatka.

udělala, a touto cestou ji popřát hodně zdraví
do dalších let, štěstí a radosti ze zahrádky. To
přejí dcery Blanka Tomaierová, Hana Průšová,
vnuci Michal, Tomáš a Veronika, a zeť Petr.

lepší, hlavně hodně zdraví a do dalších let plno
radosti a životní energie. Vnoučata Jakub a Anička, dcera Pavla, manžel Jaroslav a zeť Milan.
Naší milované mamince, babičce a prababičce Božence
Valentové, přejeme hodně
zdraví a štěstí k jejím narozeninám. Máme Tě všichni rádi.

Krásných 90 let slaví dne
11.dubna
2012
Květuše Opeltová, naše babička
a prababička, hodně zdraví,štěstí přejí vnučky Jana,Jitka s rodinami a Kamarýtovi.

Dne 7. dubna 2012 oslaví svou rubínovou svatbu manželé Drozdovi z Libně. Hodně zdraví
a štěstí do dalších společných let manželského
soužití, přejí vnoučata Jan a Michaela.

Paní Věra Hartlová oslaví dne 23. dubna své
90. narozeniny. Gratulujeme!

Růžena Kubová. Všichni obdivujeme její vitalitu , soběstačnost a vždy dobrou naladu. Chtěli
bychom ji poděkovat za všechno, co pro nás

Dne 30. dubna 2012 oslaví kulaté 70. narozeniny naše milovaná babička, maminka a manželka
paní Mgr. Jarmila Michalcová. Všechno nej-

BŘEZEN 2012
Manželé Eva a Zdeněk
Rozehnalovi
oslavili
zlatou svatbu

Nově narozené děti
ZÁŘÍ 2011
Čtvrtečková Monika

Chromá Alžběta
Klika Martin
Kneysová Andrea a Veronika
Mareček Matyáš
Suková Kateřina

Šonský Josef
Škutchanová Laura
Vrba Jakub

LEDEN 2012
ŘÍJEN 2011
Nitschová Eliška

Císařová Agáta
Čermáková Eliška
Fialka Ladislav
Gvoždíková Apolena
Hübnerová Aneta

Kadlecová Rozálie

LISTOPAD 2011
Drbohlav Michal
Karpíšková Adéla
Tomaselli Victoria Sofia

Kříž Matyáš
Linhart Lukáš
Mekhalfia Nicolas
Novotný Petr

Zeman Michal
Zenkl Petr

ÚNOR 2012
Benešová Kristýna
Gramanová Adéla
Hostáňová Lucie
Hindráková Emílie
Hrda Ondřej
Otřísal David
Králová Aneta

PROSINEC 2011
Hradec Matěj
Hřídel Kryštof

Padrtová Veronika
Ráž Marek

BŘEZEN 2012
Novák František

Šenková Ela Olivia

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

Luštěte o ceny!

Sudoku (středně těžká)

Znění tajenky z minulého čísla: Sedmdesát let operace Anthropoid
Výherci, kteří obdrží exkluzivní knihu Jaroslava Čvančary - Heydrich, jsou: Ladislav Zapletal (Praha 8), Miloš Hrčka (Praha 8), Jiří Vališ (Praha 8), Lukáš
Pavlík (Praha 9) a Bohuslav Karvánek (Praha 8).

Správné znění tajenky z dubnového čísla
nám zašlete nejpozději do 30. dubna 2012
na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35,
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail:
osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat
svoji adresu.

Tři vylosovaní výherci opět obdrží knihu
Jaroslava Čvančary – Heydrich.

DUBEN 2012
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Inzerce
MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93, www.
malir-zenisek.cz.
RENOVACE KUCHYŇSKÝCH LINEK, MALÍŘSKÉ, lakýrnické práce,
tapetářské práce, štukování a drobné opravy v domácnosti. Pro seniory sleva 20%. Tel.: 608 60 81 92.
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští
pracovníci, specialisté na stěhování bytů, SO + NE stejné ceny.
Přistavení, odstavení+km po Praze
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, pátrání po osobách. Tel.: 602 35 44 88.
www.sluzbysoukromehodetektiva.
cz.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45,
222 94 62 68, e-mail: kedar.n@centrum.cz.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet
a drobné zednické opravy, výhodné ceny. Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.
KOUPÍME st. šperky s brilianty
i bez nich, zlaté mince a stříbrné předměty. Obrazy lokomotiv,
aut od Ronka a Kreibicha, obr.
žen od Košvance, moře: Svoboda a díla od Barneta atd. Výkup
út a čt dopol. nebo po t. dohodě:
283 89 33 34, 604 47 77 71.
DAŇOVÝ PORADCE nabízí své
služby vč.komplexní podpory pro
podnikání – vedení účetnictví,
mzdy, daňová přiznání, zakládání s. r.o., poradenství. P8 – Karlín
– Vítkova 10. Tel.: 608 06 60 88,
ovsky@ovsky.cz.
KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské
a dětské bez mytí od 60 Kč, dámské od 75 Kč. Lze i večer a soboty. Důchodci a ženy na mateřské sleva 10%. Praha 8 Čimice,
Okořská 38.Tel.: 233 55 66 12,
606 75 20 53. www.kadernictvi-mvasickova.cz.
LEVNĚ ÚKLID BYTŮ, DOMŮ, MALÍŘSKÉ, ZAHRADNICKÉ A STAV.
PRÁCE. Tel.: 604 51 22 97.
KOUPÍM BYT v Praze 2+kk
nebo 3+1. Platba hotově. Tel.:
607 11 04 77.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě, neo-

právněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality vyřídím, zaplatím stěhování,
dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu
a pod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 nebo
603 42 00 13.

domů. Tel.: 603 18 40 81, e-mail:
olaolda@volny.cz.
NAUČÍM VÁS PRACOVAT S POČÍTAČEM, ať je vám 7 nebo 70.
Tel.: 607 50 80 97.
!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮSTALOSTI, SKLEP či půdu. Likvidace odpadu. Tel.: 777 22 78 40.

OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.

PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ – montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 93 70 32. Vladimír Tymeš.

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, HODINOVÝ
MANŽEL, spokojenost zaručena.
Tel.: 608 44 05 51.

OPRAVY PRAČEK TEMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Tel.: 775 19 73 09.
ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT
spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské
nemocnici přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, implantáty. Dále nabízí
široký rozsah kvalitní hrazené péče
(bez finanční účasti pacienta).
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 80,
266 00 61 63. Další na www.stomat.cz.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ STROMŮ. ZAHRADY. Tel.: 606 66 22 23,
723 89 95 61.
SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma
či v kanceláři. Poradíme, přijedeme, opravíme. Tel.: 222 76 97 74.
www.vyjezdovyservis.cz.
ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK MOKROU METODOU profi stroji Kärcher od roku
2008. Domácnosti i firmy. Cena
od 15 Kč/m2. Větší plochy dohodou. Doprava Praha 8 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz. Tel.:
777 71 78 18.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel.:
604 81 06 63. P. Nestarec Dis. Tel.:
776 19 13 07, Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.
PODLAHÁŘSTVÍ
–
PRODEJ
A ODBORNÁ POKLÁDKA (PVC,
koberců, plovoucí dřevěné podlahy
atd.). Zakázku bezplatně zaměříme a provedeme cenovou nabídku.
Tel.: 734 38 14 14.
HODINOVÝ MANŽEL. Drobné
i i větší opravy a řemeslnické práce v domácnosti. Precizně. Tel.:
775 50 76 00.
INSTALATERSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader-bytů,

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%. Tel.:
604 20 77 71.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MARKÝZY,
GARNÝŽE,
shrnovací
dveře,
čalounění
dveří,silikon.
těsnění, malování. Petříček, tel.:
606 35 02 70, 286 88 43 39.
HLEDÁME
PRONÁJEM
BYTU
v Praze a okolí pro 2 osoby, možno
garsonka - 3+1 do 14000Kč včetně
poplatků dle velikosti a stavu bytu.
Tel.: 605 84 50 88, 220 80 62 45.
NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU
BYTŮ v Praze 8, 1+kk za 8500Kč
a 2+kk za 10000Kč měsíčně. Ceny
jsou včetně poplatků i energií. Tel.:
777 02 01 80.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce? Tel.:
606 91 02 46.
ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,
Praha 8. Módní návrhy dámského,
pánského oblečení, skupiny, opravy. Tel.: 739 09 15 03. www.krejcovstviivana.cz.
DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET
PRODEJE. Velký výběr českých
hraček pro holčičky a kluky najdete
v naší specializované prodejně Praha 8, Ořechová 5 /proti Ďáblickému hřbitovu/. Tel.: 604 28 77 94,
www.inna.cz.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA, montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování , stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, jsaifrt@
seznam.cz.
PROVÁDÍM
MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ a stavební dokončovací práce. Rausch Patrik. Tel.:
606 87 89 08.
HODINOVÝ MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy a úpra-

vy v bytech a domech, pokládka
podlahových krytin, truhlářská
výroba, sádrokarton, malování,
obkladačské práce a jiné. Tel.:
773 16 81 70.
INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vodovodních baterií, WC, umyvadel,
van, el.ohřívačů, připojení praček,
myček, vodoměrů, kohoutů včetně dodání. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75. E-mail: rothenberg@centrum.cz.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75.
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz.
KLEMPÍŘSTVÍ,
POKRÝVAČSTVÍ, NÁTĚRY, STŘECHY. Novotný. Tel.: 605 35 06 65. www.
strechyjarnov.cz.
PSÍ SALON – KOMPLETNÍ
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání,
trimování. Praha 8 – Ďáblice (naproti Ďáblickému hřbitovu), ulice
Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56,
www.strihanipsu-praha.cz.
ANTIKVARIÁT – Zenklova 2/37
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv.obrázky, grafiku,
čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.
KOUPÍM BYT V PRAZE, stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zaplatím privatizaci. Zajistím bydlení
nebo výměnu. Tel.: 775 73 38 17.
MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a čalouněný nábytek. Tel.:
604 71 17 50.
KOUPÍM FELICII. Tel.: 602 12 32 53.
KOUPÍM CIHLOVÝ BYT V PRAZE. Preferuji P 8, 9, min. 65m2,
na stavu nezáleží, dluh nebo exekuce nevadí, RK ne, spěchá. Tel.:
774 72 07 52, 604 84 67 56.
Mgr. Ignatoková.
20 KM OD PRAHY 8, U STARÉ
BOLESLAVI prodám 2 staveb. parcely 1.200 m2, cena 900,- Kč/m2.
Tel.: 602 21 50 14, 602 31 22 12.
PRONAJMU
NOVÉ
LUXUSNÍ
PODZEMNÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v ulici Nad Okrouhlíkem, Praha
8, u metra „C” Ládví. Nízká cena
950 Kč/měs.. Tel.: 777 00 30 33,
e-mail: v.briedl@seznam.cz.
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ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a.s.
Zveme Vás do nově otevřené kanceláře Pomořanská 7, Praha 8.
Otevřeno Po – Pá 8-13 a 14-18
hod. Najdete nás u polikliniky, konečná bus 177, 144 a 202. Tel.:
283 85 00 28. Těšíme se na Vás!
Petr Bernas, Věra Bergerová, Helena Pešatová.
MALÍŘ POKOJŮ, DEKORAČNÍ
TECHNIKY. Tel.: 608 10 01 65.
PEDIKURA ĎÁBLICKÁ 736. Tel.:
776 55 70 04.
KARDIOLOGIE PRO DĚTI A DOROST Praha 8 Poliklinika Čumpelíkova 2, přijímá nové pacienty. Kromě vyšetření a léčení onemocnění
srdce a cév se zabýváme poruchami metabolismu tuků a cholesterolu, zvýšeným krevním tlakem.
Vyšetření 2D barevným ultrazvukovým přístrojem. Pro pacienty
registrované u pojišťoven 201,
207, 211, 217 bez finanční účasti
pacienta. Tel.: 283 88 11 44.
PRODÁM KVALITNÍ TROFEJE
jelení, mufloní a dančí. Cena dohodou. Tel.: 605 59 19 13.
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN,
DVEŘÍ, renovace kuchyňských
linek, montáž a výroba nábytku, opravy nábytku. Tel.:
774 44 34 85.
DOUČOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
MATEMATIKY A IT SOŠ. www.
vachtova.cz.
TRUHLÁŘ.
VÝROBA
NOVÉHO, opravy staršího a restaurování starožitného nábytku. Tel.:
724 33 51 97.
INSTALATERSTVÍ,
TOPENÁŘSTVÍ, MONTÁŽ A OPRAVY tepelných zařázení, rozvody vody,
topení, kanalizace a odpadu. Tel.:
774 38 08 04, 773 11 10 85,
e-mail.: mtarabey@email.cz.
HODINOVÝ MANŽEL – profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc
ve Vaší domácnosti, na zahradě, chatě nebo v kanceláři. Tel.:
736 14 09 42.
DOUČOVÁNÍ
ANGLIČTINY,
NĚMČINY A MATEMATIKY. Tel.:
739 67 78 91.
ZAHRADY – navrhujeme, realizujeme a udržujeme. Budujeme
závlahové systémy. www.zahradyrevit.cz. Tel.: 604 92 80 69.
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu
práce elektro, voda a další. Mám
40 let praxe na rekonstrukcích
bytů. Tel.: 602 36 61 35.

IZOLATÉRSTVÍ
PLOCHÝCH
STŘECH,
provádíme
kontroly, opravy a pokládky plochých
střech, balkonů, teras a garáží
fóliovým sastémem z PVC protan.
Tel.: 607 90 54 00, 606 82 55 18,
739 21 81 08.
SEZÓNNÍ PRACOVNÍKY i důchodce přijmeme pro občasnou
spolupráci – fyzická práce. revit@
seznam.cz. Tel.:604 92 80 69.
HLEDÁM KOREPETITORA pro
začínající dětský sbor v MŠ. Výuka
ve ST 14,45 - 15,30 h. v Ládví. CV
pošlete na: hennova@irislingua.
cz.
Odměna dohodou, vhodné
i pro studenty.
NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ
SLUŽBY všeho druhu v prostředí Vašeho domova dle Vašich časových možností. Volejte. Tel.:
774 90 11 93.
STAR. ŽENA HLEDÁ pronáj. pokoje v bytě u slušných lidí. Děkuji.
Tel.: 606 36 28 65.
HLEDÁME PRONÁJEM BYTU
2 – 3+1 v Praze 8 i část. zařízený, dlouhodobě. Děkuji. Tel.:
606 36 28 65.
MONTÁŽE A OPRAVY ŽALUZIÍ,
sítí, rolet, vest. skříní, nábytku,
malování. Tel.: 603 72 41 54.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, daní. Rychle, spolehlivě, cena dohodou. Tel.:
222 96 84 88, 721 83 19 88, harantovahana@seznam.cz. Jirsíkova č. 7, Praha 8.
STAVEBNÍ DOZOR, rekonstrukce, výstavba, zateplení. Tel.:
222 96 84 88.
ZAVEDENÁ
ÚČETNÍ
FIRMA
na trhu od r. 1995 přijme nové
klienty. Nabízíme kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, dph, mzdy, zastup. při jednání
na úřadech, kontrolách. Daňová
optimalizace, poradenství. Zkušenost, serióznost a diskrétnost zaručeny. Tel.: 608 9749 24.
DARUJI ZA ODVOZ rozkládací sedací soupravu a rohovou kuchyňskou soupravu. Tel.:
736 27 44 99.
POHLÍDÁM DÍTĚ A POMOHU S PÉČÍ O SENIORY – pečovatelka. Tel.: 734 54 64 76,
602 38 86 74.
PRONÁJEM 2+kk, 4 lůžka vč.
zařízení, úklid, energie, internet,
parkování v ceně, recepce 24 hod.
Kauce 10 tis. Cena dohodou. Kontakt: 733 69 07 68.

MALÍŘSKÉ PRÁCE, drobné zednic. opravy, štuky – provedeme
rychle, kvalitně a levně s profesionálním
přístupem.
Tel.:
604 51 62 43.
ČSOB POJIŠŤOVNA, a.s. Nová
pobočka v Karlíně, Křižíkova
72/459.
Nabízíme
nejlevnější
povinné ručení, pojištění domů
a bytů. Bezkonkurenční životní
pojištění. Kontakty: 222 31 35 42,
773 49 28 37, 723 05 85 98.
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 1+1,
40 m2, Karlín před privatizací
za větší také k privatizaci. Tel.:
603 28 89 72.
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GALVANICKOU
ŽEHLIČKOU
pro
vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní
za zaváděcí cenu 600 Kč. Karlín.
Kontakt. 602 28 84 44.
ANGLIČTINU DOUČÍ, k maturitě
připraví - vysokoškolačka s dlouhou překladatelskou praxí. 200 Kč
za 60 min. Tel.: 737 05 97 09.
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní čalounické potřeby, Kotlaska 16, P-8
Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 14.00
– 18.00. Tel.: 284 82 21 81.
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+kk
po rekonst., 1. kat. za 3+1
před privatizací, Karlín. Tel.:
604 84 15 33.
ZDARMA PRODEJ A PRONÁJEM
Vaší nemovitosti. Hledám byty
a RD pro zaměstnance spol. Tel.:
731 11 52 73.

u metra Palmovka, Sokolovská
157. www.kosmetika-bn.cz. Tel.:
731 19 95 21.
PRONAJMEME TŘI MÍSTNOSTI,
58 m2, roční nájem 1300,- Kč/m2
+ služby. Více na SVJ.Taussigova@gmail.com.
NABÍZÍM PRONÁJEM ZAHRÁDKY v Ďáblicích. Tel.: 774 08 65 59.
PSÍ SALON! U metra Ládví. www.
strihanipsu.eu. Tel.: 603 32 98 61.
Na Štěpnici 17, Praha 8.
NEBYTOVÉ PROSTORY 150 m2
v Praze Libni pronajmu ve dvorním traktu, vjezd průjezdem,
soc. zařízení, krb. Volejte. Tel.:
721 22 06 47.
AUTODOPRAVA
a os. vozidlem
728 67 47 47.

DODÁVKOU
combi. Tel.:

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8. Peníze ihned. Tel.: 732 48 21 38.
OBLÍBENÉ DĚTSKÉ CENTRUM
POD SMRKEM, nedaleko Vozovny
Kobylisy, malá rodinná školička už
od 2 let, klidné místo se zahrádkou,
zdravotnický personál, plus kroužky: angličtina, balet, keramika, rytmika, hudební škola Yamaha a výtvarný kroužek. Tel.: 724 02 12 43,
e-mail: pod-smrkem@centrum.cz,
www.pod-smrkem.cz. PŘIJĎTE SE
K NÁM PODÍVAT!
www.strechy-mares.cz, info@strechy-mares.cz. Tel.: 777 85 88 00.
Učitelka anglického jazyka nabízí doučování. Tel: 603 531 555

PRONAJMU IHNED BYT 3+1
v blízkosti Ďáblického háje. Částečně zařízený. Kontakt 602 20 93 00.
MASÁŽE OD MASÉRA: záda
40 min. 200 Kč, celková 60 min.
250 Kč, 90 min. 350 Kč. Tel.:
602 87 68 64.

(Placená inzerce)

PRONAJMU GARÁŽ v ul. Na Ládví. 1500,- Kč měsíčně. Tel.:608
93 82 22.
HLEDÁM BRIGÁDU NEBO VÝPOMOC. Jsem na mateřské. Tel.:
728 58 57 49.
SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma
či v kanceláři. Poradíme, přijedeme, opravíme. Tel.: 222 76 97 74.
www.vyjezdovyservis.cz
KADEŘNICTVÍ (brazilský keratin), gelové nehty, kosmetika,
belter (brazilská depilace), Ryor.
Milé prostředí, příznivé ceny

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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41. ročník

Jarního běhu Ďáblickým hájem
neděle 22. dubna 2012
Pořadatel:

TJ Sokol Kobylisy,

Kategorie a časový pořad

U školské zahrady 430/9 Praha 8 – Kobylisy

Čas

Kategorie

Ročník

ve spolupráci s Městskou částí Praha 8

9.00

nejmladší žáci a žákyně

2003-2004

Délka trati

Místo:

Areál zdraví v Ďáblickém háji

9.20

nejmladší žáci a žákyně

2001-2002

700 m

Přihlášky:

na místě startu

9.40

mladší žáci a žákyně

1999-2000

1000 m
1500 m

600 m

nejdříve 1 hod. před startem

10.00starší žáci a žákyně

1997-1998

Petr Mucha

10.20dorostenci a dorostenky

1995-1996

2000 m

Tajemník závodu: Ivana Kašparová

10.20junioři a juniorky

1993-1994

2000 m

Hlavní rozhodčí:

Karel Mácha

10.45předškolní chlapci a dívky

2009 a mladší

Účast:

běh je veřejným závodem,

11.00předškolní chlapci a dívky

2007 a 2008

100 m

účastníci závodí na vlastní nebezpečí

11.20předškolní chlapci a dívky

2005 a 2006

200 m

Šatny:

přírodní, v areálu Zdraví na místě startu

11.45ženy

1973 až 1992

4000 m

Tratě:

po pevných i měkkých cestách

11.45ženy – veteránky 40

1972 a starší

4000 m

v Ďáblickém háji

11.45muži

1973 až 1992

4000 m

Startovné:

30 Kč pro všechny kategorie

11.45muži – veteráni 40

1963 až 1972

4000 m

Ceny:

první 3 v každé kategorii obdrží medaili,

11.45muži – veteráni 50

1953 až 1962

4000 m

diplom a věcnou cenu

11.45muži – veteráni 60

1943 až 1952

4000 m

Informace:

tel.: 721814399

11.45muži – veteráni 70

1942 a starší

4000 m

e-mail: muchapetr@centrum.cz

Vyhlašování vítězů průběžně

Ředitel závodu:

30 m
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