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Zprávy

str.
Město řeší problémy se zákonem
upravujícím zimní úklid chodníků

Slovo starosty

2

Vážení spoluobčané,
postupující ekonomická a finanční
krize se rozlila do všech končin pla-

Rekonstrukce hotelového domu v Molákově
ulici v Karlíně je v polovině

nety Země, z čehož je patrné, že se
3

nemohla vyhnout ani Městské části Praha 8. Již nyní proto můžeme
počítat třeba s tím, že radnici zřejmě na příští rok klesnou dotační

Libeňští policisté prohlubují
spolupráci se strážníky

příjmy od hlavního města, a to přibližně o šest procent.
9

Nicméně i přesto připravujeme na další období vyrovnaný obecní
rozpočet. Rozhodně ale nechceme krátit investice do zásadních rozvojových projektů městské části, které mají přímý vliv na život občanů.

Strážníci ukáží seniorům, jak
se naučit pracovat s počítačem

Jedná se například o rekonstrukce bytového fondu, oblast bezpečnosti
10

a čistoty. Počítáme s dalšími opravami dětských hřišť, škol a mateřských školek.
Jak si můžete v tomto vydání Osmičky přečíst, radnice také musí

Fórum:
Je možné zabránit častému zneužívání
velkoobjemových kontejnerů podnikateli?

narychlo řešit i zimní údržbu většiny chodníků, které na území Prahy 8
jsou. Ještě relativně čerstvá novela zákona totiž obcím nařídila uklízet
12

z chodníků sníh a led. Zrušila tím pravidla nastavená císařem Františkem Josefem o tom, že každý si má uklidit před vlastním prahem.
Jaksi při tom zapomněla na to, kde ty desítky milionů navíc máme vzít.

Program Centra aktivizačních
programů pro seniory

Snažíme se tak v současnosti najít takové řešení, které rozpočet příliš
14

nezatíží, ale bude občanům vyhovovat.
Při přípravě rozpočtu se skutečně nehodláme inspirovat současným
ani bohužel budoucím „hospodařením” České republiky. Nesouhlasím

Školní družina v Hovorčovické
přišla s unikátním projektem

20

s dalším zadlužováním této země, proto ho nemohu připustit ani na
úrovni Městské části Praha 8.
Zdraví Vás
Josef Nosek

Kovo Praha nabízí v blízkosti
Palmovky špičkový hokejbal

starosta MČ Praha 8
26
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Zpravodajství

Město bojuje se „sněhovým zákonem”
Do údržby chodníků v nadcházejícím zimním období hlavní město investuje čtvrt miliardy korun. To je zhruba
dvakrát tolik co v minulém roce. Podle vedení Prahy metropole udělá maximum pro to, aby v rámci reálných
finančních možností vyhovělo novele zákona o pozemních komunikacích.
Ta nově přenesla na vlastníka pozemních
komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice. Praha i ostatní obce tak musely reagovat na novou situaci,
kdy výrazně vzrostla potřeba finančně i fakticky
zabezpečit úklid chodníků především v zimním
období.
V letošní zimě se rozloha chodníků udržovaných Technickou správou komunikací (TSK) zvětšuje o 150 hektarů oproti loňsku, celkem se tedy
organizace musí postarat o 250 ze zhruba 800
hektarů chodníků svěřených jí do správy. TSK
zajistí úklid chodníků na nejfrekventovanějších
místech, u významných komunikací a v lokalitách důležitých pro chod metropole.
Chodníky jsou rozděleny do dvou kategorií. Do prvního pořadí jsou zařazeny například
přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním
a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, pěší zóny,

Zimní úklid chodníků bude metropoli stát čtvrt miliardy korun. A to se jedná jen o jejich část

schody, lávky, zastávky veřejné linkové dopravy

pro letošní zimu povoluje novela vyhlášky mate-

a náledí. „Tento seznam jednoznačně vyplývá

či cesty objektů státní správy a hlavního města.

riál s většími zrny než dosud.

z finančních možností města. Pokud by se hlav-

„Na těchto chodnících máme na úklid maximálně

Ve vyhlášce o vymezení úseků místních

ní město staralo o všechny chodníky, pak by se

12 hodin a práce zahájíme neprodleně po vzni-

komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost

náklady na zimní údržbu zhruba zdesetinásobily

ku závady ve schůdnosti,” uvedl šéf TSK Luděk

a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,

a bylo by potřeba zaměstnat asi šest tisíc lidí,”

Dostál. Chodníky zařazené do druhé kategorie

se mění příloha, která obsahuje seznam těch

uvedl Dostál.

přijdou na řadu, jakmile bude dokončen úklid

komunikací. Tedy vozovek, chodníků, případně

Vedení radnice Prahy 8 nyní připravuje řeše-

„jedničkových” chodníků.

cyklostezek či cest pro pěší, v rámci jednotli-

ní, aby občané novelou zákona trpěli co nejmé-

Chodníky se nesmí solit, sypat škvárou či

vých městských částí, na nichž z důvodu malého

ně. S jeho konkrétní podobou Vás seznámíme

popelem, k posypu je používán inertní materiál,

dopravního významu nebude odstraňován sníh

v příštím čísle Osmičky.

-tk-

O mobilní sběrné dvory mají občané zájem i na podzim

Foto: Jan Prokop

Již ve dvou termínech proběhlo

návštěvníků potvrdila zájem oby-

ných dvorů, proběhla v termínu

podzimní kolo mobilních sběrných

vatel této části o správné nakládání

podzimních školních prázdnin, to se

dvorů, obyvatelé Čimic a Karlína

s odpady, řada z nich zařízení využila

na návštěvnosti zařízení projevilo.

tak mohli využít letošní novinku,

opakovaně. Největší zájem byl tra-

I tak ale této žádané služby využilo

která se na jaře setkala se značným

dičně o zpětný odběr vysloužilých

více než 60 návštěvníků (někteří

zájmem obyvatel městské části.

elektrozařízení (více než 90 kusů

z nich opakovaně), kteří odevzdali

Podzimní termíny mají oproti jar-

praček, monitorů, drobného i vět-

45 vysloužilých elektrospotřebičů,

ním zkrácenou „provozní” dobu, to

šího domácího elektra), velký byl

zhruba sedm tun stavebního odpa-

je dáno zejména snahou o bezpeč-

objem „zeleného” odpadu (více než

du a přes čtyři tuny odpadu objem-

nost návštěvníků i obsluhy zařízení,

dvě tuny) a samozřejmě i odpadu

ného.

navštívit je lze v pátek od 15 do 19

objemného (téměř 12 tun). Přibliž-

Občané na podzim stihnou

hodin, v sobotu a neděli vždy od 13

ně 15 tun bylo i stavebního odpadu

ještě využít mobilní sběrný dvůr

do 18 hodin.

z rekonstrukcí bytů.

v Hovorčovické ulici v Kobyli-

Zahájení „podzimního” kola pro-

Karlínská premiéra, druhá část

běhlo v Čimicích, téměř stovka

podzimního cyklu mobilních sběr-

sích, a to od 13. do 15. listopadu
v uvedených časech.

-jf-
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Zpravodajství

Připomínkujte územní plán
Pražský magistrát představil koncept připravovaného územního plánu. 23. listopadu se uskuteční

spojují tradice a historická architektura s moderními vlivy,” sdělil.

Otázka pro ...
…radního MČ Praha 8
Tomáše Mrázka
Křižovatka ulic Ron-

jeho veřejné projednání, kterého se může zúčastnit

Pracovní znění konceptu nového územního plánu

kova a Na Žertvách

každý občan Prahy. Do 9. prosince je pak možné

bylo na jaře letošního roku projednáno s jednotli-

u výjezdu z auto-

podávat stanoviska, námitky a připomínky.

vými pražskými městskými částmi. Jejich přínosné

busového

připomínky jsou nyní do konceptu zapracovány,

Palmovka je velmi

mnoho z nich však přijato nebylo.

nebezpečná. Počítá

„Nový územní plán se od současného velmi
výrazně liší. Je mnohem jednodušší a přehlednější, aby byl srozumitelnější pro všechny jeho

Novinkou jsou pravidla pro takzvanou prostoro-

uživatele od laické po odbornou veřejnost. Oproti

vou regulaci, aby nové stavby nepřesáhly vhodný

stávajícímu územnímu plánu, který má 69 funk-

objem a kapacitu. Zásadní jsou i nová pravidla pro

cí a 28 barev, má ten připravovaný jen 14 barev

umisťování výškových budov. V historickém jád-

funkčního využití území,” řekl ředitel Útvaru rozvo-

ru města a v jeho ochranném pásmu je výstav-

je hlavního města Prahy Bořek Votava.

ba regulována. Plán pamatuje i na zeleň, které je

nádraží

radnice s její úpravou?
Pro tuto křižovatku bylo připraveno zcela
nové dopravní uspořádání v návaznosti na
výstavbu bytového a administrativního centra, které mělo vzniknout na místě současného autobusového nádraží Palmovka. Investor

„Územní plán je hlavním územně plánovacím

v některých částech města nedostatek. Zavazuje

dokumentem, z něhož vychází rozvoj každého

investory, aby dodrželi stanovené procento zeleně

moderního města na mnoho dalších let. Využijte

na tzv. rostlém terénu, které budou muset v dané

proto nabídnuté možnosti, a vyjádřete se k němu,”

lokalitě zachovat či založit. Ve všech těchto ohle-

vyzval starosta Prahy 8 Josef Nosek.

dech má být nový územní plán mnohem přísnější,

výměnu letitého bezpečnostního zrcadla za

než ten stávající z roku 1999.

nové a obnovu vodorovného dopravního zna-

Podle Votavy stávající územní plán z roku 1999

-tk-

již v mnoha ohledech nevyhovoval potřebám stále se vyvíjejícího města a bylo nutné v něm dělat

však od svého záměru prozatím ustoupil.
Nehodláme však čekat, zda někdy v budoucnu investor své plány oživí. A proto jsme
začali jednat. Doposud se podařilo zajistit

čení. Zároveň jsme požádali dopravní inženýKde můžete vidět koncept plánu:

ry z Technické správy komunikací o vypraco-

řadu změn a úprav. „Proto jsme spolu s magistrá-

v Informačním centru rozvoje hlavního města

vání studie, která by měla vyřešit dopravní

tem začali přede dvěma lety připravovat koncept

Prahy – v přízemí budovy MHMP, Jungmannova

režim v lokalitě mezi ulicemi Ronkova, Na

nového územního plánu. Strategií Prahy je vytvořit

ulice 35, Praha 1

Žertvách, Pod Hájkem a Kotlaska. Jejím cílem

prostřednictvím nového územního plánu budoucí

v budově A Útvaru rozvoje hl. m. Prahy

je výrazné zvýšení bezpečnosti pro motoris-

atraktivní město pro život ve 21. století, kde se

na www.uppraha.cz

ty i chodce. Pokud dopravní inženýři najdou
vhodné řešení, tak jej uskutečníme.

Oprava hotelového domu je v polovině
Rekonstrukce tazvaného hotelového domu
v

Molákově

ulici,

který

dominuje

Setkání s politiky
Chcete

prostoru

se

setkat

se

senátorkou

u výstupu ze stanice metra Invalidovna, je nyní

a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou

zhruba ve své polovině.

Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí

Společnost Pražská správa nemovitostí, kte-

od 31. srpna 2009, a to od 10.00 do 12.00

rá v loňském roce tento objekt od Městské části

hodin a od 14.00 do 17.00 hod. v Libeň-

Praha 8 ve výběrovém řízení koupila, oznámila,

ském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4,

že noví nájemníci se do zrekonstruované budo-

tel.: 284 82 20 31.

vy s názvem EXPO Rezidence začnou stěhovat

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou

příští rok v průběhu léta. Prohlídky vzorových

občany na setkání, která se uskuteční 18. listopadu, 2. a 16 prosince, v době od 16,00 do

bytů byly zahájeny 3. listopadu 2009. Celkově
Foto: verpa

v domě vzniká 170 bytů a deset ateliérů.

18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8,
Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@

,,Pro radnici by nemělo smysl investovat do
opravy tohoto bytového domu tak obrovské

V 90. letech si původní nájemníci domu začali

prostředky, které by mohly dosáhnout i polovi-

stěžovat na zhoršující se úroveň bydlení, k níž

ny ročního rozpočtu. Prodej proto byl nejlepším

pak negativně přispěly i povodně. Po nich jim

řešením,” řekl starosta Prahy 8 Josef Nosek.

kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz.
ČSSD

zve

občany

do

svého

sídla

v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli

radnice Prahy 8 nabídla náhradní bydlení, čehož

zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 24. lis-

Bytový projekt EXPO Rezidence chce navázat

většina nájemníků využila. Někteří ale nabídku

topadu a 15. prosince od 17.00 hod.

na tradici atypického bytového domu postave-

odmítli, čímž na několik let blokovali jakoukoliv

ného podle vzoru architekta Le Corbusiera v 60.

snahu o rekonstrukci objektu.

Strana zelených nabízí občanům Prahy
8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech

letech minulého století. Řada původních prvků

„Hotelový dům v Molákově ulici byl ve své

naší městské části. Pro dohodu o schůzce pro-

objektu si vyžádala specifický přístup. Týkalo se

době experimentem, který se nepovedl. Dou-

sím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80

to zejména originální zavěšené fasády s nado-

fám, že nyní to už bude podstatně lepší,” dodal

70 82 nebo pište na e-mail: petr.vilgus@zele-

kenními prvky z lisovaného hliníkového plechu.

starosta.

ni.cz nebo využijte Skype kontakt „vilgus”.

-vk-
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Životní prostředí

Odstřel divočáků komplikuje legislativa
Škody způsobené černou zvěří jsou častým námětem diskusí mezi myslivci, od nichž především se chce, aby
těmto škodám zabránili. Pro běžného občana to může být svým způsobem zajímavé, ale celý problém vidí především jako virtuální záležitost.
Ale pozor! Divočáci občas „přejedou” místní

postižených i třeba kvůli dětem nebo psům jen

fotbalové hřiště nebo zahradu vesnické chalupy.

znepokojených občanů, o takové povolení poku-

A v poslední době už zase útočí (takhle masivně

sili, ale bez úspěchu. Věc má totiž ještě jeden

podruhé) i na Prahu 8, tedy alespoň její okrajové

háček. Případné povolení k lovu na nehonebních

části. V té chvíli postižení vyhledají v telefonním

pozemcích podle zákona dostane myslivecké

seznamu nebo na webových stránkách radnice

sdružení (případně jiný uživatel) z té honitby,

Prahy 8 spojení na Obvodní myslivecký spolek

v níž postižené pozemky leží, případně z honit-

v Praze 8 a žádají o pomoc jindy spíše opovr-

by k nim nejbližší. To je například v případě Boh-

hované „vrahy zvířátek” – české myslivce. Ti by

nic podle našich informací Myslivecké sdružení

rádi pomohli, ale nejde to, opravdu nemohou.

Zdiby – Klecany, což je ale už zase okres Praha

Některé telefonáty a e-maily z poslední doby nás

– východ, kde příslušné úředníky problém obča-

tak přiměly, abychom vysvětlili, proč nemůžeme

nů „osmičky” zase až tak nepálí. Trochu bezvý-

pomoci. Mimochodem, klasickým případem před-

chodná situace, že? Myslivci z Prahy 8, jakkoli

stav o fungování myslivosti a lovu byl telefonát
jedné starší paní, která nám nabízela klíče od

chápou problémy svých sousedů, s tím mohou
Stavy divočáků v zemi narůstají

těžko pohnout.

myslivosti, což je v našem případě Odbor ochra-

k odboru životního prostředí Magistrátu hlavního

své chatičky, abychom si tam na divoká prasata,
která jí zničila zahrádku, počkali a ulovili si je.
U

poničených

prostor

se

vesměs

A tak můžeme jen doporučit iniciativu směrem

jedná

ny prostředí, oddělení státní správy lesů, mys-

města Prahy, kterou rádi podpoříme. Třeba se

o nehonební pozemky, kde je lov zakázán. Povo-

livosti, rybářství a veterinární péče Magistrátu

úřady rozhoupou dříve, než divočáci přeryjí park

lit ho může – ze závažných důvodů a na žádost

hlavního města Prahy.

před Libeňským zámkem nebo Valdštejnskou

vlastníka nebo nájemce těchto pozemků, nikoliv

Při první invazi černé zvěře do Bohnic a dal-

myslivců – pouze příslušný orgán státní správy

ších míst v Praze 8 jsme se, podporování peticí

zahradu pod Pražským hradem.
Jaroslav Šprongl, předseda OMS Praha 8

Bioodpad kompostujte či odvezte do sběrného dvora
Nejen pro zahrádkáře přiná-

tináčů, dřevních štěpků z větví

ší končící vegetační období čas-

stromů či keřů, spadaného ovoce,

to otázku, jak zlikvidovat „zele-

zbytků ovoce a zeleniny, čajových

ný” odpad. Mezi řešení rozhodně

sáčků a kávové sedliny, skořápek

nepatří jeho pálení, což zakazuje

od vajec a podobně. Systém pro-

obecně závazná vyhláška hlavní-

vzdušnění

ho města. Bioodpad by se tak měl

tí, aby v nádobách nedocházelo

kompostovat, nebo je ho možné

k hnilobným procesům odkláda-

odvézt do nejbližšího sběrného

ných surovin, což dosavadní zku-

dvora. V případě občanů Prahy 8

šenosti jenom potvrzují, že se

je to do Voctářovy ulice v Libni.

z nádoby neline žádný zápach.

Pražský magistrát nabízí službu

kompostejnerů

Kompostejnery

jsou

zajis-

obsluho-

sběru a svozu odpadu ze zahrad,

vány společností Pražské služby,

údržby zeleně a z domácností. Za

v pravidelné četnosti jedenkrát za

více než dva roky se tímto způso-

14 dní.

bem vytřídilo více než 2400 tun

Svoz bioodpadu probíhá speci-

bioodpadu.
„Pražané

ální technikou pouze ve vegetačdnes

mohou

kom-

postovat na svých pozemcích nebo

Odvoz „zeleného” odpadu si občané mohou dojednat. Nebo mají možnost
ho sami umístit do sběrného dvora

si objednat u Pražských služeb
takzvaný

kompostejner,

ním období, to je od 1. dubna do
30. listopadu. Zájemci si mohou
uzavřít smlouvu elektronicky vypl-

hnědou

řekl městský radní Petr Štěpánek.

popelnici na bioodpad. Materiál se

Pro shromažďování výše uve-

120 nebo 240 litrů. Ty jsou urče-

něním formuláře na adrese www.

ny

shromažďová-

psas.cz/bio, nebo při osobní náv-

výhradně

ke

zpracovává v kompostárnách a je

dených

služby

ní například listí, trávy, plevele,

štěvě kteréhokoliv zákaznického

následně využíván v zemědělství,”

nabízejí kompostejnery o obsahu

zbytků rostlin, čisté zeminy z kvě-

centra Pražských služeb.

odpadů

Pražské

-vk-
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

LISTOPAD–PROSINEC 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
22. 12.
Kollárova
(mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
24. 11., 29. 12.
Pobřežní – U Nádražní lávky
1. 12.
Pernerova – Šaldova
8. 12.
Pobřežní – Thámova
15. 12.
Petra Slezáka – Urxova
22. 12.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
22. 12.
U Slovanky – Dolejškova
18. 11., 30. 12.
Štěpničná (parkoviště)
25. 11.
Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
2. 12.
Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
9. 12.

Uzavřená
25. 11.
Trojská - Nad Trojou
10. 12.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
17. 12.
Písečná – Na Šutce
19. 11., 31. 12.
Na Přesypu - Pod Přesypem
26. 11.
Třeboradická - Košťálkova
3. 12.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
1. 12.
Stejskalova - U Rokytky
8. 12.
Pekařova - Jestřebická
15. 12.
Valčíkova - Na Truhlářce
22. 12.
Velká Skála - K Haltýři
24. 11., 29. 12.
Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
9. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
16. 12.

Havlínova – Pohnertova
10. 12.

Modřínová - Javorová
16. 12.

U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
1. 12.

Libišská (parkoviště)
17. 12.

Batličkova
16. 12.

Kubíkova – (u DD)
18. 11., 30. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
19. 11., 31. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
18. 11., 30. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
8. 12.

Havránkova – Šimůnkova
25. 11.

Gdaňská - Toruňská
26. 11.

Braunerova – Konšelská
25. 11.

Nekvasilova
(parkoviště za TJ)
15. 12.

Šimůnkova (slepý konec)
2. 12.

Hnězdenská - Olštýnská
3. 12.

V Zámcích (u domu 51/64)
2. 12.

Janečkova
9. 12.

Mazurská (u trafostanice)
26. 11.

Hlaváčova
(parkoviště)
2. 12.

Řešovská - Zelenohorská
3. 12.

Burešova
9. 12.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
10. 12.

Kurkova (parkoviště)
16. 12.

V Nových Bohnicích - Bohnická
17. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
18. 11., 30. 12.

Dolákova – Hackerova - Kusého
19. 11., 31. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
25. 11.

K Mlýnu – Drahaňská
10. 12.

Na Pecích – Chaberská
2. 12.

Mlazická
17. 12.

Služská – Přemyšlenská
9. 12.

Fořtova – Do Údolí
19. 11., 31. 12.

Lindavská
19. 11., 31. 12.

V Mezihoří (U Plynojemu)
16. 12.

Korycanská – K Ládví
26. 11.

U Pekařky
26. 11.

Na Pěšinách - Pod Statky
18. 11., 30. 12.

Petra Bezruče - U Pískovny
3. 12.

Chaberská – Líbeznická
3. 12.

Pernerova – Sovova
24. 11., 29. 10.

Pivovarnická
(proti domu č. 15)
24. 11., 29. 10.
Na Vartě
1. 12.
Kašparovo náměstí
8. 12.
Pod Labuťkou – Prosecká
15. 12.
Kandertova - Lindnerova
22. 12.
Nad Rokoskou - Kubišova
24. 11., 29. 10.
Na Truhlářce (parkoviště)
1. 12.
Gabčíkova
(mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
8. 12.
Ke Stírce - Na Stírce
15. 12.

Nad Rokoskou - U Hercovky
25. 11., 30. 12.
Nad Popelářkou
2. 12.
Křivenická - Čimická
9. 12.
Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
18. 11., 16. 12.
Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
10. 12.
Drahorádova
17. 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, 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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Bezpečnost

zjištěna přítomnost amfetaminů a methamfetaminů. Muž byl v obou

ZÁPISNÍK POLICISTY

případech na místě zadržen pro podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky a byly vůči němu činěny úkony
ve zkráceném přípravném řízení. O vině a trestu za jeho vášeň řídit
motorová vozidla pod vlivem těchto látek rozhodne příslušný soud.

Napadl ženu ledvinkou
V ulici V Zahradách 36letý muž slovně a následně fyzicky napadl

Munice ležela u Vltavy

62letou ženu, a to tak, že ji udeřil dvakrát do pravé ruky a levého

V polovině října dopoledne byl policii nahlášen nález munice. Ta

ramene svou takzvanou ledvinkou, čímž jí způsobil zranění, které si

se nacházela na břehu Vltavy v ulici Povltavská. Jednalo se o zhruba

vyžádalo lékařské ošetření. Z místa činu pak utekl. Muž byl hlídkou

800 kusů zčásti zrezivělých brokových nábojů. Munici k odbornému

libeňských policistů po zhruba hodině zajištěn. Své jednání tak bude

zničení si převzali na místo přivolaní pyrotechnici.

muset vysvětlovat v rámci přestupkového řízení.

Kopal do dveří, pak napadl policistu
Hlídka Místního oddělení policie v Bohnicích zasahovala v nočních
hodinách v ulici Cafourkova, kde 24letý muž rušil noční klid a veřejný
pořádek kopáním do dveří domu. Výtržník zakročující hlídku častoval vulgárními a hrubými výrazy a následně fyzicky napadl jednoho člena hlídky, kterého oběma rukama sevřenými v pěst udeřil do
oblasti pravé tváře a poté jej uchopil pod krkem za uniformu a povalil
jej na zem. Policistovi tak způsobil lehký otok pravé tváře s několika povrchovými zraněními. Muž podezřelý z trestného činu útoku na
veřejného činitele byl předán službě kriminální policie a vyšetřování
k zahájení trestního stíhání.

Kradl se šroubovákem, neúspěšně
Další hlídka policie v ulici Štětínská zadržela rovněž v nočních hodinách 29letého muže, který se pokusil za použití šroubováku překonat

Za volant s amfetaminem

zámek pravých předních dveří osobního motorového vozidla Škoda

Užití amfetaminů bylo zjištěno i u 38leté ženy, která byla hlídkou

Fabia v úmyslu odcizit autorádio. Krádež zmařil včasný zákrok policie.

policie kontrolována krátce po půlnoci v ulici Vosmíkových při řízení

Muž se tohoto činu dopustil, ačkoliv byl za takový skutek v posledních

vozidla Škoda Felicie. I v tomto případě byly zahájeny úkony trestního

třech letech odsouzen. I on skončil v rukou služby kriminální policie

řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem

a vyšetřování, která zahájila jeho trestní stíhání.

návykové látky.

Bez drog by asi řídit nemohl

Tři promile? Žádný problém

Bez omamných a psychotropních látek zřejmě nemůže být 30letý

V ulici Zhořelecká ve směru k ulici Feřtekova hlídka policie kon-

muž, který byl začátkem října v poledne v ulici Červená Báň kontro-

trolovala dvě hodiny po půlnoci vozidlo Mercedes-Benz, které řídil

lován hlídkou policie při řízení vozidla Škoda Favorit a o několik dní

33letý muž. Provedenou orientační dechovou zkouškou byla zjištěna

později v ulici Zenklova kontrolován při řízení Mazdy 626. Provede-

hodnota 2,65 promile alkoholu v dechu. Případ byl zpracován ve zkrá-

nou orientační zkouškou na přítomnost omamných a psychotropních

ceném přípravném řízení a následně s návrhem na podání návrhu na

látek provedenou pomocí testru DrugWipe 5+ byla v obou případech

potrestání předán státnímu zástupci.

Spravedlnost je dostihla v Libni
Zkažené odpoledne měl zřejmě 37letý muž, který se vyhýbal spravedlivému trestu. Hlídka policie muže kontrolovala v polovině října
v poledne v ulici Ludmilina. Policisté zjistili, že dotyčný je vyhlášen
v celostátním pátrání za účelem k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Po provedení všech potřebných úkonů byl muž umístěn
k dalšímu pobytu do věznice, kde si vykoná soudem uložený trest.
Stejně dopadl i 46letý, kterého hlídka kontrolovala v ulici Palmovka. I on skončil po svém putování po Praze a vyhýbání se nástupu
výkonu trestu odnětí svobody ve věznici, kde jak doufám bude přemýšlet o své nápravě.
npor. Zdeněk Pohunek
zástupce vedoucího MOP Libeň
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Bezpečnost
Vedoucí oddělení
Vladimír Fober

MÍSTNÍ ODDĚLENÍ
POLICIE ČR

se představují

V Libni se prohlubuje
spolupráce se strážníky

Foto: verpa

Policisté z libeňského místního oddělení ještě před půl rokem sídlili v nevyhovující služebně na rohu Světovy a Zenklovy ulice. Nyní
je občané najdou v nově zrekonstruovaných
prostorách o sto metrů blíž ke stanici metra
Palmovka.
Nejčastějšími kriminálními delikty Libně jsou
podle šéfa oddělení Vladimíra Fobera kapesní
krádeže a vloupání do vozidel. Těm se policisté
snaží zabraňovat preventivními i bezpečnostními akcemi v ulicích. „Další akce v ulicích přijdou. Lidé by se ale prioritně neměli domnívat,
že je někdo ochrání, když si například nechají
za zadním sedadle vozu fotoaparát či notebook. Naše práce je z velké míry o prevenci,
bohužel se jí řada občanů neřídí,” řekl Fober.
Podle něj drtivá většina případů tak vzniká tím,
že lidé zlodějům svým nezodpovědným chováním dávají příležitost.

Foto: verpa
Libeňští policisté se před několika měsíci přestěhovali blíže stanici metra Palmovka
zkušeností bude velmi užitečná,” informoval

Problémem jsou i bezdomovci. Fober se

Podobně jako policisté z Karlína začali

domnívá, že řešení v této oblasti je primárně

v Libni intenzivně spolupracovat s městský-

záležitost státu. „Můžeme je postihovat za pře-

mi strážníky. „Sjednotili jsme naše okrsky,

stupky, ale pokuty u člověka, který nic nemá,

dá se říci, že v nich slouží policista spolu se

v polovině letošního roku začala v budově

jsou k ničemu. Neplatí tu žádné sankce,” pro-

strážníkem. Každý z nich zná problematiku

úřadu osmé městské části fungovat „míst-

hlásil.

daného okrsku trochu jinak, takže výměna

nost pro styk s veřejností”. Ve středu odpo-

vedoucí.
I

ve

spolupráci

s

libeňskými

policisty

ledne se tam občané mohou strážců zákona
zeptat například na to, jak postupovat při
problémech se sousedy, nahlášení trestného činu či domácím násilí. Podle Fobera tuto
nabídku využívá stále více lidí.
V libeňském oddělení v současné době
slouží 36 policistů, z toho čtyři jsou nyní ve
školní přípravě. V budoucnu by jejich stav
měl vzrůst na jednačtyřicet. „Počty se zvyšují, určitě k tomu napomáhá i ekonomická
krize. Otázkou ale zůstává kvalita, někteří z nově příchozích vůbec nevědí, co je ve
služebním poměru čeká,” dodal Fober.

Foto: verpa
Na území Prahy 8 je již zvykem, že občany ve služebnách vítá moderní recepce

Kontakt:
Místní oddělení Policie ČR Libeň
Zenklova 17, 180 00 Praha 8
telefon: 974 858 700
e-mail: p3moplib@mvcr.cz
Územní působnost: Libeň
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Bezpečnost, pozvánky

Strážníci ukáží seniorům, jak na počítače
Jak vyzrát na moderní techniku

hraje roli i v jejich osobním životě.

pošta, ochrana počítače a osobních

„O kurz je velký zájem a seni-

a naučit se pracovat s počítačem,

„Necítí se vyřazeni ze společnosti,

údajů, autorská práva, internetové

oři nám pravidelně potvrzují, jak
moc rádi si znalosti v této oblasti

se dozví senioři na kurzu odborníků

ve které velká část komunikace

bankovnictví a skimming nebo blo-

z Městské policie hlavního města

a informací probíhá elektronicky. Je

kování škodlivého obsahu internetu

doplňují,” uvedl Kmenta s tím, že

Prahy. Chatovat s vrstevníky, orien-

pro ně velmi důležité, když rozumí

již nejsou pro seniory cizí a nepo-

kurz funguje od konce loňského

tovat se v textových a tabulkových

základním pojmům a vědí, o čem

chopitelné pojmy.

roku.

editorech, surfovat po internetu

si mladší lidé kolem nich vlastně

nebo odesílat elektronickou poš-

povídají,” zdůraznil odborný refe-

tu zvládnou senioři během deseti

rent útvaru prevence městské policie Josef Kmenta. Obsahová náplň

vyučovacích hodin.
„Kurz se snaží pomoci seniorům,

kurzu počítá s tím, že se ho účastní

aby se lépe orientovali v dnešním

lidé, kteří nemají žádné zkušenos-

světě, ke kterému už počítače

ti s prací na počítači a možná se

i internet neodmyslitelně patří. Po

ho i trochu bojí. Do této kategorie

absolvování si budou moci dopiso-

spadají právě senioři, kteří nemě-

vat se svými vnoučaty i dětmi, na-

li příležitost seznámit se s novými

jdou si třeba otvírací doby obchodů

technologiemi.

i ordinační hodiny svých lékařů,”

Úvod kurzu se proto věnuje zákla-

popsal praktickou stránku kurzu

dům výpočetní techniky a pozvolna

náměstek

primátora

přechází k samotnému uživatelské-

Rudolf Blažek, do jehož kompe-

mu ovládání operačního systému

tence bezpečnost v hlavním městě

Windows. Znalosti, které účastníci

spadá.

kurzů načerpají, doplní na závěr

pražského

Skutečnost, že se starší lidé nau-

přednáška o bezpečném chování

čí pracovat s výpočetní technikou,

v elektronickém světě. Nevyžádaná

Linka 156 znamená
pro Pražany větší bezpečí
Linka tísňového volání pražské

tě bleskově, a tak se jí podařilo zlo-

městské policie s číslem 156 se sta-

děje zastihnout ještě v bytě. Byl tak

la pevnou součástí života Pražanů.

překvapený, že se ani nesnažil zapí-

Za tři čtvrtletí roku 2009 evidovali

rat a odcizených jedenaosmdesát

v Centrálním operačním středisku

tisíc vydal. Strážníci jej pak předali

celkem 174 804 volání, při nichž

Policii České republiky,” popsal první

občané

trestných

náměstek primátora Rudolf Blažek.

činů a 31 426 přestupků. Mimo jiné

Osvětová činnost městské policie

strážníci díky telefonickému upo-

a informace od ní mají podle Blažka

zornění zadrželi 112 podezřelých ze

ještě jeden důležitý pozitivní důsle-

spáchání trestného činu.

dek: lidé lépe rozlišují, kdy je lepší

oznámili

115

Pro obyvatele hlavního města se

volat strážníky a kdy Policii ČR.

tísňová linka městské policie stala

Strážníci navíc mohou na tele-

postupně stejnou jistotou jako lin-

fonické oznámení rychle reagovat

ky záchranky nebo hasičů. „V srpnu

a často se jim daří zadržet pachatele

se například podařilo strážníkům

krátce po spáchání trestného činu.

zadržet

chtěl

Například v září strážníci zadrželi

okrást nevidomou ženu přímo v je-

nebezpečného devianta, který půl

jím bytě v domě s pečovatelskou

roku obtěžoval žačky jedné školy,

službou.

svlékal se před nimi a onanoval.

podvodníka,

který

Jedenasedmdesátiletá

paní zjistila, že se jí ztratily obálky

Jedno z děvčat zavolalo na tísňovou

s penězi a volala na tísňovou linku

linku 156 a strážníci muže nachytali

městské policie. Hlídka byla na mís-

přímo při činu.

-tk-

-teg-
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Je ta vesta skutečně neprůstřelná, ptali se žáci
Místní oddělení Libeň v rámci metody Community policing po předchozí dohodě s ředitelkou Základní školy
Bohumila Hrabala Irenou Lhotkovou uspořádalo ve třech říjnových dnech exkurzi pro žáky čtvrtých tříd. Jejím
cílem bylo ukázat dětem chod místního oddělení policie, seznámit je s prací policie, s pomůckami, prostředky
a pracovním prostředím, které strážci zákona využívají pro svoji činnost.
Výkladu se ujal vedoucí oddělení Vladimír
Fober, který exkurze s ředitelkou základní školy dohodl. Dětem byly ukázány prostory dozorčí
služby, kde dochází k příjmu a evidování oznámení. Zároveň jim byl vysvětlen způsob evidování
oznámení. Děti si se zájmem prohlížely prostory
pro umístění zadržených osob. Byly jim ukázány
kanceláře, kde probíhá zpracování spisů a zároveň byl vysvětlen způsob zpracování spisových
materiálů a fungování policie jako takové.
Žáky samozřejmě nejvíce zaujaly prostředky,
které policie pro svoji činnost využívá. Největší
nadšení vyvolaly služební pouta a další donucovací prostředky, dále pak neprůstřelná vesta,
neprůstřelná přilba, pistole a samopal. Děti měly
možnost nasadit si neprůstřelnou vestu i neprůstřelnou přilbu a pocítit tak hmotnost jednotli-

Žáky ZŠ Bohumila Hrabala exkurze na policejní služebnu velmi zaujala

vých doplňků.
Mezi nejčastější otázky patřily kolik stojí pis-

děti projevily zájem v budoucnu být policistou.

tole, samopal a neprůstřelná vesta, zda jsme

Kluci se chtěli stát psovody, naopak dívky láká

Zároveň bychom rádi rozšířili spolupráci i s další-

již na někoho stříleli, jestli neprůstřelnou vestu

jízdní policie.

mi základními školami nacházejícími se na území

nosíme stále, zda je skutečně neprůstřelná, zda

Exkurze se u dětí setkala se značným ohlasem

jsme obuškem již někoho bili a tak dále. Některé

a pokud to bude možné, chceme ve spolupráci

se Základní školou Bohumila Hrabala pokračovat.

působnosti libeňského oddělení. Další exkurze
jsou plánovány se žáky osmých tříd.

-vk-

Karlínští policisté potěšili děti z domovů
Pod patronátem Místního oddě-

se zúčastnilo 120 dětí a 30 pedago-

lení Policie České republiky Kar-

gických pracovníků z 29 dětských

lín se v polovině října uskutečnil

domovů z celé země.

v Dolních Počernicích již 10. ročník

Karlínští policisté v rámci tak-

Memoriálu Lucie Hanušové. Akce

zvané Community policing na této

K vidění byl i zásah služebních psů

Policisté dětem například ukázali, jak se snímají otisky prstů

akci prezentovali pracovní činnost

dětských domovů a ukázat, že poli-

složek Policie ČR s ukázkami jed-

cie není pouze represivní složkou,

notlivých oddělení a služeb. „Akce

jak je mnohdy poukazováno,” řekl

měla za cíl především preventivně

vedoucí karlínského oddělení Zde-

působit na děti umístěné do péče

něk Fejfar.

-tk-
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Je možné zabránit častému zneužívání
velkoobjemových kontejnerů podnikateli?
Nenadávejte na úředníky, volejte policii
Problém s odpadem přinesla především naše soudobá společnost orientovaná na spotřebu. Producent ledniček
tvoří svůj výrobek tak, aby to nebyla lednička na celý život. Jeho zájmem je přežít záruční dobu bez „nehod”,
ale pokud možno hned druhý den je pro něj ideální, když si vlastník utíká koupit novou. Peníze se točí, ekonomika se hýbe. Má to však i ono pověstné ALE. Již dnes všichni jasně vidíme, že klima se mění a binec všude
kolem nás se hromadí.
Běžný občan pak má

ho velkoobjemového kontejneru. A překvapení!

jak úředník nic nedělá, policajti jsou někde zalezlí

prostě a jednoduše pro-

Kontejner je plný pneumatik, zřejmě si nějaký

a ten kontejner nepohlídají, prostě šlendrián. A já

blém, kdy a hlavně kam

milionář bydlící v Praze 8 nechal vyměnit obutí na

jim tady ještě přece nebudu dělat udavače!

odnést svou postel, skříň,

všech svých luxusních vozech a naházel vše do

Zachovali byste se tak, kdyby někdo nakládal

křeslo. Doma není místo,

jednoho kontejneru. A najednou si vzpomínám,

svůj nepořádek na Vaši zahrádku? Nikoli. Ale pro-

staré

novému,

jak jsem šel domů. Vedle MÉHO kontejneru (je

stor v kontejneru je opravdu Váš a nápad „více

nekonečný.

opravdu tak trošku můj, protože je hrazen z obec-

strážníků nebo úředníků, ať to hlídají”, má jednu

Tak šup s bordýlkem za barák, vlastně ne, to je

ních prostředků, které městská část vyčlenila na

chybičku. Strážníky nebo úředníky musíme nejen

neslušné. Vlastně je to hulvátské vůči všem lidem,

svoz odpadu od občanů, tedy i na můj odpad)

někde získat, ale musíte je hlavně PLATIT!

kteří žijí na stejném místě. Pokud jsem tedy ale-

jsem viděl firemní dodávku s nápisem pneuser-

Je to podobné jako s devastováním dětských

spoň natolik rozumný, abych si uvědomil, že můj

vis, ale co mě nepálí, tak to nehasím! A tak tady

hřišť, zakládáním černých skládek nebo lámáním

„odpad” nepatří mezi ostatní, mám několik mož-

tak stojím s kamarádem a přemýšlím, co udělat.

stromů. Radnice může teprve s jistým zpožděním

ností. Naložím křeslo do svého vozu a odvezu na

Budu jako ONI a hodím křeslo někam bokem?

závady zjišťovat a posléze opravovat. Ten, kdo ničí

ustupuje

sklep

není

některý ze sběrných dvorů, které provozuje měs-

Taková situace, jakou jsem popsal, je bohužel

nebo zneužívá naše společné prostředky a úsilí,

to. Nebo mohu využít velkoobjemový kontejner,

běžná. Z firemních aut se plní prostor pro odpad,

musí vědět, že nebezpečí odhalení je velké, a o to

jejž pro mě radnice Prahy 8 přistavuje v několika

který je určen občanům Prahy 8, a nikdo nevytočí

se musíme zasloužit všichni. Nebýt lhostejní ke

lokalitách na území Prahy 8.

například linku 156, aby tam čin oznámil a policie

svému okolí a nestydět se upozornit. Stydět se

Volám kamarádovi, poklábosíme a během toho

vše zajistila, zadokumentovala a případně pokutou

má ten, kdo dělá nepravosti!

cestuje křeslo pomocí našich svalů do nedaleké-

na místě vyřešila. Raději si pak každý zanadává,

Josef Nosek, starosta MČ Praha 8 za ODS

Informovanost lidí o odpadech není dostatečná
Kam s ním? Nerudovský úvod mého příspěvku k problematice kontejnerů na velkoobjemový odpad je asi nejčastější otázkou, která občana napadne, když potřebuje odložit starý opotřebovaný nábytek či jiná větší zařízení
domácnosti (nikoliv elektrospotřebiče, ty patří do sběrného dvora), která se nevejdou do běžných kontejnerů.
Proč je malé povědomí

dat do jakých sběrných zařízení. Co patří do běž-

písemné dohody s touto obcí. Řešením je tedy

veřejnosti o možnostech

ných kontejnerů, co do velkokapacitních kontej-

přísné odhalování a následné trestání podnika-

využití

velkokapacitních

nerů, co do sběrných dvorů atd. Jaké výrobky je

telů, kteří zneužívají systém sběru komunálního

kontejnerů? Proč tudíž kon-

povinen odkupovat prodejce, jaký odpad spadá

odpadu ve velkokapacitních kontejnerech, který

čí řada vybavení domác-

do kategorie nebezpečný a jak s ním nakládat.

je určen výhradně fyzickým osobám občanům

nosti úplně jinde, než by

Co tedy zásadně chybí, je lepší informovanost

nepodnikatelům, tedy obyvatelům naší městské

měla? Proč jen málo obča-

občanů o nakládání s komunálním odpadem a to

části.

nů ví, jaký odpad patří do

nejen s odpadem, který patří do velkokapacit-

velkokapacitních kontejnerů, jaký do sběrných

ních kontejnerů. Propagační akce v tomto smě-

mální

dvorů? Proč v tak velké míře využívají velko-

ru by měla Městská část Praha 8 provádět ve

bylo by vhodné shromáždit stanoviska občanů

kapacitní kontejnery protizákonně podnikatelé

vlastním zájmu opakovaně a názorně. Jistě by to

a jejich zkušenosti. Větší množství velkokapacit-

a jak tomu čelit? Je velkokapacitních kontejnerů

vedlo k menšímu množství odpadků na místech,

ních kontejnerů a jejich další umístění, případ-

dostatek a jsou po dostatečnou dobu k dispozici

kam odpad nepatří, tudíž ke snížení znečištění

ně optimálnější výběr místa umístění, by jistě

občanům Prahy 8? To jsou jen základní otázky,

naší městské části.

zlepšilo stav nakládání s komunálními odpady.

na něž by si mělo vedení Městské části Praha 8
a příslušní úředníci odpovědět.

Pokud jde o množství, častost výskytu a optiumístění

velkokapacitních

kontejnerů,

Pokud jde o zneužívání velkokapacitních kon-

I zde může být problémem malá informovanost

tejnerů podnikateli, je řešení nasnadě. Ve smys-

veřejnosti o místech a době umístění nejbližší-

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. není zrovna

lu paragrafu 66, odstavce 1 zákona o odpadech

ho velkokapacitního kontejneru. Informace pro

jednoduché čtení a občan by si jistě zasloužil od

uloží obecní úřad pokutu do výše 300 tisíc

občany s využitím pouze časopisu Osmička jistě

městské části jednoduchou informační brožuru,

korun podnikateli, který využívá systém naklá-

nejsou dostatečné

jaké typy komunálního odpadu je nutno odklá-

dání s komunálním odpadem zavedený obcí bez

Tomáš Novotný, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD
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Zelení: Nejprve po dobrém, pak s pokutou
Neřeknu nic nového, když prohlásím, že řada podnikatelů zneužívá odpadový systém našeho města. S tímto problémem se jistě setkala většina občanů Prahy 8. Jdete vyhodit vytříděný papír do modrého kontejneru a najdete
jej schovaný pod hromadou krabic od ovoce a zeleniny. Připravujete své odpady pro odložení ve velkoobjemovém
kontejneru a nakonec zjistíte, že je již plný odpadu, který zjevně nevzniknul v domácnosti.
bude

pro obec nejjednodušší a nejlevnější. Pokud

v takové chvíli automatic-

k dohodě nedojde, měl by nastoupit úřad a pro-

o odpadech umožňuje obci udělit pokutu

ky nadávat na neschop-

blematiku regulovat pomocí zákonů a z nich

v řádech statisíců, další orgány mají pravo-

nost úřadů a svozových

vyplývajících sankcí podle tohoto scénáře:

Většina

z

nás

činnost úředníků naší městské části. Zákon

moc rozdávat milionové sankce. Jistě by sta-

firem. Pravdou však je, že

1. Přestože platí zásada, že neznalost zákona

čilo několik exemplárních případů, aby se mezi

zákon v takovém případě

neomlouvá, represe by měla přijít až po důsled-

nepoctivými podnikateli rozšířila zpráva, že

porušují

podnikatelé,

né osvětě. Málokterý podnikatel například ví,

časem dojde i na ně.

kteří se uvedeným způso-

že elektrických spotřebičů se může bezplatně

3. Následovat by měl dohled úředníků

zbavit v místech zpětného odběru – tj. mimo

a městských strážníků nad tím, kdo a čím

ti

bem vyrovnávají se svými povinnostmi.
Barevné popelnice a velkoobjemové kontejne-

jiné ve sběrných dvorech. Vzhledem k tomu, že

plní velkoobjemové kontejnery. Svou roli by

ry jsou určené pro odpad, jehož původcem jsou

řada trhovců a majitelů restaurací není českého

zde mohl sehrát i kamerový systém Bezpečná

nepodnikající občané Prahy. Podnikající osoby

původu, tištěné informace by měly být k dis-

Osmička. A pokud by se ozval názor, že městští

musí mít podepsanou smlouvu o likvidaci odpadů

pozici i v čínštině, vietnamštině a dalších jazy-

policisté jsou potřeba jinde než u kontejnerů?

s firmou, která má pro takovou činnost povolení.

cích. Nemělo by se jednat o výhružný dopis, ale

Pak bych se ptal, kdo určuje priority pro poli-

Svoz a likvidace odpadů je však drahá a někteří

o praktický návod, jak své podnikání dostat do

cii, která je placena z našich daní? A v čem je

živnostníci šetří na úkor občanů Prahy 8.

souladu se zákony. Také samotné kontejnery by

zneužívání kontejnerů menší problém než tře-

měly být označeny tak, aby i cizinci jasně chá-

ba nesprávné parkování nebo neuklizená hro-

pali, kdo tyto nádoby může využívat.

mádka po psovi?

Běžně nejsem příznivcem přehnané represe.
Na prvním místě by vždy měl být pokus úředníků a samosprávy o dohodu s podnikateli o auto-

2. Pokud po osvětě nenastane změna k lep-

Petr Vilgus,

regulaci. Tento systém má jedno velké plus – je

šímu, pak musí nastoupit důsledná kontrolní

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Ať podnikatel doloží, jak odpad zlikvidoval
Dlouhá léta Městskou část Praha 8 v jejích různých částech, „trápila” problematika vytváření černých skládek
různého odpadu nejen ze zahrádek, ale i z domácností, který není možno likvidovat přes „popelnice”. Řešení problému vytváření černých skládek vyřešila Městská část Praha 8 zavedením systému pravidelného přistavování
velkoobjemových kontejnerů na vytypovaná stanoviště po celém jejím správním obvodu.
byl

odpadu, jako jsou uvedené ledničky, televizory,

obvodu Prahy 8 jsou přistavovány kontejne-

z větší části zlikvidován

Tímto

opatřením

počítače, autobaterie, nádoby od barev, chemi-

ry na tříděný odpad z domácností. Bohužel

vznik

skládek

kálií a další nebezpečný odpad, v provozu ve

na některých stanovištích se u těchto kon-

na obvodě. O termínech

Voctářově ulici sběrný dvůr, kde je možno tento

tejnerů na tříděný odpad objevuje pravidelně

přistavování

odpad bezplatně odevzdat.

komunální odpad z domácností, který patří do

černých

velkoobjena

Pro omezení používání likvidace odpadů

jednotlivá stanoviště jsou

z podnikání přes obecní kontejnery by bylo

domy nemají pravděpodobně popelnice. Pod-

občané informováni v časopise Osmička a pra-

žádoucí, aby příslušný odbor Úřadu Městské

le zákona je každý vlastník nemovitostí, kde

videlně je podle své potřeby plně využívají pro

části Prahy 8 vyžadoval od podnikatelů pravi-

vzniká komunální odpad, plátcem poplatku za

likvidaci odpadu.

delné předkládání potvrzení, jakým způsobem

komunální odpad. Doporučuji proto zkontrolo-

likvidovali odpad z podnikání.

vat, zda každá nemovitost na našem obvodě

mových

kontejnerů

Na využívání velkoobjemových kontejnerů se

popelnic. To svědčí o tom, že některé rodinné

však „přiživují” i někteří podnikatelé, kteří svůj

Pro zamezení ukládání nebezpečného odpadu

odpad z podnikání takto likvidují. Tak například

občany do velkoobjemových kontejnerů dopo-

lze nalézt v kontejneru rozbité umělohmot-

ručuji jednak v časopisu Osmička, jako součást

né nárazníky aut, sedačky z aut, pneumatiky,

uváděných termínů přistavování kontejnerů na

umístěny i kontejnery na sběr vyřazeného

rozbitá autoskla a další odpady z podnikání.

jednotlivá stanoviště, uvádět vždy poučení,

oblečení, které je ještě možno využít pro chari-

Bohužel občané ukládají do velkoobjemových

jaký odpad nepatří do velkoobjemových kontej-

tativní činnost. Tato možnost odložit k dalšímu

kontejnerů i nebezpečný odpad – vyřazené led-

nerů a jakým způsobem je tento odpad nutno

využití vyřazené oblečení je kladně občany při-

ničky, televizory, ale i třeba osinkocementové

likvidovat. Na velkoobjemové kontejnery dopo-

jímána a měla by se stát trvalou součástí systé-

krytiny obsahující azbest. Ty ale do těchto kon-

ručuji umístit upozornění, jaký druh odpadů

mu likvidace odpadů na Praze 8.

tejnerů rozhodně nepatří! Proto máme v Pra-

nesmí občané do kontejnerů ukládat.

ze 8 k dispozici na likvidaci „nebezpečného”

Ještě jedna poznámka. Řadu let již po celém

platí za komunální odpad a má tedy k dispozici
popelnici.
V

některých částech našeho obvodu jsou

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

Program CAP–listopad 2009
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní Svobodová)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
a pokročilí, s pí. Paulusovou
12 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na výše uvedeném tel. č.
ÚTERÝ
9 – 10 Anglický jazyk konverzační metodou
„falešní začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Anglický jazyk konverzační metodou „pokročilí”
(s p. Ing. Vondráčkem)
11 – 12 Anglický jazyk konverzační metodou „úplní
začátečníci” (s p. Ing. Vondráčkem)
10 – 15 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
STŘEDA
9 – 14 Přístup na internet
9 – 10 Trénink paměti I. (s ergoterapeutkou,
pí. Bc. Novotná)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví+taneční
zahřátí uzpůsobené možnostem seniorů (prvky
z taoismu,jógy, 7 tibeťanů) (vede Ing. Kovařínská)
10 – 11 Trénink paměti II. (s ergoterapeutkou, pí. Bc. Novotná)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
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 – 16 Školička PC a internetu – pro začátečníky
a mírně pokročilí (s pí.RNDr. Tomkovou)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (pí. Bc. Novotná)
ČTVRTEK
8 – 12 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
a pokročilí (s p. Ing. Mrkvičkou)

paměť

poradny

kluby

12 – 14

Školička PC a internetu – mírně pokročilí
a pokročilí (s pí. Vávrovou)
13.30 – 15 Literární kroužek s panem Kyznarem,
každý lichý týden
15 – 17 Školička PC a internetu – začátečníci a mírně
pokročilí (s paní Smitkovou)
15.30 – 18 Podvečerní tvořivé dýchánky při čaji
a hudbě se slečnou Fialovou
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní
Svobodová)
9 – 13 Přístup na internet
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
Na školičky PC, jazyky a středeční posilování paměti
s paní Novotnou je nutné se předem objednat. Ostatní
aktivity jsou volně přístupné.

Centrum aktivizačních programů (CAP)
OÚSS Praha 8, Burešova 1151/12, 1. patro

VÁS ZVE

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 11. od 9. 00 – 15. 00
Představíme Vám činnost našeho centra,
program nabízených aktivit, ukázky výrobků a fotografie z proběhlých akcí. Vaše dotazy rádi zodpovědí
pracovníci CAP.
Součásti dne otevřených dveří je zahájení
výstavy obrazů pana Šimonovského,
která potrvá do 30. listopadu.
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Speciální nabídka

Burza seniorů - LISTOPAD 2009

12. 11. od 14.00 – Beseda s Páterem Brtníkem–Zamyšlení

19. 11. ČTVRTEK
Výstava
Království železnic. Úžasný malý svět modelů železnice
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Dvořákové. Vstupné 90 Kč. Nutno předem
přihlásit do 13. 11. 2009 na tel.: 286 88 36 76.

nad vzpomínkou na naše zemřelé
13. 11. od 18. 00 – Společná akce klientů CAP - Pozvánka
do ZUŠ Taussigova na akci plnou muziky, fotek a vzpomínání
– Večer s Osminkou, akce je pořádaná DLM Osminka a ZUŠ
Taussigova, na místě bude přítomna i paní místostarostka Ludková, která pro Vás lístky zajistila – rezervace u pí. Tatouškové
osobně nebo na tel. 283 881 848
19. 11. od 13.00 – přednáška o ekologii, na téma”Kam
kráčíš odpade?” – dozvíte se mnoho zajímavého – jak správně třídit odpad, jak se odpady dále zpracovávají a využívají, tipy
jak ušetřit peníze za odvoz domácího odpadu, trendy v odpadovém hospodářství a připravované změny v Praze, aj.

24. 11. ÚTERÝ
Výtvarná dílna. 13.00 – 16.00 HOD. Adventní věnce,
Vánoční výzdoba. Pomůcky: 4 svíčky, 4 plechovky od limo
či piva, květy či větvičky ke zdobení, mašle. Pod vedením
Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.
25. 11. STŘEDA
Přednáška. Vliv dechového cvičení na organismus
Jaromíra Lískovcová, fyzioterapeutka. Ve 13.00 hod., Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.

Burešova 1151/12 v přízemí

PETANQUE A STOLNÍ HRY
Pondělky: 16. 11., 23. 11. a 30. 11. Sraz ve 13.55 před
hernou. (ve 14.00 již začíná hra). Herna Ládví.

19. 11. Den otevřených dveří 9.00 – 15.00 viz leták

Připravujeme na prosinec 2009:

- přednáší MUDr. Hynek Jebavý, akce proběhne v klubu seniorů

24. 11. od 13.00 – Tvorba adventních věnců, s paní Vávrovou
26. 11. od 10.00 – Český ráj a Kokořínsko – přednáška
z cyklu Člověk, krajina a příroda, vede RnDr. Štulc, přednáška
s videoprojekcí
30. 11. od 13. 00 – Mikuláš z korálků, vede pí. Urbanová,
materiál zajištěn

Připravujeme na PROSINEC
3. 12. od 9.30 – Vánoční patchworkové drobnosti – skvělý
vánoční dárek, pí. Kyselová, materiál zajištěn
8. 12. ve 13.30 hodin Tvořivá dílna s místostarostkou
Ludkovou – „špachtličkové košíčky na drobné dárky“

1. 12. ÚTERÝ
Výtvarná dílna. 13.00 – 16.00 hod. Tradiční Mikulášské
pečení perníků. Pomůcky: zástěra, váleček, vykrajovátka, nůž,
manikúra. Pod vedením Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.
7. 12. PONDĚLÍ
Přednáška. Putování Norskem se psem. Promítání fotografií. Vypráví Lucie Forštová. Ve 13.00 hod. Gerontologické
centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.
8. 12. ÚTERÝ
Výtvarná dílna. 13.00 – 16.00 hod. Slaměné staročeské
ozdoby. Pomůcky: jehla, nitě, korálky. Pod vedením Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.
Kontakt: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8,
tel.: 286 88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 725 00 84 07, paní
Hubená, tel.: 737 35 39 42, spojení: BUS 136, st. Šimůnkova.

10. 12. od 14. 00 Beseda s Páterem Brtníkem – O adventu
a vánoční době
17. 12. 9 – 14.00 Vánoční setkání - čekají Vás předvánoční

Sokol Kobylisy Vás zve na soutěž
RYCHLÝ ŠPLHOUN 2009

dílničky, kde si můžete vytvořit vánoční předměty, které udělají

Soutěž ve šplhu a šplhounské štafetě

radost Vám nebo Vašim blízkým, drobné pohoštění a sváteč-

Kdy: 12. prosince 2009

ní nálada, akce proběhne v klubu seniorů, Burešova 1151/12,

Místo: Sokol Kobylisy, Uškolské zahrady 9, Praha 8

v přízemí, těšíme se na Vás
21. 12. od 13. 00 Zpívání koled s paní Beranovou, s hudebním doprovodem (casio, nebo harmonikou)

Gerontologické centrum, Praha 8
přijme do svého kolektivu

vyučenou kuchařku s praxí
do směnného provozu
Nástup možný ihned.

Bližší informace pí. Kubištová
na telefonu 602 380 071 nebo 286 883 676
www. gerontocentrum.cz

Doprava: metro C Kobylisy, tramvaj 10, 14, 17, 24, 25, autobus
177, 183, pěšky od zastávky Kobylisy směr Ďáblice, cca po 80m ulicí
Náhornl doprava, dále vlevo nebo vpravo obejít oplocené školy až
k sokolovně.
Pro koho: pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí po
seniory
Kolik se šplhá:

2 - 5 metrů (dle věku) na čas

V čem se soutěží: jednotlivci dle kategorií + šplhounská štafeta
Mimo soutěž:

ručkování na žebříku

Zápis:

od 8:45

Starty:
9.15
9.30
10.00
10.30
10.45
11.00
11.15

předškoláci mladší
předškoláci starší
mladší žactvo
mladší žactvo
starší žactvo
dorostenci(ky), muži, ženy
štafety

Startovné: 20 Kč za startujícího
Odkaz: www.sokolkobylisy.cz
Přihlášky: Miluše Malinová - 284682302, 732939093
E-mail: milumali@seznam.cz
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Cirkus potěšil děti z nemocnice Bulovka
Cirkus Paciento přinesl úsměv

mohly vyzkoušet zábavné a jedno-

Myšlenkou tohoto programu je

dětem ortopedického oddělení ve

duché věci, jako je například žon-

vzbudit zájem o cirkusové umění,

Fakultní

Bulovce

glování, točení talířů a kouzla. Co

kouzelnické triky a tím zároveň

(FNB) za podpory projektu Úsměv

nemocnici

Na

nového se děti naučily, předvedly

budit zájem o život. To pomáhá

pro život. Cirkus Paciento je pra-

pak v závěrečném představení, již

v uzdravení. „Ve FNB se snažíme

videlný program Zdravotního klau-

převlečené do kostýmů jako sku-

dětem pobyt v nemocnici co nej-

na. Třídenní program proběhl ve

teční klauni. Poslední den program

více zpříjemnit a takové projekty

FNB od 13. října do 15. října na

vyvrcholil klauniádou, kde hlav-

vítáme a podporujeme.” uvedla

dětské ortopedii za finanční pod-

ními účinkujícími byly především

Petra Pipková z FNB.

pory společnosti B. Braun, která je

nemocné děti.

zakladatelem charitativního projektu Úsměv pro život.

Úsměv pro život je charitativní projekt společnosti B. Braun,

Programu Cirkus Paciento se
zúčastnily

i

herecké

jehož cílem je především podpo-

osobnosti

První dva dny nacvičovali klauni

z filmu 2Bobule Jana Pidrmanová,

spolu s dětmi různé triky. Všichni

Jan Antonín Duchoslav, Alice Šni-

nější z nich poskytly k charitativní

pacientů, a tím přinést úsměvy

ještě bez kostýmů se učili klaun-

rychová. Děti v průběhu dvou dnů

dražbě a výtěžek půjde na konto

a radost do neveselého prostředí

ské dovednosti a legrácky. Děti si

malovaly na maňásky. Nejkrás-

Zdravotního klauna.

nemocnic.

rovat projekty zlepšující pohodu

-jf-

Výlet do Ostré se vydařil

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu… A nejenom že nezmokli, ale počasí nám opravdu
přálo, sluníčko hřálo, nebe bez mráčků…
Plný autobus klientů Centra aktivizačních

každý návštěvník si mohl najít to „své” mís-

programů a našich dobrovolníků vyjel přesně

tečko k milému odpočinku. Vedle zahrady

v 9.00 hodin od DPS Burešova do historické

bylinné pokračovalo arboretum. Návštěvníci

vesničky řemesel a bylinné zahrady Botanicus

mohli zhlédnout hudební, šermířské i žonglér-

v Ostré u Lysé nad Labem, kde se zároveň

ské představení v zahradách.

konal festival sklizně, který uzavíral letošní

Po poledni jsme opět nasedli do autobusu

sezónu vesničky. K vidění bylo mnoho, vesnič-

a vyjeli vstříc novým zážitkům a vědomostem

ka je vystavěná v duchu středověkého života.

do muzea v zámku Benátky nad Jizerou. Muze-

Všude bylo plno lidí, kteří zvědavě nahlíželi do

em nás provedla milá paní průvodkyně s při-

stánků nabízejících středověké „mlsky” i růz-

praveným interaktivním výkladem. Kdo měl

né dobové „tovary”. K vidění byly výrobky od

zájem, navštívil i druhé muzeum, muzeum hra-

provazníka, kováře, pekaře i jiných. Platit se

ček, které je také v areálu benáteckého zámku.

dalo pouze dukáty, které bylo možné obdržet

Jiní si po náročném dni odpočinuli v zámeckém

v tamější „směnárně”. Kdo si chtěl odpoči-

parku nebo cukrárně na náměstí.

nout od ruchu středověku, byla mu k dispo-

Po páté hodině jsme všichni plni pěkných

zici rozlehlá krásná zahrada. Je rozdělená

dojmů dorazili zpět před DPS Burešova a roz-

na část zeleninovou, květinovou a bylinnou,

loučili se.

Výletníci z CAP
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
„TERAPIE AFÁZIE”
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin srdečně
zve všechny zájemce na přednášku „Terapie afázie”. Narušená komunikační schopnost - afázie je jedním z nejtěžších postižení, která mohou
člověka potkat. Osoba s narušenou komunikační schopností trpí především společenskou izolovaností. V přednášce se seznámíme nejen s typy
afázií a možnostmi a druhy jejich terapie, ale i se zásadami a způsoby
komunikace s afatickými osobami, aneb jak zbořit zdi společenské izolace
našich blízkých. Chcete-li se dozvědět více, jste srdečně zváni.
Přednáší: Mgr. Iva Šemberová
Termín konání přednášky: 23. 11. 2009 od 17:00 hodin
Kde: Křižíkova 56/75, 186 00 Praha 8 (3 min.od metra Křižíkova)
Účast je bezplatná
Registrujte se prosím do 20. 11. 2009 na tel.č. 773 540 589 nebo
na emailu: cerebrum@cerebrum2007.cz
Více informací naleznete na www.cerebrum2007.cz

KLUB V. KOLONA
Otevřeno:
Adresa:

po - pá 13:00 - 21:00 hod., so - ne 13:00 - 18:00 hod.
areál PL Bohnice v Divadle za plotem, Praha 8, bus číslo
200 ze stanice metra Kobylisy na zastávku Odra

Program listopad 2009
Začátky koncertů v 19:00 hod. Vstup volný.
12. čt

Palé Blue Sommething - Největší rockové pecky v akustickém podání.
www.palebluesommething.wz.cz

19. čt

Tragická kapela - Tragický punk s veselým koncem a tragickými texty.
Kompletně tragický večer.

26. čt

Sraz písničkářů I. liga - Emozpěv, Melankolik, E. Wolter. Akustic stars
guitar night.

Botanická zahrada hl. m. Prahy,
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja,
www.botanicka.cz
VÝSTAVA KOŘENÍ A BYLINEK
do 29. 11. / úterý – neděle 9 – 16 h
výstavní sál na venkovních
expozicích Areál JIH
skleník Fata Morgana
Přijďte
nasát
atmosféru
starých
dobrých časů a potěšit se věcmi, které
určitě mnozí znáte ze svého dětství! Ve
výstavním sále se seznámíte s nejčastěji
užívaným kořením a bylinkami, které
používaly v kuchyni naše babičky.
Výstava je doplněna dobovým nádobím
a kuchyňskými potřebami. Tropický
skleník Fata Morgana je věnován
koření poněkud exotičtějšímu: jsou
zde představeny živé rostliny zázvorů
ze sbírek botanické zahrady a koření
pocházející z tropů a subtropů celého
světa.
FANTASTICKÉ VÁNOCE
VE SKLENÍKU ANEB FLORISTICKÁ
SHOW MICHALA KLAPKY
5. 12. 2009 – 3. 1. 2010 /
úterý 9 – 16 h
Skleník Fata Morgana
V tropickém a zelení přetékajícím
skleníku
Fata
Morgana
na
vás
čeká vánoční překvapení v podobě
květinových aranžmá mistra floristy
Michala Klapky.

OTVÍRACÍ DOBA BOTANICKÉ
ZAHRADY BĚHEM VÁNOC
24. 12.
od 9 do 14 h
– vstup zdarma
25. – 30. 12.
od 9 do 16 h
31. 12.
od 9 do 14 h
– vstup zdarma
Více informací najdete na
www.botanicka.cz
nebo vám je poskytneme na
e-mailu info@botanicka.cz
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Školství

Unikátní projekt školní družiny ZŠ Hovorčovická
Školní družina při Základní ško-

Ďáblickou hvězdárnu, kterou mno-

le Hovorčovická v Praze 8 začala

ho dětí ještě nevidělo, třetí a čtvrtá

v říjnu pracovat s dětmi na vel-

si připomněla smutnou válečnou

mi zajímavém projektu „Žijeme

minulost v prostorách Národní kul-

v Městské části Praha 8”. Nejprve

turní památky – Kobyliská střelni-

byla v knihovně školy úvodní bese-

ce. V deštivých dnech děti malovaly

da o historii, kulturních památ-

zajímavá místa, tvořily mapku blíz-

kách, zajímavostech a přírodě celé

kého okolí školy, kreslily domovní

Prahy 8. Děti se seznámily s tím,

znamení a městský znak.

jak veliký a členitý je jejich obvod.

Dík za krásné zážitky patří nejen

V projektovém týdnu vyhledáva-

našim žáčkům, ale také jejich rodi-

ly informace z historie čtvrti za

čům a prarodičům, často bývalým

pomoci knihovny, internetu, rodičů

žákům školy. Práce dětí budou pre-

a hlavně pamětníků.

zentovány v listopadu a prosinci

První a druhá třída navštívila

v prostorách školy.

-ev, pb-

Jeden den Čimického podzimu v Libčické
Letošní konec září se opravdu vydařil. Sluníčko

Roubíčka, vedoucího odboru školství Petra Svo-

příjemně hřálo, na stromech se červenaly jeřabi-

bodu, ředitelku MŠ Libčická Ivanu Rydvalovou

ny a listí pomalu začalo zlátnout.

a učitelky ze družebních škol ZŠ Hloubětínská, ZŠ

My žáci i učitelé ze ZŠ Libčická jsme si začínající

Základní škola Praha 8,
Hovorčovická 11
v roce 2010
oslaví 35. výročí otevření
Prosíme bývalé studenty, pedagogy
a zaměstnance o zaslání svých kontaktních
adres a zapůjčení materiálů vztahujících se
k historii školy

Vlkova s jejich žáky.

podzim ještě více zpestřili. Každoročně pořádáme

Součástí slavnostního dne bylo uvítání hos-

na naší škole barevný týden plný soutěží, výstav,

tů ve vestibulu školy. Na pořadu zazněly české

kontakt: zástupkyne@zshovorcovicka.cz

besed, exkurzí, sportovních turnajů a zábavných

lidové písničky v podání žáků školy, dále prohlíd-

telefon: 775 274 800

her s názvem Čimický podzim. Vždy však domi-

ka s instalovanými projekty, výstava výtvarných

nuje jedno hlavní téma a s ním spojený projekt,

prací a ochutnávka švýcarských specialit, které

ve kterém zpracováváme zadané úkoly.

rovněž připravili naši žáci.

Tentokrát jsme si vybrali zajímavou a krás-

Švýcarské velvyslanectví nás na oplátku odmě-

nou zemi – Švýcarsko. Věnovali jsme se historii,

nilo výstavou o ekologii této alpské země. Je to o to

národním tradicím, kultuře, mezinárodním vzta-

cennější, že jsme jedinou základní školou v Praze,

hům, přírodě, cestovnímu ruchu, sportu a v nepo-

které byla tato výstava zapůjčena. Velmi si toho

slední řadě ekologii. Byli jsme velmi rádi, že naše

vážíme a chápeme to jako ocenění naše práce.

pozvání a záštitu přijal pan konzul Švýcarského

Celý den byl opravdu barevný a pestrý. Všichni

velvyslanectví Claude Rapaud. Také jsme mezi

zúčastnění, hosté i my, jsme odcházeli s dobrým

sebou přivítali zástupce starosty Prahy 8 Martina

pocitem.

Základní škola BOHUMILA HRABALA
Praha 8, Zenklova 52
srdečně zve všechny bývalé pracovníky,
rodiče i příznivce školy

na oslavu 125. výročí založení školy,
které se koná 25. 11. 2009.

žákovská samospráva ZŠ Libčická

Budoucnost každého je ve vzdělání

Program:
8.00 – 10.00 hod.
– ukázky výuky 1. a 2.tříd
15.00 – 18.00 hod.
– vystoupení žáků 1.stupně
15.00 – 17.00 hod.
– setkání bývalých a současných pracovníků školy

zaměřením na obchodní řetězce, na cestovní ruch a ke studiu bez zamě-

Střední škola DANAÉ ve Svídnické ulici sídlící v objektu Základní školy

ření přijme škola 60 budoucích absolventů devátých tříd ZŠ z celé Prahy

nedaleko kulturního centra Krakov již mnoho let nabízí studium v den-

a jejího okolí a do 1. ročníku oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní

ním, dálkovém, distančním a nástavbovém studiu absolventům základ-

činnost, který připraví absolventy školy na práci v orgánech a organi-

ních škol i dospělým při zaměstnání. Od školního roku 2010/2011 bude

zacích státní správy nebo ke studiu na vyšších a vysokých odborných

její nabídka pro dospělé uchazeče rozšířena i o studium kombinované.

školách, bude přijato 30 budoucích absolventů základních škol.

Informace o průběhu a možnostech studia pro všechny zájemce zveřejňuje škola na svých webových stránkách www.danae.cz.

Přijďte se přesvědčit a informovat o možnostech a průběhu studia na
škole. Rodiče i jejich děti, budoucí absolventi devátých tříd ZŠ, mohou

Ke studiu od školního roku 2010/2011 přijme škola devadesát absol-

využít dny otevřených dveří 24. listopadu., 8. prosince, 5. a 19. ledna,

ventů devátých tříd ZŠ do čtyřletých oborů vzdělání 63-41-M/02 Obchod-

2. a 16. února a 2. března vždy od 15.00 do 16.00 hodin. Vedení školy

ní akademie a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost. Oba obory vzdělání

se na dnech otevřených dveří v případě zájmu věnuje uchazečům o stu-

jsou ukončeny maturitní zkouškou a připraví absolventy školy jednak pro

dium ve škole individuálně.

výkon budoucího povolání, jednak ke studiu na vyšších a vysokých ško-

Zájemcům o dálkové, distanční, nástavbové a kombinované studium v obo-

lách právního, ekonomického, sociálního, pedagogického a filosofického

rech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 68-43-M/01 Veřejnosprávní

zaměření nebo žurnalistiky v Čechách i zahraničí.

činnost a 64-41-L/51 Podnikání jsou určeny dny otevřených dveří 1. a 15. pro-

Do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie se

since, 12. a 26. ledna, 9. a 23. února a 16. března od 16 do 17 hodin.

-red-
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Kultura

Divadlo pod Palmovkou nabízí bonus
Kromě známého a využívaného „dárkového” kuponového předplatného na dvě, čtyři nebo osm představení nabízí Divadlo pod Palmovkou koncem roku předplatné na období od ledna do června 2010. „Jako bonus
k zakoupení jedné programové řady nabízíme zdarma vstupenku na naši jarní premiéru,” přiblížila akci Marie
Bednářová z obchodního oddělení Divadla pod Palmovkou.
1. předplatitelská řada (A) – Hudba a zpěv
v inscenacích Divadla pod Palmovkou
V rámci této řady nabízí divadlo tři představení,
v nichž kromě krásného příběhu a velkých hereckých příležitostí hraje velkou roli i hudební nastudování. Při zakoupení této řady uvidíte inscenace
Gazdina roba (s Jitkou Čvančarovou nebo Terezou
Kostkovou v hlavních rolích), dále inscenaci Edith
a Marlene (H. Seidlová a R. Drössler), která patří
k nejnavštěvovanějším titulům divadla a nakonec
zhlédnete horkou novinku, slavný muzikál Sugar
(Někdo to rád horké), v hlavních rolích s M. Badinkovou nebo A. Schmidtmajerovou, R. Valentou,
J. Teplým nebo O. Kavanem.
2. předplatitelská řada (B) – tématem je
„člověk v mezní situaci”.
Prvním takovým hrdinou je McMurphy ve slavném románovém příběhu Kena Keseye „Vyhoďte ho z kola ven”. Románová dramatizace nese
název Přelet nad kukaččím hnízdem a v hlavních
rolích uvidíte M. Stránského nebo P. Štěpána.
Dalším velkým příběhem této řady je drama
R. Bolta o setkání dvou královen, dvou žen,
z nichž jen jedna mohla zvítězit… Ať žije královna!

Jitka Čvančarová figuruje v inscenaci Gazdina roba

je skvěle napsanou hrou, v níž se na jevišti střet-

mi a příspěvky je náhle zkomplikován příchodem

ného slavného filmu s D. Hofmanem a T. Cruisem)

nou Alžběta Anglická (Zuzana Slavíková) a Marie

úředníka sociálního úřadu.

nebo o slavné drama G. B. Shawa „Svatá Jana”.

Stuartovna (Jitka Čvančarová). Třetím titulem

Premiérový bonus

Předplatné si můžete zakoupit přímo v poklad-

předplatitelské řady je vtipně a svižně napsaná

Při zakoupení kterékoliv z nabízených předpla-

ně divadla nebo si jej objednejte buď na interne-

komedie Nájemníci pana Swana. Oním hrdinou

titelských řad dostanete zdarma vstupenku na

tových stránkách www.divadlopodpalmovkou.cz

v mezní situaci je Eric Swan (Jan Teplý), jehož

jednu z chystaných jarních premiér. Bude se jed-

nebo telefonicky v obchodním oddělení (283 011

skvěle vymyšlený podvůdek se sociálními dávka-

nat buď o hru „Rain Man” (adaptace stejnojmen-

119).

Prosincové přerušení
provozu Mateřských škol v Praze 8
Ředitelé mateřských škol zřízených Městskou částí
Praha 8, v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky
MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovili přerušení provozu mateřských škol
ve dnech 28. až 31. prosince 2009. Provoz mateřských škol bude obnoven v pondělí 4. ledna 2010.

-red-

Městská knihovna
v Praze, pobočka
Bohnice zve na cestopisnou přednášku
cyklocestovatelů
Lucie Kovaříkové a Michala Jona
„Z útulku až k moři”.
Cesta do Francie
na kolech se psem
Ernestem. Přednáška
se koná 25. listopadu
2009 od 17.00 hodin,
vstup volný.
-jh-
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Kultura, pozvánky

Otevřené dveře v Loděnici Vltava
Ve druhé polovině září měli

a kdo nechtěl kreslit sám, mohl si

všichni návštěvníci možnost poznat

nechat od místního umělce vytvo-

koutek klidu a pohody uprostřed

řit obraz přímo na obličej. Na chyt-

velkoměsta – Loděnici Vltava na

ré hlavičky čekal hlavolam s ozu-

Libeňském ostrově. Kluci i holky

benými koly a nemyslete si, každý

tu tráví svůj volný čas na kanoích,

si s těžkou disciplínou neporadil.

kajacích nebo pramicích. Schází se

Pro vyznavače moderních spor-

tu deset vodáckých oddílů zaměře-

tů byly nachystány sedmimílové

ných převážně na vodní turistiku.

boty neboli skákadla. Netradičním

Kromě vodáctví a jízdy na kanoích

lákadlem byla také podzimní pro-

se děti v oddílech učí i jiné doved-

jížďka po Vltavě, na molu už byly

nosti spojené především s příro-

pro tento účel připraveny kanoe

dou a sportem.

a kajaky.
sedáky

Loděnice Vltava na Libeň-

a vyzkoušeli šplhání po horolezec-

ském ostrově se těší na náv-

ké stěně nebo se pokusili překonat

štěvu i dnes, v oddílech zaží-

nástrahy a překážky ve výšce šest

vají děti dobrodružství každou

Zájemci

si

oblékli

metrů mezi dřevěnými věžemi. Pro

schůzku nebo výpravu. Další

menší návštěvníky byl připraven

informace najdete na www.

skákací hrad a malování obrázků,

lodenice-vltava.cz.

-js-
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Pozvánky

Hudební divadlo

Karlín
PROGRAM

LISTOPAD 2009
středa
18. 11. 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
čtvrtek
19. 11. 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
pátek
20. 11. 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
sobota
21. 101. 15.00
a 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
neděle
22. 11. 15.00 hod. Polská krev
Antonín Procházka
opereta
středa
25. 11. 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
čtvrtek
26. 11. 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
pátek
27. 11. 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
sobota
28. 11. 15.00
a 19.00 hod.
Carmen
Gagriel Barre
muzikál
neděle
29. 11. 15.00 hod. Polská krev
Antonín Procházka
opereta
čtvrtek
3. 12.
19.00 hod. Producenti
Antonín Procházka
muzikál
pátek
4. 12.
19.00 hod. Producenti
Antonín Procházka
muzikál
sobota
5. 12.
15.00
a 19.00 hod. Producenti
Antonín Procházka
muzikál
neděle
6. 12.
15.00 hod. Producenti
Antonín Procházka
muzikál
čtvrtek
10. 12.

19.00 hod. Limonádový
Joe
Antonín Procházka
muzikál
pátek
11. 12. 19.00 hod. Limonádový
Joe
Antonín Procházka
muzikál
sobota
12. 12. 15.00
Limonádový
a 19.00 hod.
Joe
Antonín Procházka
muzikál
neděle
13. 12. 19.00 hod. Limonádový
Joe
Antonín Procházka
muzikál
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Gymnázium Thomase Manna
Střížkovská 27/32, 180 00 Praha 8
Dobrá adresa pro Vaše děti
v blízkosti stanice metra C - Střížkov.
• Nabízíme solidní osmileté vzdělání s důrazem
na NJ a částečnou výuku předmětů v němčině.
• Připravujeme na složení jazykové zkoušky
Německý jazykový diplom, garanci jazykových
znalostí prostudium na německých vysokých školách.
• Další cizí jazyky: AJ, RJ, FJ, ŠJ, La
• Partnerské školy: Berlin, München, Lübeck, Höxter.

Ve středu 25. 11. 2009 8.15 – 13.35

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(Placená inzerce)

Soukromá střední odborná škola
(1. KŠPA) Praha s. r. o.
Pernerova 383/29, Praha 8 – Karlín
si Vás dovoluje pozvat na

(Placená inzerce)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 26. 11. 2009, 12. 01. 2010 od 13.00 do 17.00 hodin
Studijní obory pro šk. r. 2010/2011:
¾ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, 4leté denní a 5leté
dálkové studium (po ZŠ)
zaměření: výpočetní technika nebo podnikání
¾ CESTOVNÍ RUCH, 4leté denní a 5leté dálkové
studium (po ZŠ)
¾ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, 4leté denní a 5leté
dálkové studium (po ZŠ)
¾ PODNIKATELSKÁ ADMINISTRATIVA, 2leté denní
a 3leté dálkové nástavbové studium (po SOU)
Škola pořádá jazykové kurzy (anglický a německý jazyk)
a má akreditaci pro udělení mezinárodně platného
certifikátu ECDL.

Kontakty:
tel.: 281 863 044, fax: 222 313 772
e-mail: praha@1kspa.cz
webové stránky: www.1kspa.cz/praha
Dopravní spojení:
metro B: Křižíkova
tram 8 a 24: Karlínské nám. nebo Křižíkova
Asociované školy:
Kladno, tel.: 312 249 354, kladno@1kspa.cz
Litoměřice, tel.: 416 732 153, litomerice@1kspa.cz

www.1kspa.cz

Inf. tel. 283 882 576, e-mail: gtm@centrum.cz
(Placená inzerce)
www.gtmskola.cz
BEZPLATNÁ BYTOVÁ
PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 24. 11. a 15. 12.
od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice
Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím,
objednejte
na tel.: 246 035 966 nebo
721 02 98 92

(Placená inzerce)
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Sport

Ženy Joudrs Praha se staly mistrem ČR
Softballistky SK Joudrs Pra-

ha dobrovolníků a softballových

ha se po dvou letech vrátily na

nadšenců. Již nyní začaly přípravné

mistrovský trůn, když v letošní

a organizační práce. Věřím, že svým

finálové sérii zdolaly svého riva-

významem a mediálním dopadem

la Eagles z Krče nejkratším mož-

osloví a zaujme i potenciální part-

ným způsobem 3:0 na zápasy.

nery, zvláště pak ty z Prahy 8,”

V posledním duelu proměnily

dodal Kusý. Jedním z prvních, kteří

na domácím hřišti za mohutné

se vrchol příští sezóny rozhodli pod-

podpory svých fanoušků hned

pořit, je Městská část Praha 8, pod

první ze tří mečbolů. Ziskem

jejíž záštitou se šampionát koná.

titulu tak zároveň získaly právo

Hráčky SK Joudrs Praha ziskem

reprezentovat Českou republiku

mistrovského titulu završily velmi

v příštím roce v nejvyšší evropské klubové soutěži, v Poháru

úspěšný rok. V extralize celou sezónu dominovaly, když prohrály pou-

Hráčky Joudrs Praha pózují s pohárem. V republice jsou nejlepší

mistrů evropských zemí.

ze jediný zápas. Zvítězily rovněž

„Náš úspěch je o to cennější, že

mi extraligového titulu,” komentoval

týmu z Prahy 8 bude v příštím roce

v domácí pohárové soutěži, turnaji

oproti loňsku byl tým z jedné třetiny

zisk nejcennější české trofeje hlavní

reprezentovat Českou republiku na

Final Four. Navíc si v srpnu z ital-

obměněn především mladšími hráč-

kouč týmu Tomáš Kusý. „Budou jis-

mistrovství Evropy do 22 let, kte-

ské Parmy přivezly stříbrné medai-

kami klubu a že svou šanci využily

tě patřit i k oporám české reprezen-

ré začátkem srpna 2010 pořádá ve

le z Poháru vítězů pohárů a sedm

zvláště dvě nejmladší, teprve osm-

tace do 19 let na mistrovství světa,

svém areálu právě bohnický tým.

hráček týmu pomohlo vybojovat

náctileté

které se bude konat příští rok ve

„Bude to největší softballová akce

české reprezentaci skvělé 3. místo

Vídni.”

příštího roku na území naší repub-

na srpnovém Mistrovství Evropy ve

liky. Neobejde se bez pomoci mno-

Španělsku.

naděje

Joudrs,

Aneta

Rynešová a Dominika Benešová.
Staly se tak nejmladšími držitelka-

Dalších pět hráček mistrovského

Na Palmovce „jede” hokejbal
Nejlepší liga na světě. Pouze 12 míst

ně? Nesmysl. Kdo s tímto sportem jednou za-

v republice. Napětí, rychlost a skvělá atmo-

čne, tak už se ho nepustí. Je to droga, která

sféra. O kterém sportu je řeč? Věřte nebo ne,

vás pohltí. Chcete na sobě pracovat a přitom

je to sport, který je ve vašem nejbližším okolí

to děláte zadarmo pouze pro radost. Peníze tu

– hokejbal. Skvělá alternativa ledního hoke-

chybí, ale o to příjemnější lidi tu potkáte.

-vk-

Chcete se stát následovníky
úspěšných hráček
softbalového klubu Joudrs?
Klub pořádá nábor nových
členů - dívek ročníku 1992
a mladších.

je. Navíc jeden z nejslavnějších klubů působí

Hokejbal v Praze 8 má v hokejbalovém

v Praze 8. Lední hokej? Bez ledu nebo sta-

prostředí velké jméno a každý týden do této

dionu máte po koníčku. Florbal?

Přijďte si tuto ženskou
variantu baseballu vyzkoušet

Bez haly

městské části přijíždí kluby z celé republiky.

a hladkého povrchu si „necvrnknete”. Pozemní

Ať už to je Karviná, Opava, Most, Plzeň či Hra-

hokej?

Potřebujete speciální hřiště i hokej-

dec Králové, všichni si jezdí na stadion mlá-

ky. Hokejbal? Stačí vám jakákoliv hokejka

deže Palmovka zabojovat o body, které týmu

na tréninky mládežnických

a míček a hrát můžete kdekoliv. To jen pro

pomohou vyhrát tolik chtěný pohár pro mistra

týmů každé pondělí,

začátek, ať máte představu, proč na hokejba-

republiky.

do areálu Joudrs
při ZŠ Dolákova

středu a pátek

le potkáte také lidi, kterým jiné sporty nejsou

V letošním roce se v Plzni konalo Mistrov-

finančně dostupné. Co z toho vyplývá? Tenhle

ství světa a Česká republika před vyprodaným

sport nefiltruje a může ho hrát každý.

hledištěm bezmála sedm tisíc lidí senzačně

Není nic jednoduššího než vyběhnout za

prošla do finále přes hokejbalové velmoci

barák a s kamarády si zahrát „hokejíček.”

Kanadu, USA, Slovensko a další. V infarkto-

A přesně takhle vznikl hokejbal i v Praze 8. Že

vém finále vyhrála v prodloužení s Indií a stala

ho nehrají žádní nezdárkové, potvrzuje i to, že

se podruhé v historii mistrem světa.

vždy od 15.00
do 16.30 hodin

Další informace na

www.joudrs.cz.
UPŘESNĚNÍ

v sestavě místního klubu Kovo Praha, mimochodem nejslavnějšího v Praze, hrají právní-

Pokud máte zájem, navštivte stránky

V říjnovém čísle Osmičky jsme na stra-

ci, ekonomové, vysokoškolští studenti a další

www.tjkovo-praha.cz, kde najdete rozpis

ně 27 k článku „Streetwork Vrtule:

vysoce vzdělaní lidé.

zápasů, informace ohledně náborových

motivace k pozitivním změnám” zveřej-

Myslíte, že hráči nemají příliš času trénovat

akcí a spoustu dalších informací o klubu.

nili fotografii zaslanou autorem textu.

a jejich výkonnost nedosahuje vysoké úrov-

-jf-

Ta je pouze ilustrační .
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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.
Polívková Božena

Marta a Bohuslav Vytiskovi

Regulyová Maria

slaví 60 let společného života.

LISTOPAD 2009

Šlemarová Marie

Beznosková Libuše

Šulcová Eliška

Manželé Eva a Josef Endrychovi

Burešová Marianne

Winterová Eliška

Čechová Otílie

Zibikerová Marie

VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ

Háze Josef
Krosnářová Františka
Lindnerová Marie
Matějáková Svatava
Pešek Jan
Peltrámová Marta

slaví 60 let společného života.
Dne 27. listopadu
oslaví své neuvěřitelné

Manželé Marcela a Vladimír Pav-

sedmdesátiny jeden

líkovi slaví 50 let společného života.

z nejvitálnějších lidí,

Dekastellová Milada

jaké známe – skvělý

„Přejeme hodně zdraví a životního
elánu do dalších let”.

manžel, ohromný táta
a senzační děda Jiří Knížek.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI
ŘÍJEN 2009
Míšková Anna
Manželé Eva
a Karel
Halmichovi
oslavili v říjnu 50 let
společného života.
Manželé
Maruška a Jiří
Klenkovi
oslavili 23. 10. 50
let společného života a zlatou svatbu.

Nově narozené děti
Holásková Elena

Sirotková Julie
Pavelková Anna
Vachudová Barbora
Zikánová Adéla

Karban David

ČERVENEC 2009
Kaiseršatová Linda Klaudie
Kozlíková Alžběta
Michalec Richard

Čermák Denis
KVĚTEN 2009
Tatíčková Ester
Mezírka Jan
Němec Sebastian
ČERVEN 2009
Benešová Veronika
Březinová Emílie
Friš Jonáš
Jirout Jan Matyáš
Kopřiva Richard
Majerová Nicol Hana
Sadilová Anna
Stočesová Lucie

Moučka Matyáš
Růžičková
Veronika

Procházková Tereza
Zavázalová Elena
SRPEN 2009
Jiroušková Julie
Kopecká Sofie
Králíková Magdalena

Macková Sabina

Kortus Jan
Marada Daniel
Mudruňková Josefína
Sokol Jan
Stahlová Adéla
Špaček Ondřej
Tláskal Lukáš
Velichovi Anna a Jakub
ZÁŘÍ 2009
Chládek Tomáš

Hála Marek
Havlová Karolína
Čajkovská Adéla
Karpaš Jakub
Krejčík Josef
Kopeček Jan

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.

Müller Michael
Nastoupil Dominik
Oukla Al Muhammad
Přeslička Tomáš
Suchomel Martin

Zdvíhal Pavel
Zelinka Samuel
ŘÍJEN 2009
Houdková Michaela
Holík Michal
Síkora Jan

Kopicová
Valentina

Plha Lukáš
Rabíková Julie
Štverák Dominik
Veizingerová Ema

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (lehká)

Znění tajenky z minulého čísla: Odpad patří do sběrných dvorů
Výherci, kteří obdrží po dvou vstupenkách na představení Ať žije královna!
v Divadle pod Palmovkou: Markéta Matějková (Praha 5), Přemysl Kopecký
(Praha 9), Zdeňka Šárníková (Praha 8), Anna Onofrejová (Praha 8) a pan
Barochovský (Praha 8)
Správné znění tajenky z listopadového čísla nám zašlete nejpozději
Wdo 30. listopadu 2009 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 obdrží
dárkové balení trojice knih vzpomínek významných obyvatel Prahy 8
– Válečné osudy. Komplet vydaný
odborem kultury ÚMČ Praha 8 obsahuje knihy: Vasil Dulov: Na frontu
přes gulag; MUDr. Josef Hercz: Legionář a lékař; Vladimír Palička: Pod
pancířem tanku.
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Inzerce
NABÍZÍM VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DE, DPH, daňová přiznání, veškeré
administrativní práce, zadávání dat
do počítače. Kontakt: Petr Odstrčil,
e-mail: petr@odstrcil.eu, tel.: 602
57 31 86.

9. února 2010 a 1. dubna 2010 od
14.30 do 17.00 hodin. Od 13. ledna
2010 jsou připraveny přípravné kurzy
z matematiky a českého jazyka pro
oba typy studia. Bližší informace na
www.gymlit.cz.

KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.: 739
67 78 91.

GARÁŽOVÉ STÁNÍ V ČIMICÍCH,
K Ládví pronajmu za 1 300 Kč/měs.,
dálkové ovládání. Tel.: 604 24 44 44.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, drobné zednické opravy, rychle,
levně, kvalitně, listopad – březen
10% sleva. Tel.: 603 43 24 76.

VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, personalistiky
a mezd pro právnické a fyzické osoby
za příznivé ceny. Tel.: 775 14 06 72,
e-mail: rherianova@volny.cz.

ASTROLOŽKA - osobní, partnerské
a další horoskopy. Výklad tarotových karet. Kontakt: Malečková, tel.:
603 91 01 03, e-mail: astrojana@
seznam.cz.
PORADNA PŘÍRODNÍHO LÉČITELSTVÍ, léčení energií, výklad
karet, lymfa, kurzy reiki, program
hubnutí. Kontakt: Poradna přírodního
léčitelství, V Mezihoří 9 – Palmovka,
tel.: 603 20 23 09, www.lecitelstvi.
eu.
PRONAJMU SAMOSTATNOU GARÁŽ, Čimická 39, patrový komplex
s ostrahou. Tel.: 602 31 25 68, dlouhodobě!
www.vonavyobchod.eu, kvalitní
a levné parfémy, a další voňavé zboží
co potěší každého! Navíc možnost
přivýdělku bez rizika.
MASÁŽE KOBYLISY, relaxační,
léčebné čínské, thajské, reflexní od
zkušené terapeutky. Kontakt: Kobyliské nám. 6, hned u metra. Slevy pro
důchodce. Tel.: 773 20 33 25.
KOUPÍM BYT V PRAZE – družstvo,
OV, stav nerozhoduje, vyplatím dluh,
zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím
náhradní bydlení. Nespěchá, platím
hotově! Tel.: 608 64 55 26.
PRONÁJEM NOVÉHO RD DOLNÍ
CHABRY. Lze i po pokojích. Více
informací na tel.: 777 28 37 75.
KDO PRACOVAL V ROCE 1957
– 1968 V N. P. ČESKÉ LODĚNICE
V LIBNI v partě svářečů a pamatuje si na Jana Kubinského, nar. 1940.
Prosím ozvěte se na tel.: 603 82 26
34. Jedná se o svědectví pro výpočet
důchodu, archiv byl při povodni 2002
zničen – náklady hradím.
PŘEVOD VHS, MAGNETOFON. PÁSEK, fotografií, diáčků, gramofonových desek na CD/DVD. Kontakt: Vít
Pokorný, Bojasova 1247/11, 182 00
Praha 8, tel.: 724 07 48 30. Vhodné
především jako originální nezapomenutelný a jedinečný vánoční dárek
svým blízkým.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče a zájemce o studium na GYMNÁZIU PRAHA 9, LITOMĚŘICKÁ 726 se
konají 16. prosince 2009 a 6. ledna
2010 vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Pro rok 2010/2011 přijímáme celkem
4 třídy, z toho 2 třídy 4-letého studia a 2 třídy 8-letého studia. Zkoušky nanečisto pro oba druhy studia:

NEJLEVNĚJŠÍ STĚHOVÁNÍ V PRAZE! Tel.: 604 51 46 20, e-mail:
movin@email.cz.
VYMĚNÍM 3 + 1, 129 m2 u majitele
za menší byt do 60 m2, I. kat. nebo
chatu ve Středočeském kraji. Mimo
záplavovou oblast. Prosím nabídněte,
dohoda jistá! RK nechci. Tel.: 728 73
06 70.
VÝUKA AJ, ŽÁCI, STUDENTI,
DOSPĚLÍ. Docházím, stanice metra
Kobylisy. Tel.: 606 24 08 01.
VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT 3 + KK
s balkonem u metra Háje, zateplený,
pěkné prostředí za státní 1 + 1 nebo
garsonieru v severní lokalitě. Tel.:
777 62 12 98.
ZVEME VÁS NA CVIČENÍ TCHAJŤI. Čtvrtek 18.00 – 19.30 hod., MŠ
Sokolovská 182, Tel.: 604 72 30 21.
ZABEZPEČÍME
VÁŠ
SKLEP
(SKLEPNÍ KÓJI) PROTI VYKRADENÍ. Tel.: 608 14 00 15, www.
depros.cz.
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.
STUDIO MALVÍNA na Praze 8 stále
přijímá malé i velké kurzisty do KERAMO a VV kurzů. Vánoce se blíží, vyrobte si dárečky, tel.: 720 47 98 99.

PRODEJ NOVOSTAVBY RD DOLNÍ
CHABRY, tel.: 777 28 37 75, www.
eurorealitni.cz.
MASÁŽE, DEPILACE, ZEŠTÍHLUJÍCÍ ZÁBALY. Kontakt: Jitka Foučková, tel.: 775 39 35 64, www.masaze-depilace.wgz.cz.
MINIMÁLNĚ 30 000 KČ ZA OBRAZ
OD VL. KOŠVANCE – ženy v jarní přírodě, olej na plátně, zaplatíme
a odvezeme. Kontakt: Interantik, Pod
Pekárnami 3, Praha 9, tel.: 283 89 33
34, 605 82 94 40.
PŘÍPRAVNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
„ZKUS SI TO” pro žáky 5. ročníku.
Každý pátek od 2. 10. 2009, 15.00
– 18.00 hod. v ZŠ Špitálská 789, Praha 9 – metro Vysočanská. Tel.: 724
51 23 82.
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ I ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader i bytů, broušení
parket. Tel.: 603 18 40 81, e-mail:
olaolda@volny.cz.
PRÁCE VŠEHO DRUHU, tel.: 732 43
15 94, www.hodinovymanzel.jsemin.
cz.
VÝUKA ÚČETNICTVÍ A INFORMATIKY pro studenty, www.vachtova.cz.
3 500 – až 8 000 Kč ZAPLATÍME
ZA ST. OBRAZY OD EM. FAMÍRY, olejomalby s různými náměty.
Podobnou částku nabízíme za obraz
lokomotivy od J. Ronka či V. Kreibicha. Cca 35 000 Kč zapl. za obraz
moře, lodě, přístavu od J. Svobody.
Rovněž platíme hotově st. zl. Svatováclavské dukáty atd. Hledáme st.
sečné zbraně, i poškozené. Kontakt:
Interantik, Pod Pekárnami 3, Praha 9,
tel.: 283 89 33 34 po 10.00 hod., 605
82 94 40.
SDRUŽENÍ PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NABÍZÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A LIKVIDACI BYTOVÝCH DRUŽSTEV. Za příznivé ceny kvalitní práce.
Tel.: 721 28 23 79.
GELOVÉ NEHTY + FRANCIE ZA
450 KČ – PRAHA 8. Tel.: 733 50
23 12.

MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ dle Vašich
představ či předloh, dětské motivy,
kopie fotek a jiné. Levně a rychle.
Tel.: 721 52 66 53, 724 53 50 10, email: michalavancurova@seznam.cz.

ANTIKVARIÁT – Zenklova 35, koupí knihy, pohlednice, obrazy, mince,
mapy, sv. obrázky, grafiku. Tel.: 212
23 71 01, 773 54 27 97.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
v ulici Korycanská v Čimicích za 1
200 Kč/měsíc. Tel.: 739 55 81 57.

VYMĚNÍM 4 + 1 státní, cihlový, 4.
patro bez výtahu, etážové topení, 98
m2 za 2 + 1 do 60 m2, nižší patro,
lokalita Karlín. Tel.: 604 34 50 09.

VAŠE RODINNÉ ČI PODNIKOVÉ
OSLAVY PŘENECHTE NÁM, VŠE
ZAJISTÍME! Profesionalita, mírné
ceny, nebojte se nám zavolat. Tel.:
737 10 05 60.
www.rajkostek.cz – Prodej nového
i použitého LEGA DUPLA. Možnost
osobního odběru na Praze 8 – Bohnice.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT kdekoliv
v Praze, OV/DV nebo privatizace,
výhodou je balkon a starší zástavba,
platím v hotovosti, jen seriozní nabídky, nechci RK! Volejte: 775 37 03 95.
Děkuji za nabídky. Mgr. Ignatoková.
PRONAJMU NOVÉ LUXUSNÍ PODZEMNÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ v ulici
Nad Okrouhlíkem, Praha 8, u metra
„C” Ládví. Nízká cena 950 Kč/měs. +
poplatky. Tel.: 777 00 30 33, e-mail:
v.briedl@seznam.cz.

NABÍZÍM pravidelný i občasný úklid
bytů a kanceláří, najdu hospodyni
podle Vašich požadavků. www.uklidimevam.cz, tel.: 775 69 17 62.
NABÍZÍM pravidelné i občasné hlídání dětí. Najdu chůvu podle Vašich
požadavků. www.pohlidamevam.cz,
tel.: 775 69 17 62.
NON-STOP PARKOVIŠTĚ PERNEROVA, posledních 10 volných míst.
Tel.: 736 61 49 00.
DŘEVĚNÉ KOLEJE, TUNEL, MOST,
DEPO, VLÁČKY aj. Kontakt: Křivenická 32, Praha 8, e-shop na www.
drogeriededra.mimishop.cz.
PRONAJMEME HLÍDANÉ KRYTÉ
GARÁŽOVÉ STÁNÍ v ulici Křižíkova
56. Tel.: 602 28 84 44.
VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY
NA PRAZE 8. Individuální a výuka
po 2 (manželé, kolegyně), dospělí.
Pokrok jistý! Kvalifikovaná a trpělivá lektorka. Firemní výuka, výuka
managementu. Tel.: 777 02 46 88,
www.firemnianglictina.cz.
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.:
606 87 89 08.
ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU
A ROLETY. Kontakt: V. Krejza, tel.:
603 70 02 37.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK
– SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
MASÁŽE záda + šíje za 200 Kč,
baňkové, medové, horkými lávovými kameny. Kontakt: Ďáblice, BUS
Liběchovská, nápoj v ceně. Tel.: 777
76 36 05.
PRONAJMU KANCELÁŘ – ATELIER, 2 místnosti, 46 m2, přízemí
rodinného domku. Praha 9 - Prosecká 54. Kuchyň, WC, sprchový kout,
elekt. topení. Tel.: 728 26 44 31.
MASÁŽE přímo u metra Kobylisy
i u Vás doma. Příznivé ceny. Slevy důchodcům, těhotným. PO - PÁ.
Dárkové poukazy se slevou. Tel.: 776
14 51 63, 773 20 33 25, www.prahamasaz.cz.
PRONAJMU JEDNU MÍSTNOST, 18
m2 na Praze 9, Prosecká 54, vhodné
jako kancelář nebo atelier, WC, sprchový kout, možnost parkování před
domem. Tel.: 728 26 44 31.
SBÍRKY ZNÁMEK, POHLEDŮ, BANKOVEK I MINCÍ odborně oceníme,
hotově zaplatíme. Filatelie, Vacínova
3, Palmovka, 9.00 – 18.00 hod. Tel.:
284 82 40 40.
ČISTÍME KOBERCE, ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK, INTERIÉRY AUTOMOBILŮ – mokrou metodou profi
strojem Karcher. Domácnosti i firmy.
Pracujeme po večerech i o víkendech. Levně - bez paušálu - platíte
jen za provedenou práci od 15 Kč/m2.
Mytí oken a drobný úklid dle dohody.
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www.cistimekoberce.cz. Tel.: 777 71
78 18.
BAZAR ORIENT - PŮJČKA 5%,
specializovaný bazar na kola a dětská kola. Vykupujeme a prodáváme
za nejlepší ceny militarie - Německo
1939 – 45. Výkup zlata a starožitností. Klapkova 40, Praha 8, 100 m od
metra Kobylisy. Tel.: 731 31 27 31.
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.
KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9 nebo
na Praze 4, 6, 7, lodžie výhodou, OV/
DV, jen seriózní nabídky, RK nevolejte! Tel.: 774 07 72 77, stačí zaslat
SMS.
PRODÁM VELKÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ na Trojském vrchu, Praha 8 - Bohnice. Cena: 160 000 Kč. Tel.: 602 27
26 00, 606 36 30 09.
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.
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.

MASÁŽE Kobylisy. Kvalitní a levné
uvolnění blokací a relaxace v příjemném prostředí. Nápoj zdarma. Sleva
na dárkové poukazy. Tel.: 776 14 51
63, www.studiozahrada.wbs.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.
HÁJEK - ZEDNÍK, provádím veškeré zednické, obkladačské, bourací
a malířské práce, rekonstrukce bytů
a domků, omítky rodinných domů
v Praze a okolí. Tel.: 777 67 03 26.
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 PRO
2 OSOBY V PRAZE a okolí, nekuřáci
bez zvířat, zařízení na dohodě, možno ihned. Volejte prosím na 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.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45, 286 58
50 47, e-mail: kedar.n@centrum.cz.
NABÍZÍME DVA BYTY K PRONÁJMU na Praze 8, 1 + kk za 8 500 Kč
vč. a 2 + kk za 10 500 Kč vč. pop.,
zařízení na dohodě. Volejte na tel.:
777 02 01 80, 220 87 68 74.
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, 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.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73 09.

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 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; 604 207 771.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně,
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608
25 35 49.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH
SOUPRAV, 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.
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA
PRAHY NABÍZÍ NA PRODEJ DŘÍVÍ - cena 440,-Kč/prm (prostorový
metr) s možností odvozu za úplatu.
Kontaktní osoba: Ing. Martin Šír 736
621 725
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