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Opravy chodníků budou pokračovat i letos

Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,
když vedení radnice před roz-

Projekt Bezpečná Osmička počítá
s dalšími kamerovými systémy

jezdem prodeje domů do rukou
3

nájemníků tvrdilo, že tento krok
pomůže všem občanům Prahy 8,
objevila se řada názorů tvrdících opak. Například slova o tom, že takto

Občané pomáhají strážníkům
odhalovat sprejery

navíc získané prostředky přispějí k bobtnání úřadu a tak dále. Doufám,
11

že letošní rozpočet, ke kterému zastupitelé neměli výhrady, sebral
těmto oponentům veškeré argumenty.
Praha 8 prodejem necelé poloviny svého bytového fondu získá

Cyklistická sezóna je za dveřmi.
Jak s kolem v metropoli?

finance pro svůj tolik potřebný rozvoj. Možnosti jiného navyšování pří16

jmů, a z toho potom i výdajů, totiž mají obce velmi omezené. Pokud do
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Děti ze Základní školy Burešova
pomáhají v rámci projektu UNICEF

rozšíříme projekt Bezpečná Osmička, chystáme dlouhodobý projekt
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týkající se čistoty veřejných prostranství. Zkrátka záležitosti, které
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Zpravodajství

Dostavba Šutky má začít na podzim
Plavecký areál Šutka, jehož nedostavěné torzo hyzdí Troju poblíž Čimického háje již od dob socialismu, se má
lidem otevřít do konce příštího roku. Hlavní město jako majitel objektu počítá s tím, že na jaře vypíše výběrové
řízení na zhotovitele stavby.
Práce by se měly rozjet letos na podzim.
Areál

získá

nový

padesátimetrový

Město přišlo se záměrem dostavět torzo pla-

bazén,

veckého bazénu v polovině roku 2007. Odbor-

tobogány, tělocvičnu či sauny.
„Dostavba

Šutky

je

velmi

níci začali pracovat na statických, technických
složitá

akce

a geologických průzkumech pozemku a budov

a vyžaduje dlouhodobou a důkladnou přípravu.

rozestavěných již od osmdesátých let. U static-

I když se někomu může zdát, že se s areálem

ky nevyhovujících železobetonových konstruk-

zatím příliš mnoho neděje, snažíme se zahá-

cí museli provést drobné demolice a pozemek

jení stavby co možná nejvíce urychlit. Prvním

vyčistili. „Bylo také nutné zmapovat stávající

důležitým krokem bylo schválení studie vlivu

inženýrské sítě. Některé z nich jsou ve velmi

na životní prostředí letos na konci ledna,” uve-

špatném stavu nebo dokonce chybějí. Nos-

dl náměstek pražského primátora Pavel Klega.

ná konstrukce železobetonového torza se ale

„Museli jsme řadu let občany upozorňovat

ukázala jako staticky vyhovující,” poznamenal

na skutečnost, že objekt není majetkem měst-

Klega.

ské části. Nyní snad budeme mít pro lidi příz-

Zhruba do jednoho roku od zahájení stavby

nivé zprávy. Zprovoznění Šutky by bylo jed-

zde hodlá město vybudovat padesátimetrový

nou z největších událostí v Praze 8 za poslední

krytý bazén, hlediště pro čtyři sta osob a dětský

roky,” prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek.

výukový bazén.

Podle něj v souvislosti s bazénem museli

Areál by měl sloužit nejen jako sportovní, ale

odborníci také vypracovat projekt a projednat

také jako relaxační a zábavní centrum. Nebu-

plánovanou úpravu křižovatky v Čimické ulici.

dou tedy chybět ani tobogány a skluzavky,

„V současné době by totiž nezvládla předpo-

divoká řeka, brouzdaliště pro děti, sauny, posi-

kládané zvýšení pohybu aut a celkový nárůst

lovna, tělocvična, solária, masáže a samozřej-

dopravy,” vysvětlil. Město hodlá křižovatku,

mě restaurace. Šutka bude v provozu po celý

která nebude světelná, doplnit o jeden odbo-

rok a náklady na stavbu se odhadují na 350

čovací pruh. Projekčně ověřit napojení zdejších

milionů korun.

komunikací bylo nutné i pro další změnu, kte-

Pokud bude mít město v rozpočtu dostatek

rou tam Praha chystá. Výhledově totiž plánuje

finančních prostředků, mohlo by na stavbu ply-

v Čimické ulici dokonce vybudovat tramvajovou trať.

Foto: verpa
Lidé by mohli areál navštívit už příští rok.

nule navázat vybudování sousedního venkovního koupaliště.

-tk-

Sprejeři poničili Kobyliskou střelnici
Desítky graffiti „zdobily” od konce ledna areál Národní kulturní památky Kobyliská střelnice i přístupové cesty. „Neúcta takzvaných sprejerů
k tomuto významnému pietnímu místu je naprosto nehorázná,” prohlásila zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. „I když stále nejsou zcela
vyjasněny majetkové poměry Kobyliské střelnice a boj se sprejery je bojem s větrnými mlýny, samozřejmě jsme nechali na naše náklady graffiti
odstranit specializovanou firmou a uvažujeme o instalaci kamerového systému,” prohlásila.

Foto: Zuzana Láznová

-pb-
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Chodníky se oprav dočkají i letos
Deset miliónů korun investuje v letošním roce Praha 8 do velkoplošné
opravy chodníků. „V první fázi, na kterou je vyčleněno pět miliónů korun,
se zaměříme na obnovu chodníků a výměnu ochranného zábradlí v Libni,
konkrétně v ulicích Zenklova, Podlipného, Kandertova, Braunerova a Lindnerova,” informoval radní Prahy 8 Tomáš Mrázek.
Opravy

budou

zahájeny

koncem

března

a jejich dokončení se předpokládá na přelomu

me i v budoucnu. Další vlna by mohla odstartovat již v létě letošního roku,” sdělil Mrázek.

Otázka pro ...
...předsedu bytové komise RMČ Praha 8
Ondřeje Grose
Může mě nový vlastník (bytové družstvo)
vystěhovat, když se
nestanu členem družstva?
Nový vlastník vstupuje do práv a povinností z nájemního vztahu, který existoval za

dubna a května. Rekonstrukci chodníků zajis-

Obyvatelé Karlína a Libně se v letošním roce

původního majitele. Nájemní bydlení je chrá-

tí Technická správa komunikací, v jejíž správě

dočkají také rychlé opravy výtluků na chod-

něno zákonem, to znamená, že pronajímatel

chodníky jsou.

nících s mozaikovou dlažbou. „S Technickou

může vypovědět nájem bytu pouze z důvodů

správnou komunikací uzavíráme smlouvu, na

uvedených v § 711 zákona č. 40/1964 Sb,

roku 2007 do rekonstrukcí chodníků téměř 30

základě které budou výtluky v těchto lokali-

občanský zákoník, v platném znění, respek-

miliónů korun. V první vlně se zaměřila na zce-

tách odstraňovány přednostně a to nejpozději

tive může vypovědět nájem bytu pouze

la zdevastované chodníky v Kobylisích v území

do pěti dnů od jejich nahlášení naším odborem

s přivolením soudu v případech uvedených

nad Katastrálním úřadem. Na podzim 2008 pro-

dopravy,” prohlásil Mrázek. Radnice Prahy 8 má

v § 711a výše zmíněného zákona.

šly obnovou chodníky v Libni v oblasti ohraniče-

letos na tyto opravy připraveno 300 tisíc korun

Tedy obecně vzato pronajímatel může

né ulicemi Vosmíkových, Františka Kadlece a Na

a stejnou částkou přispěje na urychlenou opra-

vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu

Stráži. „S investicemi do oprav chodníků počítá-

vu mozaikové dlažby také TSK.

(§711) především pro porušování povinností

Radnice osmé městské části investovala od

-pb-

Bezpečná Osmička pokračuje

nájemcem. Zde bývá nejčastějším příkladem
neplacení nájemného nebo pronajímatelem
nepovolený podnájem bytu.
Výpověď s přivolením soudu (§711a) se
týká především případů rekonstrukce domu,
služebních bytů a podobně. V takovém případě má však nájemce podle § 712 právo na
náhradní byt.

Setkání s politiky
Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí od
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo
dveří 4, tel.: 284 82 20 31.
Po vybudování multifunkčního centra pokročil

ních zařízení a dalších objektů v majetku MČ.

projekt Bezpečná Osmička do další fáze. Objek-

Jejich nepřetržitý monitoring převezme postupně

ty, na kterých byly v roce 2008 instalovány

multifunkční dohledové centrum. Dále se tvůr-

kamerové systémy, budou postupně připojová-

ci projektu v roce 2009 zaměří na spolupráci

ny do vytvářeného bezpečnostního systému. Ten

s Magistrátem hl. m. Prahy, pod jehož záštitou

bude řídit právě zmiňované dohledové centrum.

vzniká městský kamerový systém. Záměrem

„Pokračovat bude další budování kamerových

Prahy 8 je vybudovat kamerové systémy na

systémů na objektech MČ, zejména na školách

místech, která je z důvodu výskytu drobné, ale

a školkách, protože jejich umístění se již v něko-

i závažnější kriminality potřebují. Půjde například

lika případech ukázalo jako opodstatněné,” pro-

o revitalizované Kaizlovy sady a vandaly neustále

hlásil vedoucí odboru krizového řízení Libor Pau-

ničený památník Kobyliská střelnice. „Tyto kame-

lus. Posledním případem bylo odcizení vozidla

ry pak budou dány k dispozici bezpečnostním

v areálu MŠ Kotlaska, které bezpečnostní kamery

složkám, které městský kamerový systém pro-

zaznamenaly, a policie tím získala důležité infor-

vozují. To bude další krůček k naplňování zámě-

mace pro vyšetřování.

ru projektu, kterým je rozšíření nedostatečného

Dalším krokem bude sjednocení dohledu elektronických zabezpečovacích systémů všech škol-

počtu bezpečnostních kamer a zvýšení bezpečnosti na území Prahy 8,” dodal Paulus.

-vk-

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou
občany na setkání, které se uskuteční
18. března, 1. a 15. dubna, v době od 16,00 do
18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8,
Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz.
ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvolenými v Praze 8. To se uskuteční
17. března a 28. dubna od 17.00 hod.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech naší městské části. Pro dohodu
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail:
petr.vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype
kontakt „vilgus”.
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Vědecké centrum směřuje do Kobylis
Nové výzkumné centrum zabývající se aktuálními vědeckými disciplínami by mělo v polovině roku vyrůst na
pražské Mazance. Institut aplikovaných věd založený ČVUT a Akademií věd ČR se tu bude zabývat nanovědami,
novými zdroji energie, chemií vysokých energií a aplikovanou matematikou.
Projekt za necelou miliardu korun by měl

nost. Zbývající prostředky dodá Ministerstvo

disponují nejnovější přístrojovou technikou.

být už nyní v březnu předložen pražskému

pro místní rozvoj ČR a Akademie věd, které

„Pracoviště by mohlo mimo jiné zamezit tak-

magistrátu k posouzení. Budova institutu má

pro tento účel stát navýší rozpočet. Peníze však

zvanému odlivu mozků z České republiky,”

stát v Kobylisích na pozemcích AV ČR o rozloze

musí instituce sehnat hned, protože unijní dota-

dodal Musílek.

téměř dva hektary a má mít zhruba 3500 metrů

ce se fasují až po ukončení projektu.

laboratorních ploch pro osmdesát expertů.

Návrh

nyní

budou

posuzovat

zahranič-

Podle prorektora ČVUT Ladislava Musílka se

ní odborníci, na které se podle náměstkyně

Projekt bude z 85 procent financován z ope-

současná špičková experimentální věda ode-

pražského primátora Markéty Reedové nejspíš

račního programu EU Praha - Konkurenceschop-

hrává hlavně ve velkých komplexech, které

magistrát obrátí.

-jf-

Zastupitelé schválili prodej domů

Czech POINT
rozšířil služby
Přepážkové

pra-

coviště občanskosprávního odboru
Úřadu

Městské

části Praha 8 v ulici U Meteoru 6 v Libni se
v lednu stalo kontaktním místem a zahájilo provoz projektu Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – Czech
POINT. Jeho cílem je umožnit občanům
získat na jednom místě a na počkání více
požadovaných informací:
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- přijetí podání podle živnostenského
zákona.
„V průběhu roku 2008 jsme v rámci uvedeného projektu občanům poskytli 3910
elektronických výpisů ze všech registrů,”
uvedla vedoucí občansko-správního odboru
Martina Tikalová s tím, že největší zájem
Foto: verpa

byl o výpisy z rejstříku trestů.
Od ledna 2009 poskytuje Czech POINT

Na únorovém zasedání zastupitelstva vystoupila z řad občanů i Věra Sitná.

v budově radnice Prahy 8 navíc výpis
z bodového hodnocení osob (body řidičů)

Zastupitelstvo MČ Praha 8 na svém únorovém

se uskuteční 6. května. Radnice osmé městské

a výpis ze seznamu kvalifikovaných doda-

zasedání odsouhlasilo prodej bytových obecních

části letos očekává z prodeje bytového fondu

vatelů.

domů v Libni, Troji a v Kobylisích družstvům

výnosy ve výši bezmála 470 milionů korun.

Návštěvní hodiny pracoviště Czech POINTU

nájemníků. „Jde o 26 technologických celků,

Na jednání zastupitelstva vystoupila z řad

jsou:

ve kterých je celkem 487 bytů,” informoval

občanů paní Věra Sitná, a to kvůli nesouhlasu

pondělí a středa: 8.00 – 12.00

zástupce starosty MČ Praha 8 Martin Roubíček.

obyvatel s chystanou výstavbou na bohnickém

13.00 – 18.00

Podle něj jde více než o polovinu domů z první

sídlišti. Zastupitelé v této souvislosti přijali usne-

9.00 – 12.00

etapy prodeje obecního bytového fondu. Dal-

sení proti výstavbě ve zmíněné lokalitě. Další

14.00 – 15.00

ší část domů zařazených do první etapy bude

kroky má ale v rukách státní správa.

úterý a čtvrtek:

-mt, pb-

projednána na nejbližším zastupitelstvu, které

-pb,tk-

Více k výstavbě na str. 12
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Téma

Prodej bytů umožňuje rozvoj Prahy 8
Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo rozpočet pro letošní rok. V oblasti příjmů počítá s částkou 941,5 milionu
korun a výdaje dosáhnou 951,5 milionu korun. Oproti rozpočtu pro rok 2008 jde o nárůst příjmové i výdajové
položky zhruba o 40 procent.
nictví a sociální oblast (70,8 milionu určených například na dotace
na provoz Gerontologického centra
a ošetřovatelského domu v Benákově

ulici

a

Obvodního

ústavu

sociálně - zdravotnických služeb;
celkové navýšení oproti roku 2008
o 21 procent), dále nákladů na
školství,

mládež

a

samosprávu

(neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím a další
výdaje ve školství přes 183 milionů
korun; celkové navýšení kapitoly
o 19 procent).
Do běžných výdajů je dále zařazena například částka tři miliony
korun určená na granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže,
přičemž granty se v rozpočtu objevují opět po několika letech. Jsou

Foto: verpa

zde obsaženy i čtyři miliony korun

Návrh rozpočtu zastupitelům předložil radní pro finance Pavel Penk.
Plánovaný desetimilionový scho-

určené na zpracování a přípravu

o granty, které budeme po letech

a daň z nemovitostí, se předpoklá-

projektů, které by měly být spolu-

dek budou plně pokrývat vlast-

opět

dají ve výši 85,5 milionu.

financovány ze strukturálních fondů

ní zdroje, to znamená přebytky

zahajovaný provoz dyslektických

Oblast výdajů je rozdělena na

EU. „Konkrétně se jedná o přípravu

hospodaření z minulých let. „Pod-

tříd, nebo o investiční výdaje, kte-

běžné a kapitálové výdaje. Mezi

předložení žádostí na sedm projek-

le zákona byl rozpočet ještě na

ré se oproti loňskému roku navý-

výdaji jsou i splátky „povodňové”

tů – snížení energetické náročnosti

posledním zasedání zastupitelstva

šily dokonce o 126 procent. Naše

půjčky od jiných městských částí

objektů ZŠ Ústavní, ZŠ Burešova,

upraven rozpočtovým opatřením,

městská část se tak díky penězům

a úhrada splátky investičního úvě-

MŠ Kotlaska a polikliniky Mazurská,

a to tak, že příjmy i výdaje byly

z prodeje bytů dočká dalšího netr-

ru od České spořitelny. Konkrétně

dále o projekt Bezpečná Osmička,

navýšeny o 139 milionů korun.

pělivě očekávaného rozvoje,” pro-

si MČ Praha 8 půjčila na opravy

kde se počítá s revitalizací dětských

Jedná se o účelovou neinvestič-

hlásil radní.

a

po

hřišť a s instalací bezpečnostních

vyhlašovat,

příspěvek

na

rekonstrukce

nemovitostí

ní dotaci z rozpočtu Ministerstva

V oblasti příjmů se proto nej-

povodni v roce 2002 od MČ Praha

kamer, a o záměr revitalizace par-

práce a sociálních věcí určenou na

vyšší prostředky očekávají právě

1, Praha 5 a Praha 6 (v roce 2009

ku před Invalidovnou a Kaizlových

sociální dávky,” vysvětlil radní Pavel

u položky „převody z vlastních

bude splátka činit celkem 14,74

sadů. Pokud budou tyto projekty

Penk, který má oblast financí na

fondů hospodářské činnosti”, a to

milionu, celkově pak zbývá ještě

úspěšné, měli bychom je zainvesto-

starosti.

ve výši 512 milionů korun. Ta

splatit skoro 60 milionů z celkem

vat z kapitálových výdajů roku 2009

se

zahrnuje příjmy z prodeje byto-

vypůjčených 130 milionů korun).

a v nejbližších letech,” dodal Penk.

v rozpočtu počítá se zcela zásadní

vého fondu, čisté výnosy z proná-

příjmovou položkou, kterou jsou

Oproti

předchozím

letům

výdaje

Investiční výdaje by měly pře-

jmů nebytových prostor, ze soutěží

628,5 milionu jsou určeny na zajiš-

sáhnout 323 milionů korun, což je

výnosy z první etapy prodeje byto-

o pronájmy bytů a tak dále. Daňo-

tění běžného provozu a rozvoje

oproti roku 2008 navýšení o 126

vého fondu. „Díky očekávaným 469

vé příjmy, které obsahují nejběž-

městské části (oproti roku 2008 ná-

procent.

milionům korun můžeme uskuteč-

nější obecní příjmy, to jsou správní

růst o 15 procent). Nejvyšší položky

z kapitoly školství, mládež a samo-

nit kroky, které byly dosud kvů-

poplatky, místní poplatky ze psů,

se týkají nákladů na městskou

správa (meziroční zvýšení o 138

li nedostatku peněz omezovány.

za užívání veřejného prostranství,

infrastrukturu (52,3 milionu korun

procent). Další významné kapi-

Například sem můžeme zahrnout

ze vstupného, z ubytovací kapaci-

určených na sběr a svoz odpadů,

tálové výdaje půjdou z kapitoly

opravy školských budov, chodníků,

ty, za provozovaný výherní hrací

ochranu přírody, péči o veřejnou

městská infrastruktura (plus 412

technických prvků dětských hřišť

přístroj, pobytové poplatky, odvod

zeleň; oproti roku 2008 se jedná

procent) a bezpečnost (navýšení

nebo kulturních památek. Dále jde

z výtěžku z provozování loterií

o navýšení o pět procent), zdravot-

o 130 procent).

Běžné

(neinvestiční)

Necelá

polovina

půjde

-pb-
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Téma
Bezpečnost: posílení
kamerového systému

Školství: rekonstrukce objektů i hřišť

 do projektu Bezpečná Osmička letos půjde

a provedou další potřebné kroky u objektů ZŠ Mazurská, ZŠ Na Slovance, ZŠ Dolákova, ZŠ

 v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti” se zateplí fasády, střechy, vymění okna

skoro 25 milionů korun. Jedná se o rozšíření

Glowackého a ZŠ Žernosecká

stávajícího kamerového systému o dalších

 kromě zmíněného bude největší investiční akcí letošního roku rekonstrukce školní kuchy-

deset areálů škol a školek, například na Lyč-

ně, jídelny a družiny ZŠ U Školské zahrady, která přijde městskou část jako zřizovatele této

kově náměstí, Na Korábě, v MŠ Libčická a ZŠ

základní školy na více než 40 milionů korun. Děti dostanou nejen zrekonstruovanou školní

Dolákova

kuchyň a jídelnu, ale nástavbou na současném objektu vzniknou nové prostory pro oddělení

 nově se do projektu začlení i vybraná velká

školní družiny

parkoviště na bohnickém sídlišti. Jde o ulice

 zrekonstruovanou školní jídelnu dostanou i žáci ZŠ Na Šutce

Radomská, Hnězdenská a Zhořelecká

 sedm základních škol žádá v rámci grantu hl. města Prahy o dotace na rekonstrukce hřišť,

 z fondů EU by pak měl být systém rozšířen

městská část jako zřizovatel se podílí spoluúčastí. Tato hřiště budou otevřena i pro širokou

i o dva parky, a to o Kaizlovy sady a park

veřejnost

u Invalidovny.

 ZŠ Burešova bude mít nová sociální zařízení.

Sociální oblast: zvýšení kapacity jeslí
 nejvýznamnější investicí je celková rekonstrukce objektu jeslí v Mirovické ulici. Jedná se
o zateplení, budova získá nová okna či střechu. Počítá se i se zvýšením kapacity jeslí skoro
o padesát procent, a to od září letošního roku
 pokračují přípravné práce výstavby Domu sociálních služeb II. Letos by měla být vybudována
příjezdová komunikace.

Doprava: opravy chodníků pokračují
 pokračuje takzvaný chodníkový program. Jedná se o obnovu chodníků včetně výměny
ochranného zábradlí na komunikacích Zenklova, Braunerova, Podlipného a Lindnerova
 na základě kritiky občanů ohledně pomalého odstraňování výtluků budou řešeny závady na
chodnících v provedení mozaikové a zámkové dlažby v Karlíně a Libni.

Majetek: nové fasády a okna
Celkem se chystá asi 30 akcí. Mezi nejvýznamnější patří:
 oprava a nátěr fasády domu Burešova 1151/12, celková oprava fasády a výměna oken domů
Křižíkova 75/56, Peckova 1/251 a 2/252, Bulovka 10 a 12, Sokolovská 149, výměna oken
domů Bínova 532/8 až 534/12, Chlumčanského 2,4,6 a 8 a Vosmíkových 11,13 a 15 a celková
oprava fasády, balkonů, střechy a výměna oken Křižíkova 72
 dále se uskuteční výměny vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace a plynu v domech Světova 8, U Libeňského pivovaru 15, 17 a 30, Prvního pluku 19 a Šaldova 10, oprava kanalizace
v domech Burešova 1151/12 a Taussigova 1172/21.

Kultura: pomník hrdinům
i tradiční akce

Životní prostředí: další „psí louky” a dětská hřiště

 Praha 8 je jediným investorem výstavby

chce vybudovat podobné areály v Ústavní a Katovické ulici v Bohnicích. Prvně jmenovaný bude

pomníku Operaci Anthropoid - významné při-

určen především pro majitele menších plemen. Prostor, který je dnes zastíněn korunami stro-

pomínky československé historie, atentátu na
zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Předpokládaný termín odhalení je

 po vyhodnocení „psí louky” v Libni, kterou využívají k setkávání nejen majitelé psů, radnice

mů, bude osazen lavičkami. V Katovické ulici nebude jen prostor ohrazený plotem, ale budou
tam vysazeny i další stromy a keře a celý prostor se tak více bude podobat parku než místu,

27. května 2009

které využije snad jen pes. Jde především o to, že do té doby nevzhledná plocha bude zkultur-

 radnice bude pořádat tradiční kulturní akce

něna a například vysazené stromy poskytnou nejen stín při pobytu pod nimi, ale pro své okolí

- 16. dubna - Den Země

znamenají větší zachycování prachových částic z ovzduší, zvyšují vlhkost a tak dále

- 16. května - 4. ročník Psího dne

 rekonstrukce se letos dočkají dětská hřiště Krosenská II., Kubíkova, Šimůnkova, Drahorádo-

- 1. června - Den dětí
- 15. září - 2. ročník Kouzelného lesa
- 17. září - 4. ročník Dne pro zdraví
- 3. prosince Vánoční speciál Screamers
- 15. prosince - Vánoční ples seniorů.

va, Famfulíkova, Mazovská, U Pentlovky či multifunkční herní plocha v Ouholické ulici
 počítá se s opravou pěších cest při ZŠ Žernosecká
 rekultivovány budou vnitrobloky Kyselova – Hrubého, Chabařovická – Střekovská, Taussigova – Hlaváčova a plochy ve Frýdlantské ulici.
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Životní prostředí

Pozor na odtah, úklid ulic startuje
Technická správa komunikací hl. města Prahy startuje bloková čištění ulic tedy komplexní strojní i ruční úklid
vozovek spojený s případným odtahem automobilů. Dnem „D” je tentokrát čtvrtek 2. dubna, kdy stroje a lidé
zamíří do vybraných lokalit městských částí, a to včetně Prahy 8. „Intenzivní úklid bude probíhat až do začátku letních prázdnin. V červenci a srpnu tempo zvolníme, v plné síle se do ulic vrátíme opět na přelomu srpna
a září,” informoval tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek.
Správa vyzývá motoristy, aby bedlivě sledo-

v dané lokalitě lze nalézt na internetových strán-

hy. Odtažená vozidla tak budou mířit na některé

vali dopravní značení přímo na komunikacích,

kách TSK na adrese www.tsk-praha.cz přímo na

odtahové parkoviště. Seznam parkovišť s přes-

informace na webových stránkách i v radničních

hlavní stránce webu v odkazu „Čištění komuni-

ným popisem jejich umístění, telefonickými kon-

listech příslušných městských částí. „Majitelům

kací”. „Uživatel si může zadat buď název ulice

takty i možností zjistit kam a zda vůbec bylo vozi-

automobilů doporučujeme respektovat doprav-

a následně se objeví datum, kdy se blokové čiš-

dlo odtaženo lze nalézt na webových stránkách

ní značení. Nám tím ulehčí práci. Sami se pak

tění uskuteční, nebo naopak zadá konkrétní den

Městské police www.mppraha.cz. Za odtah vozi-

vyhnou případnému odtahu vozidla a následné

a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou

dla motorista zaplatí 1300 korun, za první den

finanční sankci,” zdůraznil Mrázek.

práce probíhat,” vysvětlil Mrázek. Odtah vozidel

parkovného na odtahovém parkovišti 150 korun

provádí Správa služeb Městské police hl. m. Pra-

a za každý následující den 200 korun.

Podrobné informace o blokových čištěních

-jf-

Kde a kdy se uskuteční bloková čištění komunikací

3. 4. a 26. 10.
Karlínské
náměstí
(východní
část), Kollárova, Křižíkova (Karlínské nám. – Šaldova), Pernerova (Peckova – Šaldova), Pobřežní (U nádražní lávky – Šaldova),
Sokolovská (U nádražní lávky
– Šaldova), Šaldova, Thámova
6. 3. a 23. 10.
Březinova, Hybešova, Kaizlovy
sady, Korybutova, Křižíkova (Šaldova – Hybešova), Kubova, Lyčkovo náměstí, Na střelnici, Na

Špitálsku, Pernerova (Šaldova
- U Invalidovny), Petra Slezáka,
Sovova, U Invalidovny, Urxova
7. 4. a 22. 10
K Olympiku, Molákova, Na kopečku, Nekvasilova, U Sluncové (plus
parkoviště), Za Invalidovnou
8. 4. a 21. 10.
Heydukova, Na žertvách, Novákových, Palmovka, Turnovská,
U Balabenky, U pošty, V mezihoří,
Vacínova
9. 4. a 20. 10.
Andrštova, Bednářská, Horovo
náměstí, Chocholouškova, Kotlaska, Koželužná, Ludmilina, Na
hrázi, Na Rokytce, Na žertvách,
nám. Dr. V.Holého, Pivovarnická,
Pod Hájkem, Pod Kotlaskou, Pod
Labuťkou, Ronkova, Stejskalova,
Světova, U libeňského pivovaru,
U synagogy

15. 4. a 16. 10
Braunerova, Budínova, Chlumčanského, Kandertova, Kašparovo
náměstí, Konšelská, Krejčího, Lindtnerova, Na Korábě, Nad košinkou, Podlipného, Ve vrchu
16. 4. a 15. 10.
Františka Kadlece (plus parkoviště
U Pekařky), Hejtmánkova, Karla
Hlaváčka, Kundratka, Na Dědince,
Na sypkém, Na Šedivé, Na vartě,
Pod bání, Pod Čertovou skálou,
Soví vršek, Srbova, Střížkovská,
U Pekařky, V zahradách
17. 4. a 14. 10.
K Okrouhlíku, Ke koupališti, Ke
Stírce, Malý Okrouhlík, Na hlínách,
Na Kopytářce, Na Okrouhlíku, Na
pěšinách, Na Stírce, Nad koupalištěm, Okrouhlická, Pod hliništěm, Pod náměstím, Pod statky,
Pod Stírkou, Rolnická, Rozšířená,
U nádrže, U Stírky, U třešňovky,

V brance, Vršní (Pod sídlištěm Nad Šutkou)
21. 4. a 9. 10.
Gabčíkova, Kubišova (S.K.Neumanna - V Holešovičkách), Na Truhlářce, Na úbočí, Nad Rokoskou,
Pátkova, Pomezní, U Hercovky,
V podvrší, Valčíkova
22. 4. a 8. 10.
Kubišova (U Vlachovky - S.K.Neumanna), Květinářská, Na dlážděnce, Nad Hercovkou, Pod dlážděnkou, Pod Vlachovkou, Přádova,
S.K.Neumanna, Trojská (po ul.
Nad Kazankou), U Vlachovky
23. 4. a 7. 10.
K sadu, Na přesypu (Vzestupná
– Čimická), Na Šutce, Písečná,
Pod Kynclovkou, Pod přesypem,
U dětského domova, Uzavřená,
Vzestupná
(Pokračování v dubnové Osmičce)

(Placená inzerce)

2. 4. a
27. 10.
Jirsíkova,
Karlínské
náměstí (západní část), Křižíkova (Ke
Štvanici – Peckova), Malého, Peckova, Pernerova (Prvního pluku
– Peckova), Pobřežní (Ke Štvanici - U nádražní lávky), Prvního
pluku, Sokolovská (Ke Štvanici U nádražní lávky), U nádražní lávky, Vítkova, Za Poříčskou branou

BŘEZEN 2009

Osmička

9

měsíčník Městské části Praha 8

Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

BŘEZEN – ČERVEN 2009

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.
Jirsíkova – Malého
14. 4., 19. 5., 23. 6.

Kubíkova - u DD
15. 4., 20. 5., 24. 6.

Zhořelecká (parkoviště)
19. 3., 23. 4., 11. 6.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Havránkova – Šimůnkova
11. 3., 22. 4., 27. 5.

V Nových Bohnicích
26. 3., 14. 5., 18. 6.

Pobřežní – U Nádražní lávky
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Šimůnkova
18. 3., 29. 4., 3. 6.

Dolákova – Hackerova
2. 4., 21. 5., 25. 6.

Pernerova – Šaldova
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Janečkova
25. 3., 6. 5., 10. 6.

K Mlýnu - Drahaňská
19. 3., 23. 4., 11. 6.

Pobřežní – Thámova
7. 4., 12. 5., 16. 6.

Hlaváčova
18. 3., 29. 4., 3. 6.

Mlazická
26. 3., 14. 5., 18. 6.

Petra Slezáka – Urxova
10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.

Burešova
25. 3., 6. 5., 10. 6.

Fořtova – Do Údolí
2. 4., 21. 5., 25. 6.

Pernerova – Sovova
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Kurkova
8. 4., 13. 5., 17. 6.

Korycanská – K Ládví
9. 4., 28. 5.

Šiškova
15. 4., 20. 5., 24. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
12. 3., 16. 4., 4. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
11. 3., 22. 4., 27. 5.

Pod Vodárenskou věží – Společná
14. 4., 19. 5., 23. 6.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
24. 3., 28. 4., 2. 6.
Kotlaska (u mateřské školy)
31. 3., 5. 5., 9. 6.
Nekvasilova (poblíž hotelu Olympik)
7. 4., 12. 5., 16. 6.
Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.
Na Vartě
24. 3., 28. 4., 2. 6.
Kašparovo náměstí
31. 3., 5. 5., 9. 6.
Pod Labuťkou – Prosecká
7. 4., 12. 5., 16. 6.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
14. 4., 19. 5., 23. 6.
Nad Rokoskou
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.
Na Truhlářce (parkoviště)
24. 3., 28. 4., 2. 6.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
31. 3., 5. 5., 9. 6.
Ke Stírce - Na Stírce
7. 4., 12. 5., 16. 6.
Kubišova - U Vlachovky
14. 4., 19. 5., 23. 6.
U Slovanky – Dolejškova
15. 4., 20. 5., 24. 6.
Štěpničná (parkoviště)
11. 3., 22. 4., 27. 5.
Davídkova (u ul. Tanvaldská - parkoviště)
18. 3., 29. 4., 3. 6.

Na Pecích – Chaberská
29. 4., 3. 6.
Služská – Přemyšlenská
25. 3., 6. 5., 10. 6.
V Mezihoří
8. 4., 13. 5., 17. 6.
Na Pěšinách - Pod Statky
15. 4., 20. 5., 24. 6.
Uzavřená
11. 3., 22. 4., 27. 5.
Trojská - Nad Trojou
19. 3., 23. 4., 11. 6.
Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
26. 3., 14. 5., 18. 6.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.
Pekařova - Jestřebická
24. 3., 28. 4., 2. 6.
Valčíkova - Na Truhlářce
31. 3., 5. 5., 9. 6.
Velká Skála - K Haltýři
7. 4., 12. 5., 16. 6.
Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká - Ďáblická)
1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6.
Davídkova (parkoviště severně
od garáží Stavegu)
8. 4., 6. 5., 3. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.

Písečná - K Sadu
2. 4., 21. 5., 25. 6.

Braunerova – Konšelská
18. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
9. 4., 28. 5.

V Zámcích
25. 3.

Třeboradická
12. 3., 16. 4., 4. 6.

Nad Rokoskou (u školy)
1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

Havlínova – Pohnertova
19. 3., 23. 4., 11. 6.
Libišská (parkoviště)
26. 3., 14. 5., 18. 6.
Podhajská pole (parkoviště)
2. 4., 21. 5., 25. 6.
Gdaňská
9. 4., 28. 5.

Nad Popelářkou
11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.
Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.
Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)
25. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6.
Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou
19. 3., 23. 4., 11. 6.
Drahorádova
26. 3., 14. 5., 18. 6.

Třebenická
25. 3., 6. 5., 10. 6.

Hnězdenská (parkoviště)
12. 3., 16. 4., 4. 6.

Roudnická (za Bešťákovou)
8. 4., 13. 5., 17. 6.

Mazurská (u trafostanice)
9. 4., 28. 5.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
9. 4., 28. 5.

Modřínová
8. 4., 13. 5., 17. 6.

Řešovská (u Zelenohorské)
12. 3., 16. 4., 4. 6.

Chaberská – Líbeznická
12. 3., 16. 4., 4. 6.

Lindavská
2. 4., 21. 5., 25. 6.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který 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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ZÁPISNÍK POLICISTY
Vykrádání trafik se
stalo jeho koníčkem
Dalším

zkráceným

a dotyčná osoba zavolala na poli-

obou rukou rozbil skleněnou výplň

cii. Když pachatel spatřil hlídku

výlohy o rozměru 201 x 205 cen-

policie z Místního oddělení Ďáb-

timetrů patřící nonstop herně baru

lice, která se přiblížila ke kadeř-

v Zenklově ulici. Za svůj čin byl

nictví, dal se na útěk a hlídce se

odměněn zahájením trestního stí-

ale úhybnými manévry zabránili

mezi zástavbou a zaparkovanými

hání pro trestný čin poškozování

střetu. Nakonec se ale řidiči BMW

vozidly ztratil z dohledu. Policis-

cizí věci.

řízením

podařilo narazit do pravé přední

té začali propátrávat okolí, ale

skončil případ pachatele, který byl

části policejního vozu, od kterého

pachatele nemohli najít. K hlíd-

v nočních hodinách zadržen hlíd-

se odrazil, pravým předním kolem

ce se z okna jednoho z okolních

kou policie ve vestibulu metra Pal-

narazil na obrubník a následně

domů přihlásila žena, která uved-

Své umění, avšak na špatném

movka. 24letý muž se tam poku-

zastavil. Při tomto střetu došlo

la, že byla svědkem celého vlou-

domě, chtěl předvést 20letý mla-

sil vloupat do trafiky. Uvedeného

ke zranění policejního řidiče. Muž

pání a též útěku pachatele. Poli-

dík, který 6. února večer v Zenklo-

činu se dopustil přesto, že byl za

po zastavení z nepojízdného auta

cii uvedla směr, kterým pachatel

vě ulici pomocí razítkové zelené

takový skutek v posledních třech

vyskočil a utíkal. Hlídka ho zača-

utíkal.

barvy namaloval na zeď tři neči-

letech odsouzen.

la pronásledovat a útěk pachate-

Hlídka se tímto směrem vydala. Jeden z policistů najednou

Maloval na dům určený
pro policii

telné nápisy, takzvané tagy.
Jaké

však

muselo

být

pro

uslyšel podivný zvuk vycházející

pachatele překvapení, když před

zpod zaparkovaného vozidla. Tam

dokončením

hlídka nalezla původně prchají-

zadržen hlídkou MOP Libeň. Muž

cího pachatele. Tomu se na zemi

zřejmě

nevěděl,

zřejmě líbilo, neboť když se dostal

zrovna

zrekonstruovaný

zpod vozidla, pokusil se znovu

který bude sloužit policii. Mladí-

třetího
že

tagu

byl

pomaloval
dům,

utéct, ale to byl pomocí hmatů

kovi nevadila ani ta skutečnost,

a chvatů zakročujícím policistou

že mu byl Obvodním soudem pro

sveden na zem a spoután.

Prahu 8 zakázán pobyt na území

Případ byl vyřešen v rámci zkrá-

hl. m. Prahy. Ten mu byl udělen

ceného přípravního řízení. Podle

pro stejný trestný čin, kterého se

dostupných informací se plánova-

dopustil pomalováním fasády. Pří-

ná změna účesu nekonala.

pad byl zpracován ve zkráceném
přípravném řízení. Mladík si svůj

Boxoval s vitrínou
Téhož dne o dvě hodiny dříve

Zloděje aut zastavil až
varovný výstřel

byl hlídkou MOP Libeň zadržen

služební zbraně.

22letý mladík, který posilněn not-

npor. Zdeněk Pohunek

nou dávkou alkoholu údery pěstí

Policie ČR, MOP Libeň

Po zadržení hlídka mimo jiné

potvrzuje případ z poloviny úno-

zjistila, že vozidlo řídil 25letý muž

ra. Těsně po půlnoci hlídka MOP

z Polska, který BMW chvilku před

Libeň spatřila u hotelu Olympik

tím ukradl. Pachateli nepřilepši-

vozidlo BMW, které stálo v křižo-

lo ani to, že orientační dechovou

vatce. Hlídka jela směrem k vozi-

zkouškou byla zjištěna hodnota

dlu, aby s řidičem vyřešila pře-

0,95 promile alkoholu v dechu.

stupek, avšak když se přiblížila,

Muže si k dalším úkonům převzala

řidič začal vytáčet motor vozu do

služba kriminální policie a vyšet-

vyšších otáček a prudce vyrazil do

řování.

přilehlé jednosměrné ulice. Samola automobil pronásledovat, avšak
řidič na výzvy k zastavení nedbal

Vyloupil kadeřnictví,
pak měl smůlu
Změnit

účes

mimo

pracovní

a ujížděl směrem do Karlína. Když

dobu si zřejmě chtěl muž, který

se hlídka se služebním vozidlem

se vloupal do kadeřnictví v Třebe-

dostala na úroveň pronásledova-

nické ulici.

ného vozu, pronásledovaný řidič

Na svůj mimořádný výkon se

policejní

posilnil alkoholem. Nevěděl však,

auto vytlačit z vozovky, policisté

že byl při svém činu spatřen

se

pokusil

několikrát

krátil v cele, kam byl po zadržení

le zastavil až varovný výstřel ze

Nechvalný trend poslední doby

zřejmě v protisměru. Hlídka zača-

čas při čekání na jednání soudu
umístěn.
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Občané pomáhají odhalovat sprejery
Nebývale vysoký počet autorů nechtěných malůvek a podpisů na fasádách domů a objektů či zastávkách městské
hromadné dopravy v minulém roce zadrželi strážníci městské policie na celém území metropole.
„Odhalování této trestné činnosti sprejerů je
velmi obtížné. Jejich skupiny jsou velmi dobře
organizované, většinou nevytváří své obrazce
samostatně, ale vzájemně si okolí hlídají. Strážníkům proto pomáhají ve velké míře všímaví
občané, kteří je na samozvané umělce upozorní.
Ani potom ale nemusí dojít k zadržení, protože
sprejeři bleskurychle opouštějí místa, kde svou
činnost páchali,” poznamenal vrchní komisař
Městské policie v Praze 8 Josef Skalka. Pokud se
strážníkům podaří sprejera zadržet, je vyfocen
u svého díla a tento důkaz následně putuje na
Policii ČR.
Loni strážníci v hlavním městě přistihli při
činu nebo bezprostředně poté 96 tvůrců graffiti.
„Jedná se o skutečně historický úspěch, vždyť ve
srovnání s rokem 2007 strážníci odhalili o dvaadevadesát procent případů více a zadrželi téměř
stovku pachatelů,” uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá. Doplnil, že činnost
sprejerů způsobuje značné škody na majetku
a ve většině případů se neblaze podepisuje i na
vzhledu Prahy.
Například Dopravní podnik stojí odstraňování
následků

činnosti sprejerů každoročně desítky

miliónů korun. „Čtyřčlennou skupinu tvůrců graffiti přistihli strážníci třeba v říjnu na nádraží Praha
Hostivař, kde postříkala celou vlakovou soupravu
Českých drah. Dva z pachatelů se jim podařilo
zadržet, dva však stačili uprchnout,” informoval
ředitel městské policie Vladimír Kotrouš.

Postihy za sprejerství podle trestního zákona
§ 257b

(1) Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou
nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou
škodu nebo spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin jako
člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na věci, která požívá
ochrany podle zvláštních předpisů.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

-jf-

(Placená inzerce)
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Lze na některých sídlištích souhlasit
s další výstavbou na zelených plochách?
Vysoké ceny pozemků nenahrávají nízkým stavbám
Z otázky není zřejmé, o jaké nové objekty se jedná a kde mají stát. Na území naší městské části jsou sídliště
z různé doby výstavby, ať se jedná o sídliště Invalidovna, Ďáblice, Čimice či Bohnice. Každé z nich má svoji
původní nezaměnitelnou urbanisticko-architektonickou tvář a svá specifika.
Posledně

jmenova-

a vzalo na vědomí Usnesení Rady MČ 083/2009

Bohužel při současných cenách stavebních

bohužel

ze dne 27. ledna 2009. Komise územního roz-

pozemků se investorům nevyplatí stavět nízko-

vystaveno velkému tlaku

voje Prahy 8 a Rada městské části podporuje

podlažní stavby, které by mohly sloužit například

investorů. Podle platného

na konkrétních místech v této lokalitě pouze

jako soukromá mateřská centra, ordinace lékařů

územního plánu je možné

výstavbu parkovacích domů. Tyto volné stavební

a provozovny služeb, které zde v současné době

zastavět poslední volná

pozemky byly či jsou v majetku Hlavního města

chybí.

místa. Zastupitelstvo MČ

Prahy, to znamená nejsou a nebyly v majetku

né sídliště je

Praha 8 se na svém zasedání 11. února usnes-

Městské části Prahy 8.

Dovedu si představit, že takové stavby budou
mít zelenou střechu. Tato přízemní či nízkopod-

lo, že zásadně nesouhlasí s výstavbou v oblas-

I když my, Vámi volení zastupitelé, chceme to

lažní budova může poskytnout okolním obyva-

ti vymezené ulicemi K Pazderkách, Lodžská,

samé jako Vy občané, mnohdy to nestačí. Pod-

telům příjemnější pohled na konkrétní lokalitu

Mazurská a Pomořanská a dále v oblasti

statnější je rozhodnutí státní správy - odboru

než dosud.

vymezené

výstavby , který musí dodržovat platnou legis-

ulicemi

Čimická,

K

Pazderkám,

Hnězdenská,Glowackého a Lehnická v Praze 8

lativu.

Josef Vokál,
zástupce starosty MČ Praha 8 za ODS

Ne „zahušťování”, ano (družstevním) novým bytům
Před mnoha lety byla postavena většina sídlišť na našem obvodě. Dokonce sídliště Ďáblice bylo oceněno UNESCO jako jedno z projektově i ve výsledné realizaci nejkrásnějších sídlišť v Praze. Tehdejší architekti a projektanti dbali na to, aby zeleň mezi objekty vytvářela příjemné životní prostředí pro obyvatele, a zároveň mohla
vytvářet prostor pro realizaci jejich zájmů – tím máme na mysli výstavbu dětských hřišť, malých sportovišť
apod. Tak byla projektována sídliště v Kobylisích, Bohnicích, Čimicích a jako jedno z prvních i Invalidovna.
Přes veškeré problémy

dat lidem či firmám. Tím začal dodnes nekon-

se záměry s volnými pro-

čící kolotoč nátlaku na státní i samosprávné

Nebo jim někdo někde, asi výše než je obvod,

storami mezi objekty se

orgány obvodu, aby v určité lokalitě souhlasily

něco slíbil a teď to protlačuje za každou cenu

tento záměr dařilo plnit.

a povolily výstavbu toho či onoho.

a bez ohledu na názory zainteresovaných?

A

jsem

toho

tam, kde je nikdo nechce. To nemají soudnost?

názoru,

Výše uvedený postup jde proti lidem. Toho

Naši zastupitelé jsou zásadně proti „zahušťo-

že lidé měli k dispozici

jsme si asi všichni vědomi. Je nutné konsta-

vání” sídlištní zástavby a hodlají se tak chovat

nejen zeleň, ale i dosta-

tovat, že v předcházejících letech k takovému

i do budoucna. Neberme lidem jejich životní

tek světla ve svých bytech, protože jim „nestí-

„zahušťování” sídlišť docházelo. Nastal však

prostor, světlo a možnost pohybu v zeleni,

nili” blízké objekty.

čas tomuto postupu bránit. A to jak po linii

která je už teď dosti omezená. A pokud chce

Po letech takto realizované výstavby však

občanské, tj. peticemi, tak i po linii zastupi-

někdo něco stavět, nebudeme mu v tom brá-

přišel zlom. Asi všichni víme, kdy. Přestalo

telské a státosprávní. Prvním posuzovatelem

nit, pokud půjde cestou vyplňování proluk,

se hledět na obyvatele a hnacím momentem

musí být srovnání záměru výstavby s platným

kterých je v ulicích mimo sídliště dost a dost.

pro většinu společnosti se stal zisk. Chcete-li

územním plánem. To zajišťuje komise pro

Ať již v Karlíně nebo Libni, či v jiných místech,

jinak, pak peníze. Mnoho jednotlivců i vznikají-

územní rozvoj. Na základě jejího projednání

kde je možné jeho záměry realizovat. Na okra-

cích společností se začalo zabývat myšlenkou,

a doporučení se pak vyjadřuje Rada městské

jích sídlišť existují stále i vhodné prostory pro

jak využít volné plochy sídlišť, jak přijít k těm-

části a v konečném případě i zastupitelstvo.

nové družstevní bytové domy. Na pravidelných

to pozemkům a jak z nich ty peníze dostat.

Je pro mne nepochopitelné, když např. u pro-

schůzkách se zastupiteli KSČM (viz informace

Nejjednodušším řešením se stala myšlenka

jektu u ulice Mazurská všechny orgány, vč.

na jiném místě) jsme připraveni takové aktivi-

– do volných ploch zasadit novou výstavbu.

Rady, opakovaně sdělily zájemcům negativní

ty podpořit a založení družstva iniciovat. Pod-

Za malý peníz získat pozemek, postavit dům,

stanovisko (celkem šestkrát), že stále znovu

kladů a zkušeností máme dost.

nebo něco jiného, a za velký peníz to pak pro-

a znovu přicházejí s programem se „nacpat”

Vladimír Bouša, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
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Základem je kvalitně zpracovaný územní plán
Na takto položenou otázku nemůžeme dát jednoznačnou a okamžitou odpověď. Každá sídlištní lokalita je jiná
a k zodpovězení této otázky musíme v jednotlivých případech přistupovat individuálně a stanovit vhodná hodnotící kritéria. Vždy se snažíme vycházet z celkového urbanistického pojetí dané lokality.
kritériem

Ponejvíce se jedná o objemově náročné stavby

Nový územní plán, ke kterému se vyjadřuje

bude bezesporu vhod-

Základním

zahušťující stávající sídlištní lokality, kde poze-

i příslušná komise pro územní rozvoj městské

nost

pláno-

mek je ve vlastnictví soukromého investora,

části Praha 8, se v současné době tvoří a dokon-

vané stavby do tohoto

podle platného územního plánu je stavební,

čen má být snad v roce 2010. Dalším mož-

prostředí, velikost plá-

a plánovaná stavba odpovídá všem platným

ným řešením, které omezí možnost nežádoucí

nované

normám a obecně technickým podmínkám sta-

výstavby, je odkup a sjednocení drobných síd-

veb. V tomto

případě musí místně příslušný

lištních ploch ve vlastnictví soukromých osob

mi kritérii pak budou obecně technické pod-

stavební úřad jako zástupce státní správy ze

městskou částí. To je však možné v případě,

mínky stavby, navýšení zatížení potřebných

zákona stavbu povolit. Nejznámějším tako-

kdy výkupní ceny budou rozumné a nebudou

inženýrských

parkování,

vým příkladem, který sjednotil názor zastupi-

přesahovat možnosti městské části.

dostatečnost stávající infrastruktury, dostup-

telů napříč politickým spektrem, je plánova-

Z výše uvedeného lze konstatovat, že dal-

nost a kapacita školských a lékařských zaříze-

ná výstavba bytového domu vedle polikliniky

ší výstavba a zahušťování stávajících sídlišť

ní, dopravní obslužnost atd. Pokud tato kritéria

Mazurská.

je z pohledu zastupitelstva i občanů spíše

začlenění

stavby

a

její

estetický přínos. Další-

sítí,

problematika

budou splněna a stavba nenaruší kvalitu byd-

A jak těmto problémům zabránit ? Základem

nežádoucí a s plánovanou výstavbou lze plně

lení v dané lokalitě, nevidím důvod, proč této

je kvalitně zpracovaný územní plán. Takový

souhlasit jen v nových rozvojových územích

výstavbě bránit.

má již dnes například sídliště Ďáblice, kde přes

městské části, která za rozvojová doporuči-

V Praze 8 je ale takových vhodných lokalit

velkoryse pojaté plochy zeleně mají případní

la komise územního rozvoje a posléze Rada

velmi málo! Většinou se tak potýkáme s opač-

investoři jen malou šanci na zelených plochách

městské části.

ným problémem, a to jak zabránit realiza-

cokoli stavět. Výhodou je i skutečnost, že vět-

Radim Zátopek,

ci stavby, kterou v dané lokalitě nechceme.

šina volných pozemků je ve vlastnictví města.

zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Nová výstavba neznamená jen úbytek zeleně
S novou výstavbou mnohdy nesouvisí výlučně ztráta zeleně, ale také například rostoucí tlak na parkovací stání, zvýšení intenzity automobilové dopravy, zvýšení zájmu o dnes již přeplněné mateřské školky,
apod. Než začneme uvažovat o případném zahušťování zástavby, je potřeba tyto otázky vyřešit.
Nová
sídlištích

výstavba
bývá

na

nejčas-

to se Zelení nestaví a priori proti veškeré

nebo stavebního řízení a nemá právo veta.

výstavbě.

Rozhoduje zde stavební úřad. Účastníkem

těji spojována se ztrá-

Je tu ALE velké ALE. Nová výstavba, to jsou

řízení (nejlépe již územního, při staveb-

tou zelených ploch a se

i noví lidé se svými potřebami. Chtějí parko-

ním řízení je už prakticky pozdě) je ovšem

snížením kvality bydlení

vat, jezdit hromadnou dopravou nebo autem,

i vlastník nebo společenství vlastníků přilehlé

v přilehlých budovách,

dávat své děti do školek a škol, chodit k léka-

nemovitosti. Navíc připomínky k navrhované

a to kvůli jejich přílišné-

ři atd. Dokud budou hromadné dopravní pro-

stavbě může podávat i široká veřejnost.

mu zastínění, ztrátě cenného výhledu nebo

středky ve špičkách přeplněné, volná místa

Možná vás zajímá, zda i vaše lokalita je

nepřiměřené velikosti navrhovaných staveb.

ve školkách pouze pro vyvolené a volná par-

ohrožena novou výstavbou. Zde záleží na

Diskutabilní bývá i nadměrné zahuštění sou-

kovací stání jen pro ty, kdo přijedou první,

vlastníkovi volných pozemků. Pokud je vlast-

časné zástavby.

nedivme se odporu místní veřejnosti k nové

níkem soukromý subjekt, je výstavba v jeho

Přesto lze i na sídlištích najít místa, kde by

výstavbě. Nejprve je potřeba se vypořádat

zájmu. Plochy, které jsou ve vlastnictví MČ

z těchto hledisek novostavby nevadily, nao-

se současnými problémy sídlišť. Pro ty účinné

Praha 8 nebo magistrátu, nejsou novou

pak by mohly lokalitu pozvednout – zlepšit

politické nástroje existují, je pouze třeba je

výstavbou bezprostředně ohroženy. Součas-

estetiku architektonické jednotvárnosti síd-

zavést do praxe.

ného vlastníka pozemků je možné jednoduše

lišť, zvýšit bezpečnost zákoutí přitahujících

Samospráva městské části Praha 8 včetně

nalézt v katastru nemovitostí (http://nahli-

Zelených usiluje o zachování zeleně na sídliš-

zenidokn.cuzk.cz/), a to podle čísla parcely,

Za zmínku stojí i příliv nových zákazníků

tích snahou o změnu nového konceptu územ-

které vyčtete z územního plánu (http://wgp.

místním prodejcům a podnikatelům, vždyť

ního plánu a negativními stanovisky k mno-

urhmp.cz).

mnohé prodejní prostory v sídlištních loka-

hým navrhovaným projektům. Samospráva

Eliška Vejchodská,

litách se potýkají existenční problémy. Pro-

je ovšem pouze jedním z účastníků územního

členka Strany zelených Praha 8

dnes spíše opilce a vandaly.
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Doprava

Cyklisté vyrážejí. Jak s kolem v Praze?
Po dlouhá léta byla cyklodoprava ve vnitřní Praze považovaná za něco nepatřičného. Rozvojové plány v minulosti počítaly zejména s podporou tzv. rekreační cyklistiky. Cílem nebyl pohyb jezdců po městě, ale jejich
rychlé nasměrování z ulic do pražských parků, lesů a do přírody sousedního Středočeského kraje.
V posledních letech dochází k radikální změně
v pohledu na kolo v širším centru naší metropole.

Jaký je rozdíl mezi cyklotrasou, cyklostez-

a komfort jízdy, než kdyby jel mimo něj společ-

kou a cyklopruhem?

ně s automobily.

Bicykl se stává běžným dopravním prostředkem,

Cyklotrasa je jednotným způsobem vyznače-

který má ambice být rovnocennou alternativou

ná komunikace pro cyklisty, která by měla účel-

Podle mě je jízda na kole po Praze nebez-

k chůzi a k jízdě na motocyklu, automobilem

ně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat

pečná a neměla by se podporovat.

nebo veřejnou dopravou.

cyklistickou dopravu. Vedená bývá po pozem-

Jakákoliv lidská činnost je doprovázená urči-

V loňském roce došlo k zásadnímu zlomu

ních komunikacích s povrchem silniční kvality

tou mírou rizika. Nejinak tomu je i v případě

v rozvoji cyklodopravy v našem městě. Na

– po stezce pro cyklisty, po vozovce nebo ve

dopravy, kde jsou do jisté míry ohroženi jak

cyklisty se z nejvyšších míst usmála politická

vyhrazeném jízdním pruhu. Pražské trasy jsou

cyklisté, tak také chodci, motorkáři i automobi-

vůle k realizaci dlouho chybějící infrastruktury.

jednotným způsobem značeny a číslovány.

listé. Spíš než omezování cyklodopravy jsou na

Do procesu plánování cyklistické sítě se spolu

Cyklostezka je zvláštní pozemní komunika-

místě úvahy o způsobech, jak posílit bezpečnost

s Komisí Rady hlavního města Prahy pro cyklis-

ce, která je určena pouze pro cyklisty, případně

všech účastníků provozu. Mezi taková řešení

tickou dopravu zapojily městské části, občan-

pro cyklisty a chodce (zákon umožňuje na tako-

patří snižování povolené rychlosti automobilů

ská sdružení, odborná i laická veřejnost. Došlo

vých stezkách také jízdu na kolečkových brus-

na ulicích mimo hlavní dopravní tahy na 30 km

k přepracování plánů na vedení cyklotras tak,

lích, lyžích apod.). Automobily a motocykly jsou

za hodinu společně se stavebními a provozními

aby vedle rekreační funkce nabídly také možnost

z provozu na cyklostezkách vyloučeny.

úpravami ulic s ohledem na bezpečnost všech

rychlého, bezpečného a k životnímu prostředí

Cyklopruh je na vozovce vyhrazený jízdní pruh

šetrného pohybu po Praze. Společně s realizací

určený dopravním značením pouze pro cyklisty.

jejích uživatelů.

prvních úseků cyklostezek a cyklopruhů se však

Kromě cyklopruhů jsou nejrozšířenější vyhra-

Je šílené nutit Pražany jezdit po městě na

objevily dotazy občanů a občas zaznívá také kri-

zené pruhy pro veřejnou dopravu – autobusy či

kole. Naše město má pro cyklistiku napros-

tika. Protože se mnohdy jedná o nedorozumění

taxislužbu.

to nevhodný reliéf.

či nedostatek informací, přinášíme odpovědi na
časté otázky.

Jinými slovy – cyklotrasa je očíslovaná čára

Město má nabízet svým občanům širokou

na mapě spojující dopravně významné cíle, cyk-

paletu možností dopravy s tím, že je na rozhod-

lostezka je zvláštní komunikace vyhrazená jen

nutí každého z nás, jakou formu pohybu po Pra-

vztahů

cyklistům a cyklopruh je vyhrazený koridor na

ze si vybere. Cyklistická síť nevzniká proto, aby

k zeleni Rady Městské části Praha 8 Petr Vilgus.

silnici, který jezdci zajišťuje větší bezpečnost

kohokoliv nutila využívat kolo. Je zde jako další

Odpovídá na ně předseda Komise pro cyklostezky

a

sjednocování

vlastnických

alternativa pro ty, kteří o tento způsob pohybu
mají zájem.
Kdo si netroufne na jízdu na klasickém kole,
může si do města pořídit takzvané e-kolo. Jedná
se o bicykl s přídavným elektromotorem, který vám „pomáhá šlapat”. Přitom se stále jedná
o kolo – to znamená můžete jej dopravovat ve
vlaku, jezdíte na něm bez řidičského průkazu
a po cyklostezkách.
Kdo zadává a platí stavbu cyklistické infrastruktury?
Cyklostezky jsou dopravní stavby jako každé jiné a proto jako v případě silnic neexistuje
jediný investor. Páteřní trasy vytváří po dohodě
s městskými částmi Magistrát hl. m. Prahy, na
kterém funguje velice aktivní cyklokomise pod
vedením Pavla Poláka. Trasy, které mají charakter místních spojení, financují ze svého rozpočtu městské části a soukromí investoři. Řada
Foto: M. Mařatka
Tvůrci prodloužené Pobřežní ulice v Karlíně s cyklopruhy počítali.

prvků cyklistické sítě vzniká jako součást jiných
projektů – např. při výstavbě nových ulic nebo
v rámci rekonstrukcí stávajících komunikací.
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Významným zdrojem financí jsou u rozsáhlej-

V Praze prý existují jednosměrky, do kte-

ších staveb i prostředky z fondů Evropské unie.

rých smí cyklisté vjíždět z protisměru.

Mám pocit, že cyklistická síť vzniká zcela

i v tomto případě se nabízí podobnost s veřej-

bez plánu. Kde je místo, tam se nahodile

nou dopravou. Na řadě míst existují jedno-

objeví kus barevného pruhu, žlutá značka

směrky s doplňkovou značkou „provoz tramvají

nebo vypískovaná cestička.

v obou směrech” a málokdo se pozastavuje nad

Tak

jako

v

případě

vyhrazených

pruhů,

Páteřní cyklotrasy vznikají podle předem

tímto řešením. „Zobousměrnění” jednosměrek

daného plánu, který si je možno prohlédnout

pro cyklisty je typickým příkladem jednoduché-

na webu pražského magistrátu. Důvodem, proč

ho, relativně levného a účinného způsobu, jak

některé úseky na plánované trase vzniknou dří-

podpořit dopravu na kole. Obdobně jednoduchá

ve a jiné později, je spojení realizace cyklistické

je výměna časté dopravní značky „zákaz vjez-

infrastruktury s jinými stavbami a rekonstrukce-

du všem vozidlům” na „zákaz vjezdu motoro-

mi. Ze stejných důvodů mohou být některé úse-

vým vozidlům”, čímž je zachovaná regulace

ky nedokončené. Pokud je například známo, že

pohybu motorových vozidel a přitom tím nejsou

během několika let bude probíhat rekonstrukce

postiženi cyklisté.

určité ulice, bylo by mrháním penězi, pokud by
Má vůbec smysl stavět městskou cyklodo-

se drahé stezky a pruhy vytvářely nyní s vidinou
krátké životnosti. Navíc je Praha majetkoprávně
velmi komplikovaná a řešení některých úseků
tras a stezek probíhá i několik let a někdy ani
tak neskončí řešením.

Foto: M. Mařatka
Na kole se dá jezdit v každou roční dobu.

pravní síť?
Tato otázka je podobná, jako kdybychom se
ptali „má smysl stavět chodník pro chodce”?

řešenou restituci či dědictví anebo – a to vět-

Dokonalý systém cyklotras nevznikne ani přes

šinou bývá fatálním problémem – je majitelem

noc, ani během jednoho roku. Věřím však, že

Červené pruhy na nově postaveném Rohan-

pozemku některá z organizací patřících státu.

v blízké budoucnosti bude Praha příjemným

ském nábřeží v Karlíně považuji za vyhoze-

Je třeba říct, že projektanti dopravních staveb

místem pro jízdu na kole. Osobně se na tu dobu

né peníze. Pruhy vedou od nikam do nikam

vesměs nejsou hloupí a pokud přistoupí na

těším.

a na mnoha místech bez vysvětlení končí.

nějaký kompromis, pak tak činí z racionálních

Protože je cyklodoprava v Praze poměrně no-

Smyslem cyklopruhů (podobně jako v přípa-

důvodů. Proti sobě totiž stojí dvě možnosti: zvo-

vým jevem, čeká nás nyní období hledání vzá-

dě vyhrazených pruhů pro autobusy) není vést

lit méně komfortní řešení nebo na stavbu trasy

jemného poměru mezi všemi účastníky silniční-

odněkud někam. Cyklopruhy jsou nadstandard-

zcela rezignovat.

ho provozu. Cyklisté, chodci a motoristé nejsou

ním řešením pro cyklisty i ostatní řidiče v mís-

Druhým důvodem může být stav českých

nepřátelé. Musí se společně podělit o veřejný

tech, kde je to účelné a kde se zvláštní pruh

zákonů a norem, které cyklodopravu regulují.

prostor, což od nich očekává vzájemný respekt,

vejde. Cyklista, který upřednostňuje rychlost,

V současnosti například normy striktně určují

ohledy a používání zdravého rozumu. Přesně

zde najde ideální prostor pro pohodlnou jízdu.

šíři pruhů pro jednotlivé dopravní prostředky,

tak to formuluje i §3 a 4 dílu 1 hlavy II záko-

Ti cyklisté, kteří nepospíchají nebo kteří se do

což způsobuje, že nelze namalovat cyklopruh

na č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

cyklopruhů bojí, mohou většinou využívat delší,

v místech, kde chybí třeba jen několik centi-

komunikacích.

ale od automobilového provozu oddělené cyklo-

metrů. Stejně tak zákon nezná tzv. víceúčelo-

Vám, kteří nevěříte ve smysluplnost cyklistic-

stezky. V případě Rohanského ostrova by tedy

vé pruhy pro více dopravních prostředků, které

ké dopravy v Praze, doporučuji to zkusit. Vyjeď-

využili páteřní cyklotrasu A2.

jsou častým řešením v sousedním Rakousku.

te si třeba po Rohanském ostrově podél Vltavy

Protože úpravy vozovky posouváním obrubníků

a najednou zjistíte, že jste se dostali k Rudol-

Nelíbí se mi vedení cyklostezky A2 v Tho-

by byly drahé, úvahy jdou spíš tím směrem, že

finu mnohem rychleji, než kdybyste jeli met-

mayerových sadech. Kdo to takto navrh-

čeští poslanci se časem budou inspirovat zahra-

rem, tramvají nebo autem. Navštivte web www.

nul?

ničními vzory a legislativu upraví podle toho,

prahounakole.cz nebo cyklostránky pražského

co úspěšně funguje v cyklisticky rozvinutějších

magistrátu na adrese cyklo.praha-mesto.cz,

evropských zemích.

kde najdete řadu tipů a informací.

Vedení každé cyklotrasy – včetně té u ústí
Rokytky do Vltavy – je kompromisem mezi
názory všech uživatelů daného místa. Je třeba
zohlednit nejen požadavky cyklistů, ale také

Prosba o spolupráci

invalidů či slabozrakých, na řešení se také podí-

Závěrem mi dovolte, abych vás, obyvatele Prahy 8 požádal o spolupráci. Připravuji

lejí zástupci dopravního úřadu či policie. Na řadě

návrh vedení místní cyklistické sítě v Praze 8 a velmi přivítám vaše podněty na způsob

míst ideální řešení vyloučí existence ochranné-

a směr vedení cyklotras, cyklostezek a cyklopruhů. Nemohu slíbit, že všechny nápady

ho pásma nějaké sítě (plyn, elektrický či tele-

od občanů budou vzhledem k výše zmíněným problémům realizovatelné, na druhou

fonní kabel...) či ještě častěji nespolupracující

stranu, rozumné návrhy úprav páteřních tras může vzít v úvahu i magistrátní cykloko-

majitelé dotčeného pozemku. Je u nás bohužel

mise. Považuji za důležité, aby návrh sítě nebyl jen neužitečnou barevnou mapou, ale

zcela běžným jevem, že pozemky na trase mají

aby odrážel skutečné potřeby našich občanů. Své podněty prosím posílejte na adresu

nejasně zapsané vlastnictví, jedná se o nedo-

petr.vilgus@praha8.cz.
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Doprava

Motoristická sezóna začíná, pozor na změny
Významné změny v pojištění vozidel, které by neměly uniknout pozor-

ném záznamu nutné uvést. Protokol by měl každý řidič vozit s sebou ve

nosti motoristů, vstoupily v platnost od začátku letošního roku. Řada

vozidle, při uzavření pojistky jej dostane od své pojišťovny. Jeho nepropi-

z nich je legislativního charakteru a jak se v tomto případě říká, „nezna-

sovací verzi pak lze stáhnout z webových stránek České asociace pojišťo-

lost zákona neomlouvá”. Novinky se týkají především pojištění odpověd-

ven (www.cap.cz) i jednotlivých pojišťoven.

nosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), které je ze zákona povinné

Jakmile ale mají účastníci nehody jakékoliv pochybnosti o výši škody,

a současně dochází ke změně zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozem-

mají možnost vždy k nehodě volat Polici ČR. Lepší je zaplatit pokutu za

ních komunikacích. Ředitel Úseku pojištění vozidel Kooperativy Jiří Filla

způsobenou nehodu, než čelit riziku nesprávného odhadu škody. Policii

vysvětluje nejdůležitější z nich.

k nehodě je však nezbytné volat vždy, když při nehodě dojde ke zranění
nebo k usmrcení osoby. Dále v případech poškození pozemní komunikace

Zelená karta - jediný doklad o pojištění

či její části a příslušenství (např. dopravní značky, svodidel). Strážci záko-

Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem o povinném ručení

na také musí být přítomni u nehod, při nichž dojde k poškození obecně

výhradně Zelená karta. Zelená karta je mezinárodní doklad, který platí

prospěšného zařízení (například přejezdového zabezpečovacího zařízení)

téměř ve všech evropských státech. Povinnost mít u sebe Zelenou kartu

nebo životního prostředí, a také pokud po nehodě nebudeme sami schop-

měli dříve čeští motoristé pouze při cestách do zahraničí. Na území ČR

ni obnovit plynulost provozu.

se povinné ručení prokazovalo samostatným dokladem o pojištění, které
vydával pojistitel. Pozor je třeba dát na to, aby Zelená karta obsahovala

Nemít povinné ručení se prodraží

údaje o vozidle, které musí být v souladu se skutečným stavem a pode-

Důrazné sankce ovšem padnou na motoristy, kteří neplní svou zákon-

psána. Případné změny musí klient nahlásit své pojišťovně a nechat si

nou povinnost a nemají pro své vozidlo sjednáno povinné ručení. Ti od

vystavit novou Zelenou kartu s aktuálními údaji o vozidle.

ledna 2009 nově platí za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, pří-

Povinný výjezd policie k nehodám od 100 tisíc korun

příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 korun

spěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba
Od ledna 2009 se zvýšily limity u majetkových škod pro povinné výjez-

denně. Příspěvek nenahrazuje pojištění, a pokud tedy bude nepojištěným

dy policie k dopravním nehodám z 50 tisíc nově na 100 tisíc korun. Zna-

vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako je tomu nyní, osoba za

mená to, že pokud účastníci nehody výši škody odhadnou na nižší než

tuto škodu odpovědná.

100 tisíc, Polici ČR volat nemusí. V tom případě je však velice důležité,

Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je u nás registrováno přibliž-

aby vyplnili záznam o dopravní nehodě. Ten může mít v zásadě libovol-

ně 850 tisíc vozidel bez povinného ručení. Příspěvek nepojištěných do

nou formu, která bude obsahovat dané náležitosti (místo a čas nehody,

garančního fondu má být účinným nástrojem ke snížení počtu nepojiště-

identifikaci účastníků, atd.). Nejlepší je však využít doporučovaný tisko-

ných vozidel na českých silnicích a klade si za cíl následné snížení počtu

pis Záznam o dopravní nehodě (tzv. jednotné evropské hlášení), který

nepojištěných škod. Dosud nesly rozhodující část nákladů garančního fon-

umožňuje vyhotovení identického zápisu ve dvou kopiích, a následně jed-

du pojišťovny, které byly nuceny tyto náklady promítat do ceny pojištění.

nu z nich zaslat svým pojišťovnám. Tento materiál poskytne účastníkům

Na škody způsobené nepojištěnými motoristy tak přispívali poctiví plátci

dopravní nehody souhrnný přehled všech skutečností, které je ve společ-

povinného ručení.

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 5. a 6. června 2009
Nabídka: Máte-li zájem pracovat jako člen okrskové volební komise na území Městské části
Praha 8, kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu a telefonního čísla, občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8 se sídlem Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 (bílý
dům), 1. patro, kanc. č. 131, tel.: 222 805 555, 222 805 530.
Podmínka: státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU, dosažení věku 18 let nejpozději
k 14. květnu 2009. Odměna člena komise činí 1.300,- Kč ( předseda 1.600,- Kč ) + stravné.
Upozornění pro voliče: státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 8:
Vzhledem k tomu, že v souladu s právní úpravou v těchto volbách nebude umožněno hlasovat
voliči, který není zapsán do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, upozorňuje občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8 všechny voliče na následující skutečnost: Každý
volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit,
zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské
části Praha 8 vede ÚMČ Praha 8, a to nejpozději do 16:00 hodin dne 3. června
Úřední hodiny: pondělí + středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8
Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 (bílý dům)
1.patro, kanc. č. 131
Upozornění pro voliče:
občan jiného členského státu EU, který je veden v evidenci obyvatel na území MČ Praha 8:
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky, není zanesen do seznamu voličů automaticky. Tento volič musí svou
vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že podá nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 26. dubna 2009, žádost o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Žádosti přijímá:
pondělí + středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8
Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 ( bílý dům )
1.patro, kanc. č. 131 ( tel: 222 805 555 )
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Školství

Děti ze ZŠ Burešova pomáhají
Mnoho tříd v ZŠ Burešova má svého maskota. Je jím asi třiceticentimetrová látková panenka, představující kluka nebo holku – černochy,
bělochy, orientálce i míšence. Panenky a panáčci
všech barev pleti s nápaditým účesem, oblečením a osobitým úsměvem jsou neopakovatelnými originály. Jsou vybaveni vlastním rodným
listem, v němž je kromě jména, data narození a země původu i jejich portrét a také jméno
a adresa tvůrce. A k čemu je potřeba znát adresu toho, kdo panenku vyrobil? Program Panenky
pro Afriku je založen na dobrovolnosti – dobří
lidé panenky zdarma vyrobí a další dobří lidé si
panenky koupí. Do výroby se zapojují všechny věkové kategorie – od školek po důchodce.
A všichni tvůrci mají velkou radost, když se
dozví, že jejich panenka už našla svou rodinu.
Cílem projektu UNICEF „Adoptuj panenku,
zachráníš dítě” je získat finanční prostředky pro
celosvětovou očkovací kampaň. Každá panenka
představuje skutečné dítě, které je v rámci očkovací kampaně UNICEF proočkováno proti šesti

Žáci ze ZŠ Burešova se účastní projektu „Adoptuj panenku, zachráníš dítě”.

hlavním smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuber-

V základní škole Burešova panenky adoptova-

školní docházky. Ještě více panenek žáci vyrobi-

kulóze a dětské obrně. Panenky se prodávají za

ly třídy i jednotlivci, vyráběli je a někteří také

li, většinu při výtvarné výchově, některé i doma.

600 korun. Lze je koupit v některé z prodejen

pomáhali prodávat.

UNICEF nebo prostřednictvím dobrovolníků na
různých akcích.

Panenky se úspěšně zabydlely v nových domo-

Celkem adoptovali 26 panenek a pomohli tak
26 dětem z rozvojových zemí dožít se ve zdraví

vech.
Hana Řepková, učitelka ZŠ Burešova

Exkurze do dějin.
Vestibul Základní školy Burešova se v únoru na dva týdny částečně proměnil ve výstavní síň. Probíhala tam putovní výstava Osudové roky české státnosti, kterou připravila
Asociace nositelů legionářských tradic. Instalovaná výstava
seznamovala žáky s nejdůležitějšími dějinnými událostmi
Československa v průběhu celého 20. století.
Pozornost byla věnována 1. světové válce, československým cizineckým legiím bojujícím na území Ruska, Francie
a Itálie, dále událostem spjatým se vznikem Československa
a dalším převratným momentům v české historii, které se
odehrály především v letech zakončených číslem 8 (1918,
1938, 1948, 1968). Učitelé 1. i 2. stupně využili jedinečné
příležitosti nabídnout žákům přímo na půdě školy názorný
exkurz do nejdůležitějších okamžiků novodobých dějin našeho státu. Samotnou výstavu doprovodila zajímavá přednáška dr. Fořtové, která žákům devátého ročníku na několika
lidských příbězích přiblížila vybrané události 20. století.
Markéta Králíčková, učitelka ZŠ Burešova
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Zdravotní a sociální péče

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 jsou pro Vás zdarma.
Není třeba žádných přihlášek a rezervací – stačí přijít na místo v daný čas a v CAP se Vás
ujme jeho pracovnice (paní Tatoušková nebo lektor). Do DPS Burešova vede cesta od metra Ládví a dále za KD Ládví – nejvyšší panelák. A do CAP se dostanete výtahem, z něhož
vyjdete do pravé části chodby a dále na její konec.
PO a ST 9.00 – 16.00 hodin
ÚT 8.00 – 16.00 hodin
ČT 8.00 – 14.00 hodin
PÁ 9.00 – 12.00 hodin

PRAVIDELNÉ AKCE
PONDĚLÍ
9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE
Dílna
seniorů.
Vede
dobrovolnice
R. Svobodová. Tvořivá práce při rozhovoru, relaxace.
9.00 – 16.00 hodin
PŘÍSTUP NA INTERNET
10.00 – 11.00 hodin
Cvičení na židlích
Vede D. Vorlíčková. Probíhá v klubovně
v přízemí zařízení.
10.00 – 12.00 hodin
Školička PC a internetu
Mírně pokročilí a pokročilí!!! Pozor!!!
Nově od 9. března 2009!!!
ÚTERÝ
9.00 – 10.00 hodin
Angličtina konverzační metodou
i pro začátečníky!!! Pozor!!! Nově
od 3. března 2009!!!
10.00 – 12.00 hodin
Školička internetu a PC
Mírně pokročilí a pokročilí.
10.00 – 11.00 hodin
Posilování paměti
8.00 – 10.00 a 11.00 – 12.00 hodin
Psychologická poradna pro seniory
Vede PhDr. M. Holá. Pomoc při řešení
těžké životní situace, problémů, samoty. Objednávky na tel.: 775 26 90 36.
12.00 – 15.00 hodin
Možnost práce na PC a internetu
zdarma pro seniory. Nutná základní
znalost. Nenahrazuje výuku.
14.00 – 16.00 hodin
Taneční základy pro seniory v klubovně DPS. Vede paní Šamšová.
STŘEDA
9.00 – 10.00 hodin
Trénink paměti I.
10.00 - 11.00 hodin
Anglický jazyk

10.00 – 11.00 hodin
Trénink paměti II.
Nově od 4. března 2009!!!
9.00 – 12.00 hodin
Školička internetu a PC
Začátečníci a mírně pokročilí.
Vede slečna Nechutná.

Pro začátečníky i pokročilé – pozor,
nově od 25. března 2009!!!
Ve středu vede programy A. Slobodzianová – ergoterapeutka zařízení.

ČTVRTEK
8.00 – 12.00 hodin
Sociální poradenství
11.00 - 12.00 hodin
Vede sociální pracovnice zařízení.
Německý jazyk
Informace a konkrétní pomoc v nepříznivé sociální situaci, pomoc při vyřizo13.00 – 15.00 hodin
vání dávek sociální péče, hmotné nouze
Klub společenských her
Šachy, dáma, člověče nezlob se, žolíky, atd.
scrabble, domino a další dle přání.
12.00 – 14.00 hodin
Školička internetu a PC
15.00 – 16.00 hodin
Poradna pro zdravotní a kompen- Mírně pokročilí a pokročilí. Vede paní
Vávrová.
zační pomůcky.
PÁTEK
12.00 – 16.00 hodin
Možnost práce na PC a internetu 9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE
zdarma pro seniory
Tvořivá dílna seniorů. Vede R. Svobodová.
Nutná základní znalost.
Nenahrazuje výuku.
9.00 – 12.00 hodin
MOŽNOST PRÁCE NA PC A INTER13.00 – 15.00 hodin
Výuka německého jazyka pro radost NETU zdarma pro seniory.

Speciální nabídka CAP
12. 3. od 10.00 hodin
Národní park Podyjí a chráněná
krajinná oblast Pálava
Přednáška pana RNDr. Štulce s videoprojekcí.

kůru „saténové ruce”, proběhne ukázka líčení pěti zájemkyň z řad účastnic
přednášky, na konci přednášky je možné objednat si tzv. kosmetické poradenství, v jehož rámci provedeme analýzu
Vaší pleti, vyčištění pleti, masku, líčení
13. 3. od 9.30 do 11.30 hodin
a to vše zdarma (přednáška bude proMalování na sklo
bíhat v klubu seniorů v Burešově ulici
Přijďte si s námi vytvořit obrázek malo- 1151/12).
vaný na sklo, materiál zajištěn.
26. 3. od 10.00 hodin
19. 3. od 10.00 do 12.00 hodin
Podzemí má své kouzlo
Korálkové kytičky
Jeskynní systém Rudického propaPřijďte si vyzdobit domov se zástupkyní dání v Moravském krasu
Starosty MČ Praha 8 Vladimírou Ludko- (druhá část ze šestidílného cyklu
Tajemné podzemí)
vou, materiál na místě.
Přednáška seznámí své posluchače
formou promítání barevných diapozi23. 3. od 13. 30 hodin
Odpoledne krásy s kosmetikou tivů s krásami běžně nepřístupného
systému jeskyní Rudického propadání
Mary Kay
Nevíte jak správně postupovat v péči v Moravském krasu, blízko známého
o pleť? Přijďte na přednášku na téma rekreačního střediska Jedovnice. Na
„I starší žena může mít krásnou pleť”. diapozitivech sestoupíme až 110 metSeznámíte se s kosmetikou Mary Kay rů pod zem a prohlédneme si 3,5 km
nejen v povídání, ale i na Vašich rukou z labyrintu jeskynního systému, včetně
– každému vyzkoušíme velmi oblíbenou bohaté krápníkové výzdoby.
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Pečovatelská služba poskytuje
pomoc rodině s trojčátky
Pečovatelská služba OÚSS poskytuje
od listopadu 2008 pomoc rodině, které
se narodila trojčátka. Pracovnice pečovatelské služby pomáhá při přípravě stravy
a krmení, přebalování, pomáhá děti koupat a pomáhá i při praní a žehlení prádla,
doprovází děti spolu s některým z rodičů k lékaři, nebo na procházku. Rodiče
jsou s „chůvou” spokojeni a děti si na
ni velmi dobře zvykly. Dorotce, Matoušovi
a Jeronýmovi je dnes už půl roku a mají
se náležitě k světu.
Podpora pečovatelské služby při zajištění péče v rodině, ve které se současně narodily tři děti je poskytována podle
§ 75 zákona č. 108/2006 Sb.
-jf-

Gerontologické centrum,

Nejkrásnější
vzpomínka
Vzpomínáte rádi na nějakou vzpomínku ze svého dětství,
mládí nebo třeba z doby nedávné?
Podělte se s námi o Vaše zážitky a posílejte nebo přineste
své příspěvky do 15. března do CAPu, Burešova 1151/12.

Šimůnkova 1 600, Praha 8 - Kobylisy,

Tři nejlepší příspěvky odměníme zajímavými cenami.

vás zve na přednášky

1. cena – potravinový košík v hodnotě 400 Kč
2. cena – lístky do divadla
3. cena – láhev červeného vína

Trénování paměti
spojené s praktickou ukázkou.

Ceny budou vyhlášeny v „Osmičce” a předány
na velikonočním setkání v CAPu (termín bude vyhlášen
v příštím vydání „Osmičky”). Prosím, nezapomínejte uvádět
své jméno a adresu, ať víme, komu můžeme předat ceny.

Termíny:
pondělí 16. 3. 2009 od 14.00 hodin
(sl. Lucie Forštová)
středa 18. 3. 2009 od 14.00 hodin
(Mgr. Michala Tučková)
čtvrtek 19. 3. 2009 od 9.30 hodin
(Mgr. Jitka Suchá).
Přednášky jsou pořádány v rámci Národního týdne
trénování paměti a jsou zdarma. Více informací na
www.trenovanipameti.cz. Na přednáškách budete mít
možnost získat více informací o kursech trénování
paměti a podobných aktivitách, vhodné literatuře atd.
Pro účast je nutné telefonicky si rezervovat místo.
Tel.: 286 88 36 76 nebo 283 88 03 46.

Gerontologické centrum, Praha 8

Gerontologické centrum, Praha 8

přijme do svého kolektivu

přijme do svého kolektivu

kuchařku nebo
pomocnou kuchařku

zdravotní sestry

do směnného provozu
Výhodou: malý kolektiv a rodinné prostředí.
Bližší informace pí. Kubištová,
tel. 602 380 071 nebo 286 883 676
www. gerontocentrum.cz

na lůžkové oddělení
do směnného provozu
Výhodou: malý kolektiv a rodinné prostředí.
Bližší informace pí. Jirásková, tel. 607 529 309
www. gerontocentrum.cz
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Zdravotní a sociální péče

Nový druh dopravy pro postižené
Osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze a pohybující se v hl. m. Praze, včetně jedné osoby zajišťující doprovod držitele těchto průkazů, mohou od začátku
března využít novou možnost dopravy. Rovněž pro organizace zajišťující služby pro držitele těchto průkazů
nebo organizace, které mají v péči držitele těchto průkazů, je k dispozici několik mikrobusů.
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(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Sport
Juniorky Komety
vyřadily po velkém boji
volejbalistky Nového Jičína
Další sportovní období v Kometě proběhlo ve znamení průběžných oslav, kdy započaté další kolo extraligy juniorek přineslo důležitá vítězství pro další boje v nejlepší osmičce republiky.
Velkým překvapením byl vítězný zápas s PVK Olymp Praha (3:1)
a naše upevnění pozice do baráže o play-off byla ze čtvrtého místa
základní skupiny české části.
Ve dnech 20. - 22. února jsme v naší domovské hale v základní
škole Na Šutce přivítali našeho soupeře pro baráž o celkové boje
o pořadí - TJ Nový Jičín. Maraton, který se odehrál v těchto dnech
s vyrovnaným a houževnatým soupeřem a s výsledným vítězstvím
našich děvčat na pět zápasů – 3:1, 2:3, 2:3, 3:1, 3:0, byl opravdu
velkým zážitkem a to, že jsme v play-off o 1.- 8. místo v republice,
je velkým úspěchem. Děkujeme holkám i nadšeným divákům.
Úspěchy slavila i děvčata I. ligy kadetek, která ve dvou utkáních
dalšího kola převálcovala VK Mikulova Praha (3:0, 3:0) a upevnila
si tím první pozici v soutěži. Již nyní je jisté, že budeme bojovat
o postup do extraligy kadetek v prvních víkendových dnech měsíce
dubna.

Tenisové nábory:
Přemýšlíte, jak vyplnit volný čas vašich dětí? Pro nadcházející letní
sezónu pořádáme nábory děvčat a chlapců předškolního a školního
věku, pro doplnění tenisových přípravek a zájmových a závodních
družstev.
Nábor je prováděn průběžně od 17. dubna 2009 ve dnech
pondělí až pátek od 14,00 hodin na tenisových dvorcích SK
Kometa Praha, sportovní areál ZŠ Hovorčovická 11, Praha 8
Kobylisy 182 00.
Zároveň nabízíme využití volného času pro každého, kdo si rád
zahraje tenis, děti i dospělí. K dispozici jsou tři antukové a jeden umělý dvorec.
Objednávky a rezervace u správce tenisových dvorců:
tel.: 722 600 464
Štěpán Vaigl – předseda představenstva
Více informací na www.skkometapraha.cz, www.cvf.cz (volejbal), www.cztenis.cz (tenis)
-jf-

(Placená inzerce)

Od 23. 3. do 27. 3. 2009 OPEN WEEK PRO ŽENY
Zaregistujte se na www.holmesplace.cz

FK Admira Praha pořádá
turnaj v minikopané.
V roce 100. výročí vzniku kobyliské kopané pořádá
FK Admira Praha řadu akcí. Jednou z nich je i turnaj v minikopané HERVIS CUP, kterého se zúčastní děti narozené
1. ledna 2001 a mladší.
Historicky 1. ročník se uskuteční 8. května 2009 na stadionu Admiry v Kobylisích za účasti deseti velmi kvalitních
týmů. Pozvání přijaly například AC Sparta Praha, SK Slavia
Praha, FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Baník Most
a další. Sponzorem turnaje je firma Hervis Sports. Hráči se
můžou těšit na zajímavé ceny, rodiče a fanouškové na pěkné
zápasy našich malých fotbalových nadějí.

-vz-
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Pozvánky

www.ddmpraha8.cz
e-mail: info@ddmpraha8.cz
tel.: Přemyšlenská - 284 68 10 50, Krynická - 233 55 37 90
Budova v ul. Přemyšlenské 1102
27. – 28. 3. Noc s Andersenem – pohádkově výtvarné dobrodružství spojené s přespáním,
cena: 150 Kč. Pro děti od 6 do 10 let
29. 3. Jarní keramická neděle (hlínování – glazování) – I. dílna: 13 – 15; II. dílna: 15,30
– 17,30, pro rodiče a dítě
4. 4. Velikonoční tvoření a pletení z pedigu – tradice – kraslice, pečení jidášů, pletení
z pedigu; od 14 h., cena: 50 Kč, pedig – 200 Kč. Pro rodiče a děti
KLUB NA DESCE v době velikonočních prázdnin: 9. a 10. 4. od 9 do 16 hodin
Budova v ul. Krynická 490
9.4. Zelený čtvrtek – velikonoční dílna pro školní děti, 9 – 11 h., pečení jidášů a další tradice.
Cena: 30 Kč
17.3. Balóny pro každého – cvičení na balónech pro veřejnost – vyzkoušejte si zajímavé
cvičení, 17 – 18 h., zdarma
21. 3. Jarní trdlování – sobotní odpoledne plné jara, písniček a her, od 14 h., cena: 50 Kč.
Pro předškolní a mladší školní děti

Klub českých turistů Kobylisy spolu s KČT Praha, Botanickou zahradou hl. m. Prahy
a Oborovou zdravotní pojišťovnou

pořádají
ve čtvrtek 9. dubna 2009
PODVEČERNÍ TURISTICKÝ POCHOD PRAHOU

VELIKONOČNÍ PŘECHOD PŘES DVĚ ÚDOLÍ
START: 16.30 – 18.00 hod. Kobyliské nám.
– před Salesiánským divadlem
Spojení: Metro „C” Kobylisy (výstup směr
Salesiánské centrum).
TRASA: délka trasy 11 km
(Kobylisy – Čimické údolí – Bohnické údolí
– Zámky – Podhoří - Troja).

Botanická zahrada hl. m.Prahy,
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja,
www.botanicka.cz
Byly jsme na Kilimandžáru
3. 3. – 1. 4. 2009
úterý – neděle 9 – 17 h
skleník Fata Morgana
Výstava fotografií Miluše Schmalzové
a Anny Fuchsové z pobytu v milované
Africe
Výstava historického
zahradnického nářadí
6. 3. – 5. 4. 2009
denně 9 – 17 h
výstavní sál a venkovní expozice
Areál JIH
Uvidíte staré zahradnické nářadí,

STARTOVNÉ:
30 Kč, 15 Kč členové KČT,
pojištěnci OZP, senioři a mládež do 15 let pět Kč.

pomůcky a malé stroje, které se

CÍL: od 18.00 do 20.00 hod. na vinici sv. Kláry
v areálu Botanické zahrady.
V cíli bude možná návštěva zdejší vinotéky. Každý
účastník obdrží dárek od časopisu Turista.

Přijďte se přesvědčit o zručnosti

UPOZORNĚNÍ: vzhledem k době konání pochodu je třeba počítat s možností absolvování části trasy za tmy.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
Pochod je zařazen do cyklu pochodů „Prahou turistickou”.
Kontakty: Turistické infocentrum KČT – tel.: 224 49 83 55, e-mail: info@kct.cz; www.kct.cz. KČT Kobylisy - Ing.
Ivan Press, Klecanská 19, 182 00 Praha 8,
tel.: 284 69 01 36, e-mail: kct-kobylisy@cmail.cz.

používaly v zahradnické výrobě.
a nápaditosti našich předků!
Výstava exotických motýlů
4. 4. – 3. 5. 2009
úterý – neděle 9 – 18 h
skleník Fata Morgana
Každoroční motýlí akce!
Velikonoční výstava
8. 4. – 13. 4. 2009
denně 9 – 17 h
výstavní sál Areál JIH
Velikonoční výstava aranžmá
s tématikou jara a Velikonoc. Všechny
exponáty budou prodejné!
Velikonoční jarmark
sobota 11. 4. a neděle 12.4.
10 - 17 h
venkovní expozice Areál JIH
Med, svíčky, medovina, drobná
keramika, perníčky, čaje a dárkové
předměty pro potěšení a k tomu
zahrada plná drobných cibulovin,
slivoní, vřesovců a magnolií
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Kultura

Seniorské večery v KD Krakov pokračují
V Kulturním domě Krakov na

a chybět nebude ani populární hud-

bohnickém sídlišti se 25. února

ba. Velice rád bych přivítal v našem

uskutečnil první obnovený taneční

publiku i mladší posluchače se

večer nejen pro seniory. Příjemnou

zájmem o taneční muziku a chtěl

společnost zájemcům o tanec bude

bych jim dokázat, na jaké úrovni

každou poslední středu v měsíci

může dechový orchestr hrát právě

dělat oblíbený Dechový orches-

taneční melodie. Jsem také mladý

tr Žižkovanka, který se v Praze 8

člověk a myslím si, že je chybou to,

představuje s novým programem

že se takové taneční akce vytrácejí

a

ze společnosti.

mladým

kapelníkem

Petrem

Sovičem.
Znamená to, že se dechová
Dechový orchestr Žižkovanka

hudba vytratí z repertoáru Žiž-

jste převzal po panu Jelínko-

kovanky?

vi, který orchestr založil a vedl

V žádném případě, ba naopak.

téměř 37 let. Jaké změny plá-

Pro milovníky dechovky máme přes

s Žižkovankou, kde jsem začal jako

možnost nás kontaktovat na nových

nujete?

tisíc titulů a hrajeme i skladby na

zpěvák působit v roce 2007. Pre-

internetových stránkách www.ziz-

novém

přání. Mezi naše kmenové poslu-

feruji swingovou a jazzovou muzi-

kovanka.cz. A pokud naši poslu-

repertoáru orchestru, založeném

chače patří senioři milující dechovou

ku a vždy jsem chtěl mít svůj big

chači nemají připojení k internetu,

na taneční muzice. Řady Žižkovan-

hudbu a i jim chceme dopřát kvalit-

band, ale dnes je jiná doba. Velké

mohou mne kontaktovat na každém

ky rozšířili i další mladí hudebníci,

ní dechovku v podání Žižkovanky.

orchestry malých a cenově výhod-

vystoupení.

od kterých si slibuji větší nasazení

Ovšem obohatíme náš program tak,

nějších těles upadají v zapomnění,

a kvalitu při našich vystoupeních.

aby si na své přišel každý návštěv-

skoro nekoncertují a tak se naskyt-

Proč

ník našich tanečních akcí.

la příležitost zpívat u Žižkovanky,

domluvili právě v Praze 8?

Především

pracuji

na

která svým rozsahem rozhodně

Můžete našim čtenářům přiblížit, jak by měl repertoár

Co Vás osobně vedlo k tomu, že

novodobé

jste se jako mladý člověk začal

Žižkovanky vypa-

věnovat dechové hudbě?

dat?

nepatří mezi nejmenší tělesa.

Náš

jste

se

orchestr

na
má

spolupráci
celou

řadu

posluchačů z Prahy 8 a je zde tradice spolupráce s odborem kultury, na

Jaké novinky pro své posluchače

chystáte

kromě

změn

kterou bych chtěl navázat. Velice si
vážím důvěry Prahy 8 a KD Krakov

Pokud jste nás v únoru v KD Kra-

Je mi 21 let a studuji Českou

kov neviděli a neslyšeli, tak prozra-

zemědělskou univerzitu a hlavním

dím, že bychom se chtěli zaměřit

důvodem, proč jsem se začal věno-

Velice rád bych vytvořil tradici

ní středu v měsíci budou prostory

na modernější melodie z oblasti

vat takovému žánru, jsou zážit-

tanečních akcí se zpětnou vazbou

zdejšího velkého sálu přeplněny

jazzu,

ky a dojmy z prvních vystoupení

od pravidelných posluchačů. Ti mají

spokojenými posluchači.

swingu,

latinské

muziky

v repertoáru a obsazení?

a pevně věřím, že každou posled-

-ps, pb-

Tanečníci z Prahy 8 postoupili na světový šampionát
Taneční

soubor

„Holduj

tanci,

char. Mistrovství proběhne v termínu

pohybu” se v prosinci v Českých

20. až 24. května 2009, zúčastnit se

Budějovicích

ho má na 5500 tanečníků.

Budějovický

zúčastnil
Master

Cup

soutěže
2008.

Soubor

„Holduj

tanci,

pohybu”

Všechny tři skupiny souboru z Prahy

existuje již 34 let, věnuje se scé-

8 postoupily na Europe and World

nickému tanci, parketovým před-

Dance Masters 2009, který proběh-

tančením

ne v Poreči v Chorvatsku. „Nejmladší

pením. Věnuje se též výchově

a

pódiovým

vystou-

skupina Hotapík získala v kategorii

předškolních dětí a cvičení rodičů

Groups dvě třetí místa, jedno druhé

s dětmi ve věku zhruba dva až pět

a jedno první. Prostřední Hotapáček

let. Celovečerní samostatný Jarní

se v kategorii Small Groups umístil

koncert můžete zhlédnout 26. dub-

na třetím, druhém a prvním mís-

na 2009 od 18.00 hodin v Salesi-

tě a nejstarší Ho-ta-po získala dvě

ánském divadle v Kobylisích. Další
informace o souboru najdete na

druhá a jedno první místo,” přiblížil
úspěch vedoucí souboru Jiří Meli-

Soubor „Holduj tanci, pohybu” byl v Českých Budějovicích úspěšný.

www.ho-ta-po.ic.cz.

-jm, pb-
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Přihláška
do tradiční soutěže

„Osmičkový voříšek”
pořádané v rámci IV. ročníku Psího dne na psí louce v Libni

sobota 16. května 2009
10,30 – 14,00 hod.
jméno a příjmení:

………………….…………………………

kontaktní adresa:

……………………. . . . . ………PSČ ….…

telefon:

………………………………….…………

Přihlašuji svého psa/fenu (nehodící se škrtněte) bez průkazu původu
(křížená rasa) do soutěže Osmičkový voříšek
jméno zvířete: [výslovnost] …………………………………….………
datum narození zvířete:

…………………………………….………

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit příjem přihlášek před termínem uzávěrky
z důvodu naplnění stavu.

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 4. 2009
elektronicky na adresu: zuzana.laznova@praha8.cz
nebo písemně: ÚMČ Praha 8, odbor kultury, Těšínská 600, 181 00, Praha 8.
Týden před konáním soutěže obdrží přihlášení vstupní list o průběhu akce.
Další informace: 606 613 390.
Účast v soutěži a vstup na akci jsou ZDARMA

www.praha8.cz

Krátce
DDM Praha 8 slaví třicetiny
30. výročí od založení letos oslaví Dům
dětí a mládeže v Praze 8 – Kobylisích. Při této
příležitosti proběhne i několik akcí, na které
upozorní speciální logo. „Například účastníci tradičního pochodu Osmičkové šlápoty
se podívají do míst, kde jsme v minulosti
působili,” říká ředitelka DDM Jana Vargová.
Vedení DDM přivítá také kontakty na bývalé
pracovníky, se kterými připravuje setkání na
podzim letošního roku.
-jv, pb-

Divadlo Kámen nabízí
v březnu dvě premiéry
Ve studiu Divadla Kámen v Nekvasilově
ulici u Invalidovny na začátku března představilo hostující DIVADLO PRAHA českou premiéru hry známého berlínského dramatika
Moritze Rinkeho „Café Umberto”. Téma: Kdy
konečně přinutíme čas, aby si na nás udělal
čas? A co si máme počít se svými zpackanými
životy? Ptají se tři ztracené dvojice pátrající
po smyslu života v soukolí úřadu práce. Ve
čtvrtek 19. března se odehraje premiéra hry
domovského Divadla Kámen s názvem Zvěstování Bohunce a podtitulem „dynamický
řetězec konkrétních otázek, na které by bylo
dobré nějak odpovědět”. „Bohunku v kavárně
navštíví krásná bílá slečna s krásnýma očima a oznámí jí něco, čemu se v dnešní době
prostě nedá uvěřit,” přibližuje hru dramaturg
Divadla Kámen Petr Macháček. „Bohunka
navíc nemůže přijít na to, proč navštívila
zrovna ji, proč zrovna obyčejnou Bohunku
z Prahy Vysočan, a ne někoho jiného.” Informace a vstupenky získáte na adrese www.
divadlokamen.cz, telefonu 606 167 399 nebo
přímo ve studiu ve středu a čtvrtek od 14 do
18 hodin a před každým představením od
18 do 19:30 hodin.
-pm, pb-
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Karlínský masopust potěšil
Tradiční svátek hodování, tan-

skupin k vidění i historická řemes-

ce a dalších pozemských rados-

la, nechyběly ručně poháněné his-

tí vypukl v Karlíně v sobotu

torické kolotoče, tradiční průvod

21. února 2009. V průběhu odpo-

v ulicích Karlína ani závěrečná

ledne byla na Karlínském náměstí

ohňová show skupiny Infinitos.

kromě vystoupení řady hudebních

Záštitu nad letošním ročníkem

Dětské kresby oživily
přízemí radnice

převzala, stejně jako v loňském
roce,

zástupkyně

starosty

MČ

Praha 8 Vladimíra Ludková, která Karlínský masopust slavnostně
zahájila.

-pb-

Foto: J. Prokop
Odměny oceněným autorům předala zástupkyně starosty MČ Praha 8
Vladimíra Ludková.
Ve foyer radnice Prahy 8 pro-

děl z desítky škol z Prahy a ze čtyř

běhla 9. února slavnostní vernisáž

domů dětí a mládeže,” řekla ředitel-

výstavy Stověžatá, nad kterou pře-

ka DDM Jana Vargová.Ve třech kate-

vzal záštitu starosta Prahy 8 Josef

goriích bylo na vernisáži oceněno

Nosek. Výtvarnou soutěž společ-

celkem třicet nejhezčích výtvarných

ně uspořádaly MČ Praha 8 a Dům

děl, jejichž autoři převzali z rukou

dětí a mládeže v Kobylisích. „Cel-

zástupkyně starosty MČ Praha 8

kem nám přišlo 213 výtvarných

Vladimíry Ludkové ocenění.

-pb-
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Pozvánky, inzerce
Burza seniorů
BŘEZEN 2009
17. 3. ÚTERÝ
Výtvarná dílna
12.30 – 16.00 hod.
Zdobení prostorového perníku
Pomůcky: zástěra.
Pod vedením Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.
23. 3. PONDĚLÍ
Vycházka
Prohlídka Parlamentu
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Hubené. Nutno se předem přihlásit na tel.:
286 88 36 76. Přihlášky pouze do 16. 3. 2009.
24. 3. ÚTERÝ
Babinec
Odpoledne společenských her ve 13.00 hod.
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.
26. 3. ČTVRTEK
Přednáška
Půvab starých loutek
Kapitola z dějin Českého loutkového divadla ve 14.00 hodin.
Přednáší Alice Dubská.
Nutno se předem přihlásit na tel.: 286 88 36 76.
BOWLING
Pondělky: 16. 3., 23. 3, 30. 3. vždy ve 14.00 hod. herna
Ládví.
ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé
Lektor: Jarmila Tichá.
Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hod.
1. pololetí (20 lekcí) – 600 Kč.
1 lekce (2 vyučovací hodiny) – 50 Kč.
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.
Kontakt:
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286
88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40, paní Hubená,
tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st. Šimůnkova.

PŘIJMEME PRACOVNÍKY
s obchodním talentem na pojištění občanů
a řešení jejich finančních potřeb.

(Placená inzerce)

- stabilní a perspektivní práce
- vysoce zajímavé hodnocení a benefity
- zkušenost s prodejem fin. produktů vítána

PŘIJMEME MANAŽERA
na vybudování obchodní sítě

Pro výběrové řízení své CV, prosím, zašlete na:

personal@hvezda.net
AMCICO AIG Life, kancelář Praha 9, Jandova 2
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Výročí, inzerce
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ
BŘEZEN 2009
Bayerová Brunhilda
Čermáková Marie
Fidler Zdeněk
Hrdá Marie
Kubalíková Josefa
Kuželová Helena
Laštovková Božena
Maternová Olga
Kulmanová Vlasta
Pátková Marie
Žďárská Božena

Macháčková Marta
Sojková Marie
Velenová Stanislava

Zikl Miroslav
Jaroš Josef
Tokáriková Terezie
Feireizlová Magdaléna
Vavříková Ludmila
Steinová Věra

Straková Zdena
Uhrová Květoslava
Červíčková Tereza
13. března 2009
slaví 55 let společného života
manželé Jiřina a Emanuel
Chalupeckých.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu do dalších
let přejí dcera Eva s manželem
a vnuci Tomáš a Daniel.

Jindřiška a Václav Bortlíkovi
slaví 50 let společného života.
29. března 2009 slaví
krásných 100 let paní
Marie Košnerová.
Gratulujeme a přejeme hodně
zdraví, elánu a dobré nálady.
VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI
ÚNOR 2009
Marie a Ignác Amentovi
oslavili 50 let společného života.

Nově narozené děti
ŘÍJEN 2008
Průša Ondřej
Vašíček Daniel
Němčik Norbert
Šnajbrk Marek
Prinková Rozálie

Vokatý Martin
Šrajer Adam
Korecká Viktorie
Matoušková Natálie
LISTOPAD 2008
Čejsanová Marie
Kubicová Nikol

Kassl Matyáš
Hlavatá Sofie
Koptíková Valerie
Kohout Jan
Baloun Martin
Hofman Samuel
Kraus Jindřich

Mráčková Nikola

Andrle Ondřej
Hofrichter Antonín
Kapusta Michal
Klánová Eliška

Fialová Pavla
Ronek Vojtěch
Kraml Patrik a Adrien
PROSINEC 2008
Palowski Jan
Holomá Eliška
Brož Matyáš
Bartolotti Samuel
Koutný Kristián
Milfajtová Marie
Brdková Šárka

Vaňha Albert

Hajná Veronika
Hurská Marie
Hloušková Anna
Cerhová Viktorie
Vokřínek Aleš
Šídová Denisa
Jašek Petr
Širůčková Anna
LEDEN 2009
Prudil Lukáš
Zedníčková Eliška
Horáčková Julie
Fořtová Barbora
Kormoutová Tereza
Majtánová Natálie
Balounová Nela
Velíková Sofie
Nikodem Petr
Kliková Jana

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. Upozorňujeme, že od příštího čísla
neuveřejňujeme děti starší než půl roku.

(Placená inzerce)
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Pozvánky, inzerce
Hvězdárna Ďáblice

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

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

DUBEN

ÚNOR 2009
15. února 2009
Chodovská tvrz a historie Chodova.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy
C – Chodov.

2009

Otevírací doba:
Po 13:30-15:30,18-21/ Čt 13:30-15:30,20:30-22:30/
Pá 3.4. 20:30-22:30/ Ne 14-16. Ne 12.4. a Po 13.4. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18.30 hodin.
20.4. Mgr. Antonín Vítek, CSc.: Mezinárodní kosmická stanice ISS
v r. 2008.
27.4. Petr Bambousek:

GAMBIE – peklo, očistec, ráj.

22. února 2009
Pražským Semmeringem do Hostivic, zámek
a kostel sv. Jakuba.
Sraz ve 14.20 hod. u pokladny č. 2 – Praha Hlavní
Nádraží. Návrat v 17.27 hod.
Vedoucí a průvodce zájezdu:
Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin.
6.4. DEN ZEMĚ – pásmo přírodopisných filmů.

OBVODNÍ ÚSTAV SOCIÁLNĚ – ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB
v Praze 8, Bulovka 10

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Po 13:30-15:30/
Čt 13:30-15:30, 20:30-22:30/ Pá 3. 4. 20:30-22:30/ Ne 14-16/
Po 6. 4. 20-21. Přístupné bez objednání !
Denní obloha:
Slunce – povrch se skvrnami, Venuše - za dobrých podmínek.
Noční obloha:
Měsíc – od 1. 4. do 10. 4. nejlépe okolo 2. 4., od 27. 4. do 30. 4.
Merkur – koncem dubna, Saturn - po celý duben
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý duben
Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při
nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY vždy

ve

čtvrtek 19:30 – 20:30 mohou

hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až
20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ v 8.30 a 10.30 hodin pro
předem objednané školní výpravy. Bližší informace a objednávky
na tel.: 283 910 644.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 9. 4. otevírací doba 10-12, 13:30-15:30.
Program:
10:15 Malý kosmonaut, Kráva na Měsíci – filmy pro nejmenší
13:45 Den Země – pásmo přírodopisných filmů pro mládež i dospělé
11-12, 14:30-15:30 pozorování Slunce příp. Venuše
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ promítání astronomických pohádek je
možné si objednat i individuálně na č. 283910644 v pracovní dny
v časovém termínu dle dohody.
Pozor. oblohy, film. večery

VSTUPNÉ:

Doprava:

přednášky

dospělí

20 Kč

30 Kč

mládež, důchodci

10 Kč

15 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

(Placená inzerce)
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Pozvánky

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. - Peckova 277/7, 186 00 Praha 8, tel. 224 817 724, 775 937 707,
cidpraha8@centrum.cz, www.volny.cz/pecicka-cid. Spojení: metro Florenc, 1 zastávka tram. 8, 24 - Karlínské nám.
Karlínské slavnosti dětí probíhají za podpory Magistrátu hlavního města Prahy

BEZPLATNÁ BYTOVÁ PRÁVNÍ PORADNA
Kdy?

17. 3. a 28. 4.

Kde?

Zenklova 27, Praha 8

Doprava:

200 m od stanice

od 17.00 hod.

Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím, objednejte
na tel.: 246 035 966 nebo 721 02 98 92
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla:
Kakost krvavý a Oman německý
Knihu o životním příběhu brigádního generála ve výslužbě MUDr.
Josefa Hercze „Legionář a lékař” získávají: Lukáš Nejedlý (Praha
8), Vladimír Očenášek (Praha 8), Věra Janovská (Praha 8), Jiří Štágl
(Praha 8) a Jana Jelínková (Praha 8).
Správné znění tajenky z březnového čísla (názvy živočichů vyskytujících se v Praze
8) nám zašlete nejpozději
do konce března 2009 na
adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova
35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail:
osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji
adresu.
Pětice výherců získá sadu tří VIP vstupenek do Botanické zahrady
(skleník Fata Morgana + venkovní expozice).

Sudoku (lehká)

BŘEZEN 2009
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Inzerce
BYT 80 m2 ve 3. patře klasického kachlového domu s neměnným
výhledem do parku na Karlínském
náměstí a slušným majitelem vyměním za byt kolem 40 m2 v okolí Stírky i jinde. Tel.: 606 61 31 59.

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

AUTOŠKOLA
TRIO,
KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice.
Výcvik auto – moto. Provozní doba:
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 – 19.00,
ČT 16.00 – 18.00 hodin. Bližší informace na tel.: 603 80 63 70, www.
autoskolatrio.cz. Další střediska na
Praze 7 a 9.

DOUČUJI – VYUČUJI, francouzštinu, docházím. Tel.: 371 44 62 42.

PRODÁM 2 + 1/L zasklená, 64 m2,
OV, Praha 8 - Čimice. Dům i byt po
rekonstrukci. Pěkný světlý, cena:
2 700 000 Kč. Tel.: 607 53 95 60.
PRODEJ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
Hnězdenská, u polikliniky Mazurská,
cena: 175 000 Kč, tel.: 777 28 37
75.
MASÁŽE přímo u metra Kobylisy.
Slevy důchodcům, těhotným, dětem,
od PO do PÁ. Ceny od 250 Kč. Tel.:
776 14 51 63, 773 20 33 25, www.
studiozahrada.wbs.cz.
HLEDÁM PRONÁJEM V PRAZE,
Praha 8 nebo 9 výhodou, cena odpovídající stavu, RK nechci, balkon
vítán, jen seriózně, piště SMS, ozvu
se! Tel.: 773 26 67 91.
NEMÁTE JEŠTĚ VYBRANOU DOVOLENOU NA ROK 2009? Nevadí,
CK Čedok pro Vás připravila nepřeberné množství zájezdů, včetně zajímavých slev (např. pobyt a doprava
pro děti zdarma apod.). Kde nás
najdete? Vestibul metra C „Ládví”,
Praha 8, tel.: 286 58 01 93.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ MOKROU
METODOU speciálním strojem Karcher, domácnosti i firmy, bez paušálu, po Praze 8 doprava zdarma. Cena
dohodou dle velikosti čištěné plochy.
Pracujeme večer i o víkendech. Tel.:
777 71 78 18.
PRODÁM
VELKÉ
GARÁŽOVÉ
STÁNÍ na Trojském vrchu, Praha 8
- Bohnice. Cena: 185 000 Kč. Tel.:
602 27 26 00, 606 36 30 09.
Od 1. ledna 2009 je OTEVŘENA
NOVÁ UROLOGICKÁ AMBULANCE UroCare, spol. s r. o. v prostorách
Lékařského domu Holešovice, Tovární 12, Praha 7. Můžete se objednat
na tel.: 266 31 65 82 nebo 728 75
07 61 (8.00 - 16.00 hod.).

PRODÁM BYT 1 + 1/L, OV, 40 m2
v původním stavu na Praze 8. Tel.:
286 58 70 66.
ZPRACOVÁNÍ podvojného účetnictví, DAŇOVÉ EVIDENCE, mezd.
Zkušenosti s klient. účetnictvím
firem různých oborů. Kontakt: 603
29 77 98, e-mail: info@winners.cz.
KOUPÍM ŠTĚŇÁTKO – voříška
chundelatého (ne štětiny), max. do
střední velikosti. Tel.: 371 44 62 42.
NAŠE MOŽNOSTI A PŘEDPOKLADY. Osobní a partnerské horoskopy.
Výklad tarotových karet. Kontakt:
Astroporadna, tel.: 603 91 01 03, email: astrojana@seznam.cz.
2 + KK/G, 62 m2, v novostavbě
v Praze 8 - Ďáblicích. Nadstandardní provedení, možno hypo. Cena:
2 999 000 Kč. Tel.: 775 36 34 54.
VÝUKA AJ, všechny úrovně, příprava ke zkouškám, trpělivá lektorka,
rozumná cena, tel.: 605 77 98 12.
HLEDÁM PRÁCI JAKO VRÁTNÁ,
může být i kratší úvazek. Tel.: 777
10 26 02.
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTAHOVÝCH
LÁTEK,
MOLITANŮ
a ostatních materiálů na čalounění.
Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, PO – PÁ 8.00
– 13.00, 14.00 – 18.00 hod., tel.:
284 82 21 81.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, kuchyně, montáž, doprava. Tel.:
608 25 35 49.
5 500 Kč ZAPLATÍM ZA STARÝ
RUSKÝ ZLATÝ 10 RUBL. 3 500 Kč
za zlatý svatováclavský dukát. Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami 3,
Praha 9, tel.: 605 82 94 40.

zace včetně mezd. Vše dle potřeb
klienta. Tel.: 604 40 18 04, e-mail:
3810@kdpcr.org, www.daneok.cz.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - I.
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25.
Modelové návrhy dámské, pánské
i pro skupiny, viz. Pražské mažoretky, Osmička 11/08, opravy. Objednávky na tel.: 739 09 15 03.
STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE,
pokrývačské práce, nátěry prvků
a střech. Kontakt: Novotný, tel.:
605 35 06 65.
KÁCENÍ A ŘEZ vzrostlých stromů, rizikové kácení stromolezeckou
technikou. Tel.: 606 52 70 91, email: arborista@centrum.cz.
DOPLŇOVÁNÍ KAZET DO TISKÁREN na počkání. Kontakt: Norma,
MHD Štěpničná, tel.: 737 07 12 97,
www.inkservis.cz.
DOUČOVÁNÍ účetnictví, matematiky a informatiky SŠ. Tel.: 603 14 21
09, www.vachtova.cz.
HÁJEK, ZEDNÍK, ŽIVNOSTNÍK,
provádím veškeré zednické, obkladačské, bourací a malířské práce,
rekonstrukce bytů a domků v Praze
a okolí. Tel.: 777 67 03 26.
STAVEBNÍ DOZOR – stavební
úpravy, rekonstrukce, novostavby.
Tel.: 603 41 04 00, e-mail: s.dozor@
seznam.cz.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777
31 66 80.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda +
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 1
do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 1
do 14 000 Kč, včetně poplatků. Zařízení na dohodě. Tel.: 220 80 62 45,
605 84 50 88.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle
schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721 58
69 36.

ZDRAVOTNÍ SESTRA - kožní zařízení v Čimicích hledá zdravotní sestru s registrací na HPP, dvousměnný
provoz, bez víkendů, příjemné prostředí a kolektiv. Tel.: 603 22 21 23.

KERAMICKÉ STUDIO Malvína provádí nábor nových kurzistů z řad
dětí i dospělých. HLASTE SE NA
TEL.: 720 47 98 99, Čimická 780,
Praha 8 - Čimice, v obchodním centru Draháň.

LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ
A PERMANENTNÍ MAKEUP. Nízké
ceny, Palmovka. Tel.: 736 64 40 55.

MODELÁŽ NEHTŮ na Praze 8
u metra „Palmovka”. Tel.: 733 50
23 12.

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

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9 nebo
na Praze 4, 6, 7, lodžie výhodou,
OV/DV, jen seriózní nabídky, RK
nevolejte! Tel.: 773 45 74 86, stačí
zaslat SMS.

HLEDÁM PANÍ na občasné hlídání
batolete i na pomoc v domácnosti.
Bydlím blízko metra Ládví. Tel.: 773
21 88 51.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, včetně daň. přiznání. Tel.:
606 57 10 92.

LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře
a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

ÚČETNÍ SLUŽBY a daňové poradenství pro malé a střední organi-

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kon-

takt: Zdeněk Petříček, tel.: 606 35
02 70, 286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M Á
J A. Zajistí levně úklidy domů, bytů
a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem,
podnikový a pod. I zdevastovaný,
v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či
s jakoukoli právní vadou. Veškeré
formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na
vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32
nebo 603 42 00 13.
SOLARIUM – FITNESS, masáže,
nově kosmetika. Posilovny rozděleny ženy – muži. Otevřeno denně.
Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.:
284 82 12 25, www.solarium-fitness.cz.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04,
záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE
STAVEBNÍ
DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ,
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – ráda
Vás uvítám v provozovně v Praze
8, Vosmíkových 20. Tel.: 607 27 99
22.
PRONÁJEM BYTU kolem 40m2
v okolí Stírky, Karlín i jinde. Tel.:
606 61 31 59.
BYT 3 + kk, 67 m2, 17 m2 terasa,
novostavba v ulici Hnězdenská. Orientace JIH, dřevěné podlahy, kuchyň
se spotřebiči Siemens, markýza,
vestavěné skříně. Ostraha v domě.
5 minut metro Kobylisy, ZOO, Botanická zahrada. V blízkosti veškerá
občanská vybavenost. Cena: 4 800
000 Kč, lze dokoupit garážové stání
+ 10 m2 sklad. Tel.: 604 18 33 36.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování, baňky
- fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05.
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BYTOVÁ JÁDRA

Modernizace bytů
y Rekonstrukce bytů,
koupelen,bytových
jader, kompletní
servis – projekt,
stavební povolení,
dozor, kolaudace.
y Kuchyňské linky,
vestavěné skříně,
dveře, podlahy
– graﬁcký návrh,
cenová kalkulace,
zaměření, poradenství zdarma,
cena včetně
montáže a dopravy, široká škála
povrchových
materiálů.
(Placená inzerce)
PANELREKO
Praha 4 - Opatov

Křejpského 1523
Tel.: 272 657 912

