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opravená dětská hřiště
Více na str. 2

Seznam ulic, kde se bude uklízet

Osmička

DUBEN 2009

1

měsíčník Městské části Praha 8

Zprávy

str.

Praha 8 vyhlašuje sociální a volnočasové granty

Slovo starosty

3
Vážení spoluobčané,
téma tohoto sloupku jsem dlou-

Rozhovor s předsedou bytové komise
Ondřejem Grosem

ho zvažoval, nakonec ale rozhodla
4

v podstatě náhoda. Přímo uprostřed chodníku v libeňské ulici
Novákových mě na začátku dubna „potkala” stará rozbitá televize.

Radnice chystá výstavbu nových
parkovacích míst

Prostě někomu dosloužila, tak šup s ní ven mezi lidi.
6

Chybělo pár set metrů, aby skončila tam, kde má - ve sběrném
dvoře ve Voctářově ulici. Naopak mírou vrchovatou přebývala lenost,
nezodpovědnost, neúcta k životnímu prostředí. Chtěl bych někdy na

Nová autobusová linka 236
spojuje Zámky, Bohnice a Podhoří

vlastní oči vidět takového jedince. Jak asi vypadá? Patří mezi Homo
6

sapiens?
Zřejmě nikoli pro tyto „občany” vedení radnice chystá nové projekty, které mají pořádným lidem přinést větší komfort při likvidaci odpa-

Strážníci začali nechávat
informační letáčky za stěrači vozidel

du a zvýšit čistotu v ulicích, parcích i na jiných místech. Jak se můžete
13

dočíst v této Osmičce, jedním z nich jsou mobilní sběrné dvory. Pokud
o ně bude zájem, určitě akci zopakujeme a třeba i rozšíříme.
Otázkou ale zůstane, jak postupovat vůči těm, pro které je vyhazo-

Fórum: Jaká je úroveň ochrany životního
prostředí v Praze 8?

vání odpadu na ulici normální. Můžeme posílit počty strážníků, zvýšit
14

pokuty. Ale domnívám se, že tato opatření příliš nezaberou. Napadají
mě pak v nadsázce jiné tresty. Taková obecní šatlava na Libeňském
zámku, nebo kdysi tolik účinný pranýř. Na tom současném by se obje-

Program Centra aktivizačních
programů pro seniory

vilo sdělení: Občan XY, televize, chodník ulice Novákových. Jistě by
18

mu všichni kolemjdoucí děkovali.
Krásné jaro Vám přeje

Základní škola Glowackého
slaví 30 let

Josef Nosek
24

starosta MČ Praha 8
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Počet nových dětských hřišť stoupá
Čtyři miliony korun bude stát radnici osmé městské části celková obnova dvou dětských hřišť v ulicích Mazovská
a Famfulíkova. Jejich modernizaci odsouhlasila Rada MČ Praha 8 na svém zasedání v druhé polovině března.
„Současná podoba hřiště v Mazovské ulici
na bohnickém sídlišti s původními betonovými
lavičkami a pískovištěm je zcela nevyhovující,”
prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek. Podle
něj v případě Famfulíkovy ulice v Kobylisích radnice vyslyšela desítky žádostí na modernizaci.
„Jedná se o hřiště, které velmi hojně využívají
maminky s dětmi ze širokého okolí. Navíc současná podoba dětského hřiště v letních měsících nevyhovovala ani kapacitně,” řekl. (Současná i budoucí podoba hřiště na obálce).
Dětské hřiště v Mazovské ulici získá mimo
jiné lezeckou herní sestavu, věž se skluzavkou
nebo pružinová houpadla a chybět nebudou
ani lavičky a odpadkové koše. „Na hřišti ve
Famfulíkově ulici se mohou děti těšit na nové
pískoviště, závěsné houpačky, tabuli na kreslení, domeček a multifunkční věžovou sestavu
se skluzavkami,” přiblížil novou podobu hřiště
starosta. Obě dětská hřiště budou v moderní

Nové hřiště v Mazovské ulici bude mít lezeckou herní sestavu i vež se skluzavkou

podobě slavnostně odhalena ještě před začát-

podobné areály. Počítá se například s rekon-

horádově a Kubíkově ulici v Kobylisích. Opraví

kem letních prázdnin.

strukcí dětských hřišť U Pentlovky a Krosenská

se také multifunkční herní plocha v Ouholické

II. na bohnickém sídlišti, či v Šimůnkově, Dra-

ulici v Čimicích.

Nové podoby by se letos měly dočkat i další

-pb,tk-

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 5. a 6. června 2009
Nabídka: Máte-li zájem pracovat jako člen okrskové volební
komise na území Městské části Praha 8, kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu
a telefonního čísla, občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8 se
sídlem Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 (bílý dům), 1. patro,
kanc. č. 131, tel.: 222 805 555, 222 805 530.
Podmínka: státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU, dosažení věku 18 let nejpozději k 14. květnu 2009.
Odměna člena komise činí 1300 korun (předseda 1600 korun)
+ stravné.
Upozornění pro voliče: státní občan ČR s trvalým pobytem
na území MČ Praha 8:
Vzhledem k tomu, že v souladu s právní úpravou v těchto volbách nebude umožněno hlasovat voliči, který není zapsán do
výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, upozorňuje občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8 všechny
voliče na následující skutečnost: Každý volič si může osobně
po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro
voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 8 vede
ÚMČ Praha 8, a to nejpozději do 16.00 hodin dne 3. června.

Úřední hodiny: pondělí + středa:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00
občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8
Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 (bílý dům)
1. patro, kanc. č. 131.
Upozornění pro voliče:
občan jiného členského státu EU, který je veden v evidenci
obyvatel na území MČ Praha 8:
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky,
není zanesen do seznamu voličů automaticky. Tento volič musí
svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že podá nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj.
nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009, žádost o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Žádosti přijímá:
pondělí + středa:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00
občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8
Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 (bílý dům)
1. patro, kanc. č. 131 (tel: 222 805 555)
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Praha 8 vyhlašuje sociální
a volnočasové granty

Otázka pro ...
...Tomáše
radního

a

Mrázka,
předsedu

dopravní komise RMČ

Poprvé od ničivých povodní v roce 2002 vypsala radnice osmé městské

Praha 8

části granty ve dvou oblastech – sociální a volnočasové. Rozhodla o tom

Po zimě je na vozov-

Rada městské části. Celkem budou v letošním roce z rozpočtu Prahy 8

kách mnoho výtluků.

mezi neziskové organizace rozděleny čtyři miliony korun.

Opravuje díry městská
část? A mohu na ně-

„Letošní rok je pro Prahu 8 v řadě oblastí zlo-

vatelům volnočasových aktivit dětí a mládeže.

mový. Jak jsme již několikrát prezentovali, díky

Grantové komisi mohou k posouzení předložit

kom požadovat náhradu škody?
Drtivá většina komunikací na území Prahy
8 je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, kte-

očekávaným příjmům z první etapy prodeje

buď

bytového fondu můžeme uskutečnit kroky, kte-

zažádat o podporu kontinuální činnosti své orga-

ré byly dosud kvůli nedostatku peněz omezová-

nizace. „Tři miliony korun jsou určené nejen pro

ny. A jednou z oblastí jsou právě i granty, které

větší organizace nebo sportovní oddíly, ale šanci

kách, byť nás díry v silnicích trápí a vzteká-

teď vyhlašujeme,” sdělil starosta Prahy 8 Josef

získat grant mají také malé spolky a zájmové

me se nad nimi stejně jako většina motoris-

Nosek.

kroužky. Správně využitý volný čas dětí z Prahy

tů. Nejjednodušší a nejrychlejší cestou, jak

Jeden milion korun bude rozdělen mezi posky-

8 si naši finanční podporu rozhodně zaslouží,”

upozornit na výtluky a zajistit jejich opravu,

tovatele sociálních služeb. „Žádat o grant mohou

prohlásil předseda grantové komise a zástupce

je obrátit se přímo na TSK. A to buď telefo-

poskytovatelé sociálních služeb, kteří prokaza-

starosty Josef Vokál.

nicky na dispečink nebo přes webové stránky

jednorázový

volnočasový

projekt

nebo

telně poskytují službu občanům Prahy 8 a jsou

Uzávěrka příjmu žádosti je u obou granto-

registrováni dle zákona o sociálních službách,”

vých řízení 30. dubna 2009. V obou případech

řekla místostarostka Vladimíra Ludková, která

nesmí být finanční prostředky z grantů použity

má tuto oblast v gesci. Podle ní lze očekávat vel-

na nákup dlouhodobého hmotného majetku, na

ký zájem ze strany organizací, protože grantová

úhradu zahraniční cesty nebo odměn zaměst-

řízení dalších subjektů byla letos velmi omeze-

nanců.

ré jejich správu a údržbu svěřilo Technické
správě komunikací. Proto radnice neopravuje
a ani nemůže opravovat výtluky ve vozov-

www.tsk-praha.cz, kde v sekci hlášení poruch
naleznete on-line formuláře na oznámení celé
škály závad nejen na komunikacích, ale i na
dopravním značení či na světelné signalizaci.
Náhradu škody požadovat můžete, ale opět
ne po městské části, ale po správci komunikací, tedy ve většině případů po TSK. Nutný

na. „Cílem radnice je maximální podpora kvalit-

Podrobnosti o vyhlášených grantových říze-

je k tomu přesný popis události, tedy místa

ním službám, aby byly dosažitelné pro všechny

ních, včetně podmínek a žádostí, jsou uveřejněny

(nejlépe nákres jednoduché mapky), data

potřebné obyvatele Prahy 8,” dodala.

na Úřední desce ÚMČ Praha 8 i na internetových

a času a závady na vašem automobilu. Proto-

stránkách www.praha8.cz v odkazech Kultura

kol od policie je samozřejmě velkým plusem.

a Zdravotnictví a sociální služby.

Vše pak adresujte na právní odbor TSK, který

Naprostou premiéru od roku 2002 mají letos
v osmé městské části granty určené poskyto-

- pb-

celou záležitost posoudí a pokud Vám dá za
pravdu, tak škodu na Vašem voze uhradí.

Setkání s politiky
Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí od
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo
dveří 4, tel.: 284 82 20 31.
Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou
občany na setkání, která se uskuteční
15. a 29. dubna a 13. května v době od 16,00
do 18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8,
Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz.
ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvolenými v Praze 8. To se uskuteční
28. dubna od 17.00 hod.

Foto: verpa

Nový horkovod.

Řada z vás si jistě všimla zábran a stavebního ruchu u východu ze stanice

metra Palmovka směrem na Ohradu. Pražská teplárenská tam propojuje horkovod mezi Holešovicemi a Libní.

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech naší městské části. Pro dohodu
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail:
petr.vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype
kontakt „vilgus”.
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Nynější zákony a justice nám rozhodně
nepomáhají, říká šéf bytové komise

Nájemci, využijte
pro schůze nabídky
pronájmu sálů
Nájemci

Dluhy na nájemném, nezaplacené pokuty a nepořádek. Tato témata v poslední
době plní stránky novin, a to v souvislosti s razantním přístupem některých radnic.
Podle předsedy bytové komise RMČ Praha 8 Ondřeje Grose musí městská část v této oblasti řešit především případy nepořádných a okolí obtěžujících nájemců.

domů,

které

jsou

určeny k prodeji, mohou pro
účely

zakládání

družstev

využít zdarma pronájmu sálu
v KD Krakov a Ládví a takzvaném bílém domě v Libni.

Jak

velké

problémy má
MČ Praha 8
s

neplatiči

pokud takový „nájemce” neopustí

Ti slušní by se místo neplodného
vzteku neměli bát svědčit u soudu,

KD Ládví

Funguje to tak, že mu městská

což může vyřízení celé záležitosti

- minimálně týden dopředu

část dá výpověď, proti které se

uspíšit, zvláště tam, kde důvodem

byt dobrovolně.

však dotyčný může soudně brá-

k vystěhování je primárně obtěžo-

Problémy

nit. Může trvat i léta, než se soudy

vání ostatních slušných obyvatel

- zapotřebí budou dva až
čtyři mobilní mikrofony

nájemného?
takovém

dopracují k pravomocnému roz-

domu. Rád bych však naopak upo-

například

sudku. Na základě platné výpovědi

zornil právě ty, kteří bez právního

v severních Čechách, nemáme.

se často dobrovolně nevystěhuje,

důvodu užívají byt a vystěhovat se

Mnoho

protože rozsudek je pro takové lidi

nehodlají, že se v krajním případě

v
rozsahu,

jako

vidíme

dlužníků

dát vědět, zda termín bude

spolupracuje,

snaží se svým závazkům dostát

jen cárem papíru.

mohou dopouštět i trestného činu.

a hlavně nejsou svým chováním

Ze strany radnice pak následuje

Radnice již tam, kde je situace neu-

na obtíž ostatním. Je to do značné

žaloba na vyklizení bytu, o čemž

držitelná, zvažuje trestní oznámení.

míry dané také složením obyvatel-

opět rozhoduje soud, proti jehož

využit

+ ozvučení, předsednický
stůl, židle do řad
- kapacita až 400 míst,
kontaktujte Jitku Hromasovou,
telefonní číslo 286 582 323,
e-mail: hromasova@kdladvi.cz

stva. Naším hlavním problémem

rozsudku je možné odvolání. Až

Znamená to, že byste přivítal

Termíny:

nejsou dluhy, ale nájemci, kte-

poté přichází na řadu návrh na

změnu zákona?

- 17. 4., 18.00 – 21.00

ří dělají nepořádek, ničí majetek

výkon rozhodnutí, po jehož pra-

a obtěžují ostatní slušné a platící

vomocném

dojít

měla být samotná platná výpověď

- 20. 4., 18.00 – 21.00

nájemce. Není jich mnoho, jedná

k samotnému násilnému vyklizení

z nájmu bytu. Výkon rozhodnutí

- 27. 4., 18.00 – 21.00

se o případy v řádu jednotek, nic-

bytu. Toto celé může trvat třeba

by tak přicházel o mnoho měsíců

méně dokážou přidělat mnoho prá-

i více než tři roky. Po celou tuto

a někdy i let dříve. Rychlost rozho-

ce a napáchat značné škody.

dobu se většinou situace v domě

dování justice by také potřebova-

zhoršuje a dluhy na nájemném

la zvýšit, v současné situaci by se

rostou.

podle mého názoru bytové spory

Co se proti nim dá dělat? Může

nařízení

může

Určitě. Exekučním titulem by

(původní termín 9. 4. zrušen!)

-

7. 5., 18.00 – 21.00

- 14. 5., 18.00 – 21.00
- 18. 5., 18.00 – 21.00
- 28. 5., 18.00 – 21.00

často

s nepřizpůsobivými a neplatícími

KD Krakov

bývají neoprávněným terčem lid-

nájemci neměly protáhnout více

Obecně má pronajímatel slabou

sky pochopitelné zlosti slušných

než na rok, nejedná se většinou

pozici kvůli špatné zákonné úpravě

nájemců. Nedivím se jim, i já

o právně složité záležitosti. To je,

- po dohodě s paní Ivonou
Vondrákovou, telefonní číslo
233 312 843

a především rychlosti rozhodová-

musím někdy krotit své rozčile-

jak se zdá, jen mé zbožné přání.

ní naší justice. Ochrana neplatičů

ní, když vidím, v jakém stavu se

O tématu problémových ná-

a nepořádníků je zbytečně velká.

původně hezký dům kvůli jednomu

jemců čtěte více v příští rubrice

K vystěhování přesto může dojít,

problémovému obyvateli nachází.

Fórum

je za to radnice například vystěhovat?

Zástupci

radnice

tak

-vk-

Bílý dům
- po dohodě s panem Karlem
Dvořákem, telefonní číslo
222 805 680.

(Placená inzerce)
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Doprava

Radnice chystá výstavbu parkovacích míst
Obyvatelé bohnického sídliště získají v příštím roce přes sedm desítek nových parkovacích míst. Vzniknou
vybudováním kolmých parkovacích stání ve Feřtekově ulici.
„Víme, že nedostatek parkova-

Osmá

městská

část

plánuje

cích míst obyvatele naší městské

v letošním roce uskutečnit studii

části dlouhodobě trápí a snažíme

proveditelnosti a inženýring. Pro-

se to změnit. Největším problé-

váděcí projekt uhradí a samot-

mem však je nalézt vhodné loka-

nou výstavbu parkovacích míst

lity. Tentokrát se nám to podařilo,

v roce 2010 má na starosti Tech-

a to i ve spolupráci s občany, kteří

nická správa komunikací. Celkové

nám posílali své tipy,” uvedl radní

náklady na kompletní projektovou

Tomáš Mrázek. Podle něj výstavba

dokumentaci a vybudování nových

ve Feřtekově ulici naváže na sta-

parkovacích míst ve Feřtekově uli-

vební akce v ulicích Hnězdenská,

ci budou činit přibližně 6,5 milionu

Lešenská a Pomořanská, kde od

korun.

roku 2002 vzniklo přibližně 200

Foto: M. Mařatka

parkovacích míst.
Ve Feřtekově ulici dnes platí

V Hnězdenské ulici již parkovacích míst přibylo

Podle

podzimního

průzkumu

veřejného mínění mezi obyvateli,
který provedla agentura Empirica,
má pravidelné potíže s parková-

zákaz stání, který ale řada řidičů

ním na bohnickém sídlišti více než

nerespektuje a souběžným parko-

šířku 2,5 metru a délku 5,3 metru.

míst, ale i bezpečný obousměrný

váním brání bezpečnému průjez-

Pokud se jejich výstavba podaří,

průjezd Feřtekovou ulicí,” dodal

třetina motoristů, další čtvrtina je

du. „Navržená parkovací stání mají

zvýší se nejen počet parkovacích

Mrázek.

mívá často.

-pb,tk-

Nová linka spojuje Zámky, Bohnice a Zoo
Mezi Bohnicemi a Trojou začala fungovat nová
autobusová linka číslo 236. Spojuje oblast Zámků, Starých Bohnic a bohnického sídliště se Zoologickou a Botanickou zahradou v Troji a s Podhořím. Lidé, kteří nechtějí chodit pěšky, tak už
nemusejí mezi těmito částmi města jezdit a přestupovat přes Kobylisy a Holešovice. „Na lince
jsou provozovány malé bezbariérové midibusy,
známé například z linek 128 nebo 291. Linka
236 bude v provozu po celý týden v intervalu 60
minut, v ranní špičce pojede po 30 minutách,”
popsal dopravní řešení vedoucí odboru plánování
společnosti ROPID Martin Jareš.
V souvislosti se zavedením nového spoje se
zkrátila stávající linka 102 o úsek Staré Bohnice
- Zámky. Mírně se také omezil provoz linky 112
v úseku Zoologická zahrada - Podhoří; souhrnný interval linek 112 a 236 v tomto úseku zůstal
stejný jako dnešní interval linky 112.
Na obou konečných linky 236 navazují přívozy spojující Sedlec se Zámky a Podhoří s Podbabou. Oba přívozy jsou zařazeny do Pražské integrované dopravy, takže na nich platí předplatní
jízdenky PID i jednotlivé jízdenky za 26 korun.
Neplatí zde však SMS jízdenky. Kola a dětské

Foto: verpa

kočárky jsou na přívozech přepravovány zdarma.

-jf-

Na nové lince dopravce provozuje malé bezbariérové autobusy
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Nová služba pomůže občanům s odpadem
Lidé ze severní části Prahy 8, kteří mají problémy s větším odpadem, mohou v jarních měsících využít nového
projektu takzvaných mobilních sběrných dvorů. V rámci akce „Čistá Osmička” radnice na vybraných čtyřech
lokalitách přistaví na několik dnů k dispozici několik velkoobjemových kontejnerů.

Kde budou k dispozici mobilní sběrné dvory:
roh ulic Zhořelecká a Radomská – Bohnice, v termínu
od 22. 5. do 24. 5. 2009, v čase: pátek 14.00 - 21.00 hodin,
sobota a neděle 9.00 - 21.00 hodin
roh ulic Roudnická a Bešťákova – Ďáblice, v termínu
od 29. 5. do 31. 5. 2009, v čase: pátek 14.00 - 21.00 hodin,
sobota a neděle 9.00 - 21.00 hodin
roh ulic Na Zámkách a K Rybníku – Čimice, v termínu
od 5. 6. do 7. 6. 2009, v čase: pátek 14.00 - 21.00 hodin,
sobota a neděle 9.00 - 21.00 hodin
ulice Hovorčovická (před objektem Veolia) – Kobylisy,
v termínu od 12. 6. do 14. 6. 2009 v čase:
pátek 14.00 - 21.00 hodin, sobota
a neděle 9.00 - 21.00 hodin

Foto: verpa
V druhé polovině května vznikne mobilní sběrný dvůr ve Zhořelecké ulici
„Tyto sběrné dvory jsou určeny

ným uložením přineseného odpa-

občanům, kteří mají trvalý pobyt

du a povedou evidenci uživatelů

na území Městské části Praha

i předaných odpadů. Vjezd do

8, akce není určena podnikate-

mobilního sběrného dvora bude

lům. Služba se poskytuje zdar-

z provozních důvodů umožněn

ma. Vstup do sběrného dvora je

pouze vozidlům do celkové hmot-

možný

po

občanského

předložení

platného

nosti 3,5 tuny. Po skončení pra-

průkazu,”

prohlásil

covní doby sběrného dvora není

místostarosta Josef Vokál. Podle

možné přijímat další odpad.

něj lidé nejen z jižní části Prahy

V případě dotazů kontaktujte

8 mohou nadále využívat sběrný

poskytovatele služby v pondě-

dvůr ve Voctářově ulici v Libni.

lí nebo ve středu v úřední hodi-

„Klasické velkoobjemové kontejnery,

které

jsou

ny (8.00 - 12.00 hodin a 13.00

Foto: verpa
V Čimicích se mohou občané v červnu zbavit odpadu v ulici Na Zámkách

pravidelně

- 18.00 hodin), Odbor životního

přistavovány v ulicích, jsou vel-

prostředí MČ Prahy 8, Marta Tum-

mi často zneužívány podnikateli.

pachová, telefonní číslo 222 805

I proto jsme přišli s tímto nápa-

742, e-mail: marta.tumpachova@

dem. Mobilní sběrné dvory budou

praha8.cz nebo Ondřej Mutl, tele-

vysloužilá a nerozebraná elektrozařízení (pračky,

po celou dobu pod dozorem, takže

fonní číslo 222 805 743, e-mail:

chladničky, televize, rádia, sporáky, audiotechnika,

by měly sloužit pouze občanům,”

ondrej.mutl@praha8.cz.

počítače,monitory, ...)

Občané mohou odevzdávat tyto druhy odpadů:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti, ...)

vysvětlil Vokál. V případě zájmu

Za provozovatele služby kon-

obyvatel o tuto službu Městská

taktujte v případě dotazů společ-

část Praha 8 zopakuje akci na

nost IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s.,

odpad z údržby zeleně

podzim letošního roku.

Bešťákova 457, 182 00 Praha 8,

suť z bytových úprav (maximálně do jednoho m3)

Mobilní

sběrné

provozovány

dvory

akciovou

budou

PaedDr. Josef Maleček, telefonní

společ-

číslo 286 583 310, e-mail: josef.

ností IPODEC - ČISTÉ MĚSTO,

malecek@ipodec.cz,

jejíž

pátek od 7.00 do 15.00 hodin.

zaměstnanci

uživatelům

sběrného dvora poradí se správ-

pondělí

až

-vk-

kovový odpad a dřevěný odpad

nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie
z automobilů)
pneumatiky (množství odpovídající běžné nepodnikatelské
potřebě)
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Sběrný dvůr Voctářova

Foto: verpa
mohou ho využívat všichni občané hlavního města
lidé v něm mohou umístit objemný odpad, elektroodpad,
kovový, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, suť z bytových
úprav (do jednoho m3 zdarma), papír, sklo, plasty, nápojové
kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu včetně starých chladicích zařízení, pneumatiky (25 Kč/ks)
možný vjezd vozidel maximálně do 3,5 tuny
Otevírací doba:
- pondělí – pátek od 8.30 do 17.00 hodin
- sobota od 8.30 do 15.00 hodin
Adresa: Voctářova, Praha 8, Libeň
Telefon: 266 007 299

Osmička
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Životní prostředí

Kde a kdy se uskuteční bloková čištění komunikací
pokračování z březnové Osmičky
21. 4. a 9. 10.

9. 6. a 11. 9.

15. 5. a 17. 9.

3. 6. a 31. 8.

Gabčíkova, Kubišova (S. K. Neu-

Krynická,

Mazurská,

Byšická, Drahaňská, Chlumínská,

Bojasova, Burešova, Famfulíkova,

manna - V Holešovičkách), Na

Pomořanská, U Pentlovky, U Poli-

Chorušická, K Mlýnu, K Větrola-

Hrubého, Kurkova, Kyselova, Opál-

Truhlářce, Na Úbočí, Nad Rokos-

kliniky

mu, Mikovická, Turská, Vehlovická,

kova, Rajmonova, Slancova

Mazovská,

kou, Pátkova, Pomezní, U Hercovky, V Podvrší, Valčíkova

Větrná, Vidimská, Vidovická, ZlonKošalínská,

22. 4. a 8. 10.
Kubišova

(U

činská

28. 4. a 30. 9.

Vlachovky

-

Radomská,

29. 5. a 28. 8.

Ratiboř-

Binarova, Davídkova (slepá u Taus-

ská, Řešovská, Svídnická, Zeleno-

12. 5. a 16. 9.

horská

K Rybníku, Křivenická, Libčická,

S.K.Neumanna), Květinářská, Na

sigovy), Frýdlantská, Hlaváčova,

Mlazická, Na Zámkách, Ouholická,

Dlážděnce, Nad Hercovkou, Pod

5. 6. a 10. 9.

Dlážděnkou, Pod Vlachovkou, Přá-

Dolákova,

dova, S.K.Neumanna, Trojská (po

va, Hackerova (plus parkoviště),

13. 5. a 9. 9.

ul. Nad Kazankou), U Vlachovky

Hanouškova, Kusého

Kaňkovského, Klecanská, Máslo-

Strážnická, Tišická, Žalovská

Eledrova,

K Sadu
stupná

celá, Na Přesypu (Vze–

Bezruče, Šiškova, U Pískovny, Vel-

29. 4. a 24. 9.

Čimická),

Na

Šutce,

Písečná, Pod Kynclovkou, Pod Přesypem, U Dětského domova, Uzavřená, Vzestupná

Cafourkova

(plus

Hlivická,

Farkám,

K

Kostřínská,

Na

parkoviště),
Nad

Pentlovkou, Před Ústavem, U Paz-

Bořanovická

19. 5. a 3. 9.
Batličkova, Dolejškova, Koláčkova,

Na Kopanině, Na Slovance

(Na Kopanině – Davídkova), Nad
Mazankou, Nad Okrouhlíkem, Pod
Novou

4. 6. a 1. 9.
(Vršní

Březiněveská

–

Klapko-

derek, U Velké skály, V Nových

va),

Bohnicích

– Klapkova), Chaberská, Líbeznic-

12. 6.a 13. 10.
Bašťská,

těžská, Větrušická, Vodochodská

Katovická,

Bendovce,

kovská, Tanvaldská, Taussigova,
Třebenická, Za Střelnicí

Feřteko-

vická, Mašínova, Na Ládví, Petra
23. 4. a 7. 10.

Chabařovická, Sebuzínská, Stře-

(slepý

konec

věží,

Libní,

Pod

Ryzlinkova,

Vodárenskou
Společná

(Na

Slovance - Pod Vodárenskou věží),
U Slovanky, Wichterlova

ká (Vršní – Klapkova), Na Pecích,

Benákova,

Havlínova

(Třeboradická – Mirovická), Hovor-

5. 5. a 23. 9.

Předbořská, Přemyšlenská (Horňá-

20. 5. a 2. 9.

Hanzlíkova, Chvatěrubská, Jestře-

tecká – Klapkova), Sedlecká, Vršní

Bedřichovská,

(Pod Sídlištěm – Horňátecká)

Malém klínu, Na Slovance (Davíd-

čovická (Mirovická – Třeboradická),

bická, Kočova, Minická, Na Hra-

Klíčanská, Košťálkova, Na Přesypu

nicích, Nedomická, Okořská (již-

(Bašťská – Čimická), Paláskova,

ní

Přemyšlenská

Na

Dílcích,

Na

kova – Bedřichovská), Na Štěpnici,
14. 5. a 8. 9.

Pod Vlastním krovem, Společná

Pod Čimickým hájem, Přívorská,

Bořanovická (Klapkova – Čumpe-

(Na Malém klínu - Na Slovance),

Horňátecká), Služská, Trousilova,

Rousovická,

líkova), Březiněveská (Klapkova

Štěpničná, Za Vodárnou (Na Malém

Třeboradická, Veleňská

Vraňanská

– Čumpelíkova), Líbeznická (Klap-

klínu - Na Slovance)

(Třeboradická

–

část),

Pekařova,
Řepínská,

Pešinova,
Skálova,

kova – Pakoměřická), Náhorní,
11. 6. a 6. 10.

6. 5. a 22. 9.

Pakoměřická

Balabánova, Bergerova, Havlínova

Brandýská, Do Údolí, Fořtova, Ke

Přemyšlenská (Klapkova – Čum-

(Mirovická – Neratovická), Hovor-

Hřišti, Korycanská, Libeňská, Na

pelíkova),

čovická

Průhonu, Okořská (K Ládví - Na

ských škol, U Školské zahrady,

Průhonu), Vánkova

Zdibská

(Mirovická

Chotovická,

po

Libišská,

otočku),
Luhovská,

Mirovická, Neratovická, Pohnertova, Zlonínská

(plus

Štíbrova,

parkoviště),
U

Měšťan-

TSK nabízí informace o blokovém
čištění zdarma přímo do e-mailu
platnou službu, která nabízí zasílání aktuálních informací nejen o pražské

(parkoviště), Gdaňská, Lindavská,

dopravě e-mailem. „Jako první jsme zprovoznili informace o blokovém

Opolská, Podhajská pole (plus par-

čištění komunikací. Uživatel po registraci dostane do zadané adresy infor-

Bydhošťská,

koviště), Javorová, Jedlová, Kaštanová, Kubíkova, Modřínová, Na
nou, Učitelská

Čimická

Bukolská,

Akátová, Březová, Ďáblická (par-

Rozvodí, Ořechová, Pod Hvězdár-

Technická správa komunikací spouští novou službu TSK info. Jde o bez-

24. 4. a 1. 10.

21. 5. a 27. 8.

28. 5. a 24. 8.
Bešťákova, Bínova, Černého, Červenkova,
va,

Česákova,

Formánkova,

DrahorádoHavránkova,

mace o chystaném blokovém čištění v jím zvolené ulici či ulicích vždy

Janečkova, Jelínkova, Roudnická,

Štětínská, Toruňská, Vratislavská

týden a jeden den před samotným čištěním,” řekl mluvčí Tomáš Mrázek.

Šimůnkova

10. 6. a 15. 9.

společnosti www.tsk-praha.cz. K aktivaci je nutná registrace, po vyplnění

27. 5. a 26. 8.

Dunajecká, Glowackého, Hnězdeň-

formuláře je zájemci zaslán e-mail na adresu jím uvedenou se žádostí

Dřínová, K Haltýři, Nad Trojou

ská (plus parkoviště), Krosenská,

o autorizaci. Uživatel se může následně přihlásit a po přihlášení si nastaví

(Čimická - Nad Vavrouškou), Nad

Lešeňská,

zasílání požadovaných informací. „Za zasílání informací se nic neplatí,”

Vavrouškou, Tařicová, Velká Skála,

podotkl Mrázek.

Vřesová

koviště),

Poznaňská,

Sopotská,

Zájemci naleznou odkaz na službu TSK info přímo na hlavní stránce

Lublinská,

Notečská,

Olštýnská, Sosnovecká, Těšínská

-vk-
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

DUBEN – ČERVEN 2009

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

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

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

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

Havránkova – Šimůnkova
22. 4., 27. 5.

V Nových Bohnicích
14. 5., 18. 6.

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

Šimůnkova
29. 4., 3. 6.

Pernerova – Šaldova
5. 5., 9. 6.

Janečkova
6. 5., 10. 6.

Pobřežní – Thámova
12. 5., 16. 6.

Hlaváčova
29. 4., 3. 6.

Mlazická
14. 5., 18. 6.

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

Burešova
6. 5., 10. 6.

Fořtova – Do Údolí
21. 5., 25. 6.

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

Kurkova
13. 5., 17. 6.

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

Šiškova
15. 4., 20. 5., 24. 6.

Dolákova – Hackerova
21. 5., 25. 6.
K Mlýnu - Drahaňská
23. 4., 11. 6.

Korycanská – K Ládví
28. 5.
Petra Bezruče - U Pískovny
16. 4., 4. 6.

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

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

Na Pecích – Chaberská
29. 4., 3. 6.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
21. 4., 26. 5., 30. 6.

Služská – Přemyšlenská
6. 5., 10. 6.

Pekařova - Jestřebická
28. 4., 2. 6.

V Mezihoří
13. 5., 17. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
5. 5., 9. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
15. 4., 20. 5., 24. 6.

Velká Skála - K Haltýři
12. 5., 16. 6.

Uzavřená
22. 4., 27. 5.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky
ul. Žernosecká - Ďáblická)
29. 4., 27. 5., 24. 6.

Trojská - Nad Trojou
23. 4., 11. 6.
Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
14. 5., 18. 6.
Písečná - K Sadu
21. 5., 25. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
28. 5.
Třeboradická
16. 4., 4. 6.
Havlínova – Pohnertova
23. 4., 11. 6.
Libišská (parkoviště)
14. 5., 18. 6.
Podhajská pole (parkoviště)
21. 5., 25. 6.
Gdaňská
28. 5.

Davídkova (parkoviště severně
od garáží Stavegu)
6. 5., 3. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
15. 4., 13. 5., 10. 6.
Braunerova – Konšelská
22. 4., 20. 5., 17. 6.
Nad Rokoskou (u školy)
29. 4., 27. 5., 24. 6.
Nad Popelářkou
6. 5., 3. 6.
Křivenická (u konečné BUS 152, 169 a 183)
15. 4., 13. 5., 10. 6.
Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)
22. 4., 20. 5., 17. 6.
Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou
23. 4., 11. 6.
Drahorádova
14. 5., 18. 6.

Třebenická
6. 5., 10. 6.

Hnězdenská (parkoviště)
16. 4., 4. 6.

Lindavská
21. 5., 25. 6.

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

Mazurská (u trafostanice)
28. 5.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
28. 5.

Modřínová
13. 5., 17. 6.

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

Chaberská – Líbeznická
16. 4., 4. 6.

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

Golf. Orientační dechovou zkouškou

a spoléhají, že nebudou při říze-

byla u něj zjištěna hladina 2,03 pro-

ní

mile alkoholu v dechu. Případ byl

U trestného činu ohrožení pod vli-

vyřešen v rámci zkráceného příprav-

vem návykové látky dle § 201 trest-

kontrolovány.

Znovu

opakuji:

ného řízení. Zarážející je fakt, že ten

ního zákona a trestného činu řízení

vé telefonní karty překonali uzavřené

samý muž byl pro tentýž trestný čin,

motorového vozidla bez řidičské-

neuzamčené vstupní dveře. 22letý

tedy ohrožení pod vlivem návyko-

ho oprávnění dle § 180d trestního

U přemostění potoku Rokytka se

muž při vloupání do rodinného domu

vé látky, řešen Místním oddělením

zákona hrozí trest odnětí svobody

těsně před půlnocí 17. března pro-

hlídal okolí, zatímco jeho komplic

Libeň na začátku února. Příslušný

až na jeden rok nebo peněžitý trest

cházeli dva partneři. V průběhu roz-

loupil. V rodinném domě odcizili věci

soud uvedenému muži s ohledem

nebo zákaz činnosti. Vyšší trest-

hovoru vznikla mezi partnery roze-

v hodnotě 11 tisíc korun. Na přípa-

na jeho nerespektování zákonů uloží

ní sazba odnětí svobody na šest

pře. Hádka vyvrcholila tím, že 43letá

du začala spolupracovat služba kri-

spravedlivý trest.

měsíců až tři léta u trestného činu

žena svého 44letého partnera shodi-

minální policie a vyšetřování, která

la ze srázu do Rokytky. Muž při pádu

následně zadrženým mužům pro-

do vody utrpěl zranění v obličeji,

kázala další vloupání do rodinných

které si způsobil o kameny na okraji

domů a bytů v Bohnicích a Kobyli-

Podle statistiky za období od 25.

havárii, dopravní nebo jinou neho-

vody. Celého mokrého, prochladlého

sích. Jejich nezákonné obohacování

února do 24. března plyne, že jíz-

du, jinému ublíží na zdraví, nebo

a zraněného muže dovezla záchran-

bude řešit příslušný soud, který roz-

da pod vlivem alkoholu nebo jiné

větší škodu na majetku nebo jiný

ná služba k ošetření do FN Bulovka.

hodne o trestu. Tento případ pouka-

návykové látky spolu s řízením

závažný následek, nebo spáchal-li

Žena byla zajištěna a odvezena na

zuje na skutečnost, že při odchodu

motorového vozidla bez řidičského

takový čin při výkonu zaměstnání

libeňské místní policejní oddělení

z domu nebo bytu je nutné nejen

oprávnění je národním sportem. Jen

nebo jiné činnosti, při kterých je vliv

k výslechu. Nutno podotknout, že

vchodové dveře zabouchnout, ale

Místní oddělení Libeň v tomto období

návykové látky zvlášť nebezpečný,

oba partneři byli pod vlivem alko-

i řádně uzamknout. Spoléhat se na

eviduje 16 případů řízení vozidla pod

zejména řídil-li hromadný dopravní

holu. Žena si svoje jednání bude

to, že postačí vchodové dveře pou-

vlivem alkoholu nebo jiné návykové

prostředek.

muset zodpovídat na Úřadu městské

ze zabouchnout, neboť jsou z vnější

látky, z čehož u šesti případů byla

Trestní zákon připouští uložit trest

části Praha 8 v rámci přestupkového

strany opatřeny takzvanou koulí, je

hladina alkoholu u podezřelých tak

zákazu činnosti od jednoho roku

řízení.

pošetilé. Chraňte svůj majetek!

vysoká, že zakládala podezření ze

až deset let a u peněžitého trestu

spáchání trestného činu. Tyto přípa-

postih ve výměře od dvou tisíc až

Policisté rozmluvili
sebevraždu

Zákaz pobytu ho
nezajímal

V polovině března dopoledne bylo

Hlídka Místního oddělení Ďábli-

na Místní oddělení Bohnice ozná-

ce v ulici Na Hlavní prováděla 16.

ohrožení pod vlivem návykové lát-

Alkoholu za volantem
neubývá

ky je ukládána recidivistům, nebo
tomu, kdo takovým činem způsobí

dy byly většinou vyřešeny v rámci

do pěti milionů korun. Samozřejmě

zkráceného přípravného řízení, zby-

takto vysokou částku soud u těchto

lé pak oznámeny na příslušný odbor

trestných činů neuloží, ale i část-

Magistrátu hl. m. Prahy.

ky kolem dvaceti tisíc korun, které

meno, že ve 12. patře domu v ulici

března odpoledne kontrolu muže,

soudy většinou za tyto trestné činy

Poznaňská sedí na parapetu okna

ve kterém byl zjištěn 30letý občan

ukládají, jsou dost vysoké. Myslím

muž, který chce spáchat sebevraž-

Ukrajiny. Policisté dále zjistili, že

si, že většina z nás si takové pení-

du. Hlídka Místního oddělení Bohnice

muž

ze jen tak vyhodit z okna nemůže

neprodleně vyjela na místo. Hlíd-

služby cizinecké a pohraniční poli-

ka svým profesionálním přístupem

cie Hradec Králové vysloven zákaz

U přestupku při řízení vozidla

muže přemluvila, aby slezl z parape-

pobytu na území České republiky se

nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylu-

má

Oblastním

ředitelstvím

dovolit.

tu. Dále bylo zjištěno, že požil blíže

lhůtou k vycestování do 28. 4. 2007.

nezjištěné množství léku Rivotril.

Muž však rozhodnutí policie nedbal

Nutno podotknout, že jízda pod

požitím alkoholického nápoje nebo

Muž byl následně převezen záchran-

a nadále se v tuzemsku zdržoval.

vlivem alkoholu nebo jiných návyko-

užitím jiné návykové látky, hrozí

nou službou k ošetření. Důvod jeho

V případu bylo provedeno zkráce-

vých látek není jen výsadou mužské

pokuta od 25 tisíc do 50 tisíc korun

jednání v současné době prověřuje

né přípravné řízení, přičemž hned

populace, ale „omámeny” řídí i ženy,

a zákaz činnosti od jednoho roku do

služba kriminální policie a vyšetřo-

druhý den byl spisový materiál i se

jejichž naměřené hodnoty alkoholu

dvou let. A nejen to, řidič který řídí

vání.

zadrženým mužem předán státnímu

si rozhodně nezadají s hodnotami

vozidlo pod vlivem alkoholu či jiné

zástupci k podání návrhu na potres-

u mužů. U řízení motorových vozidel

návykové látky, má sníženou schop-

tání.

bez řidičského oprávnění evidujeme

nost vnímání a reakce, je unave-

pět případů, z nichž tři skutky byly

ný, má sníženou pozornost a často

řešeny v rámci zkráceného příprav-

i zvýšenou agresivitu za volantem.

ného řízení. Zbylé dva policie předa-

Následkem může být větší škoda na

la magistrátu.

majetku nebo zranění či usmrcení

Lupiči využili nezamčené
dveře domu
Hlídka Místního oddělení Bohnice
zadržela 26. března ráno dva pacha-

Řídil opilý v únoru, pak
i v březnu

čujícím způsobilost, který si přivodil

tele ve věku 25 a 22 let. Muži byli

Začátkem března byl v Zenklově

lapeni bezprostředně poté, co se

ulici hlídkou Policie ČR kontrolován

Osoby přistižené při těchto nezá-

vloupali do rodinného domu v ulici

27letý muž, občan Ukrajiny, při říze-

konných činnostech si zřejmě neu-

npor. Zdeněk Pohunek

K Větrolamu, kde za pomocí plasto-

ní osobního motorového vozidla VW

vědomují, jaký postih jim hrozí

Policie ČR, MOP Libeň

jiné osoby.
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Strážníci letáčkem za stěrači
poděkují či pokárají
Novinku pro řidiče připravila městská policie. Strážníci začali nechávat za
stěrači parkujících vozidel barevné letáčky s logem městské policie. Žlutými kartičkami upozorní řidiče na špatné parkování, modré budou poděkováním, že auto je zaparkováno v souladu s dopravními předpisy.

Počty uchazečů o práci
strážníka se zvýšily
Během prvních dvou měsíců roku 2009 se
o práci strážníka hlásilo celkem 790 uchazečů. To je o celou čtvrtinu více než za stejné
období minulého roku. Nepotvrdily se tak
pesimistické předpovědi, a počty nově při-

Žlutou kartu

budou strážníci vydávat jako

jatých strážníků jsou téměř stejné jako loni.

upozornění pro řidiče na vozidla, na která by

Oproti tomu se snížily odchody a celkově

jinak vydali výzvu osobě podezřelé z přestupku,

pracovalo u pražské městské policie počát-

ale odhalený přestupek má nižší společenskou

kem března 2197 zaměstnanců.

nebezpečnost.

„Novela zákona o obecní policii velmi

Na kartičkách bude zároveň údaj o době kon-

zpřísnila kritéria pro uchazeče o zaměstnání

troly. V případě zjištění problému, například

strážníka, zejména požadavkem na středo-

neuzamčené vozidlo, rozsvícená světla či ote-

školské vzdělání s maturitou. Proto jsme od

vřené okénko, se budou strážníci snažit vyrozu-

počátku ledna museli odmítnout zhruba tři

mět majitele vozidla.

stovky zájemců, kteří měli jen střední vzdě-

„Strážníci vozidla nejen zkontrolují, ale rov-

lání s výučním listem. I tak úspěšně prošlo

něž prověří, zda se nejedná o odcizené vozidlo

výběrovým řízením sto čtyři uchazečů, což

nebo ukradenou registrační značku. V roce 2008

je ve srovnání se sto dvaceti v loňském roce

nalezli naši strážníci v rámci své hlídkové služby 270 odcizených vozidel, což bylo o sedmde-

téměř stejný počet,” uvedl náměstek primá-

sát procent více než v roce 2007. Odcizených

tora Rudolf Blažek, do jehož kompetence

registračních značek odhalili čtyřicet devět,”

bezpečnost v metropoli spadá.
Zatím

informoval první náměstek primátora Rudolf

se

tedy

nepotvrdil

předpoklad

razantního úbytku zájemců o práci u městské

Blažek.

policie, kteří mohou být zařazeni do výběro-

Od 1. ledna letošního roku pražští strážníci
také plně využívají svého oprávnění vyžado-

i pět služebních vozidel vybavených moderním

vého přijímacího řízení. Naopak se snížily

vat od příslušných orgánů z jejich informačních

vyhledávacím zařízením, což napomáhá k mno-

odchody strážníků, kdy jich v lednu a únoru

systémů poskytnutí příslušných údajů o kon-

hem větší efektivitě při odhalování odcizených

loňského roku odešlo 86, letos pouze 38. -jf-

trolovaných vozidlech. Mají proto k dispozici

vozidel či registračních značek.

-jf-

V osmé městské části funguje nyní sedm služeben
Pokud mají občané Prahy 8 pro-

Občanům slouží v metropoli cel-

blém či potřebují získat informace,

kem 81 služeben a 10 okrskových

mohou se obrátit na jednu ze sedmi

místností

služeben Městské policie hlavního

ního města Prahy. Celoměstské

města Prahy. Po dvacet čtyři hodin

útvary mají po sedmi služebnách

Městské

policie

hlav-

je na služebně Obvodního ředitelství

a navíc útvar psovodů zajišťuje

Městské policie v Praze 8 Balabá-

kynologickou poradnu pro veřej-

nově ulici k dispozici osm až devět

nost v dalších prostorách poblíž

strážníků hlídkové služby, dále ve

trojského útulku. „Každý rok se

dne ještě navíc dalších šest až osm

postupně rozšiřují a rekonstruují

strážníků okrskářů, stálá operační

stávající prostory tak, aby vyho-

služba či přestupkové oddělení.

vovaly požadavkům jednadvacá-

Strážníky mohou občané podle
vrchního komisaře obvodního ředitelství Josefa Skalky vyhledat také

Foto: verpa
Občané mohou využívat i služebnu v libeňské Primátorské ulici

na okrskových služebnách v Karlí-

řické ulici, Ďáblické ulici v Ďáblicích

ně, Sokolovské ulici, Primátorské

a ulici U Parku v Březiněvsi.

ulici v Libni či v Bohnicích, Řešovské ulici, Dolních Chabrech ve Spo-

„Počet

služeben

se

zatím

nechystáme rozšiřovat, pouze nás

tého století. Vybavujeme je novou
počítačovou technikou, sociálním
zázemím

a

dalším

potřebným

čeká stěhování do nových prostor

vybavením,” uvedl první náměs-

služebny v Čimicích, a to z důvodu

tek pražského primátora Rudolf

zrušení služebny v ulici Řešovská,”

Blažek, který má na starosti bez-

informoval Skalka.

pečnost v Praze.

-jf-
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Jaká je úroveň ochrany životního prostředí v Praze 8?

Vše začíná a končí výchovou v rodinách
Ochrana životního prostředí v Praze 8 je podřízena (jako všude jinde) v první řadě výkonu státní správy.
Nadřízeným orgánem našeho osmičkového odboru je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Jednou ze základních

lik rekonstrukcí kolejových tramvajových těles.

ně sběrných sáčků. Pro letošní rok máme na tyto

složek ochrany životního

Snad se dočkáme zklidnění ulice V Holešovičkách

dva programy připraveno 5,7 milionu korun.

prostředí je ovzduší. Zde

odkloněním dopravy tunelem a zahájení dlouho

Dále navyšujeme četnost blokového čištění

jsou kontrolovány veške-

odkládané a zásadní stavby Libeňské spojky.

komunikací. V letošním roce šest milionů korun

ré zdroje znečišťování na

Tyto stavby zásadně sníží hlukovou zátěž.

jako nadstavbu blokového čištění prováděného

našem území. A oprav-

Na našem území se nachází mnoho cenných

Technickou správou komunikací. Radnice připra-

du je poznat, že měřené

přírodních lokalit. Doporučuji navštívit památ-

vuje zkušební projekt – Každá ulice svého meta-

hodnoty se snižují, což

né stromy na našem území – dub letní při ulici

ře. Další novinkou letošního jara budou „létající”

nám ukázala letošní dlouhá zima, kdy napadaný

Střelničné, dva duby letní v Čimickém háji, pří-

víkendové sběrné dvory.

sníh zůstal i několik dní bílý.

rodní památky – Okrouhlík, Prosecké skály, Bílá

V letošním roce odbor životního prostředí

Další složkou je voda – hlavně pitná. Máme

skála, Jabloňka, Trojská, Velká skála, Bohnické

Praha 8 realizuje řadu nových dětských hřišť.

štěstí, že voda vytékající z našich kohoutků je

údolí, Zámky, Čimické údolí, přírodní rezervaci

Nevzhledné plochy ve vnitroblocích nahrazuje-

dlouhodobě nejkvalitnější pitnou vodou dodáva-

- Podhoří a významný krajinný prvek - Čertův

me kvalitními herními prvky, jejich součástí je

nou z vodárny v Káraném.

vršek. Péče o tato území je v kompetenci Magis-

vždy výsadba zeleně. I tímto se snažíme zpří-

trátu hl. m. Prahy.

jemnit okolí našich domovů.

Dlouhodobě jsou největším zdrojem znečištění stání tříděného odpadu. Přeplněné kontej-

Péče samosprávy spočívá například v sečení

Je nás určitě mnoho, koho zajímá ochrana

nery, nezodpovědní spoluobčané, trochu vět-

travnatých ploch – oproti předcházejícím letům

a kvalita životního prostředí. Problematika se nás

ru a trojčlenka je hotová. Papíry a igelity nám

byl navýšen počet sečí (včetně shrabání a odvo-

dotýká denně, a v naší moci je alespoň udržo-

vesele poletují. Separace a svoz je zcela v režii

zu posekané hmoty). Pro rok 2009 je na ně

vat pořádek a čistotu v našem nejbližším okolí.

Magistrátu hl. m. Prahy. Tento systém platí pro

vyčleněno 12 milionů korun. Tímto navýšením

Musíme se snažit stále vychovávat spoluobčany,

všechny městské části. Co s tím? Navýšit roz-

sečí mimo jiné snižujeme procento přelétávající-

kteří si myslí, že za ně bude uklízet někdo jiný.

počet Magistrátu hl. m. Prahy na častější odvoz

ho odpadu. V posledních letech byla v některých

Vše začíná a končí výchovou v rodinách.

vytříděné suroviny.

lokalitách zvýšena četnost sběru psích exkre-

Je nás mnoho, které obtěžuje nadměrný hluk

mentů. V současnosti občané mají k dispozici

z dopravy. V letošním roce se uskuteční něko-

198 odpadkových košů na psí exkrementy včet-

Pro současné vedení radnice je ochrana životního prostředí prioritou.
Josef Vokál, zástupce starosty za ODS

Zeleň stále ustupuje domům a obchodním centrům
Dnešní otázku lze pojmout velmi široce, z mnoha pohledů. Pro mě jako řadového občana Prahy 8 je nejdůležitější hustota automobilového provozu, hluk, znečištění ovzduší, stav komunikací a zeleň. Témat je mnoho
tak, abych se jim mohl plně věnovat na tomto omezeném prostoru.
Co mě na první pohled

sídlištích se zúžilo na dětská hřiště, která,

Při ničení zeleně bychom měli mít na paměti,

na Praze 8 trápí, jsou

především v Čimicích, ale i Bohnicích, zdaleka

že je nejen příjemným vizuálním prvkem, ale

mizící zelené plochy. Je

neodpovídají svým stavem tomu, aby si na nich

i důležitým zdrojem pro okysličování ovzduší,

pravdou, že Praha 8 jich

děti bezpečně hrály bez jakéhokoli možného

a tudíž zlepšuje jeho kvalitu, která, především

má především ve svých

rizika (ať již jde o technický stav jednotlivých

v některých oblastech Prahy, není na dobré

okrajových částech mno-

prolézaček, houpaček apod., ale i o ochra-

úrovni. Jestliže dříve byl v Praze hlavním zne-

ho a jiné, především cen-

nu před injekčními stříkačkami toxikomanů či

čišťovatelem ovzduší průmysl, je to dnes hlav-

trální městské části jí je

zvířecími exkrementy), a na přilehlé chodníky

ně automobilová doprava, která, nejenom na

mohou jen závidět. Na druhou stranu jako člo-

a silnice, které se tak stávají nebezpečné pro

území městské časti Praha 8, působí nema-

věku, který zde žije již 30 let, mi neuniklo, že

samotné děti, i chodce a řidiče. Pro děti se

lé problémy. Zvláště na severu Prahy chybí

zelené plochy zde ustupují, a to jednak obyt-

tak jedinou oázou klidu stávají parky a chrá-

obchvat, který by ulevil přetíženým Holešovič-

ným domům, ale zejména různým obchodním

něné oblasti, kterých má Praha 8 na rozdíl od

kám, ovšem i jiným dopravním tepnám Prahy

centrům a supermarketům. Na takzvané zelené

jiných městských částí stále dostatek, a které

8. Na stávajících rušných komunikacích ležících

louce jich vyrostly desítky. Mnoho z nich svým

jsou udržované. Sem mohou vyrážet mamin-

blízko obytné zástavby pak chybí zelené pru-

způsobem uspokojilo zvyšující se potřeby oby-

ky s dětmi a o víkendech i rodiny na společné,

hy, které by alespoň částečně hluk zachycovaly

vatel nejen Prahy 8, ale často za cenu toho, že

nikým nerušené procházky. I u těchto celků je

a zároveň se staly i částečným katalyzátorem

zaplnily poslední zelené plochy uprostřed sídlišť,

však otázkou, zda budou i nadále zachovány

automobilových zplodin a nečistot. Praha 8 má

na kterých si hrály děti, a které svou pestrostí

ve své současné podobě, a budou tak i nadá-

tak v této oblasti jistě co dohánět.

rozzařovaly postupně se lepšící šeď sídlišť.

le sloužit obyvatelům celé Prahy, nebo ustoupí

Dětství většiny dětí na věkově stárnoucích

nově budované a plánované infrastruktuře.

Ludvík Šulda,
člen bytové komise RMČ Praha 8 za KSČM
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Fórum

Investujme do zateplení a solárních panelů
Zatímco běžné výdaje MČ Praha 8 v oblasti ochrany životního prostředí činily před osmi lety kolem 25 milionů
korun, na rok 2009 již dosahují téměř 50 milionů. Odpovídá tomuto nárůstu dvakrát tak lepší stav životního prostředí v Praze 8 ve srovnání s dobou před osmi lety? Nedomnívám se, že je tomu tak.
směřují

majetku Magistrátu. Městská část dále předpo-

v dalších budovách v majetku obce. Stejně tak

zejména do údržby zeleně

Běžné

výdaje

kládá vynaložit 66 milionů korun na kapitálové

by mohla Praha 8 začít uvažovat o investicích do

a sběru odpadů. Nemyslím

výdaje v oblasti životního prostředí. To by bylo

solárních panelů, které by mohly být rozmístě-

si, že jsou vynakládány

jistě chvályhodné, nicméně tyto výdaje nejsou

ny na střechách budov v majetku obce a snížily

dostatečně efektivně a že

určeny ve své naprosté většině na ochranu

by výdaje na spotřebu elektřiny a tepla. To vše

stav zeleně a čistota naší

životního prostředí, ale na rekonstrukce dět-

jsou investice, které se týkají skutečné ochra-

městské části se za oněch

ských hřišť.

ny životního prostředí a je škoda, že se vedení

osm let výrazně zlepšila.

Tyto prostředky by měly zejména směřovat do

Určitě by bylo vhodné začít hledat úspory v těch-

revitalizace parků. Není vhodné se v této oblas-

Městská část Praha 8 by se také měla zásadně

to výdajích, respektive vytvořit tlak na servisní

ti spoléhat pouze na fondy EU, kde není jistota

postavit proti dalšímu zabírání volných zelených

firmy, aby se zlepšila kvalita jejich práce, stav

získání prostředků. Navíc Městská část Praha 8

ploch v majetku města ve prospěch neutuchající

zeleně a úklid odpadů opravdu odpovídaly takto

již jednou v minulosti takto prostředky z fondů

výstavby. Rozsáhlé části zeleně jsou obrovskou

enormnímu nárůstu výdajů.

EU získala (částku téměř 90 milionů korun) a po

devízou naší Městské části. Bohužel trend neú-

Městské části neubírá právě tímto směrem.

Městská část by si mohla najmout jednotliv-

nepovedených výběrových řízeních je vrátila.

prosně směřuje k jejich omezování a nikoliv roz-

ce, kteří by denně odklízeli odpadky volně se

Většina těchto investičních prostředků by měla

šiřování. Zde je velký prostor pro aktivní postup

povalující na ulicích, chodnících či trávnících.

proto směřovat do revitalizace parků na Praze 8,

vedení Prahy 8 k obrácení tohoto negativního

Mohl by to být také dobrý krok ke snížení počtu

výsadby nových stromů (jeden z předvolebních

trendu. Je nutno konstatovat, že přes výrazný

nezaměstnaných či bezdomovců. Stejně tak by

slibů pana starosty Noska, který se zatím nedaří

nárůst výdajů je ochrana životního prostředí na

bylo vhodné zahájit jednání s Magistrátem, pro-

plnohodnotně plnit) či výsadby nové zeleně.

Praze 8 zatím stále popelkou.

tože městská část za své peníze často spravuje

Městská část Praha 8 by také mohla využít

Tomáš Novotný,

zeleň, která nebyla na ni převedena a spadá do

těchto prostředků na financování zateplování

zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Základem je respekt k přírodě
Domnívám se, že úředníci i volení funkcionáři v Praze 8 se v rámci (zejména finančních) možností snaží,
aby bylo naše životní prostředí ve slušném stavu. Příkladem může být připravovaná rekonstrukce Kaizlových či Thomayerových sadů.
Je důležité připome-

a snímky posílali na radnici. Z došlých fotogra-

je však brouk v hlavě některých zastupitelů

nout, že úřad v Praze 8

fií byl zvolen jeden „vítězný” pozemek, který

z Mariánského náměstí, kteří mají pocit, že

spravuje jen malou část

byl publikován v místním tisku včetně jména

příroda je nedokonalý nepořádek, který je

zelených ploch na území

majitele. Jsem si jistý, že zodpovědní vlastníci

nutné „zkultivovat”. Mottem těchto přírodních

naší městské části. Tam,

nestáli o ostudu a raději své pozemky uklidili.

inženýrů by mohl být výrok pražského radní-

kde

nahněvaný

občan

Podle mě by mělo platit pravidlo „veřejná

ho Jiřího Janečka ke sporu příroda kontra golf

vidí

neuklizený

tráv-

zeleň = majetek městské části”. Taková změna

v Klánovicích. Před hlasováním, které mělo

ník (a obviňuje radnici

by však vyžadovala souhlas současných maji-

rozhodnout, zda bude Klánovický les zacho-

z nečinnosti), odborník na majetkové vztahy

telů s převodem pozemků na obec. A v tom je

ván či bude-li možné na vykácených plochách

objeví desítky parcel se stovkami majitelů. Na

kámen úrazu. Chápu nezájem developerských

vybudovat golfové hřiště, prohlásil: „Ta loka-

jedné zelené ploše se mohou střídat pozemky

firem o prodej lukrativních parcel. Nemo-

lita je nádherná a myslím, že jen pro les je

svěřené do správy Praze 8 i majetek magis-

hu se však vyrovnat s faktem, že „tržně” se

jí škoda”. Prostým souvětím vyjádřil postoj,

trátu, státních společností a úřadů, develo-

chová i pražský magistrát a jím zřízené firmy,

který není ojedinělý a díky němuž je příroda

perů, restituentů nebo likvidovaných firem.

Pozemkový fond nebo Úřad pro zastupování

(nejen) v Praze 8 v defenzivě.

Rozdrobenost vlastnictví společně s obtížně

státu ve věcech majetkových. Tyto instituce

Zelení však nejsou jen štiplavými kritiky poli-

vymahatelnými pokutami jsou hlavními důvo-

by při nakládání s pozemky měly plnit pros-

tické konkurence. Nebojíme se pracovat rukama

dy, proč naše městská část vypadá poněkud

tý program – postupovat v souladu s veřej-

a proto občas vyrážíme do přírody s cílem uklidit

zanedbaně.

ným zájmem. Při rozhodování, zda pozemek

místa, která máme rádi. Bude nám potěšením,

Pokud nefunguje represe, doporučuji zku-

ve veřejné zeleni draze prodat developerovi

když se k nám připojíte nebo pokud zorgani-

sit negativní publicitu. V Londýně jsem viděl

nebo jej bezplatně převést na obec, by hlav-

zujete vlastní brigádu v místě svého bydliště.

vážnou a zároveň úsměvnou soutěž o nej-

ním kritériem měl být záměr nabyvatele, ne

Životní prostředí vám bude vděčné.

zanedbanější veřejné prostranství. Občané

maximální zisk.

fotografovali nejošklivější místa jejich obvodu

Nejzávažnějším problémem pražské zeleně

Petr Vilgus,
zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených
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Inzerce

(Placená inzerce)

Provádíme
veškeré čalounické
opravy!
Radomská 7, Praha 8 – Bohnice
(vchod z ulice Košalinská)
Tel./Fax.: 266 31 64 15
Tel.: 602 30 56 29
E-mail:
calounictvibohnice@centrum.cz.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Osmička

18

DUBEN 2009

měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a 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 – duben 2009
internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

PONDĚLÍ

ČTVRTEK

9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů
(s paní Svobodovou)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10 – 12 Školička PC a internetu pro pokročilé
(s paní Paulusovou)
12 – 16 Přístup na internet - nenahrazuje výuku

8 – 12 Sociální poradenství
(sociální pracovnice OÚSS)
12 – 14 Školička PC a internetu pro mírně pokročilé
až pokročilé (s paní Vávrovou)
14 – 16 Přístup na internet – nenahrazuje výuku
13 – 15 Literární kroužek (s panem Kyznarem)

ÚTERÝ
8 – 10 Psychologická poradna
(s PhDr. Holou, ředitelkou OÚSS)
9 – 10 Angličtina konverzační metodou
pro začátečníky (s Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Angličtina konverzační metodou
pro pokročilé (s Ing. Vondráčkem)
10 – 11 Posilování paměti (s PhDr. Holou, ředitelkou OÚSS)
10 – 12 Školička PC a internetu pro mírně pokročilé
až pokročilé (s Ing. Mrkvičkou)
11 – 12 Psychologická poradna
(s PhDr. Holou, ředitelkou OÚSS)
12 – 14 Přístup na internet – nenahrazuje výuku
14 – 16 Školička PC a internetu pro začátečníky
a mírně pokročilé (s paní Nechutnou)
14 – 16 Taneční terapie (s paní Šamšovou)

PÁTEK
9 – 12 Arteterapie – dílna seniorů
s paní Svobodovou)
9 – 12 Přístup na internet – nenahrazuje výuku

STŘEDA
9 – 10 Trénink paměti I.
(s ergoterapeutkou, paní Slobodzianovou)
10 – 11 Trénink paměti II.
(s ergoterapeutkou, paní Slobodzianovou)
10 – 11 Anglický jazyk (s paní Flaxovou)
11 – 12 Německý jazyk (s paní Flaxovou)
12 – 14 Přístup na internet – nenahrazuje výuku
14 – 16 Školička PC a internetu pro začátečníky
(s PhDr. Tomkovou)
13 – 15 Klub společenských her
(s ergoterapeutkou, paní Slobodzianovou)
13 – 14 Výuka německého jazyka pro radost
pro začátečníky (s paní Šimonovskou)
14 – 15 Výuka německého jazyka pro radost
pro pokročilé (s paní Šimonovskou)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (s paní Slobodzianovou)

Na školičku internetu, jazyky a posilování paměti je
nutné se předem objednat.
Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

Mimořádná nabídka
16. 4., čtvrtek, od 10.00 hodin
Jak se hledají jeskyně. Týnčanský kras ve středočeském kraji.
3. část ze šestidílného cyklu Tajemné podzemí.
- přednáška o začátcích průzkumu krasových jevů v oblasti Petrovic u Sedlčan, o překvapivých výsledcích průzkumu
v oblasti, kde výskyt jeskyní nikdo nečekal
- doplněno barevnými diapozitivy, přednáší pan Malý
17. 4., pátek, od 9.30 hodin
Pletení košíků z pedigu s paní Vávrovou
- materiál je zajištěný
22. 4., středa, od 9.30 hodin
Procházka po okolí na téma „Stromy kolem nás”
- nenáročná procházka jarní Prahou – okolí Ládví
- vede p. Pinkas, sraz před DPS Burešova ulice 1151/12
v 9. 15
23. 4., čtvrtek, od 10.00 hodin
Tvořivé čtvrtky s paní místostarostkou Ludkovou.
Netradiční koláže z luštěnin
- materiál na místě zajištěn, vlastní pinzeta výhodou
27. 4., pondělí, od 13.00 hodin
Hudební vystoupení dívek z křesťanské školy
- vystoupení se koná v klubu seniorů v Burešově ulici
1151/12, v přízemí DPS
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29. 4., středa, od 9.00 – 12.00 hodin
Internetový seminář na téma „Naučte se blogovat”
s paní Paulusovou
- blog je zajímavý a jednoduchý způsob, jak se na internetu prezentovat formou deníčků, je alternativou k webovým
stránkám
- tříhodinový seminář s krátkou přestávkou
- určen pro pokročilé uživatele PC, kteří se bez pomoci orientují, umí používat e-mail, není však nutná znalost o HTML, programování na webu a grafice,
- pro náročnost výuky je počet míst omezen, zájemci
rezervujte si místo na tel. č. 283 881 848, v případě
většího zájmu bude otevřen i další seminář
30. 4., čtvrtek, od 10.00 hodin
České Středohoří a Lužické hory
- přednáška RNDr. Štulce s videoprojekcí

Připravujeme na květen
4. 5., pondělí, od 13.30
Povídání o bylinkách a zdravé výživě
- Vaše dotazy jsou vítány, přednáší p. Klígl
- přednáška se koná v klubu seniorů v Burešově ulici
1151/12
6. 5., středa, od 9. 30 hodin
Vycházka okolo vrchu Ládví (stromy, balvan ze starohor, výhledy od hvězdárny)
- pro fyzicky zdatnější
- vede p. Pinkas, sraz před DPS Burešova ulice 1151/12
v 9.15 hodin
7. 5., čtvrtek, od 10.00 hodin
Tvořivé čtvrtky s paní místostarostkou Ludkovou.
Korálkové kytičky.
- materiál na místě
11. 5., pondělí, od 13.30 hodin
Prevence osobního bezpečí
- přednáška na téma bezpečí doma, na ulici v MHD, jak
předcházet napadení a okradení
- součástí přednášky je i krátká videoinstruktáž a drobné
upomínkové dárečky od policie ČR
- přednáška se koná v klubu seniorů v Burešově ulici
1151/12
20. 5., středa, od 9.00 – 12.00 hodin
Internetový seminář na téma „Blogy, naučte se blogovat” s paní Paulusovou
- počet míst je omezen, zájemci rezervujte si místo
na tel.č. 283 881 848, lektoruje pí. Paulusová

Burza seniorů - DUBEN 2009
16. 4. ČTVRTEK
Divadlo na Zábradlí
„Komplic”
Veřejná generálka.
Začátek představení v 11.00 hodin.
Cena vstupenky: 95 Kč.
Prodej: PO a ST od 9.00 do 14.00 hodin, paní Hubená.
Omezený počet vstupenek.
21. 4. ÚTERÝ
Výtvarná dílna
12.30 – 16.00 hod.
Šitá krajka
Pomůcky: větší jehla, provázek, vlna, stehovka, nůžky.
Pod vedením Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.
23. 4. ČTVRTEK
Vycházka jarní Prahou „Čertovka”
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Hubené.
28. 4. ÚTERÝ
Babinec
Odpoledne společenských her - Karty
ve 13.00 hod. Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600,
Praha 8.
BOWLING
Pondělky: 20. 4., 27. 4. Sraz ve 13.55 hodin před hernou (ve 14.00 hodin začíná hra). Herna Ládví!
ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé
Lektor: Jarmila Tichá.
Každé pondělí od 9.30 do 11.00 hod.
1. pololetí (20 lekcí) – 600 Kč.
Kurz již obsazen!
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.
5. 5. ÚTERÝ
Výlet - Zámek Nelahozeves
Sraz v 10.30 hodin před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Hubené. Nutno se předem přihlásit do 27.
dubna 2009 na tel.: 286 88 36 76.
12. 5. ÚTERÝ
Výtvarná dílna - Šitá krajka
12.30 – 16.00 hod.
Pomůcky: větší jehla, provázek, vlna, stehovka, nůžky.
Pod vedením Alexandry Boušové. Vstupné: 20 Kč.
PETANQUE
Pondělky: 4. 5. a 11. 5. 2009 vždy ve 13.00 hodin na
zahradě Gerontologického centra, Šimůnkova 1 600.
Kontakt:
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286
88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40, paní Hubená,
tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st. Šimůnkova.
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Pěstouni. Vřelí, laskaví a otevření jedinci
Co dělají pěstouni?

posouzením a procesem pří-

pěstounství je přesně to, co vy

Pěstouni se starají o děti, které

pravy u státu.

a vaše rodina hledáte, obraťte

to potřebují. Není to ale úplně

V Natamě dostanete víc!

se telefonicky nebo e-mailem

stejné jako mít svoje děti.

Být

pěstounem

do Institutu náhradní rodinné

činnost

záslužná,

Pěstouni mají ve společ-

dítěti

je

hodnotná

péče Natama.

nosti výjimečnou a cennou

a velmi zábavná, je to ale

roli, protože poskytují domovy

také kus práce. Natama se

Zavoláním do Natamy vám

a péči opuštěným, ohroženým

vždy snaží poskytnout našim

nevzniká žádný závazek, zís-

a

potřebným

dětem,

které

pěstounům podporu, kterou

káte řadu důležitých informa-

nemohou jít do adopce. Děti

potřebují.

aby

cí. Velmi rádi vás v Natamě

v

mohou

žadatelé měli k dispozici co

přivítají na osobní schůzce.

být ve věkovém rozmezí od

nejvíce informací, které jim

Odborný rodinný konzultant

miminka

dospělosti.

pomohou rozhodnout se, zda

vám bude věnovat individuální

V péči mohou být samy nebo

je pro ně pěstounství to pravé.

pozornost. Tým Natamy tvoří

se svými sourozenci. Všech-

Natama je moderní organiza-

velmi zkušení pracovníci, pro-

ny ale potřebují někoho, kdo

ce, která poskytuje kvalitní

to si můžete být jisti, že vám

by se o ně staral, kdo dokáže

nadstandardní

budou poskytnuty individuální

pochopit,

telům a náhradním rodinám.

pěstounské
až

péči
do

odkud

přicházejí;

Je

důležité,

služby

žada-

někoho, kdo tu je pro ně.

Natama je nadstavbou státní-

Pěstouni

služby vysoké kvality.

ho systému.

NATAMA

a potřebují podporu. Kdo

Máte do toho chuť? Kam

Institut náhradní rodinné péče

může být pěstounem?

se můžete ozvat pro kva-

Orlická, 130 00 Praha 3

lifikovanou odbornou radu

Tel.: 222 73 33 07

a spolupráci?

www.natama.cz

zaslouží

úctu

Natama hledá lidi, kteří jsou
vřelí, laskaví a otevření, a mají čas i trpělivost a hlavně chuť
starat se o děti a mladé lidi.
Pěstouny se mohou stát jednotlivci, stejně tak vítáme volně spolu žijící páry i manželské dvojice. I když Natama
vítá zájemce z široké veřejnosti, i pro pěstounskou péči
jsou nějaká omezení. Každý
žadatel musí zároveň projít

Pokud

se

domníváte,

že

e-mail: info@natama.cz.

Botanická zahrada hl. m.Prahy,
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja,
www.botanicka.cz
Výstava exotických motýlů
4. 4. – 3. 5. / úterý – neděle
9 – 18 h – skleník Fata Morgana
Jedinečná příležitost vidět líhnoucí
se tropické motýly, desítky volně
poletujících exemplářů!
Čarodějnice 30. 4. /15 – 20 h
venkovní expozice Areál JIH
Na kouzelné bytosti a veškerou havěť
čeká odpoledne plné soutěží, malování
a veselého povídání o bylinkách
doplněné ochutnávkou vyhlášených
lektvarů. Výstava dopravních
prostředků: košťat a košťátek,
vysavačů i luxů, bez nichž se pořádný
slet neobejde!
Mezinárodní výstava bonsají
8. – 17. 5. / denně 9 – 19 h
venkovní expozice Areál JIH
Přírodní umělecká díla, za která jsou
bonsaje právem považovány, zaujme
každého, kdo má smysl pro krásu.
Tvarem znázorňovat přírodní scenérii,
osobu, či zvíře si zase „přisvojily”
krásné suiseki.
Výstava fotografií a perokreseb
dřevin Petra Horáčka
1. – 28. 6. / denně 9 – 19 h
výstavní sál venkovní expozice
Areál JIH
Na výstavě můžete shlédnout
mistrovské fotografie našich domácích
i u nás v zahradách a parcích
pěstovaných dřevin a perokresby
jehličnanů s mnoha zajímavými
detaily, které jsou již pouhým okem
nerozpoznatelné.
Trojská karta
Od dubna můžete opět využít Trojskou
kartu – to je zvýhodněná společná
vstupenka do Botanické zahrady hl.
m. Prahy, Zoologické zahrady hl.
m. Prahy a Zámku Troja. Zakoupíte
ji na pokladnách všech tří institucí
a opravňuje ke vstupu všech areálů
(v případě BZ do skleníku Fata
Morgana i na venkovní expozice Areál
JIH a Areál SEVER). Vstupy nemusí
být uskutečněny v jeden den. Karta
platí do konce září 2009.
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Praha 8 spolupořádá charitativní večer
Občanské sdružení Amelie, Měst-

v Bohnicích. Připraven bude velmi

který

ská část Praha 8 a KD Krakov jsou

zajímavý kulturní program pro celé

pařížských ulic.

hlavními

májové-

rodiny a cílem večera je zbavit lidi

ho večera s názvem „c‘est la vie”

strachu z prevence onkologické léč-

sdružením

a podtitulem „radost a krása, úcta

by,” řekla.

nabízejících psychosociální pomoc,

organizátory

bude

evokovat

atmosféru

vat veřejnost o tom, jak lidé věnují
svůj volný čas potřebným. Chceme

„Občanské sdružení Amelie je
profesionálů

a

laiků,

ukázat i to, jak dobrovolná činnost prospívá při rekonvalescenci
nemocných,” sdělila Tichá.

a respekt, solidarita a spolupráce”.

V odlehčené atmosféře připo-

terapeutický tvořivý program a další

Májový večer s názvem „c‘est

Záštitu nad charitativní akcí pře-

mínající pařížskou ulici s kavárna-

služby onkologicky a jinak dlouho-

la vie” nabídne nejen poučení, ale

vzala zástupkyně starosty Prahy

mi, čajovnami a stánky pouličních

době nemocným a jejich blízkým,”

i zábavu v podobě vystoupení kou-

8 Vladimíra Ludková. „Velmi ráda

malířů si budou moci návštěvníci

přibližuje

Pavla

zelníka, žonglérů a kejklířů, tan-

bych pozvala všechny, kterým není

zakoupit občerstvení, posadit se

Tichá. „Chceme v kulturním domě

čírnu Ondřeje Štindla a pokud vše

lhostejný osud lidí bojujících s rako-

ke stolečkům a sledovat program.

Krakov propagovat práci dobrovol-

dobře dopadne, role moderátora

vinou, ve čtvrtek 28. května do vel-

Atmosféru dotvoří projekce foto-

níků v oblasti psychosociální pomoci

se ujme herec Jaroslav Dušek.

kého sálu Kulturního domu Krakov

grafií z Paříže a hudební doprovod,

dlouhodobě nemocným a informo-

činnost

Amelie

-pb-

Malí umělci přispěli sirotkům z Východního Timoru
Na Maltézském náměstí v his-

soutěže zúčastnilo 63 prací z 18

torické části Prahy 17. března

školských a volnočasových orga-

vyvrcholila soutěžní výstava 5.

nizací, v roce 2009 to bylo 50

ročníku otevřené výtvarné a kera-

výtvarných děl z 15 organizací

mické přehlídky, která byla spoje-

z celé republiky. Letošní benefici

ná s beneficí ve prospěch sirotků

moderoval Pavel Anděl a o zážit-

z Východního Timoru. Soutěž spo-

ky z Východního Timoru se s dět-

lečně uspořádali Městská část Pra-

mi a jejich rodiči podělili senátor

ha 8, Salesiánské hnutí mládeže

Jaromír Štětina spolu s indonesis-

z Prahy 8 – Kobylis, Ministerstvo

tou Tomášem Petrů. I díky nim při

kultury ČR, Salesiáni Dona Bos-

letošní benefici v Konírně Nostico-

ca a Chvalský zámek v Horních

va paláce přesáhla částka, získa-

Počernicích.

ná za výtvarná díla, díky nadšení a nesobeckosti rodičů malých

Stovky dětí malovaly a tvořily
z keramické hlíny pod vedením

autorů, jejich lektorů a ostatních

svých učitelů, lektorů a vedou-

přítomných hostů 70 tisíc korun.

cích ateliérů. V roce 2008 se

Vyvrcholení výstavy moderoval Pavel Anděl (vlevo)

Obvodní ústav sociálně – zdravotnických služeb v Praze 8, Bulovka 10
pořádá

REKREACI pro důchodce z Prahy 8
Místo:
Termín:
Stravování:
Cena:

Penzion KUKLA v Kuklíku u Nového Města na Moravě.
22. 8. – 29. 8. 2009.
plná penze.
3 700 Kč včetně dopravy.

Místo:
Termín:
Stravování:
Cena:

Relax areál Hnačov, Hnačov u Klatov.
27. 9. – 4. 10. 2009.
plná penze.
3 900 Kč včetně dopravy.

Místo:
Termín:
Stravování:
Cena:

Penzion Espero, Skokovy u Mnichova Hradiště.
21. 6. – 28. 6. 2009.
plná penze.
3 400 Kč včetně dopravy.

Přihlášky s úhradou přijímá sociální pracovnice paní Temiaková v Domě s pečovatelskou
službou, Bulovka 10. Každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. Informace v uvedené době
v úředních dnech na tel.: 283 84 22 14.

-vm, pb-
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Přihláška

Jubileum

do tradiční soutěže

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

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

………………….…………………………

kontaktní adresa:

……………………. . . . . ………PSČ ….…

telefon:

………………………………….…………

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

…………………………………….………

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

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

www.praha8.cz

100 let.

Před několika týdny oslavila

sté narozeniny paní Marie Košnerová. Mezi
gratulanty nechyběla ani místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. Paní Košnerové přejeme do dalších let mnoho zdraví a pohody.
-red-
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Školství

Základní škola Glowackého slaví 30 let
Přesně před třiceti lety, v květ-

v nevyužívaném areálu ještě vybu-

vřených dveří i setkání s bývalými

štívit, může zavolat na tel. 233 321

nu roku 1979, byla v Bohnicích

dovat odpočinkové centrum pro

pracovníky a přáteli školy. Termí-

973, příp. nás kontaktujte mailem

otevřena nová škola. Tehdy bylo

občany.

ny budou pro zájemce upřesněny

na reditel@zs-glowackeho.cz.

sídliště plné mladých lidí a škola

V uplynulých letech prošla škola

a budou k dispozici na www.zs-

Přijďte se podívat, jak se škola

byla dětmi ihned přeplněná. Postu-

díky nemalým finančním nákladům

glowackeho.cz, na vývěsce školy

změnila. Zveme Vás a těšíme se

pem času se ZŠ Glowackého stala

zřizovatele (MČ Praha 8) rozsáhlou

i na internetových stránkách www.

na setkání s Vámi.

standardní sídlištní školou, která

opravou sociálních zařízení školy.

praha8.cz. Kdo má zájem nás nav-

byla přirozeným centrem této části

Školní kuchyně dnes po rekon-

Bohnic.

strukci splňuje nejpřísnější krité-

Ve výuce se již dlouhou řadu let

ria EU a o letních prázdninách se

specializujeme na výpočetní tech-

chystá osmá městská část vymě-

niku, máme dvě špičkově zařízené

nit okna a zateplit celou budovu,

učebny, všechny učebny mají při-

čímž škola získá novou, moderněj-

pojení na internet a samozřejmos-

ší tvář.

tí je výuka jazyků. V areálu školy

Koncem tohoto školního roku

vyrostlo nové hřiště, které bude

plánujeme důstojné oslavy kula-

ještě doplněno o atletický ovál.

tého výročí. Půjde o sportovní

V budoucnu zde chce MČ Praha 8

a kulturní akce pro žáky, den ote-

Projekt Sedmero krkavců má smysl

Vedení ZŠ Glowackého, Praha 8

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení

na funkci ŘEDITELE
Mateřské školy,
Praha 8, Šimůnkova 13
Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst.
1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený
posledním zaměstnavatelem
Základní

škola

Libčická

se

V listopadu se následně konala

• strukturovaný životopis

v minulém roce zapojila do vel-

exkurze do Kralup nad Vltavou, kde

• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Mateřské školy,

mi zajímavého projektu s názvem

si děti mohly přímo v terénu pro-

Sedmero krkavců, který organizuje

hlédnout zimoviště havranů, ověřit

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Občanské sdružení Ornita. Cílem

si v praxi získané poznatky a opět

• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991

projektu je nadchnout děti pro

si zasoutěžit.”

ornitologii.

Vyvrcholením

Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
celého

projektu

„V loňském září se všichni žáci

byla účast v celopražské výtvar-

naší školy zúčastnili vstupní před-

né soutěži, která bude zakončena

nášky

pěvcích,

výstavou v Národním muzeu, slav-

zhlédli

o

krkavcovitých

zajímavé

Praha 8, Šimůnkova 13 (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu)

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky, ve znění pozdějších předpisů
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců)

videozáznamy,

nostním ceremoniálem a vyhláše-

fotografie a textové tituly,” přiblížila

ním vítězů. „Myslíme si, že projekty

ředitelka školy Štěpánka Sýkorová

tohoto druhu jsou velmi přínosné.

a dodala: „Děti dostaly Soutěžní

Zábavnou formou přibližují mladé

krkavčí knížku, rozdělily se do sku-

generaci přírodu, pěstují v nich

pin a aktivně se zapojily do sou-

touhu poznávat a chránit,” shrnu-

těží, ve kterých plnily zadané úkoly

je ředitelka ZŠ Libčická Štěpánka

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn RMC 211/2009 ze

a zpracovávaly získané informace.

Sýkorová.

dne 25. 3. 2009

-šs, pb-

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané
přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé
poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ Praha 8, odbor školství,
Těšínská 4, 181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nejpozději do
uzávěrky v pondělí 4. 5. 2009 v 18.00 hodin. Obálku označte slovy:
„Konkurz MŠ Šimůnkova”.
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Sport

Fotbalisté Meteoru
nezaháleli ani v zimě
Není to tak dávno, když jsme na

ve

Štěrboholech.

Ze

16

muž-

podzim většiny našich fotbalových

stev obsadil velmi slušné 8. místo.

mužstev. Pak přišla zima a s ní

Mladší dorost B (93) zase na Čaf-

zasloužený

odpočinek.

ce v turnaji staršího dorostu obsa-

Částečný proto, že hned na začát-

dil 3. příčku. Ještě úspěšnější byli

ku letošního roku sportovní areá-

starší žáci B, kteří ve své kategorii

ly v Libni a Štěpničné znovu ožily.

zvítězili.

Na plochy s umělou trávou se totiž

38. ročník

dorost, který se zúčastnil ZT mužů

Meteoru hodnotili docela úspěšný

částečný

Memoriál
Josefa Rokose
Jarního běhu Ďáblickým hájem
závod je zařazen do soutěže – Pražský
běžecký pohár mládeže 2009
NEDĚLE 19. dubna 2009

Ani jsme se nenadáli a jsou tu

vrátili zejména fotbaloví nedočkav-

první

jarní

mistrovská

utkání.

ci z řad žáků, dorostenců a mužů.

Výborný vstup do jarní části se

Pořadatel:

TJ Sokol Kobylisy, U Školské zahrady 430/9

UMT

podařil mužům v divizi. Po vítěz-

3. generace si mohla tato mužstva

ství ve Votici 1:0 si poradili doma

Místo:

Areál zdraví v Ďáblickém háji

nepopulární zimní přípravu zpes-

i s Benešovem 2:0 a do tabulky

třit zápasy v tradičních zimních

získali plných šest bodů. Podobný

Přihlášky:

na místě startu od 8.00 hod.

turnajích,

každoročně

vstup do soutěží, štěstí a uspokoje-

Ředitel závodu:

Petr Mucha

pořádá. Nejstarší z těchto turnajů

ní ze hry přejeme i ostatním našim

je dorostenecký. Letos proběhl již

mužstvům. To je také cesta, jak do

43. ročník. Zúčastnilo se jej 14

klubu přivést další nové zájemce

mužstev. Prvenství získalo SK Klad-

o fotbal, ale i fanoušky.

Díky

dvěma

jež

hřištím

klub

s

no, které ve finále porazilo naše B

Tajemník závodu:

Ivana Kašparová

Hlavní rozhodčí:

Oldřich Mácha

Účast:

běh je veřejným závodem, každý startuje
na vlastní nebezpečí

Pavel Stehlík, FK Meteor Praha

mužstvo(91).

Šatny:

přírodní, v areálu Zdraví na místě startu

Tratě:

Dalším z tradičních turnajů byl

Podrobnější

výsledky

mužstev ze zimní přípravy, ale

ROYAL CUP

i další informace o klubu najde-

2009. I tento turnaj

díky

vzrůstající

kvalitě

po pevných i měkkých cestách

našich

21. ročník zimního turnaje mužů
získává

Praha 8 – Kobylisy

te na www.fkmeteorpraha.cz.

v Ďáblickém háji
Startovné:

30,- Kč pro všechny kategorie

Ceny:

první tři v každé kategorii obdrží medaili,
diplom a věcnou cenu

zúčastněných mužstev stále větší
popularitu. Letos v něm startova-

Další domácí zápasy mužů FK

lo z 12 účastníků 8 divizních týmů,

Meteor Praha VIII:

extraligový

19. 4. Meteor – Vejprnice

dorost

Bohemians

1905, přeborová mužstva Dukly

3. 5. Meteor – Klatovy

B, Záp a US Praha. Našim se ten-

17. 5. Meteor – Třeboň

tokrát turnaj nevyvedl a skončili

31. 5. Meteor – Milevsko

v celkovém hodnocení na předpo-

14. 6. Meteor – Příbram

sledním místě..

Všechna

Informace:

tel.: 721 814 399, muchapetr@centrum.cz

Kategorie a časový harmonogram
Čas

Kategorie

9.00

nejmladší žáci a žákyně

2000 – 2001

400 m

9.15

nejmladší žáci a žákyně

1998 – 1999

600 m

od

9.30

mladší žáci a žákyně

1996 – 1997

1000 m

10.15 na hřišti v Libni (ulice

9.50

starší žákyně

1994 – 1995

1500 m

10.00

starší žáci

1994 – 1995

1500 m

10.20

dorostenci a dorostenky

1992 – 1993

2000 m

žáky. Každého se zúčastnilo 16

10.20

junioři a juniorky

1990 – 1991

2000 m

mužstev a oba se hrají na velkém

10.45

předškolní chlapci a dívky 2006 a mladší

hřišti, což je novum zejména pro

11.00

předškolní chlapci a dívky 2004 – 2005

100 m

11.20

předškolní chlapci a dívky 2002 – 2003

200 m

11.45

ženy

1970 – 1989

4000 m

jsou někdy divoké, ale když na tur-

11.45

ženy – veteránky 40

1969 a starší

4000 m

naj přijíždějí mužstva až ze Sedl-

11.45

Muži

1970 – 1989

4000 m

11.45

Muži – veteráni 40

1960 – 1969

4000 m

11.45

Muži – veteráni 50

1950 – 1959

4000 m

potěšilo, že v kategorii mladších

11.45

Muži – veteráni 60

1940 – 1949

4000 m

žáků zvítězil domácí tým (95).

11.45

Muži – veteráni 70

1930 – 1939

4000 m

Dvě velké akce proběhly také
v areálu Libeň. Označení tradiční
zde pomalu ale jistě získávají turnaje pro starší přípravky a mladší

starší přípravky. Kluci této kategorie si tak mají možnost vyzkoušet
tzv. velký fotbal. Pravda, výsledky

čan, Litoměřic, Kadaně nebo Ústí
nad Labem, znamená to, že to je
asi dobrý nápad pořadatelů. Nás

Velmi slušnými výsledky v přípravě

se

prezentoval

A

starší

utkání

U Meteoru)

se

hrají

Ročník narození

Délka trati

30 m

* Vyhlašování vítězů průběžně

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

zal. 1956

KVĚTEN

2009

Otevírací doba:
Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 21:30-23:00/ Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
4. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2008.
18. 5. prof. Lubomír Linhart:

Guadeloupe – země jako motýl.

FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30 hodin.
11. 5. Země náš kosmický domov
APOLLO 10 – 40. výročí
25. 5. Jeho jasnost Slnko , Karlův most – paprsek staletími.
POZOROVÁNÍ OBLOHY Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30, 21:3023:00/ Ne 14-16. Přístupné bez objednání!
Denní obloha:
Slunce - povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha:
Měsíc - od 1. 5. do 10. 5., od 26. 5. do 31. 5. Saturn - po celý květen
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý květen
Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při

nepříznivém

počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY vždy ve čtvrtek 16 – 17 mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Slunce nebo promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY v PO, ÚT, ST, ČT, PÁ v 8.30 a 10.30 hodin pro
předem objednané školní výpravy. Bližší informace a objednávky
na tel.: 283 910 644.
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ promítání astronomických pohádek je
možné si objednat i individuálně na č. 283910644 v pracovní dny
v časovém termínu dle dohody.
Pozor. oblohy, film. večery

VSTUPNÉ:

Doprava:

přednášky

dospělí

20 Kč

30 Kč

mládež, důchodci

10 Kč

15 Kč

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

DUBEN 2009
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Výročí, inzerce
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás
na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
VÝZNAMNÉ JUBILEUM
SLAVÍ
DUBEN 2009
Drunecká Květuše
Ginzlová Věnceslava
Vondráčková Marie
Činčera Pavel
Michaličková Ludmila
Smrčková Anna
Vavrušková Libuše
Bezáková Ludmila
Drozenová Květuše
Hartlová Věra
Klausová Jiřina
Křížová Jarmila
Lobík Ludvík

Mňuková Emilie
Pok František
Pokorná Růžena
Strachová Jiřina
Horská Emilie
Formandl Jaroslav
Holousová Milada
Kaislerová Růžena
Suttner Jan
Tatar Josef
Neumannová Anežka
Vantochová Klára
Ulrich Adolf
Čechlovský Václav
Štemberová Alena
Kýbl Waltr
Schönfeldová Věra

Jonášová Milada
Böhm Jiří
Srch Antonín
Pintrová Božena
Podzemný Milan
Kroutil Lubomír
Valentová Božena
Levová Bohumila

Jaroslav a Jaroslava
Novotní slaví 25. dubna
50 let společného života.
Hodně zdraví a štěstí do
dalších let přejí dcera Ludmila a syn Martin s rodinami.
Patejdlová Marie
Slaví 100 let, gratulujeme
a přejeme hodně zdraví !

Setunský
Karel

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
OSLAVILI

Manželé
Šarlota a Jiří Říhovi
slaví 50 let společného
života.

BŘEZEN 2009
Procházková Růžena

Boeva Hana
Manželé Věra a Ladislav
Danešovi
oslavili 60 let společného
života.
Manželé
Dagmar
a Zdenek
Pirných
oslavili 50 let společného
života.

Nově narozené děti
LISTOPAD 2008

Novák Patrik
Haji Kursová Molly

Kraml
Patrik a Adrien
Bartoníček Tomáš

Severa Maxim
Nosek Josef Eliáš

Patáková Eliška
PROSINEC 2008
Vrbický Petr
Frýbertová Veronika
Šafář Jan
Klíma Filip
Rousová Adéla
LEDEN 2009
Hrabě Pavel

Čech Ondřej
Frajt Matyáš
Svobodová Valerie
Jeníčková Viktorie
Pakandl Martin
Kaplan Jáchym
Coufalová Vera
Holý Matěj

ÚNOR 2009

Kluge Jan

Kohoutek Jan
Nešvara Josef
Klírová Sandra
Jaklová Anna
Čechová Zuzana
Pecharová Linda
Rosenkranzová Nicole
Urbánek David
Prachař František
Dubský Jan
Anger Jakub
Balušík Mikuláš

BŘEZEN 2009
Cermanová Julie

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.
V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25. Upozorňujeme, že od příštího čísla
neuveřejňujeme děti starší než půl roku.

(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ PRÁVNÍ PORADNA
Kdy?
Kde?
Doprava:

28. 4.
od 17.00 hod.
Zenklova 27, Praha 8
200 m od stanice
Metra B Palmovka

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

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla:
Ještěrka zelená a Užovka hladká
Sadu tří VIP vstupenek do Botanické zahrady (skleník Fata Morgana
+ venkovní expozice) získávají: Miloš Švec (Praha 8), Martina Vágnerová (Praha 8), Jiří Pergner (Praha 2), Vladimír Škvor (Praha 8) a Eva
Biedermanová (Praha 8).
Správné znění tajenky z dubnového čísla nám zašlete nejpozději
do konce dubna 2009 na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
Pětice výherců získá VIP vstup do Holmes Place Energy Karlín,
Křižíkova 44, Praha 8 (www.holmesplace.cz) a sadu tenisových míčů
Head.

Sudoku (středně těžká)

DUBEN 2009
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Inzerce
www.udrzba-pian.cz, ladění, opravy
– 20 let praxe. Tel.: 777 18 88 34.
HLEDÁTE VHODNOU ŠKOLU PRO
SVÉ DÍTĚ? Církevní základní škola
logopedická Don Bosco a MŠ logopedická nabízí pomoc dětem s vývojovými poruchami řeči, koktavostí,
patlavostí, opožděným vývojem řeči
a speciálními potřebami učení, jako
jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie a ADHD syndrom. Pro školní
rok 2009/2010 přijímáme děti do
1. až 9. ročníku. Datum přijímacího
řízení je 16. dubna 2009. Počet přijímaných žáků je limitován. Žádost
o přijetí je nutné podat co nejdříve.
Adresa školy: Dolákova 555, Praha
8, 181 00, tel.: 283 85 21 24, 233
55 66 77, www.donbosco.cz.
PRONÁJEM BYTU HLEDÁ maminka s 9letou dcerkou. Tel.: 774 54
95 09.

ze 8, na běžný úklid + žehlení +
1x vyvenčení pejska, 2 krát týdně.
Tel.: 731 17 40 06.

TEL.: 720 47 98 99, Čimická 780,
Praha 8 - Čimice, v obchodním centru Draháň.

PŘENECHÁM ZAŘÍZENÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY v centru Prahy (Vychovatelna) od 1. 7.
2009. Čtyři kancelářské místnosti,
kuchyňka s myčkou nádobí, koupelna, 2x WC (1x bezbariérové), sklad,
100 m2 celkem, nájem 13 000 Kč.
Zařízení 7x psací stůl, jednací stoly,
skříně, regály, tel. ústředna, akumulační kamna, bojler, atd. Tel.:
777 21 89 24.

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

PRODÁM LEVNĚ zděnou družstevní garáž v Praze 9, Pod Krocínkou.
Tel.: 602 25 13 54.
EVANGELICKÝ FARNÍ SBOR pronajme kancelář o 30 m2 s příslušenstvím 10 m2 v ulici U Pošty. Tel.: 284
82 34 03, e-mail: liben@evangnet.cz.

NEJLEVNĚJŠÍ STĚHOVÁNÍ V PRAZE! Tel.: 604 51 46 20, e-mail:
movin@email.cz.

PRONÁJEM NP, 22 m2 (kancelář).
Přízemí panelového domu, Křivenická 444, Čimice. Tel.: 775 29 62 91,
e-mail: svj365@cmail.cz.

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

KOUPÍM SAMOSTATNOU GARÁŽ
na vlastním pozemku. Praha 8 - 9,
vlastní elektrika. Tel.: 607 88 57 88.

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 35 m2,
5. p., výtah, klidné místo, Praha 3
Flóra, za byt 70 m2 a více v Praze
2, 3, 6, 8, 10, v dostupnosti metra,
ideálně před privatizací, ne přízemí.
Tel. 608 14 29 45.
PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE NA
ÚDRŽBU ZELENĚ v Praze 8, ŘP
skupiny B výhodou. Tel.: 602 16 97
79, 724 13 94 83.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK
– SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
MASÁŽE ĎÁBLICE: klasické, baňkové, medové, lávovými kameny,
biolampa. U stanice BUS 103, levně. Tel.: 777 76 36 05.
PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR (kancelář), 2 místnosti 46
m2, sprchový kout, toaleta, kuchyň
a vlastní elektrické topení. V přízemí rodinného domku na Praze 9,
Prosecká ulice, možnost parkování.
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.
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.
PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU - ATELIÉRU, plocha 46 m2
v 17 podlaží, objekt Praha 8, Kyselova 1 185. Cena za pronájem cca
22 tis. Kč za čtvrtletí. Informace na
tel.: 602 93 61 32, 737 15 94 03.
ZKUŠENÁ MASÉRKA nabízí více
druhů masáží, klasická čínská tlaková, reflexní. Dostupné ceny, slevy pro důchodce, u metra Kobylisy.
Tel.: 773 20 33 25.
HLEDÁM SPOLEHLIVOU PANÍ,
bydlící v blízkosti Velké Skály v Pra-

HLEDÁM BYT 1 + 1 k dlouhodobému pronájmu (Kobylisy, Ďáblice,
Prosek), tel.: 604 96 43 65, 733 15
76 93.
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.
Od 1. ledna 2009 je OTEVŘENA
NOVÁ UROLOGICKÁ AMBULANCE UroCare, spol. s r. o. v prostorách Lékařského domu Holešovice,
Tovární 12, Praha 7. Můžete se
objednat na tel.: 266 31 65 82 nebo
728 75 07 61 (8.00 - 16.00 hod.).
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ MOKROU
METODOU speciálním strojem Karcher, domácnosti i firmy, bez paušálu, po Praze 8 doprava zdarma.
Cena dohodou dle velikosti čištěné
plochy. Pracujeme večer i o víkendech. Tel.: 777 71 78 18.
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.
PRODEJ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
Hnězdenská, u polikliniky Mazurská, cena: 175 000 Kč, tel.: 777 28
37 75.
ASTROPORADNA - horoskopy
osobní a partnerské. Výklad tarotových karet. Tel.: 603 91 01 03,
e-mail: astrojana@seznam.cz.
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.
5 500 Kč ZAPLATÍM ZA STARÝ
RUSKÝ ZLATÝ 10 RUBL. 3 500 Kč
za zlatý svatováclavský dukát. Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami 3,
Praha 9, tel.: 605 82 94 40.
KERAMICKÉ STUDIO Malvína provádí nábor nových kurzistů z řad
dětí i dospělých. HLASTE SE NA

MODELÁŽ NEHTŮ na Praze 8 u metra „Palmovka”. Tel.: 733 50 23 12.
MASÁŽE přímo u metra Kobylisy. Slevy důchodcům, těhotným,
dětem, od PO do PÁ. Ceny od 250
Kč. Tel.: 776 14 51 63, 773 20 33
25, www.studiozahrada.wbs.cz.
PRODÁM VELKÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ na Trojském vrchu, Praha 8 Bohnice. Cena: 185 000 Kč. Tel.:
602 27 26 00, 606 36 30 09.
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.
DOUČOVÁNÍ účetnictví, matematiky a informatiky SŠ. Tel.: 603 14
21 09, www.vachtova.cz.
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.
STAVEBNÍ DOZOR – stavební
úpravy, rekonstrukce, novostavby. Tel.: 603 41 04 00, e-mail:
s.dozor@seznam.cz.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777
31 66 80.
KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – ráda
Vás uvítám v provozovně v Praze
8, Vosmíkových 20. Tel.: 607 27
99 22.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda +
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 1
do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 +
1 do 14 000 Kč, včetně poplatků.
Zařízení na dohodě. Tel.: 220 80 62
45, 605 84 50 88.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle
schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
PRODÁM VELMI LEVNĚ NOVINOVÝ STÁNEK Z DŮVODU NEMOCI.
Tel.: 721 58 69 36.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ
A PERMANENTNÍ MAKEUP. Nízké
ceny, Palmovka. Tel.: 736 64 40 55.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45, 286 58
50 47, e-mail: kedar.n@centrum.cz.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování, baňky
- fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, 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.
SOLARIUM – FITNESS, masáže,
nově kosmetika. Posilovny rozděleny
ženy – muži. Otevřeno denně. Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284
82 12 25, www.solarium-fitness.cz.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04,
záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE
STAVEBNÍ
DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.
FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými panely – bez bourání, nepořádku v bytě - rychle (3 – 5 dní)
a levně (od 25 000 Kč). Výměny
van, baterií, klozetů kuchyňských
desek, instalace sprchových koutů, pokládka dlažby, PVC, koberců,
lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
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.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ,
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, kuchyně, montáž, doprava. Tel.:
608 25 35 49.
PŘIJMEME V PRAZE 8 na HPP řidiče na Avii kontejner - prof. průkaz
nutný a na obsluhu kolového nakl.
- stroj. průk. nutný. Tel.: 603 84
49 90.
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Inzerce

(Placená inzerce)
(Placená inzerce)

BYTOVÁ JÁDRA

Modernizace bytů
Rekonstrukce bytů,
koupelen,bytových
jader, kompletní
servis – projekt,
stavební povolení,
dozor, kolaudace.

(Placená inzerce)

Kuchyňské linky,
vestavěné skříně,
dveře, podlahy
– graﬁcký návrh,
cenová kalkulace,
zaměření, poradenství zdarma,
cena včetně
montáže a dopravy, široká škála
povrchových
materiálů.

(Placená inzerce)

PANELREKO - praha@panelreko.cz
Praha – 8
Lešenská 535/7
Tel: 283 850 822

Praha - 4
Křejpského 1523
Tel: 272 657 912

