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Zprávy

str.

Blíží se příchod Nového roku, pozor
na zábavnou pyrotechniku

Slovo starosty

7

Vážení spoluobčané,
jak již mnoho z Vás z médií ví, radnici osmé
městské části povede koalice občanských demo-

Magistrát rozšířil úřední hodiny
na výměnu řidičských průkazů

kratů a TOP 09. Tedy politických stran, které
9

v říjnových komunálních volbách v Praze 8 získaly nejvíce hlasů. Možností, jak sestavit koalici,
bylo několik. Nakonec zvítězila varianta s nej-

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory

větším programovým průnikem, za což jsem rád.
10

Nové vedení radnice bude pokračovat v úspěšných projektech
z minulého období. Jedná se například o projekty Bezpečná osmička
a Čistá osmička, pořádání farmářských trhů, výsadbu stromů nebo

Skautské středisko Stopaři funguje
již 30 let a stále láká nové členy

modernizaci dětských hřišť a sportovišť. Chceme být nadále otevře13

ní a transparentní, bez jakýchkoli skandálů. A samozřejmě se pokusit
vyřešit problémy, které osmá městská část má, a o kterých víme.
Nový koaliční partner přináší své pohledy na fungování Prahy 8, a to

Muzeum vystavuje část z pohřební
výbavy Tychona Brahe

je vždy prospěšné. Například snahu vyřešit otázku chátrajícího Paláce
14

Svět či získat více prostředků z Evropské unie lze jen přivítat.
V radě zasedli vesměs noví energičtí lidé, její věkový průměr výrazně
klesl. Řada z nich přichází ze soukromé sféry, jejíž zákonitosti ale nelze

Základní školu Bohumila Hrabala navštívila
herečka Hana Maciuchová

16

(leckde bohužel) při řízení radnice v absolutní míře používat. Tak jako
mají ministři obligátních sto dnů hájení, poprosil bych o něco podobného. Vést městskou část totiž není tak jednoduché, jak se někomu
může zdát. Přeji nové městské radě hodně úspěchů a občanům Prahy 8

V čimické základní škole vytvořili
znak MČ Praha 8 z odpadků

spokojenost s její prací.
18

Ale to hlavní, co nás teď všechny čeká, je klidně a příjemně prožít
vánoční svátky.

Fotbalový Meteor opět pořádá zimní
turnaje pro mladé hráče
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Zpravodajství

Foto: verpa
Novými členy rady jsou (zleva) Vladislav Černý, Matěj Fichtner, Markéta Adamová, Michal Šustr, Josef Nosek, Ondřej Gros, Vladimíra Ludková,
Martin Roubíček a Jiří Janků

Koalici v Praze 8 vytvořily ODS a TOP 09
Zastupitelé osmé městské čás-

a shody na nejdůležitějších úko-

vé bez vlivu mimořádných příjmů.

bytů. Dále se pokusíme o výrazné

ti na svém prvním povolebním

lech, které bychom chtěli společ-

„Aby byly v příštím volebním obdo-

zvýšení čerpání prostředků z fon-

zasedání rozhodli o novém vedení

nými silami během čtyř let splnit,”

bí pokryty nejenom běžné výdaje

dů EU,” vysvětlil Šustr, který má

radnice. Tvoří ho zástupci vítěz-

prohlásil.

ale i případné investice. Toho by-

oblast financí na starosti.

né Občanské demokratické stra-

Obě strany se shodly, že hos-

chom chtěli mimo jiné dosáhnout

Dalším zásadním bodem TOP 09

ny a TOP 09. Tato koalice má ve

podaření městské části musí být

účelným zhodnocením městského

je kromě jiného snaha o záchranu

45členném zastupitelstvu většinu

trvale vyrovnané nebo přebytko-

majetku při pokračující privatizaci

chátrajícího Paláce Svět v Libni.

24 mandátů.
Starostou Praha 8 se opět stal

„Ve všech našich aktivitách bude-

Nová Rada MČ Praha 8

me usilovat o naprostou transpa-

Josef Nosek (ODS). Jeho zástupci

jméno

funkce

jsou Michal Šustr (TOP 09), Vladi-

Josef Nosek

starosta

politická
strana
ODS

Michal Šustr

zástupce starosty

TOP 09

míra Ludková a Ondřej Gros (oba
ODS). Radními byli zvoleni Markéta
Adamová, Matěj Fichtner, Vladislav
Černý, Jiří Janků a Martin Roubíček.
„Na vznik této pravicové koali-

Ondřej Gros

zástupce starosty

ODS

ce měla největší vliv programová
shoda v zásadních otázkách, jako

Vladimíra Ludková zástupkyně starosty

ODS

Matěj Fichtner

radní

TOP 09

Lídr TOP 09 v Praze 8 Michal Šustr

Markéta Adamová

radní

TOP 09

jeho slova potvrzuje. „Koalice byla

Jiří Janků
Martin Roubíček
Vladislav Černý

radní
radní
radní

ODS
ODS
TOP 09

je například pokračování privatizace bytového fondu,” řekl Nosek.

výsledkem

programové

blízkosti

kompetence
bezpečnost a veřejný pořádek,
územní rozvoj, výkon státní
správy, styk s veřejností
finance, evropské fondy,
správa a hospodaření
s obecními byty v domech
svěřených do správy MČ
správa a hospodaření
s obecním majetkem (kromě
bytů) svěřeným do správy MČ
zdravotnictví a sociální služby,
kultura
doprava, zmocněnec pro řešení
problematiky Paláce Svět
sociální oblast, protidrogová
prevence
životní prostředí, informatika
školství
neuvolněný

rentnost, o otevřenou komunikaci
s občany a jejich větší informovanost,” dodal Šustr.
ODS chce klást důraz na zvýšení kvality životního prostředí.
„Chystáme

rozsáhlou

výsadbu

nových stromů, nadále budeme
podporovat sport, budovat dětská
hřiště a sportoviště,” uvedl starosta. Neméně důležitá je pro něho
oblast bezpečnosti. „Zaměříme se
na rozšiřování kamerového systému na další riziková místa,” řekl
Nosek.
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Zpravodajství

Karlínské parky se uzavřely veřejnosti
Z důvodu celkové revitalizace jsou přes zimu pro veřejnost uzavřeny Kaizlovy sady a park před Invalidovnou.
Po skončení vegetačního období odstartovala revitalizace obou míst. Už v dubnu příštího roku se mohou obyvatelé této lokality těšit na zelenou oázu klidu, kde budou moci trávit svůj volný čas. Revitalizace karlínských
parků začala i díky dotaci z Evropské unie.
Podle

dendrologického

prů-

zkumu začaly být odstraňovány
stromy a dřeviny se zhoršeným
zdravotním stavem. „Postupovalo
se velmi pečlivě tak, aby žádný
zdravý strom neutrpěl,” prohlásil
radní Jiří Janků, který má oblast
životního prostředí na starosti.
Kácení se týká především dožívajících trnovníků akátů s velice nízkou vitalitou fyziologickou
a především biomechanickou. Akát
je sice vhodná dřevina do uličních
stromořadí, ale ve vegetačních
podmínkách okolí Invalidovny je
jejich životnost při relativně nízkém

věku

Stávající

podstatně

dřeviny

v

snížena.
travnatých

plochách mezi alejemi zůstanou
většinou zachovány. Cílem těchto
kroků má být obnova středových
jírovcových alejí, které jsou základem historické kompozice válečných křížů celé plochy před budovou Invalidovny.
Celkovou obnovou projdou také
trávníky a chodníky. Nynější živé
ploty nahradí tvarované dřeviny

Foto: verpa
Na revitalizaci karlínských parků přispěla i Evropská unie
z habru a ptačího zobu. Okrasné

vající osvětlení vymění za repliku

záhony ozdobí mnohokvěté růže

staropražských plynových luceren

kultivar Rosa Goldmarie. Tráv-

z 30. let minulého století. Dětské

níkové pruhy bude postřikovat

hřiště s pískovištěm a kolotočem

automatický samovýsuvný závla-

obohatí nové herní prvky a také

hový systém. Chodníky budou

„pítko”, které se zcela jistě stane

z žulových kostek v pískové bar-

oblíbeným a vyhledávaným mís-

vě. Jezírko se osází vodními rost-

tem osvěžení. Celé hřiště bude

linami, k jeho napájení poslouží

oploceno. Novinkou je hřiště pro

vlastní vrtaná studna. V blízkosti

petangue

jezírka se objeví dvě smuteční

stávající stromy.

vrby (Salix alba „Tristis”). Porosty

udržení

čistoty

se

mezi
počítá

keřů budou nahrazeny a doplně-

s osazením parků masivními liti-

ny o další druhy. Druhové složení

novými odpadkovými koši. Kame-

v parku se tak rozšíří. Kruhová

rový systém napomůže zajištění

umístěnou

bezpečnosti a snížení kriminality.

sochou bude obklopena volnými

„Oba parky velmi utrpěly povod-

trávníky.

němi, proto si obnovu rozhodně

plocha

Pokácené stromy byly ve špatném zdravotním stavu

K

zakomponované

s

centrálně

Původní lavičky se nahradí a stá-

zaslouží,” dodal Janků.

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

LISTOPAD - PROSINEC 2010

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
28. 12.

U Slovanky – Dolejšova
15. 12.

Trojská - Nad Trojou
9. 12.

Pobřežní - U Nádražní lávky
7. 12.

Štěpničná (parkoviště)
22. 12.

Pernerova - Šaldova
14. 12.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
16. 12.

Stejskalova - U Rokytky
21. 12.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
29. 12.

Písečná - Na Šutce
23. 12.

Pekařova - Jestřebická
28. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
8. 12.

Na Přesypu - Pod Přesypem
30. 12.

Velká Skála - K Haltýři
7. 12.

Modřínová - Javorová
8. 12.

Havlínova - Pohnertova
9. 12.

Batličkova
8. 12.

Kubíkova - (u DD)
15. 12.

Libišská (parkoviště)
16. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
15. 12.

Havránkova – Šimůnkova
22. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
23. 12.

Braunerova - Konšelská
22. 12.

Pobřežní - Thámova
21. 12.
Petra Slezáka - Urxova
28. 12.
U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
7. 12.
Kotlaska (u mateřské školy)
14. 12.
Nekvasilova (u Olympiku)
21. 12.
Na Vartě
7. 12.
Kašparovo náměstí
14. 12.
Pod Labuťkou - Prosecká
21. 12.
Kandertova - Lindnerova
28. 12.
Na Truhlářce (parkoviště)
7. 12.
Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
14. 12.
Ke Stírce - Na Stírce
21. 12.

Šimůnkova (slepý konec)
29. 12.
Hlaváčova (parkoviště)
29. 12.

Gdaňská - Toruňská
30. 12.
Mazurská (u trafostanice)
30. 12.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
14. 12.

V Zámcích (u domu 51/64)
29. 12.
Nad Rokoskou - Na Úbočí
29. 12.
Nad Popelářkou
8. 12.

Kurkova (parkoviště)
8. 12.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
9. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
15. 12.

V Nových Bohnicích - Bohnická
16. 12.

Pakoměřická - Březiněveská
22. 12.

Dolákova - Hackerova - Kusého
23. 12.

Na Pecích – Chaberská
29. 12.

K Mlýnu - Chorušická
9. 12.

Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
9. 12.

V Mezihoří (u plynojemu)
8. 12.

Mlazická
16. 12.

Drahorádova
16. 12.

Na Pěšinách - Pod Statky
15. 12.

Fořtova - Do Údolí
23. 12.

Lindavská
23. 12.

Křivenická - Čimická
15. 12.
Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
22. 12.

Kubišova (mezi ul. Pod VlaUzavřená
Korycanská - K Ládví
chovkou a S. K. Neumanna)
U Pekařky
28. 12.
30. 12.
22. 12.
30. 12.
Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, jenž je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
najdete také na www.praha8.cz.

(Placená inzerce)
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Bezpečnost, inzerce
Měl skoro dvě promile

ZÁPISNÍK POLICISTY
Šel si pro autorádio

Řidičky nadýchaly
V ulici Sokolovská byla 27. listo-

Jízda s vozidlem s jinými než při-

V ulici Čuprova byl 5. listopadu

dělenými registračními značkami

po půlnoci hlídkou policie kontro-

byla oznámena na příslušný odbor

lován 28letý muž při řízení osob-

Magistrátu

ního motorového vozidla značky

odcizených registračních značek

Škoda 136 L Favorit, přičemž při

byl oznámen příslušnému útvaru

orientační dechové zkoušce byla

Policie ČR.

hl.m.

Prahy.

Nález

padu v nočních hodinách kontro-

zjištěna

lována 21letá řidička vozidla MINI

alkoholu v dechu. Opakovanou

One, která při orientační dechové

dechovou zkouškou provedenou

zkoušce nadýchala 1,32 promile.

o šest minut později byla naměře-

S ohledem na zjištěnou hodno-

na hodnota 1,98 promile alkoholu

tu byly ve věci zahájeny úkony

v dechu. Následným lékařským

trestního řízení pro podezření ze

vyšetřením spojeným s odběrem

V době od 20 hodin do 7.15 hodin

spáchání přečinu ohrožení pod

krve byla zjištěna hladina alko-

z 5. na 6. listopadu v ulici V Mezi-

vlivem návykové látky. O chvíli

holu v krvi podezřelého ve výši

hoří neznámý pachatel nezjištěným

později byla na mostě Barikádní-

1,78 g/kg.

předmětem rozbil skleněnou výplň

ků kontrolována jiná řidička, kte-

Podezřelý tak vykonával ve sta-

pravých předních dveří osobního

rá nadýchala 1,73 promile. I zde

vu vylučujícím způsobilost, který

motorového vozidla Škoda Fabia,

byly

si přivodil vlivem návykové látky,

V ulici V Zahradách se v pod-

ze kterého následně odcizil autorá-

řízení.

činnost, při které by mohl ohrozit

zemních garážích neznámý pacha-

zahájeny

úkony

trestního

hodnota

2,11

promile

Vykradl auta v garážích

Oběma byla zadržena řidičská

život nebo zdraví lidí nebo způsobit

tel vloupal do dvou osobních moto-

oprávnění, která byla odeslána na

značnou škodu na majetku. Případ

rových vozidel VW Passat, a to tak,

příslušný odbor Magistrátu hl.m.

byl zpracován ve zkráceném pří-

že u prvního vozidla nezjištěným

Předvánoční období je rájem pro

Prahy k dalšímu rozhodnutí. Pod-

pravném řízení a následně předán

předmětem

kapesní zloděje. V nákupních cent-

le výsledku lékařského vyšetře-

státnímu zástupci s návrhem na

předních dveří a z vozidla odcizil

rech, ale i v dopravních prostředcích

ní budou činěny další úkony dle

podání návrhu na potrestání.

vestavěný navigační systém, při-

je plno lidí, kteří při sobě mají větší

trestního řádu.

Vyměnil registrační
značky

du minimálně za 163 tisíc korun.

dio v hodnotě pět tisíc korun.

Pozor na zloděje

na občany, aby si chránili své věci

Ukradl kolo
Na

základě

okno

levých

čemž svým jednáním způsobil ško-

částky peněz ať již na dárky nebo
na nákup potravin. Proto apeluji

rozbil

oznámení

hlídky

66letý muž byl 7. listopadu
kontrolován

Dále u druhého vozidla nezjištěným předmětem rozbil okno pra-

a nedávali možnost těmto individu-

městské policie byl 20. listopadu

dopoledne

hlídkou

vých předních dveří, a z vozidla

ím k jejich nezákonnému obohacení.

v noci zajištěn jedenadvacetile-

policie v ulici Na Žertvách při

odcizil vestavěné autorádio. Škoda

Vyhýbejte se tlačenicím v obchodech

tý muž, který v ulici Sokolovská

řízení osobního motorového vozi-

se odhaduje na 45 tisíc korun.

a v dopravních prostředcích. Mějte

odcizil jízdní kolo. Podezřelý plát-

dla Renault 19. Policisté na místě

Kolektiv MOP Libeň vám přeje

vždy své věci, zejména peněženky,

kem pilky přeřízl jistící lanko, kte-

zjistili, že registrační značky, které

hezké prožití vánočních svátků,

pod kontrolou. Peníze mějte oddě-

rým bylo kolo připoutáno ke stoja-

byly namontovány na vozidle, na

příjemnou náladu nejen o Štěd-

leně od dokladů, a hlavně u pla-

nu. Jednání muže bude oznámeno

něj nepatří, neboť byly přiděleny

rém večeru, ale po celé Vánoce.

tebních karet nenechávejte papírek

příslušnému odboru Městské části

jinému automobilu. Ten byl odci-

npor. Zdeněk Pohunek

s napsaným PIN kódem.

Praha 8.

zen před třemi lety v Kobylisích.

zástupce vedoucího MOP Libeň

(Placená inzerce)
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Bezpečnost

Se zábavnou pyrotechnikou zacházejte opatrně
Vzhledem k blížícímu se konci roku a oslav s ním spojených se již začíná opětovně objevovat u prodejců v nabídce i zábavná pyrotechnika. Pojďme si tedy společně připomenout několik rad a základních bezpečnostních
zásad, jak toto zboží nakupovat a bezpečně používat.
V první řadě je třeba si připomenout, že

Pravidla bezpečného zacházení se zábav-

používání zábavné pyrotechniky je v hl. m. Pra-

nou pyrotechnikou jsou velmi jednoduchá.

ze upraveno vyhláškou hl. m. Prahy č. 42/1999

Věnujte jim pozornost a dodržujte je!

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních

y vždy si řádně přečtěte celý návod k použití.

záležitostí veřejného pořádku při užívání pyro-

Výrobky uchovávejte v suchu a nenechávejte je

technických předmětů. Z této vyhlášky vyplývá,

před použitím delší dobu venku. Připravte si kbe-

že zábavná pyrotechnika I. a II. třídy nebez-

lík s vodou a pracovní rukavici

pečnosti se v hl. m. Praze nesmí používat jindy

y volba místa odpalu: nepoužívejte zábavnou pyro-

než 1. ledna a 31. prosince. Výjimku tvoří pou-

techniku v blízkosti hořlavých materiálů a vozidel

ze místa, uvedená ve vyhlášce hl. m. Prahy č.

y umístění zábavné pyrotechniky: vždy umisťuj-

11/2008. Těchto míst je v hl. m. Praze celkem

te výrobky na pevnou vodorovnou plochu. Žád-

13 a jsou konkrétně popsána v této vyhlášce.

ný z výrobků není určen k odpalování „z ruky”

Dále je nutno si uvědomit, že zábavná pyro-

převážně zřizovány právě těmito specializovaný-

y zapalování zápalnice: nikdy nezapalujte zápal-

technika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti, kdy

mi obchody se zábavnou pyrotechnikou. Nikdy

nici, pokud jsou v blízkosti další lidé. Při jejím

I. třída nebezpečnosti je volně prodejná, II. tří-

nekupujte zábavnou pyrotechniku ve stánku „na

zapalování se nad výrobek nenahýbejte. Sedně-

da nebezpečnosti je prodejná osobám starším

ulici”. Důvod je prostý: venku je vlhkost, kte-

te si vedle něj do podřepu a zapalte zápalnici ze

18 let, III. a IV. třída nebezpečnosti je určena

rá velmi negativně působí na funkčnost a bez-

strany nataženou rukou

pro odpalovače ohňostrojů, kteří splňují zákon-

pečnost těchto výrobků. Mnohdy může způso-

y vždy odstupte do bezpečné vzdálenosti, která

né podmínky. V současné době je již v prode-

bit jejich selhání a v horším případě i neřízenou

je minimálně pět metrů

ji zábavná pyrotechnika s novým označením

destrukci.

y při selhání výrobku k němu nechoďte, nezjišťuj-

nebezpečnosti. Nově se bude dělit do kategorií

Nemenší pozornost je třeba věnovat ozna-

te jeho příčinu. Vyčkejte deset minut a poté

1 – 4, kdy 1. kategorie bude prodejná osobám

čení výrobků zábavné pyrotechniky. Tyto musí

výrobek rozmočte ve vodě po dobu 24 hodin

starším 15 let, 2. kategorie bude prodejná oso-

být opatřeny českým návodem a dále značkou

nebo jej zakopejte do země. Použijte rukavici

bám starším 18 let, 3. kategorie bude prodej-

Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

y po skončení ohňostroje výrobek zalijte vodou.

ná osobám starším 21 let a 4. kategorie bude

s uvedenou třídou nebezpečnosti (nově též znač-

Předejdete tím vznícení zbytků papírových těles

prodejná osobám s odbornou způsobilostí. Tato

kou CE (Conformité Européenne) s uvedenou

Nepodceňujte výše uvedená pravidla! Při

změna je v souvislosti se směrnicí Evropského

kategorií nebezpečnosti. Pokud tyto náležitosti

neopatrném zacházení se zábavnou pyro-

parlamentu a rady č. 2007/23/ES o uvádění

na výrobku nenaleznete, něco není v pořádku

technikou může dojít ke hmotným škodám

pyrotechnických výrobků na trh (míněn trh EU).

a raději jej nekupujte!

a k závažným zraněním.

Základním pravidlem pro nákup zábavné pyro-

Žádný z výrobků zábavné pyrotechni-

techniky je volba prodejce. Nakupujte ji pouze

ky není určen k házení či jinému používá-

vání zábavné pyrotechniky, ale pouze

v kamenných obchodech. Tj. buď v obchodech,

ní proti lidem či zvířatům! Žádný z těchto

vaše povědomí o tom, že ji používáte správně.

které se specializují pouze na tento druh zboží,

výrobků dále není určen k používání uvnitř

Přejeme Vám hezké a bezpečné prožití oslav pří-

nebo u prodejního stánku, umístěného v něk-

budov (výjimku tvoří snad jen vystřelovací kon-

chodu nového roku.

terém z nákupních středisek. Tyto stánky jsou

fety).

Tento článek nemá za cíl odradit Vás od použíposílit

por. Bc. Ondřej Penc, komisař - preventista

Počet strážníků vzrostl o sedmnáct nováčků
Městskou policii v Praze 8 během

Praha 8 je velmi dynamická

se do práce zapojili bez potíží.

le něj jasné. „Kromě zajišťování

letošního roku posílilo sedmnáct

a rychle se rozvíjející městská

S lokalitou osmé městské části

veřejného

nových strážníků. Potkat je můžete

část. Proto bylo nutné na součas-

se seznámili velmi rychle a nyní

v příštím roce více zaměřit na

při řešení nejrůznějších přestupků,

ný vývoj rychle reagovat a posí-

dokáží řešit zdejší problémy velmi

dopravu. Osmá městská část pat-

jako například porušování veřej-

lit

strážníků,

obratně a rychle,” pochválil zapo-

ří k obvodům s vysokou koncen-

současný

počet

pořádku

se

chceme

ného pořádku či dopravních pro-

k čemuž pravidelně dochází ve

jení nově nastupujících strážní-

trací provozu, a proto je zajištění

hřešků. K nárůstu počtu nových

všech útvarech městské policie.

ků vrchní komisař Josef Skalka

plynulosti a bezpečnosti v ulicích

strážníků došlo i v celoměstských

Někteří z nových strážníků posílili

z Obvodního ředitelství Městské

jednou z hlavních priorit městské

útvarech Městské policie hlavního

hlídkovou službu, ostatní rozší-

policie Praha 8.

města Prahy.

řili řady okrskářů. „Naši nováčci

Cíle pro rok 2011 jsou pod-

policie na Praze osm,” uzavřel
Skalka.

-jf-
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Doprava, pozvánky

Magistrát rozšířil úřední hodiny
na výměnu řidičských průkazů

V Ďáblicích pojede
nová noční linka
Pražská hromadná doprava se rozšíří
o další spoj. Od 12. prosince začne fungovat nová noční autobusová linka 514
v trase Sídliště Ďáblice – Ďáblice. Bude
navazovat na noční tramvaj číslo 53.
Dále došlo k úpravě speciálních linek
pro tělesně postižené. Nově je zajištěn
provoz linkami H1 a H2 v upravených
trasách a se základním intervalem 60
minut. Nadále zůstala zachována funkce
centrální přestupní stanice Florenc s příjezdy obou linek ve 20. minutě a odjezdy
ve 30. minutě. Posílený provoz linky H1
budou zajišťovat kapacitní autobusy Iveco
Crossway (dva původní a dva převedené
ze zrušené linky H3), provoz prodloužené
linky H2 bude zajištěn midibusy SOR CN

Odbor dopravně správních agend Magistrátu

ti, že dnem 31. 12. 2010 pozbývají platnosti

8,5. Zkrácení intervalu na 60 minut umož-

hl. m. Prahy rozšířil v prosinci úřední hodiny

řidičské průkazy s datem vydání od 1. 1. 1994

ní výrazně zlepšit nejsilnější přepravní

na pracovišti registru řidičů v budově Škodova

do 31. 12. 2000. Od 1. ledna 2011 tyto řidič-

vztahy, zejména obsluhu Jedličkova ústa-

paláce. Nově bude otevřeno i o pátcích 3. 12.,

ské průkazy neopravňují k řízení motorových

vu.

10. 12. a 17. 12. 2010 od 7.00 do 14.00 hodin

vozidel.

Úpravy tras (včetně zrušení linky H3)

a o sobotách 4., 11. a 18. prosince od 8.00 do

Žadatel o výměnu řidičského průkazu před-

vycházejí z rozšiřující se obsluhy bezba-

13.00 hodin. Rozšířená úřední doba je určena

loží u odbavovací přepážky registru řidičů svůj

riérovými vozidly na pravidelných linkách

výhradně pro výměny řidičských průkazů, kte-

platný občanský průkaz, řidičský průkaz, který

i z nových midibusových linek - jedná

ré pozbývají platnosti 31. 12. 2010.

má být vyměněn, barevnou nebo černobílou

se zejména o již provozované linky 293

„Jiné úkony, než výměny nejstarších typů

průkazovou fotografii (35 x 45 mm), vyplně-

(výrazné zlepšení směrových vazeb pro

řidičských průkazů, nebudou moci být v té-

nou žádost o vydání řidičského průkazu, kterou

zastávku

to mimořádně rozšířené úřední době v pátek

obdrží u informační přepážky registru řidičů.

Ústavy akademie věd), 295 (přímá obslu-

a sobotu vyřizovány, neboť personál registru

řidičských

průkazů

zastávky

občany

ha nemocnice Bulovka a oblasti Střížko-

ČR s trvalým pobytem na území hl. m. Pra-

va), 297 (obsluha Malešic včetně zastávky

registru řidičů obsluhovat, je vyškolen pouze

hy a cizince s přechodným pobytem na území

Rektorská, nahrazuje tak nově odkloněnou

na tyto výměny. Bude přijímat žádosti o nový

hl. m. Prahy provádí pracoviště registru řidičů

linku H2) a linku 296 (provoz zahájen od

průkaz a nové průkazy vydávat,” zdůraznil tis-

v přízemí budovy magistrátu, Jungmannova

12.12.2010), která zajistí řadu místních

kový mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

35/29 (Škodův palác). Běžná úřední doba je

vazeb a to i v oblasti sídliště, terminálu

pondělí až čtvrtek od 7.00 do 20.00 hodin. -jf-

a obchodního centra Černý Most.

KLUB V. KOLONA
Otevřeno: po - pá 13:00 - 21:00 hod., so - ne 13:00 - 18:00 hod.
Adresa:
areál PL Bohnice v Divadle za plotem, Praha 8,
bus číslo 200 ze stanice metra Kobylisy
na zastávku Odra
Program prosinec 2009
Začátky koncertů v 19:00 hod. Vstup volný.
Čt 9. 12.

Mirek Kemel a Tomáš Görtl
- balancování na pomezí více žánrů
od balad přes šanson až po chytlavé hospodské písničky

Čt 16. 12. Filip Penčev - se svojí kytarou

a speciálním vánočním programem
Pá 17. 12. BUBÍNKY - poslední letošní bubínkářská jam session

pro

obsluha

řidičů, který v těchto dnech bude přepážky

Připomněl pražské motoristické veřejnos-

Výměny

Petýrkova,

-jf-
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Zdravotní a sociální péče, inzerce

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo telefonicky
u paní Dudkové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS Burešova
se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP–PROSINEC 2010
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
9 – 10 Francouzština pro úplné začátečníky
(vede pí Bodláková)
9 – 10 Školička PC a internetu – pokročilí a pokročilí,
10 – 11 vede pí. Paulusová
10 – 11 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
13 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848
15 – 16 Kroužek šití - liché týdny - kurs šití od A do Z
(vede pí Šrámková)
- sudé týdny - formou konsultací
(vede pí Michnová)
ÚTERÝ
8 – 12 Přístup na internet
9 – 10 Anglický jazyk konverzační metodou
mírně pokročilí II„ (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Anglický jazyk konverzační metodou
„pokročilí” (vede p. Ing. Vondráček)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
11 – 12 Anglický jazyk konverzační metodou „mírně
pokročilí I „ (vede Ing. Vondráček)
13 – 14 Školička PC a internetu - začátečníci
(vede pí. Formanová) od 16.11.
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede p. Ulč)
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
STŘEDA
8 – 12
9 – 10
10 – 11
10 – 11

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Staré techniky cvičení pro zdraví+ taneční
zahřátí uzpůsobené možnostem seniorů (prvky
z taoismu, cvičení pilátes, cvičení podle
pí Mojžíšové (vede pí Ing. Kovařínská)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

paměť

poradny

kluby

13 – 14 Přístup na internet
13 – 15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
pí Bc. Novotná)
13 – 14 Německý jazyk pro radost – začátečníci
(s pí Šimonovskou)
14 – 15 Německý jazyk pro radost – pokročilí
(s pí Šimonovskou)
14 – 15 Školička PC a internetu
16 – 17 – začátečníci (vede RNDr. Tomková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)
ČTVRTEK
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 11 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 12 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
13 – 15 Přístup na internet
15 – 16 Školička PC a internetu
16 – 17 – mírně pokročilí (vede paní Smitková)
17 – 18 Školička PC a internetu
– začátečníci (vede paní Smitková)
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
8 – 12 Přístup na internet
9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury
(vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
Jazykové kurzy jsou plně obsazené.

Úvěry na privatizace, hypotéky,
půjčky, kreditky od 4,59%

725 141 063
(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče, inzerce
Speciální nabídka

Burza seniorů - Program na PROSINEC 2010

6. 12. od 14:00 - Odpolední setkání s p. Milošem Klíglem,
který se pokusí odpovědět na vše co Vás zajímá kolem bylinek
a zdravé výživy.

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

9. 12. od 9:00 - Proměny …každá žena je krásná – dárek pro
Vás v podobě hodinové péče o Vaši pleť. Je nutné se předem
objednat na tel. č. 283 881 848.
13. 12 od 8:00 - Nordic walking výlet z Čelákovic do Lysé
nad Labem pod vedením pí Aleny Šoutové.
14. 12. od 13:30 - Pokračování seriálu přednášek Ing. Aleny
Čupové - Celostní alternativní medicína. Očista ducha.
16. 12. od 10:00 - České betlémy – videoprojekce s úvodním slovem RNDr. Miloslava Štulce

9. 12. ČTVRTEK VÝSTAVA
Výstava „Pojďte s námi do pohádky”
v Chaberském dvoře
Sraz v 13.00 hod.
u stanice autobusu 136, Šimůnkova
Vstupné 40,- Kč
Pod vedením Věry Dvořákové
14. 12. ÚTERÝ

16. 12. od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem – putování
po Izraeli
20. 12. od 10:00 - Vánoční setkání v klubu seniorů, Burešova 1151/12- čekají Vás předvánoční dílničky, kde si můžete
vytvořit vánoční předměty, které udělají radost Vám nebo
Vašim blízkým, ukázky práce dramaticko-recitačního kroužku
a kroužku taneční terapie, drobné pohoštění a sváteční nálada
21. 12. od 13:30 – České koledy – poslech českých koled
s videozáznamem, který poskytne RNDr.M.Štulc

16. 12. ČTVRTEK BABINEC
Vánoční posezení a rozloučení se starým rokem
13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Věry Dvořákové
BOWLING

Na školičky PC, NW, trénink paměti a právní poradnu je
nutné se předem objednat na výše uvedeném tel. čísle.
Ostatní aktivity jsou volně přístupné.
Jazykové kurzy jsou plně obsazené.

PO CELÝ MĚSÍC PROSINEC BUDE PROBÍHAT VÝSTAVA
BETLÉMU Z MODURITU PANA Z. KLÍMY

VÝTVARNÁ DÍLNA
Ozdobné balení dárků
Pomůcky: mašličky, balicí papír
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

Pondělky: 6. 12., 13. 12.
Nová herna v Dolních Chabrech,
Sraz ve 13.50 h na stanici Osická,
autobus č. 162 (jezdí z Metra Kobylisy
nebo Vozovny Kobylisy)
Pod vedením Věry Dvořákové

NORDIC WALKING - VYCHÁZKA S HOLEMI
Středa 8. 12.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Kolektiv Burzy seniorů Vám přeje příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí do nového roku 2011.

Připravujeme na LEDEN 2011

PŘÍPRAVA NA LEDEN 2011
11. 1. ÚTERÝ

6. 1. od 9:30 - Co jsme viděli na turistických ycházkách
po pražském okolí - beseda s obrázky s RNDr. Miloslavem
Štulcem
13. 1.od 10:00 - Přírodní výživa – beseda s výživovým
poradcem Mgr. Danou Richterovou
20. 1.od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem
24. 1.od 13:00 - Tvoření z korálků s pí Věrou Urbanovou
– zelená ještěrka
27. 1.od 10:00 - Jak na denní péči o svou pleť – setkání
s kosmetikou Mary Kay s nezávislou kosmetickou poradkyní
Mgr. Danou Richterovou

DIVADLO POD PALMOVKOU
Představení: Svatá Jana
Začátek v 11.00 hod.
Cena vstupenky: bude upřesněna,
omezený počet vstupenek
Prodej:
středa 12.00 – 13.00 hod. u paní Hubené

Knihovna Bohnice
Těšínská 4/600 (KD Krakov)

Adventní zastavení s hudebním pohlazením
8. 12. výtvarná vánoční dílna – odpoledne od 15 – 18 h
15. 12. v 10 hodin - divadelní představení pro děti
– loutkoherečka Marka Míková s Kvakem a Žbluňkem

Pokračování seriálu přednášek
Ing. Aleny Čupové.
Hlubinné techniky k ozdravení člověka.

Aktuální informace o plánovaných akcích získáte buď
na tel. 283 881 848 nebo osobně na nástěnce v CAP.
(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Program Centra Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8 - Karlín,
vstup ze Sokolovské ulice

Jsme tu pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc osobně nebo v blízkém okolí
Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké
ÚTERÝ 7. 12.
11:00-12:00
15:00-16:00
16:00-17:30

individuální konzultace M.Chrdlová
individuální konzultace M.Chrdlová
meditace

STŘEDA 8. 12.
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-15:00
14:00-16:00
15:30-17:00

individuální rozhovory O.Fleková
čajovna
úvod do tajči
sociální poradna Š.Slavíková
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině

PONDĚLÍ 20. 12.
10:00-17:00
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-14:30

reflexní masáže
individuální konzultace M.Chrdlová
čajovna
individuální konzultace M.Chrdlová

ÚTERÝ 21. 12.
14:00-15:00
14:30-16:00

individuální konzultace M.Chrdlová
pohybová dílna

STŘEDA 22. 12.
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-15:00
15:30-17:00

individuální rozhovory O.Fleková
čajovna
úvod do tajči
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině

OBJEDNÁVÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ROZHOVORY:
od pondělí do pátku na Lince Amelie 739 004 333 nebo u vedoucí pobočky
739 001 123
OBJEDNÁVÁNÍ DO SOCIÁLNÍ PORADNY: od pondělí do pátku v kanceláři
Amelie 283 880 316 nebo u vedoucí pobočky 739 001 123
OBJEDNÁVÁNÍ NA REFLEXNÍ MASÁŽE:
od pondělí do pátku u E.Adamcové 737 505 324

OBJEDNÁVÁNÍ NA HUDEBNÍ DÍLNU, PRÁCI S OVČÍM ROUNEM:
od pondělí do pátku v kanceláři Amelie 283 880 316 nebo u vedoucí pobočky 739 001 123
BEZ OBJEDNÁNÍ: čajovna, výtvarná dílna, Kruh Amelie, tajči, pohybová
dílna, relaxe, meditace
POPLATKY ZA SLUŽBY: zpoplatněny jsou pouze reflexní masáže, cena pro
klienty Amelie činí 80,- Kč a pro veřejnost 200,- Kč
Popis jednotlivých programů najdete na druhé straně.
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Kultura

Skautské středisko Stopaři oslavilo 30 let
Bohnické skautské středisko založila Jana
Vackářová (rozená Linková) jako Turistický
oddíl mládeže (TOM) Koťata, neboť mezi lety
1970–1989 bylo skautské hnutí vládnoucí KSČ
oficiálně zakázáno. První schůzka tehdy pouze dívčího oddílu se konala 17. listopadu 1980
(bez tušení, co se stane na den přesně o devět
let později).
„O

skautu

jsem

se

dozvěděla

hlavně

z Foglarových knížek. Oddíl jsem se skautskou myšlenkou zakládala, i když slovo skauting samozřejmě padnout nesmělo. Zakázané
byly i jednobarevné šátky, na to mám dodnes
schovaný přípis,” popisuje Vackářová složitosti
tehdejší doby, ve které museli vedoucí oddílů
zamlčovat ideály, k nimž děti vedli a na nichž
byl skauting celosvětově odjakživa postaven
(láska k přírodě a k vlasti, křesťanské myšlenStopaři mají v současné době více

ky lásky k Bohu a k bližnímu...).

než 120 členů

Začátky byly opravdu skromné: první schůzky probíhaly ve sportovním areálu TJ Slovan
Bohnice, ve společné šatně s rozhodčími, první
tábor se konal na zahradě rodičů jedné z čle-

ce a dívky. Jeho každoroční letní tábor v jižních

nek. Díky vzrůstajícímu nadšení vedoucích

Čechách je největší ze všech táborů pořáda-

i dětí se však TOM Koťata o tři roky později roz-

ných pražskými skautskými středisky.

rostl i o chlapecký oddíl Bronco založený Ond-

„S radostí pozoruji, jak skauting nadále for-

řejem Remešem (Endym) a Pavlem Kodrasem

za skautské kroje s hnědým šátkem a nášiv-

muje mladé osobnosti. Obzvlášť v dnešní pře-

(Černou Nocí). Brzy si oddíly začaly i vlastno-

kou označující příslušnost k 52. středisku, 120.

technizované a mediálně nabité době je podle

ručně stavět tábory s podsadovými stany, jak

oddílu české (resp. původně československé)

mě pro mladé nenahraditelný. Dává jim životní

je tomu dodnes.

skautské organizace Junák.

orientaci a zásady důležité pro důstojný život,”
říká jeden z bývalých hlavních vedoucích stře-

Po revoluci se středisko Stopaři (jak se nazý-

V dnešní době se středisko vedené Jiřím

valo již pár let před rokem 1989) zaregistrova-

Podvalem (Silákem) rozrostlo na více než 120

lo v obnovené organizaci Junák a své vlastní

členů, má oddíly pro malé i starší děti, několik

Vlaďka Jelínková,

kožené domovenky a puntíkaté šátky vyměnilo

roverských kmenů a stále přitahuje nové chlap-

52. středisko Stopaři, www.stopari.org

diska Jan Radkovský.

Divadlo pod Palmovkou nabízí předplatné
Milí diváci,
vážení občané Prahy 8.

slavného filmu, ale i neobyčejně

(skupina M) – nabízíme „ Nej-

oddělení u paní Marie Bednářové

působivé inscenace našeho diva-

novější

pod

(tel. 283 011 119, email marie.

dla.

Palmovkou” Zde našim divákům

bednarova@divadlopodpalmov-

nabídneme naše tři poslední pre-

kou.cz). Rezervace přijímáme i na
našich webových stránkách www.

1. předplatitelská řada (N)

inscenace

rozhodování,

– „Nejúspěšnější komedie Divadla

miéry.

čím potěšit své blízké a přátele,

pod Palmovkou”. V rámci této řady

matizace románu Klause Manna

si Vám dovolujeme dát jeden tip

uvedeme tři naše divácky nejú-

Mefisto (v hlavní roli s J. Lang-

Z lednového programu chceme

na dárek – předplatné do Divadla

spěšnější inscenace, které diváky

majerem), druhým titulem je his-

upozornit zejména starší spoluob-

pod Palmovkou. Naše divadlo uvádí

jistě pobaví a potěší. Britskou cra-

torické drama G. B. Shawa Svatá

čany na představení hry R. Bolta Ať

zejména hry klasického repertoáru,

zy komedii Nájemníci pana Swana,

Jana (v hlavní roli s T. Kostkovou

žije královna!, která líčí osudy dvou

které nejen pobaví, ale především

komedii populárního autora, herce

nebo M. Procházkovou) a nako-

královen Alžběty Anglické a Marie

nabízí příjemně strávený večer.

i režiséra Antonína Procházky Ješ-

nec inscenaci slavné detektivní

Stuartovny. V hlavních rolích hra-

Při zakoupení kterékoliv předpla-

tě jednou, profesore! a nakonec

hru Agáthy Christie Past na myši

jí Zuzana Slavíková a Jitka Čvan-

titelské řady dostanete navíc jako

veleúspěšnou

(v hlavní roli s M. Preissem).

čarová j.h. Představení uvádíme

bonus krásný velký deštník s nápi-

Sugar (Někdo to rád horké).

V

předvánočním

sem Rain Man, což je nejen název

hudební

komedii

Ve 2. předplatitelské řadě

Prvním

Divadla

titulem

je

dra-

Více informací získáte v pokladně

divadla

nebo

v

obchodním

divadlopodpalmovkou.cz.

v sobotu 22. ledna od 17 hod.
Vedení Divadla pod Palmovkou
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Starobohnické vánoční těšení
nově nabídne malý farmářský trh
Zlatá neděle bude tradičně na náměstí ve
Starých Bohnicích patřit největší předvánoční
akci v Praze 8 – Starobohnickému vánočnímu
těšení. Pod záštitou zástupkyně starosty MČ
Praha 8 Vladimíry Ludkové ho pořádají Římskokatolická farnost Bohnice a odbor kultury osmé
městské části.
Od pravého poledne bude křižovatka ulic
Ústavní a Bohnické patřit lidovým řemeslům
a stánkům s dárky, na pódiu bude připraven
bohatý kulturní program včetně pohádky pro
děti, soutěže a vánoční tomboly. Ani letos
nebude chybět výtvarná dílna v Kolpingově
domě, kterou si vezme místostarostka na starost.
Kromě tradičních předvánočních produktů v podobě medoviny, svařeného vína nebo
vánočních specialit bude letošní novinkou
„minifarmářský” trh. „Po velmi úspěšných Karlínských farmářských trzích jsme se rozhodli
nabídnout farmářskou produkci i na dalších
osmičkových akcích a jako první se přirozeně

Starobohnické těšení tradičně nabízí i bohatý kulturní program

nabídlo Starobohnické vánoční těšení. Přijďte
si pro ovoce a zeleninu, maso a ryby, ale i pro

zůstali v teple,” informovala místostarostka

zvířátky, proběhne soutěž o nejlepší vánoční

domácí klobásy nebo třeba mléčné výrobky.

Ludková.

zvoneček, dále jste zváni na historický průvod

My se budeme na oplátku těšit, že minitrh při-

Domů si ze Starých Bohnic můžete odnést

láká i ty, kteří by po nedělním obědě raději

betlémské světlo, děti potěší ohrada s živými

z Nazareta do Betléma a ve výtvarné dílně se
budou vyrábět papírové vánoční ozdoby.

-pb-

Muzeum vystavuje část pohřební
výbavy Tychona Brahe
Návštěvníci v Muzeu hlavního města Prahy tak mají ojedinělou příležitost zhlédnout do začátku ledna 2011 fragmenty pláště, pokrývku hlavy, části střevíců, punčochu a pramen vlasů Tychona Brahe. Výstava souvisí s otevřením hrobu s ostatky
světoznámého dánského astronoma ve staroměstském kostele Panny Marie před
Týnem.
Obdobný akt byl uskutečněn již roku 1901 u příležitosti třístého výročí astronomova úmrtí. Tehdy byly vyzdviženy některé části jeho pohřební výbavy. Část byla pak
uložena v depozitářích Muzea hlavního města Prahy, zbytek šatů spolu s ostatky byl
po odborném průzkumu téhož roku navrácen zpět, část se dostala do rukou dalších
majitelů.
Soubor sbírkových předmětů z funebrální výbavy astronoma, nalezený v jeho rakvi,
tvoří převážně textilie: části astronomova oděvu, v němž byl pohřben. Exponáty ve
sbírce Muzea hlavního města Prahy byly roku 1972 odborně restaurovány M. Vorlovou
a nově adjustovány roku 1986 restaurátorkou textilu J. Krotilovou.

-vk-

Kultura
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Školství

Vzácná návštěva: Hana Maciuchová
Státním

vyznamenáním

čerstvě

oceněná

herečka Hana Maciuchová si přes svůj nabitý diář
našla čas, a my jsme tak dostali 26. října 2010
možnost strávit s touto šarmantní dámou krásné odpoledne. Přinesla s sebou slunečné počasí, které dokreslilo příjemnou atmosféru našeho
setkání.
Svým půvabem a neuvěřitelnou grácií okamžitě
ohromila žáky 9. ročníků, s nimiž nadšeně hovořila
o své cestě k divadlu. Nad problémy obyčejného
života nás povznesla nadhledem a jedinečným
smyslem pro humor. Přátelské povídání obohatila
hereckým umem, jenž se nebála bezprostředně
a spontánně projevit. Hana Maciuchová nás svou
vytříbenou češtinou zavedla i do tajů české poezie. Každým slovem z jejích úst proudila obrovská záplava citu, porozumění a víry v jedinečnost
každého z nás.
Byla velká čest přivítat v naší škole výjimečnou

Studentky libeňské základní školy přivítaly herečku květinami

osobnost takového rozměru. Paní Hana mnohé
inspirovala svým kouzlem a životními zkuše-

že i my jsme ji předali kousek ze sebe samých.

který svou hrou na klavír ozdobil závěrečné lou-

nostmi. Vážíme si nevšedních chvil strávených

Naši žáci zaslouží pochvalu za vzornou reprezen-

čení.

ve společnosti této okouzlující dámy a doufáme,

taci školy. Velký dík patří také Dominiku Buncovi,

Michal Staněk, Helena Čechová
ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 52, Praha 8

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52
zahájila dne 1.1.2010 projekt Virtuální škola pro mimořádně nadané žáky Registrační číslo:CZ.2.17/3.1.00/32036

Projekt je podpořen v rámci Operačního pro-

Diagnostikováno bylo 57 mimořádně nadaných

4) Naplnění kombinovaného výukového

gramu Praha – Adaptabilita (OPPA), který je

žáků.

prostředí

spolufinancován ESF a je zaměřen na rozvoj
lidských zdrojů, tj. zejména vzdělávání a sociální integraci.

klíčových aktivitách:
Diagnostika

2) Další vzdělávání pedagogů
Realizátoři absolvovali

Průběh realizace projektu v jednotlivých
1)

Realizátoři vytvořili za období od března do říj-

mimořádně

nadaných

6 seminářů zaměře-

ných na výpočetní techniku a potřeby mimořádně nadaných žáků.
Na základě znalostí ze seminářů bylo vytvoře-

na tohoto roku 230 modulů a 230 ověřovacích
testů, které jsou postupně uveřejňovány na
www.zs-bhrabala.cz – hlavní menu – Projekty
OPPA – Virtuální škola – Ke stažení – e-learning (přístup na tento odkaz pouze pro registrované mimořádně nadané žáky).

žáků

no v únoru 2010 18 tématických plánů a 36

a) Orientační diagnostika:

zkušebních testů (www.zs-bhrabala.cz – hlavní

5) Spuštění kombinovaného výukového

Testování realizovala Křesťanská pedagogicko

menu – Projekty OPPA – Virtuální škola – Ke

prostředí a evaluace výukových modulů

- psychologická poradna (KPPP) Prahy 8 v prů-

stažení - název Seznam zkušebních testů).

a testů

běhu měsíce ledna až března 2010. Celkem

Do projektu se zapojilo již

bylo otestováno 377 žáků.

nadaných žáků, kteří byli označeni po vyšet-

b) Komplexní diagnostika:
Testování realizovala rovněž Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna (KPPP) Prahy

3) Vytvoření kombinovaného e-learningového výukového prostředí a tvorba šablon

21 mimořádně

ření Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou (KPPP) Prahy 8 jako mimořádně
nadaní žáci a kteří se museli zaregistrovat na

8 v průběhu měsíce dubna až června 2010.

Na webových stránkách školy bylo vytvořeno

webových stránkách školy pro možnost vstupu

Celkem bylo otestováno 153 žáků, kteří úspěš-

e-learningové prostředí a pro tvorbu zkušeb-

do e-learningu.

ně prošli orientačním testováním.

ních ověřovacích testů třemi druhy šablon.

Mgr. Jaroslava Nováková
manažerka projektu
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Školství
Městská část Praha 8, Úřad městské části, Odbor školství
Termíny zápisů dětí k povinné školní docházce
do 1. ročníků základních škol Městské části Praha 8
V souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 15. ledna
do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
V souladu s § 36 odst. 2 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na
jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení
o udělení mezinárodní ochrany.
Pro školní rok 2011/2012 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dovrší k 31. 8. 2011 věku šesti let
a děti s odkladem školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku
kalendářního, může být přijato, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný
zástupce dítěte předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo
trvalého pobytu (dále jen „spádová škola”), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Obecně závazná vyhláška
hl. m. Prahy č. 22/2006 Sb., o školských obvodech základních škol, ve znění pozdějších předpisů, viz www.praha8.cz - odkaz Školství. Při
rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a zveřejněných kritérií. Na uvedené internetové adrese najdete také veškeré kontakty na školy včetně jejich prezentací.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6

6. ledna 2011, 10-16 h.,

a vedení školy v posluchárně.

Den nanečisto pro budoucí prvňáčky:

setkání s vedením školy ve sborovně: v 10.,

Zápis: 2. února 2011, 14-18 h.

12. ledna 2011, 9-17 h.

12., 14. a v 15. h.

Zápis: 18. a 19. ledna 2011, 14.30-18.00 h.

Zápis: 26. ledna 2011, 14-18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1

Zápis: 27. ledna 2011, 15-17 h.

Den otevřených dveří:

Základní škola Petra Strozziho, Praha 8,

9. prosince 2010:

Za Invalidovnou 3

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

8-10 h. okénko do výuky,

Den ukázek výuky:

Dny otevřených dveří:

15-16 h. konzultace pro rodiče,

Bilingvní 1. třída: od října vždy první úterý

24. – 26. ledna 2011, 8-16 h.

16-18 h. vánoční zvyky očima žáků.

v měsíci 8-9 h.

27. ledna 2011, 8-11 h.

Zápis: 20. ledna 2011, 14-18 h.

1. třída: 26. ledna 2011 v 8 h.

Zápis: 2. a 3. února 2011, 14-18 h.

Zápis: 1. a 2. února 2011, 14.00-17.30 h.

Základní škola Mazurská, Praha 8,
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Svídnická 1a

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Dny otevřených dveří:

Dny otevřených dveří:

Dny otevřených dveří:

11. a 12. ledna 2011, 8-12 h.

12. a 13. ledna 2011, 8-14 h.

9. prosince 2010, 8-17 h.

Zápis: 1. a 2. února 2011, 14-17 h.

Zápis: 19. a 20. ledna 2011, 14-17 h.

20. ledna 2011, 8-17 h.
Zápis: 2. a 3. února 2011, 14-18 h.
Základní

škola

Bohumila

Hrabala,

Praha 8,

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří:

18. ledna 2011, 8-16 h.

24. ledna 2011, 10-12 h. a 14-17 h.

Zápis: 25. a 26. ledna 2011, 14-18 h.

Zápis: 1. února 2011, 14-18 h.

Zenklova 52

Zápis: 2. února 2011, 14-17 h.

Den ukázek výuky:

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

12. ledna 2011, 8.00-10.45 h.

Den otevřených dveří:

Základní škola, Praha 8, Libčická 10

12. ledna 2011, 17 h. schůzka s rodiči budou-

neděle 8. ledna 2011, 9-12 h.

Dny otevřených dveří:

cích prvňáčků:

spojen s Novoročním turnajem SK Kometa

4. listopadu 2010, 8-13 h.

Zápis: 1. a 2. února 2011, 14-18 h.

Zápis: 24. ledna 2011, 14-18 h.

25. listopadu 2010:

Zápis: 25. ledna 2011, 14-17 h.

14.00-14 30 h. pro rodiče budoucích prvňáč-

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4

ků,

Den otevřených dveří:

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

14.30 h. dílny pro předškoláky.

11. ledna 2011, 8-15 h.

Den otevřených dveří:

Zápis: 19. a 20. ledna 2011, 14-18 h.

Zápis: 1. února 2011, 13-18 h.

5. ledna 2011:
9.00-10.30 h. ukázka výuky v 1. třídách, pro-

Odbor školství

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,

hlídka školy,

odd. provozu a organizace školství

Bedřichovská 1

10.30 h. informace vedení školy pro rodiče,

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Benetková

Den otevřených dveří:

16.30 h. setkání rodičů budoucích prvňáčků

Praha 9. listopadu 2010
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Školství, inzerce, pozvánky

V ZŠ Libčická vytvořili znak z odpadků
Také jste někdy přemýšleli, co

Nebyla to lehká práce, protože

se děje s tou spoustou odpadu,

tento znak patří k těm složitěj-

který my všichni vyprodukujeme?

ším. Při výrobě, která trvala asi

Ne? Chyba! My ano. Jsou dvě ces-

jeden měsíc, jsme použili skutečně

ty. Buď ho nebudeme třídit a naše

netradiční materiály – víčka od lah-

krásná planeta se jednou stane

ví a jogurtů, papír, alobal, dřívka,

velkým odporným skladištěm, nebo

igelit a textil.

se všichni zamyslíme, budeme tří-

Dílo se nám nejen podařilo a znak

dit, a tak pomůžeme především

bude reprezentovat Prahu 8 v celo-

sobě. Ona je však ještě třetí cesta.

státní soutěži v Brně a Pelhřimově,

Co takhle z odpadu vytvořit něco

ale také jsme si uvědomili, že se

krásného? Zdá se vám to přitažené

dá ze zdánlivě nepoužitelných věcí

za vlasy? My jsme se přesvědčili,

vytvořit krása. V hodinách výtvar-

že je to vynikající nápad.

né výchovy na naší škole budeme

Agentura

Dobrý

den

vyhlásila

v těchto asamblážích pokračovat.

výtvarnou soutěž. Úkolem bylo zho-

Žáci 8.A a učitelka výtvarné výchovy

tovit z recyklovatelného materiálu

Tamara Antalová, ZŠ Libčická

znak obce, města nebo městského
obvodu. Nápad se nám zalíbil, a proto jsme se do něho pustili. Vytvořili

Žáci vyráběli znak městské
části zhruba měsíc

jsme znak městské části Prahy 8.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Školství
Městská část Praha 8, Úřad městské části, Odbor školství
Termíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2011/2012
V měsíci prosinci 2010 ředitelé mateřských škol stanoví po dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Termíny zápisů a informace o průběhu zápisu do mateřských škol budou zveřejněny na webové adrese městské části Praha 8 - www.
praha8.cz - odkaz Školství, Dokumenty pro mateřské školy a v Aktualitách.
TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

MŠ, Praha 8, Korycanská 14
Den otevřených dveří:
17. února 2011, 10-12 a 15-17 h.
2. místo poskytovaného vzdělávání
Korycanská 12 – třídy s integrací
Konzultace k přijetí s paní ředitelkou:
5.,12. a 19. ledna 2011, 13.-17. h.
ZÁPIS DO TŘÍD S INTEGRACÍ:
20. ledna 2011, 13.-17. h.
MŠ, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Den otevřených dveří:
17. ledna 2011 po celý den.
MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Dny otevřených dveří:
19. a 26. ledna 2011, 14,30-15,30 h.

MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří v přízemí MŠ:
26. ledna 2011, 15.00-16.30 h.

17.00 h.
MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13
Den otevřených dveří:
18. ledna 2011, 14-16 h.
MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:
20. ledna 2011, 10-11 a 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Chabařovická 2
Den otevřených dveří:
26. ledna 2011, 8-16 h.
MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
19. ledna 2011, 15-17 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6
Adresa: MŠ Lyčkovo
náměstí 6/ čp. 460
Den otevřených dveří:
18. ledna 2011, 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Klíčanská 20
Dny otevřených dveří:
24., 25. a 26. ledna 2011, 8-10 a 1517 h.

MŠ, Praha 8, Kotlaska 3
Den otevřených dveří:
10. února 2011, 9-11 a 13-16 h.

MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Den otevřených dveří:
20. ledna 2011, 15.00-16.30 h.

MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání
Lindnerova 1
Dny otevřených dveří na obou školkách:
19. a 26. ledna 2011, 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Poznaňská 32
Den otevřených dveří:
19. ledna 2011, 9.00-10.30 a 13-16 h.

MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:
26. ledna 2011, 15.30-16.30 h.
MŠ, Praha 8, Šiškova 2
Den otevřených dveří:
19. ledna 2011, 15-17 h.

25. ledna 2011, 7.30-10.00 a 14.3017.00 h.
1. února 2011, 7.30-10.00 a 14.30-

MŠ, Praha 8, Řešovská 8
Den otevřených dveří:
26. ledna 2011, 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Krynická 2
Den otevřených dveří:
19. ledna 2011, 9-16 h.
MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Dny otevřených dveří:

MŠ, Praha 8, Libčická 6
Den otevřených dveří:
19. ledna 2011, 9-11 a 15-16 h.
Rodiče s dětmi od 2 let mohou
využít
klub „Mateřinka”:
10., 17., 24. a 31. ledna 2011, 16-18 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8,
U Školské zahrady 4
Adresa: MŠ U Školské
zahrady 8/ čp. 486
Den otevřených dveří MŠ nepořádá.
V lednu - po objednání na tel. č. 284
680 871, 603 924 484 individuální prohlídky 9-11 h.
ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Adresa: MŠ Drahorádova 2/ čp. 530
Dny otevřených dveří:
19. a 20. ledna 2011, 15.30-17.00 h.
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická
1
Adresa: MŠ Ústavní 16/ čp. 414
Den otevřených dveří:
19. ledna 2011, 15.00-16.30 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Adresa: MŠ Dolákova 3/ čp. 598
Den otevřených dveří:
26. ledna 2011, 10-12 a 15-17 h.
Odbor školství
odd. provozu a organizace školství
Zpracovala: Mgr. Jaroslava Benetková
Praha 23. listopadu 2010
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Sport, pozvánky

Meteor vyhrál podprůměrné derby
Utkání

fotbalové

divize

mezi

Meteorem a Admirou muselo nece-

Foto: verpa

lých pět stovek diváků zklamat. Obě
mužstva názorně ukázala, co si lze
představit pod slovem holomajzna. Obrovské množství nepřesností, absence kopací techniky, tristní
střelba často ohrožující okolní stavby. Ještěže alespoň vyšlo počasí.
Meteor nakonec zvítězil 2:1.
„Byl to mizerný fotbal. První půle
byla oboustranně bojácná, zápas
neměl tempo, něco se na trávníku začalo dít až po našem prvním
gólu,” uznal trenér domácího týmu
Josef Jarolím. Jeho kolega z Admiry
Karel Jeřábek jeho slova potvrdil.
„Odehráli jsme nejhorší zápas za
celý podzim a ani soupeř nepředvedl nic pohledného. Šel ale za vítězstvím víc než my.”
O výsledku rozhodla spolehlivá
hra

libeňských

stoperů

Daňhela

Ani tato střela hráčů Admiry nemohla brankáře Meteoru Fajfrlíka překvapit

a Birhanzla a také obrovská chyba
gólmana Admiry Michala. Ten za

o břevno a skončil v autu. O několik

stavu 1:0 pro Meteor pustil slabou

minut později se ale gólově prosadil

střelu z dálky.

Omcirk, když z úhlu zamířil přesnepřines-

ně po zemi k tyči. Dvanáct minut

la. V té druhé si domácí přeci jen

před koncem pak šťastně skóroval

vytvořili určitý tlak. Ve 48. minu-

domácí Janda. Ani pak si Admira

tě Fíček střílel přímý kop. Poslal

žádné výrazné příležitosti nevytvo-

jedovkou míč přes zeď nebezpečně

řila, v nastaveném čase pak výsle-

směrem k „šibenici”, ten se otřel

dek korigoval Majer.

První

půle

branku

-jf-

FK Meteor Praha VIII - FK Admira Praha 2:1 (0:0)
Góly:
55. Omcirk, 78. Janda – 91. Majer
ŽK:
3:2 (Zezula, Kadlec, Fajfrlík - Martinic, Vosický).
Meteor: Fajfrlík - Stross, Birhanzl, Daňhel, Hruška – Kadlec
(82. Petrů), Štefan, Jurčík (28. Jiřík, 65. Janda),
Zezula, Omcirk – Fíček. Trenér: Josef Jarolím.
Admira: Michal - Paťha, Mamurov (27. Jehlička), Vosický, Sailer
(80. Šindelář) – Kurek (68. Zahálka), Kubice, Uhlíř,
Martinic, Majer – Mičko.
Diváků: 480
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Sport

Libeňské podzimní fotbalové zrcadlo
Polovina listopadu znamenala až na malé

střed tabulek neodpovídá jejich možnostem.

výjimky období, kdy se odehrály poslední zápasy

O něco lépe jsou na tom žákovská mužstva,

podzimních fotbalových soutěží jak na republi-

velmi dobře si vedou starší žáci B hrající Pražský

kové úrovni, tak v rámci Prahy. Do konce kalen-

přebor a radost nám tradičně dělají ti nejmlad-

dářního roku nastává i pro hráče libeňského FK

ší. Pro tuto kategorii (přípravky) už dlouhá léta

Meteor Praha VIII krátké období na odpočinek

pořádá klub jednodenní ale i dlouhodobé turnaje,

a vyléčeni si drobných či větších zranění, aby se

kterých se pravidelně účastní mužstva z Čech,

na začátku nového roku 2011 mohli opět pustit

Moravy ale i Slovenska. Letos jich proběhly tři

zdraví a v plné síle do náročné zimní přípravy.

desítky. V této souvislosti je potřeba vyzvednout

Odpočívat ale nemohou trenéři a jejich realizační

zájem a vstřícnost MČ Praha 8, bez jejíž pomoci

týmy, od kterých se očekává, že si nyní dosažené

bychom jen těžko získávali ceny a drobné dárky

podzimní výsledky svého mužstva důkladně

pro účastníky těchto akcí.

Tradice turnajů pro děti
na Meteoru pokračuje
Státní svátky jsou po celý rok dny, kdy libeňský FK Meteor Praha VIII ve svých sportovních areálech na Štěpničné a v Libni pořádá
fotbalové turnaje pro kategorii přípravek. Ne
jinak tomu bylo i 28. října a 17. listopadu,
kdy se čtyř turnajů se zúčastnilo zhruba 600
dětí.
Sponzory turnajů byla MČ Praha 8 a Poštovní
spořitelna, které věnovaly jak ceny pro nejlepší mužstva a jednotlivce, tak i dárky pro
každého účastníka.
28. října (Štěpničná) - turnaj st. přípravek
(2000) „O pohár Městské části Praha 8”
Pořadí: 1) FK Ústí n/L, 2) FK Brandýs-Boleslav, 3) FK Admira Praha, 4) FK Neratovice,
5) ŠK SFM Senec, 6) FK Meteor Praha VIII,
7) FK Bohemians Praha, 8) FK Králův Dvůr.
Individuální ocenění: nejlepší hráč: Vít Sedláček (FK Ústí nad Labem), nejlepší brankář:
Jakub Svoboda (FK Neratovice), nejlepší
střelec: Patrik Zamazal (FK Brandýs-Boleslav).
28. října (Libeň) - turnaj ml. přípravek
(2002) „O pohár Poštovní spořitelny”
Pořadí: 1) FC ZVVZ Milevsko, 2) FK Kolín, 3)
FK Meteor Praha VIII, 4) FC Tempo Praha,
5) AC Sparta Praha, 6) Tatran Sedlčany, 7)
FK Králův Dvůr, 8) FC Tempo Praha B, 9) FK
Dukla Praha B, 10) FK Dukla Praha A, 11)
FK V. Žižkov, 12) ABC Braník, 13) Bohemians
1905, 14) FC Zličín.
Individuální ocenění: nejlepší hráč: Michael
Exner (FK Kolín), nejl. brankář: David Prokop
(FK Meteor Praha VIII), nejlepší střelec: Martin Pytlíček (FC Tempo Praha).

Turnaj starších přípravek vyhrál tým z Ústí nad Labem
vyhodnotí a připraví pro hráče takový program,

Klub už nyní připravuje další akce pro děti, mlá-

aby i na konci června příštího roku vládla ve vět-

dež i dospělé, jež by se měly uskutečnit v zim-

šině mužstvech vyznávajících zelenobílé barvy

ním přípravném období. Mimo halové turnaje pro

aspoň taková spokojenost jako po podzimu.

nejmenší jsou každoročně pořádány na libeňském

Po podzimu patří našemu diviznímu týmu

hřišti s umělým povrchem dlouhodobé venkovní

osmá příčka. Zato mladému mužstvu B mužů,

zimní turnaje starších přípravek a mladších žáků.

které letos postoupilo do Pražského přeboru, se

V areálu Štěpničná proběhnou v období od 8.

vstup do soutěže vůbec nepovedl. První tři body

ledna do 5. března 2011 každou sobotu a neděli

si totiž připsalo až v 9. kole. Nyní je už situace

zimní turnaje mužů (23. ročník) „Memoriál Jiřího

lepší a tak budeme doufat, že mužstvo v jarní

Kolína” a 45. ročník zimní turnaje dorostu. Přijďte

části ze sestupových příček odskočí do bezpečí.

se podívat a přiveďte vaše děti.

Zlepšovat je co i v mládežnických mužstvech.

Informace o těchto, ale i dalších akcích včetně

Žádnému z nich sice jak na republikové tak

programu zápasů, ale i kontaktů na trenéry pro

i pražské úrovni sestup nehrozí, ale to nezna-

nové zájemce z řad dětí a mládeže najdete na

mená, že je vše v naprostém pořádku. Současné

našich webových stránkách: www.fkmeteorpra-

umístění dorosteneckých mužstev vesměs upro-

ha.cz.

Pavel Stehlík

17. listopadu (Libeň) – turnaj ml. přípravek (2003) „O pohár FK Meteor Praha VIII”
Pořadí: 1) FK Bauxit Jablonec, 2) FC Tempo,
3) FK Dukla Praha A, 4) SK Slaný, 5) ČAFC
Praha, 6) FK Dukla Praha B, 7) FK Meteor,
8) Boh. Praha, 9) ČAFC Brno, 10) Boh.1905,
11) TJ Březiněves, 12) RAFK Rajhrad.
Individuální ocenění: nejl. hráč: Ondřej Drahoš (RAFK Rajhrad), nejl.brankář: Dan Spilka (FK Dukla A), nejlepší střelec: Vojtěch
Linhart (FK Bauxit Jablonec).
17. listopadu (Štěpničná) – turnaj st.
přípravek (2001) „O pohár FK Meteor Praha
VIII”
Pořadí: 1) FC Tempo, 2) FK M. Boleslav, 3)
SK Slavia B, 4) Boh.1905, 5) FK Admira, 6)
Pardubice, 7) AFK Pečky, 8) Sp. Příbram, 9)
T. Sedlčany, 10) Sparta, 11) Meteor, 12) Slavia A, 13) T. Litovel, 14) Sport JM Háje.
Individuální ocenění: nejl. hráč: Jan Knap
(Boh.1905), nejl.brankář: Matěj Heřmánek
(FC Tempo), nejlepší střelec: Lukáš Ciprych
(FK Ml. Boleslav).
-ps-
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Sport, pozvánky

Členky fitness centra v ZŠ Burešova uspěly na MS
VÝSLEDKY :
Titul mistrů světa
*

fitness tým (11-13 let) - Brnková, Berounská,
Bouzková, Fefková, Komárková, Činková,
Opršalová, Málková

*

fitness tým (14-16 let) - Kaprálková, Pechová,
Pinkerová, Picková, Poloczková, Šimáčková,
Matějková, Adamovičová,Seidlová

*

tým sportovního aerobiku - senioři - obhájkyně
titulu - Cihlářová R., Cihlářová T., Reisová

stříbro

Členky úspěšné výpravy se chlubí medailemi

*
Mistrovství světa ve sportovním
aerobiku, fitness aerobik týmech

získávaly nejvíce medailí a tituly
nejvyšší.

tým sportovního aerobiku (11-13 let) - Brnková,
Bouzková, Komárková

bronz

a hip-hopu se letos konalo v nizo-

Za úspěšnou a vzornou reprezen-

zemském Eindhovenu a týmy z fit-

taci gratulujeme všem závodnicím

ness centra Hanky Šulcové, které

a děkujeme úžasné choreografce

Ondrejková A.,

sídlí v ZŠ Burešova, byly velmi

a trenérce Báře Ptáčkové-Šulcové,

Vassileva S., Vassileva L., Smatanová, Zvolánková,

úspěšné.

Hance Šulcové a Bětce Budinské.

Tipplová, Černá, Švecová

Triumfálně tak zakončily celou

Zvláštní poděkování patří i rodi-

závodní sezonu 2010, ve které

čům všech závodnic a řediteli ZŠ

doposud na všech nominačních

Burešova, kde centrum již dlouhá

závodech, Mistrovství ČR a ME

léta působí.

-red-

*

*

fitness tým (11-13 let) - Ondrejková K.,

fitness tým - senioři - Chmelařová, Hrdličková,
Jelínková, Čermáková, Peisarová, Kolářová,
Mielniková, Dostálová, Pozníčková

Pozvánka na den otevřených dveří
Tenisová škola Tallent s dlouholetou tradicí (od roku 1993) si Vás dovoluje pozvat
na den otevřených dveří, který pořádá na ZŠ Glowackého ve čtvrtek 9. 12. 2010 v 19.00 hodin
Přijďte se seznámit se základy tenisu.
Ukážeme Vám jak probíhá tréninková hodina
a rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně tenisu.
Přesvědčte se, že tenis je vhodná mimoškolní sportovní aktivita pro Vaše děti. Jde o individuální sport, který
učí děti vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair – play. Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti.

Zimní trimestr začínáme 10. 1. 2011, při zápisu do 15. prosince poskytujeme 20 % slevu.
Informace získáte na www.tallent.cz nebo se nás obraťte přímo na tel: 224 815 871, 603 527 172.
Vaše tenisová škola Tallent, Marcela Turoňová, ing. Libor Tesner , Roman Spousta.
Těšíme se na Vás.

PROSINEC 2010
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Pozvánky

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Osmička
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ÚPRAVY, OPRAVY, ŠITÍ ODĚVŮ
A BYTOVÉHO TEXTILU
WWW.RYCHLAJEHLA.CZ
Notečská 565, Praha 8.
Tel.: 605 242 542
(Placená inzerce)

PROSINEC 2010

Osmička

25

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

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

L E D E N 2011
Otevírací doba:
Po 18-21, Čt 18:30-20:30/ Pá 14. 1. 18:30- 20:30/ Ne 14-16.
Út 4. 1. 8:00-11:00 částečné zatmění Slunce.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
10. 1.
Ing. Václav Přibáň: ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
24. 1.
Bc. Jiří Lehejček: ISLAND kolem dokola aneb 60 dní
stopem za sopkami a gejzíry.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hodin.
3. 1. APOLLO 12 , APOLLO 14.
17. 1. APOLLO 15 , APOLLO 16.
31. 1. Hledání harmonie světa, Počasí a atmosféra.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 18:30-20:30/ Pá 10. 12. a v Po 27. 12. 18:30 – 20:30 / Ne
14-16 a v Po 3., 17. a 31. 1. 20-21 za jasného počasí. Út 4. 1.
8:00-11:00 částečné zatmění Slunce. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 7.1. do 21.1. nejlépe okolo 12.1.
Jupiter, Uran - po celý leden
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy
- po celý leden
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie
- za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 17:30 – 18:30 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny
s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní výpravy. Vstupné: 30,-Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283910644.
POHÁDKY pro nejmenší
astronomické pohádky je možné si objednat individuálně na č.
283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

Pozor. oblohy

Film. večery, přednášky

45,- Kč
25,- Kč

55,- Kč
30,- Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

PROSINEC 2010

Osmička

PROSINEC 2010

27

měsíčník Městské části Praha 8

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

Dne 13. prosince 2010 se v plné

Březinová Světla

síle dožívá 90 let paní Vlasta

Červinková Emilie

Citterbartová.

Dinděrová Olga

a pohody do dalších let přejí děti,

Drbohlav Alois Ing.

vnoučata a pravnoučata. Děkuje-

Hrubá Gita

me za vše, co jsi pro nás udělala.

Hodně

zdraví

Häuslerová Květuše

Těšíme se na oslavu dne 15. pro-

Manželé

Hůla Oldřich

Významného životního jubilea 100

since, kdy pan Otto Cibulka oslaví

Hrubých oslavili 29. listopadu.

Morong Josef

let se 13. prosince dožívá paní

80. narozeniny. Přejeme vše nej-

2010 zlatou svatbu.

Majzlíková Valerie

Marie Harasová. Naší mamince,

lepší, hodně zdraví a sluníčko, to

Peršalová Jiřina

babičce, prababičce děkujeme za

se pak usmíváš maličko. Celá Tvá

Pokorná Hana

lásku a celoživotní optimismus.

rodina.

Šindelářová Marie

Hodně zdraví, spokojenosti, síly

Šnitrová Ludmila

a radosti jí ze srdce přejí rodiny

Šroubková Jiřina

Harlasových a Kašíkových.

Trdlová Evženie

Zdenka

a

Štěpán

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI
ŘÍJEN 2010

Vokounová Marie

Pokorná Hana dne 29. prosince

Manželé

Ziková Božena
Krausová Marie

oslaví 88 let”.

Hodinkovi oslavili zlatou svatbu

Jana

a

Miloslav

29. listopadu 2010.
Dne

7.

prosince

2010

oslavi-

la významné jubileum maminka
a babička paní Marie Pressová.

LISTOPAD 2010
Manželé

Věra

a

Miroslav

Kristina Zítová oslavila dne 19.

Muláčkovi oslavili 7. října 2010

Anna Tyllová oslavila 24. listopa-

zdraví

prosince 85. narozeniny. K jejím

diamantovou svatbu.

du 2010 90 let.

do dalších let přeje dcera Helena

narozeninám přeji hodně zdraví,

Otilie

Šimšová,

hodně

s manželem, Jakub a vnoučata

za všechny, kteří ji mají rádi, dcera

Zuzana, Pavlína, Luboš.

Jitka.

Nově narozené děti
ČERVEVEC 2010
Duda František
Jejkal Matyáš
Kašová
Barbora

ZÁŘÍ 2010
Dluhošová Karin
Girgašová Kateřina
Holubová Evelína
Kamasová
Viktorie

Řehák Jan

Shaalan Aya
Svatošová Eliška
Slaná Barbora

Ryčl Adam
Valter Dominik
Velebilová Magdalena Marie

Smolíková Anna
Váchová Tereza
SRPEN 2010
Kozlík Richard

Kunová Veronika
Luňák Matěj Jan
Novák
Dominik

Motlová
Tereza
Svoboda
Daniel
Nosková
Dita
Tupý Šimon
a Matěj

listopad 2010
Benkerri Motaz
Verner Vojtěch
Vodáková Viola
Wright Natalie
ŘÍJEN 2010
Antošová Kristýna
Bureš Vojtěch
Hanušová Anna
Iltisová Anna
Mikeš Jan
Oslej Vladislav
Mašková Adriana

Čmelínská Leontýna
Krupičková
Verunka

Klepsa Václav

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

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Psychiatrická léčebna Bohnice
Výherci, kteří obdrží novou knihu o Praze 8: Libeň – zmizelý svět, vydanou
Muzeem hl. m. Prahy ve spolupráci s odborem kultury ÚMČ Praha 8, jsou:
Richard Špatina (Praha 8), František Neubert (Praha 8), Jiří Nedvěd (Praha 8),
Kateřina Nováková (Praha 9), Jiří Riegger (Praha 8), Josef Šír (Praha 8), Karel
Šolín (Praha 8), Miroslav Kummer (Praha 8), Ferdinand Uher (Praha 7) a Jan
Rezek (Praha 8).
Správné znění tajenky z prosincového čísla nám zašlete nejpozději do 31.
prosince 2010 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Deset vylosovaných výherců opět obdrží nejnovější knihu o Praze 8:
Libeň - zmizelý svět.

Sudoku (středně těžká)
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Inzerce
NA
VÁNOCE
VYMALOVANÝ
BYT I KANCELÁŘ! MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, drobné zednické opravy, nástřik tapet,
rychle, levně, kvalitně, listopad
a prosinec - výhodné předvánoční
slevy 10% pro všechny. Tel.: 603
43 24 76.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní
doba: PO 16.00–18.00, ÚT 17.30
– 19.00, ČT16.00–18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80 63
70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU,
PRODEJ
KOŽENEK,
POTAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ a ostatních materiálů na čalounění. Kontakt: Čalounické potřeby,
Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, PO
– PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod., tel.:
284 82 21 81.

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští
pracovníci, specialisté na stěhování bytů, SO + NE stejné ceny.
Přistavení, odstavení+km po Praze
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.

KÁCÍM – ČISTÍM
Tel.: 603 83 31 07.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 723
33 91 60, 777 31 66 80.

PROVEDU
LAKÝRNICKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605
01 51 45, 222 946 268, e-mail:
kedar.n@centrum.cz.
AUTOSERVIS KRAKOV. Opravujeme osobní a užitkové automobily. Příprava vozů na STK. Vyřízení
pojistných událostí , po dobu opravy zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ
8.00 – 17.00 hod. Kontaktujte nás
na tel.: 603 27 43 62, 602 23 53
44.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna,
dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI
HMYZU, silikon. těsnění, sprchové
zástěny, čalounění dveří. Kontakt:
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02
70, 286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M
Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50
36.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce, v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený nežádoucím nájemníkem. Veškeré formality vyřídím,
zaplatím stěhování, dluhy na
nájemném, privatizaci atd. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu a pod. a dát
čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. TEL: 222
94 10 32 nebo 603 42 00 13.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK–provádí
Martin
Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí
zde je číslo volací: 603 27 47 04.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO
VAŠI STAVBU? Volejte: 606 91
02 46.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA
90%! Tel.: 224 214 617; 604 20
77 71.

ZAHRADY.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH
SOUPRAV, MYTÍ OKEN, ÚKLID
PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97
35 00.
MALÍŘSKÉ,
NATĚRAČSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel.: 606 22 73
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
VÝUKA ÚČETNICTVÍ, informatiky a matematiky, www.vachtova.
cz.
KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na
Vaši kuchyň a vestavěné skříně,
šuplíky pod linku, skříňky na míru,
výměna pracovní desky. Vrba, tel.:
603 43 87 07, www.vrbakuchyne.
cz.
INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE,
OBKLADAČSKÉ
I
ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader
i bytů, broušení parket. Tel.: 603
18 40 81, e-mail: olaolda@volny.
cz.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový
manžel. Tel.: 602 39 40 43, 608
44 05 51.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce. Tel.: 603 81 33 13.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.:
607 11 04 77.
4 000 - AŽ 8 000 KČ ZAPLATÍME ZA ST. OBRAZY, lokomotivy
od Ronka či Kreibicha. Cca 35 000
Kč - zapl. za obraz od V. Košvance.
Dále koup. obrazy od Kavána, Purkyně a. j. Rovněž koup. st. stříbrné nádobí, bronz. sošky a st. sečné zbraně a st. zlaté mince – např.
min. 3 500 Kč - za Svat. dukát.
INTERANTIK, Pod Pekárnami 3,
Praha 9, tel.: 283 89 33 34, 605
82 94 40, 604 47 77 71. Jednotlivě
i celé pozůstalosti.
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.:
606 87 89 08.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu
- rychle schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27
35 84.
NABÍZÍM jednorázové i pravidelné úklidy bytů, rodinných domů
a malých kanceláří. www. kamilamurphy.cz. Tel.: 775 69 17 62.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel:.
604 81 06 63, P. Nestarec Dis, 776
19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73
09.
HODINOVÝ MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy a úpravy v bytech a domech, pokládka
podlahových krytin, truhlářská
výroba, sádrokarton, malování,
obkladačské práce a jiné. Tel.: 773
16 81 70.
PRONAJMEME 1+kk za 8500Kč
a 2+kk za 10500Kč v Praze 8.
Ceny jsou včetně všech poplatků,
panelový dům, dostupnost metra, částečně zařízené dle dohody.
Volejte pana Šedinu na tel. 777 02
01 80.
KOUPÍM BYT NA PRAZE
7,
8, 9, výhodou je balkon nebo
lodžie,preferuji byt blízko MHD
(nejlépe na metru),max. do 4,5
ml. v novostavbě nebo do 2,9
ml. v panelovém domě,může
být družstevní,platba v hotovosti.Nabídky uvítám přímo od
majitelů,realitku
nechci.Volejte
732 75 99 95 nebo pište na kotangi@email.cz. Děkuji

ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ.
Realizace
a údržba zahrad. Tel.: 606 66 22
23, 723 89 95 61.
MASÁŽE ĎÁBLICE-Hřenská, záda+šíje 200,-Kč, masáž hlavy,
medová, baňková masáž, lávové
kameny, parafín na ruce, nápoj
v ceně, dárkové poukazy. Tel.: 777
76 36 05.
ANTIKVARIÁT-Zenklova
2/37
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv. obrázky, grafiku.
Tel.: 212 23 71 01, 773 54 27 97.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK –
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
TRVALÁ DEPILACE, ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY,
ČERVENÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH
SKVRN.PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01,
Braunerova č. 1, ´M´ Palmovka
nebo tram č. 10 a 24 st. U Kříže
www.ipl-studio.cz.
ASTROPORADNA – horoskopy
osobní a partnerské. Výklad tarotových karet. Malečková, tel . 603
91 01 03.
NABÍZÍM
SMART
PŮJČKU
– zaměstnanci, podnikatelé, ženy
na MD, důchodci. Do dvou dnů.
V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 731
52 47 74.
KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.:
739 67 78 91.
MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování, moxování. TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10.

PRÁCE VŠEHO DRUHU, stavbamontáž-údržba. Tel.: 732 43 15
94, www.hodinovymanzel.jsemin.
cz.

NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny, němčiny a ruštiny za 3000 Kč.
Tel.: 774 17 18 56.

HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
V
PRAZE,
výhodou
byt blízko MHD (nejlépe na
metru),reaguji jen na seriózní
nabídky od majitelů,RK nevolat.
Volejte 773 45 81 03 nebo pište
igna1976@seznam.cz. Děkuji.

DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE vaše účetnictví, mzdy, daň.
přiz.,kontrola účetnictví z poskytnutých podkladů i v sídle klienta.
Vendlová-Zenklova 8, Pha 8. Tel.:
602 29 21 15, vanda@vendlova.
cz.
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PŘIJMU KADEŘNICI NA ŽL
s alespoň částečnou klientelou.
Salon je na Praze 8 v blízkosti Palmovky, příjemné prostředí. Pracovní doba záleží na Vás. Informace na tel. 737 90 50 43.

PRONAJMU MÍSTNOST V KOSMETICKÉM SALONU masérce
nebo kosmetičce s ŽL a s částečnou vlastní klientelou. Klapkova
57 Praha 8. Tel.: 606 88 68 60.
www.salon-magic.cz.

PRONAJMU GARÁŽ sídl. Stírka.
Tel.: 723 16 47 07.

HÁJEK
–
ZEDNÍK-MALÍŘ
OBKLADAČ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce (odvoz sutě zajištěn). Rekonstrukce bytů, kanceláří domů a sklepních prostor. Tel.:
777 67 03 26.

PRODÁM 3+1 PRAHA BOHNICE 73m2, lodžie, panel po rekonstrukci, DV, možnost OV,.: 2 200
000,- Kč. Tel.: 603 54 27 17.

PRONAJMU POKOJ STUDENTCE, LEVNĚ. Tel.: 723 16 47 07.
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT
2+kk 53m2 po rek. u M Palmovka.
Ne RK. Tel.: 602 70 96 89.

ČESKÁ EKO-DROGERIE pro Vaše
zdraví! www.JakNaSkvrny.cz.
PRONAJMU NOVÝ LUXUSNÍ
BYT 62 kv.m v ulici Wichterlova,
Praha 8, u metra „C” Ládví. 10990
Kč/měs.. Tel.: 777 00 30 33,
e-mail: v.briedl@seznam.cz.
MASÁŽE
KOBYLISY,
účinné
rehabilitační,
čínské,
thajské
a reflexní od zkušené terapeutky.
Studio hned u metra Kobyliské
nám.
6.
www.prahamasaz.cz.
Tel.: 773 20 33 25.
RENOVACE DVEŘÍ – renovujeme všechny druhy dveří. Tel.: 777
79 72 23, 284 68 60 74., e-mail:
milosnezbeda@cbox.cz.
PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ vedeme účetnictví, spravujeme domy,
odborně
likvidujeme
družstva
a společnosti, zakládáme společenství vlastníků. Tel.: 721 28 23
79, e-mail: klensen@email.cz.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ a kanalizace, veškeré instalatérské práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Tel.: 603 42
19 68, 283 88 13 75.

PRODÁM GARÁŽ V OV – Čimická, za odhadní cenu. 604 52 76
80.
MONTÁŽNÍ
PLOŠINY
NA
PRONÁJEM
-10
-27m
s obsluhou ,vhodné na úpravu
a
řezání
stromů,opravy
okapů,střech,světel a různé druhy
výškových prací,včetně odklízení
sněhu ze střech. Tel.: 602 33 26
32.
KOSMETICKÝ SALÓN ANNETTE
(v salonu Flower) Vám nabízí:
kompletní péči o pleť, profesionální líčení, prodlužování řas,
masáže, luxusní kosmet. výrobky
atd. Nyní slevy! Zenklova 78/8.
Objednávky na čísle: 723 94 69
39. www.salonannette.cz.
PROVEDEME REKONSTRUKCE
bytových jader, koupelen, bytových i nebytových prostor. Tel.:
603 41 50 41, 603 41 62 22. stavba@t-email.cz.
ANGLIČTINA PRO DĚTI. Vyúka
AJ pro děti od 3 - 6 let - zábavně
a hravě. www.prima-anglictina.
estranky.cz.
MASÁŽE – zkušené masérky do
5. února 2011 masírují s 50% slevou. Studio Zdravíčko, Klapkova
78, Praha 8 – Kobylisy. Tel.: 736
44 25 06, www.studiozdravicko.
cz.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE vč. mzdové agendy pro podnikatele. Možnost
podání přiznání k dani z příjmu
k 30.6. 2011. Ing. Jaroslava Abrahámová, Křižíkova 53/52, 186 00
Praha 8 (u stanice metra Křižíkova). Tel.: 603 41 81 70, e-mail:
j.abrahamova@tiscali.cz.

KOSMETIKA – do 20. února 2011
ke kosmetickému ošetření přidána
masáž lávovými měšci obličeje,
dekoltu, šíje a dlaní zdarma. Studio Zdravíčko, Klapkova 78, Praha
8 – Kobylisy. Tel.: 736 44 25 06,
www.studiozdravicko.cz.

LEVNĚ ÚKLID DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ
OKEN, Tel.: 604 51 22 97.

KOSMETIKA – Jana P. nabízí do
31. ledna 2011 ke kosmetickému
ošetření slevu na pedikúru 30%.
Studio Zdravíčko, Klapkova 78,
Praha 8 – Kobylisy. Tel.: 736 44
25 06, www.studiozdravicko.cz.

PROVEDU ZEDNICKÉ PRÁCE,
obklady, dlažby, bytová jádra.
Tel.: 606 20 37 60.
HLEDÁME LÉKÁRNÍKA/LÉKÁRNICI do zavedené lékárny na
Praze 8, přímo u stanice metra
Palmovka. Kontakt: janak@pragemporion.cz, tel.: 733 532 401.

KOUPÍM ZAHRADU (i část)
nebo nevyužité nebytové prostory
v Kobylisích a okolí. berich@centrum.cz . Tel.: 606 48 81 36.
PRODÁM BYT 2+kk v Bohnicích,
os.vl., panel, před rek. Cena 1 900
000. Tel.: 777 59 54 44.

PRONAJMU nový ŘRD s bazénem
v Dolních Chabrech či pouze 1–2x
pokoje, tel.: 777 28 37 75.

KOUPÍM
I
MALOU
ČÁST
ZAHRADY, DVORA, nebo jiné
plochy v Kobylisích a okolí. Dohoda jistá. Tel.: 604 21 09 65.
KOUPÍM BYT v Praze, platba hotově. Jsem přímý zájemce
ochotný vyplatit i zadlužený byt
i půjčit na byt v privatizaci. Tel.:
725 89 31 52.
KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské
a dětské bez mytí od 60 Kč, dámské od 80 Kč. Lze i večer a soboty. Důchodci a ženy na mateřské
sleva 10%. Praha 8 Čimice, Okořská 38.Tel.:233 55 66 12,606 75
20 53.
KULICH O.S. NABÍZÍ volná místa pro děti od dvou let v dopolední školičce. Nové kurzy pro děti
od ledna 2011. Více na www.oskulich.org nebo na telefonu 777
11 20 10.
VYMĚNÍM KRÁSNÝ 3+kk Černý
Most za 1+1OV, příp. v probíhající
privatizaci. Tel.: 731 90 79 85.
PROVÁDÍM LEVNĚ INSTALATÉRSKÉ A TOPENÁŘSKÉ práce.
Tel.: 739 61 65 35.
KRESLENÍM A BARVAMI K CELKOVÉ POHODĚ. Kurzy pro děti
i dospělé. Ing. Hlusičková, psychologická poradna, Andrštova 4
– Praha 8. Tel.: 607 70 79 67, 284
81 99 19, www.poradna.com.
PSÍ SALON – KOMPLETNÍ
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání, trimování. Praha 8 – Ďáblice
(naproti Ďáblickému hřbitovu),
ulice Akátová 2. Tel.: 732 77 05
56, www.strihanipsu-praha.cz.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, ZPRACOVÁNÍ VEŠKERÝCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ, zajištění prodloužení lhůty
pro podání přiznání daně z příjmu
práv. a fyz. osob. Tel.: 606 68 77
24, e-mail.: novakpt@seznam.cz.
ZPRACUJI všem fyzickým osobám a menším firmám účetnictví,
daňovou evidenci, mzdy, daňová přiznání a přehledy pro ČSSZ
a ZP. Věra Čutková, Tel.: 737 11
20 13.
PRODÁM cestovní postýlku JANE
včetně matrace. Jak nová. Cena
1300,-Kč. Tel.: 737 11 20 13.
PODLAHÁŘSTVÍ
prodej
a odborná pokládka (PVC, koberců, plovoucí dřevěné podlahy
atd.).Zakázku bezplatně zaměříme a provedeme cenovou nabídku. Tel: 734 38 14 14.
PŘIJMEME vrátného na ž. list
do garáží na Bohnickém sídlištivhodné pro důchodce-informace
na tel. 283 85 28 29, 777 25 52
67.
JAZYKOVÁ ŠKOLA HLEDÁ ASISTENTKU na P-8 - Krakov. Práce
na částečný úvazek - dopoledne
ST: 8 - 10 hod. a odpoledne PO
a ST: 14 - 19 hod. Nutná znalost
práce na PC, základy AJ, komunikativnost, spolehlivost. Dlouhodobá spolupráce. Práce na DPP.
Nástup leden 2011.CV zasílejte:
prokopova@irislingua.cz.
PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ. Tel.: 724 30
46 03.
ZPRACUJI
DAŇ.
EVIDENCI
včetně daň. přiznání. Tel.: 606 57
10 92.

(Placená inzerce)

DARUJTE k vánocům kurz angličtiny. Tel.: 605 45 86 57.
RUŠTINA pro začátečníky indiv
i skup. Tel.: 605 45 86 57.
PODLAHÁŘSTVÍ
prodej
a odborná pokládka (PVC, koberců, plovoucí dřevěné podlahy
atd.).Zakázku bezplatně zaměříme a provedeme cenovou nabídku. Tel: 734 38 14 14.
(Placená inzerce)
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