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dnes bych si vás dovolil oslovit jinak než v předchozích „Slovech 
starosty“. Připravili jsme společně s předsedou Komise pro životní 
prostředí Vítem Cézou aktivitu, do které bychom rádi zapojili co 
nejvíce z vás. V tomto roce proběhne jakýsi pilotní projekt, a pokud to 
bude možné, tak hned dva najednou. 

Městská část se připravuje na revitalizaci prostoru mezi Kulturním 
domem Krakov a Obchodním centrem Krakov. Chceme však slyšet vaše 
názory, jak dále s tímto prostorem. A to dříve, než bude rekonstrukce 
hotová. Navrhujeme tento postup: v současnosti jsme oslovili tři 
mladé architekty, stále ještě vysokou školou povinné. 

Ti by měli připravit tři odlišné návrhy, co s tímto prostranstvím. 
Tyto návrhy by následně byly vystaveny během července a srpna 
v OC Krakov nebo KD Krakov. V září bychom se sešli na společném 
setkání s občany a mladí architekti by své nápady obhajovali. Zároveň 
bychom sbírali další podněty od vás, občanů.  V rámci diskuze bychom 
pak vyhodnotili to, co chceme v tomto území mít jako zásadní. Až 
následně by se, již s jasným zadáním, konala klasická architektonická 
soutěž. 

Během této doby bychom se snažili získat patřičné pozemky 
od Magistrátu hl. m. Prahy, který je jednání o těchto pozemcích 
nakloněn. Zároveň bychom následně mohli připravit projekt, který 
bude určen na žádosti o evropské peníze.  

Podobně bychom chtěli postupovat i v oblasti Ládví. Tedy mezi 
KD Ládví, kinem a nákupním střediskem na Ládví. 
Zde zatím hledáme mladé architekty, kteří pro 
nás budou schopni připravit prvotní nápady 
k promýšlení a debatě. 

Osobně se velmi těším na naši společnou 
diskuzi nad tímto společným projektem. 
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V tomto roce je plánována revitalizace Karlín-
ského náměstí, která by měla náměstí vizuál-
ně přiblížit jeho původní podobě. Přinese i řadu 
zlepšení pro občany, kteří náměstí využívají 
v rámci volnočasových aktivit.

V současné chvíli se čeká na ukončení výběro-
vého řízení na zhotovitele revitalizace. Do té doby 
nelze s jistotou říci, zda bude možné farmářské 
trhy v průběhu revitalizace pořádat. S pracemi by 
se mělo začít už tento měsíc a měly by být dokon-
čeny do 31. srpna 2015. Pokud nebude technic-
ky možné Karlínské farmářské trhy v průběhu po-
měrně rozsáhlé revitalizace pořádat, uskuteční se 
až po jejím skončení, tzn. od září 2015. 

Zároveň nyní probíhá i výběr nového provozo-
vatele Karlínských farmářských trhů. Dosavadní 
financování bylo značně neekonomické. Městská 
část každý rok platila přibližně 1,2 milionu korun 
za jejich pořádání, přestože jsou samy o sobě vý-
dělečné. Od tohoto roku už MČ přispívat nebude, 
veškeré náklady ponese provozovatel trhů, který 

bude zodpovídat i za kvalitu prodejců. Co se týče 
pořádání trhů, musí městská část respektovat trž-
ní řád, který je v kompetenci magistrátu. 

Bohužel kromě Karlínského náměstí není 
jiné  vhodné místo pro pořádání trhů zahrnuto 

v tržním řádu. Jiné místo by muselo být do řádu 
přidáno už na podzim 2014, kdy se naposledy ak-
tualizoval. Protože se tak nestalo, další možnost 
bude až při příští aktualizaci, (která by potenciál-
ně mohla proběhnout ještě během jara).  (apa)

revitalizace

Úpravy Karlínského náměstí omezí farmářské trhy

MČ Praha 8 vyhlašuje grantové ří-
zení na poskytnutí grantů v oblas-
ti kultury a volnočasových nespor-
tovních aktivit dětí a mládeže pro 
rok 2015.

Granty mohou využít všech-
ny právnické a fyzické osoby, or-
ganizace, spolky, ústavy či nada-
ce, které nebyly zřízeny za účelem 
podnikání. Lze je použít na pravi-
delnou kulturní činnost organi-
zací včetně pokrytí nákladů na 
provoz (elektrická energie, plyn, 

vodné a  stočné) i  na jednorázo-
vé projekty realizované na území 
MČ Praha 8. V oblasti volnočaso-
vých nesportovních aktivit je lze 
využít i  na financování nákladů 
na letní tábory. 

Vyhlášení výsledků grantového 
řízení očekávejte v září. 

Přesné znění grantových pod-
mínek najdete na webových strán-
kách naší městské části www.pra-
ha8.cz, kde jsou ke stažení také 
veškeré potřebné přílohy.  (blah)

Do konce roku 2015 bude možné 
využít bezplatný právní poraden-
ský servis. Jednou týdně budou 
moci občané Prahy 8 konzultovat 
na Libeňském zámku.

Poradenská činnost bude poskyt-
nuta v  oblasti bydlení, expertních 
stanovisek a konzultací k legislativě 
v oblasti družstevního i vlastnické-
ho bydlení a služeb spojených s tou-
to problematikou, dále pak v oblas-

ti občanského zákoníku a  zákona 
o obchodních korporacích.

Právní servis probíhá již od konce 
března a to každou středu v místnos-
ti č. 2 na Libeňském zámku (Zenklo-
va 1/35, Praha 8). Poradenství bude 
poskytovat JUDr. A. Pachtová. Sjed-
nání termínu je možné po předcho-
zím telefonickém objednání. 

JUDr. A. Pachtová: +420 605 209 587 

Klára Pačesová: +420 604 341 562

Finance

Vyhlášení grantového řízení

nová právní služba

Bezplatná poradna pro občany

  Po revitalizaci 
se Karlínské 
náměstí 
vizuálně 
přiblíží své 
původní 
podobě.

Internetové stránky MČ Praha 8 
vyhrály krajské kolo Zlatého 
erbu, soutěže o nejlepší web obcí 
a měst, a budou reprezentovat 
Prahu v celostátním kole. Oceně-
ní v soutěži Zlatý erb převzali zá-
stupci radnice 18. března 2015 
v Rezidenci primátora. 

Vyzdvižena byla přehlednost, 
intuitivnost, ovládání webu i na-
vigace, vyvážený obsah textu 

a  obrázků, výtvarné zpracování 
i možnost zobrazení mobilní ver-
ze. „Ocenění bereme jako záva-
zek pro další vylepšení především 
orientace na stránkách,“ říká mís-
tostarostka Alena Borhyová.

Občané mohou podněty na 
další zlepšení našeho webu za-
sílat přímo webmasterovi na  
e-mailovou adresu webmaster2@ 
praha8.cz.  (vlk)

ocenění

Krajský Zlatý erb pro náš web
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Zřízení lávky mezi Karlínem, Štvanicí  
a Holešovicemi je společný zájem
O tomto projektu se už v minulosti 
aktivně jednalo. Již v roce 2000 byla 
vypsána soutěž „Lávka pro chodce 
a  cyklisty Holešovice – Karlín“, do 
které se přihlásilo téměř 60 archi-
tektonických kanceláří. Magistrát hl. 
m. Prahy v té době zadal zpracová-
vání dokumentace pro územní roz-
hodnutí. V roce 2002 však ukončily 
veškeré přípravné práce katastrofál-
ní povodně. Vyvstala totiž nutnost 
navýšení ochrany města Prahy pro-
ti povodním z ochrany proti stoleté 

vodě, což mělo přímý vliv na výško-
vou úroveň mostovky lávky.

 „Jsem velmi rád, že se nám poda-
řilo s Prahou 7 domluvit se na obno-
vě tohoto projektu. Propojení Karlí-
na a Holešovic přes Štvanici by bylo 
skvělé pro občany obou městských 
částí. Štvanice i  Holešovická tržni-
ce budou snadno dostupné, cyklisté 
i chodci získají bezpečnou možnost, 
jak se mezi těmito oblastmi pohybo-
vat,“ říká k  schválení memoranda 
starosta Roman Petrus.

Jde o  trvalé, provozně bezpeč-
né a z hlediska udržovacích nákladů 
levné řešení, které přinese prospěch 
chodcům i  cyklistům. Převážně ad-
ministrativní zástavba karlínského 
pobřeží se díky lávce propojí s obyt-
nou částí Prahy 7. Karlínským obča-
nům se zpřístupní Holešovická tržni-
ce. V rámci cyklistické dopravy by se 
do budoucna mohly Holešovice ak-
tivně připojit k cyklisticky rozvinutěj-
šímu Karlínu i s pobřežní cyklotrasou 
A2. Lávka by pak sloužila jako sou-

část celoměstské cyklostezky vedou-
cí z centra Prahy do ZOO. Lávka bude 
také velmi přínosná zejména v obdo-
bí, kdy bude z důvodu rekonstrukce 
dlouhodobě uzavřen Libeňský most.

„Lávka je důležitá i pro mentál-
ní propojení širšího centra města 
a také pro ekonomický rozvoj obou 
břehů Vltavy. Věřím, že Rada hl. m. 
Prahy schválí opětovné otevření to-
hoto tématu. Za Prahu 8 se zasadí-
me o co nejrychlejší jednání při pří-
pravách,“ dodává starosta.  (apa)

Chtěli bychom tímto požádat 
všechny občany Prahy 8, kteří mají 
k dispozici fotografie plastik po ce-
lém území Prahy 8, aby je zaslali 
paní Zuzaně Láznové na e-mail zu-
zana.laznova@praha8.cz. Veške-
ré informace na tel.: 283 090 425 
nebo 606 613 390. 

Budeme rádi, pokud najdete ja-
koukoli fotografii veřejné plastiky, 
klidně i  s vašimi dětmi, a pošlete 
nám ji. Cílem je vytvořit co nej-
úplnější seznam s  fotodokumen-
tací kvůli budoucím renovacím, 
zároveň bychom rádi podchyti-
li i  plastiky, které nejsou na na-

šich pozemcích, takže je neevidu-
jeme. Celý seznam bude uveřejněn  
na našich webových stránkách 
www.praha8.cz. 

vÝzva

Vytváříme  
seznam veřejných plastik

Praha 8 přivítala nové občánky
Celkem 184 nových občánků Prahy 8 jsme slavnostně přivítali během  
23. a 24. dubna na Libeňském zámečku, z toho byla i dvě dvojčátka  
a jeden sourozenecký pár. Kytičku a drobné dárky předávala 
místostarostka Alena Borhyová. Letos ještě proběhne vítání dvakrát,  
takže je šance překonat loňských 421 dětí (z toho pět dvojčátek). 

 Prolézačka, Invalidovna

Foto: Vladimír Slabý



6 Měsíčník Městské části Praha 8                         www.praha8.cz  duben 2015

pozvánky

Pozvánky

Neziskovky  
se ukážou v Karlíně
V pořadí již 16. Veletrh neziskových orga-
nizací, jehož partnerem je MČ Praha 8, se 
uskuteční ve čtvrtek 23. dubna od 11 do 18 
hodin v prostorách Fora Karlín, vstup zdar-
ma. „Představí se 208 vystavovatelů z celé 
České republiky a očekáváme až tři tisí-
ce návštěvníků,“ říká Jan Pikna z pořádající 
Nadace Forum2000. Kromě stánků vystavo-
vatelů tu návštěvníci najdou i dobrovolnické 
centrum, kde se dozvědí, jak se mohou za-
pojit do jednotlivých aktivit.  (vrs)

Piety k výročí konce 
druhé světové války
Český svaz bojovníků za svobodu Prahy 8  
zve nejen své členy, ale všechny občany  
k účasti na pietních aktech v souvislosti  
se 70. výročím konce 2. světové války.

Vzhledem k zahájené revitalizaci Koby-
liské střelnice je tradiční pietní akt 6. květ-
na odpoledne přesunut na ďáblický hřbitov 
(hlavní vchod, zastávka MHD: Ďáblice).
 5. 5. 15 hod. – Pomník u mostu barikád-
níků
 6. 5. 10 hod. – pohřebiště obětí revoluce 
na ďáblickém hřbitově
 6. 5. 11 hod. – pomník polským vojákům 
na Žernosecké ulici
 6. 5. 16 hod. – pomník obětem Heydri-
chiády na ďáblickém hřbitově (vchod blíže 
tramvaje)  Vladimír Dudl

O Invalidovně  
v divadle Kámen
Rozlohou je sice v Praze nejmenší, ale archi-
tektonicky je zcela výjimečné – to je sídliš-
tě Invalidovna. Pokud se o něm chcete do-
zvědět víc, přijďte ve středu 15. dubna od 
18.00 hodin do divadla Kámen (Nekvasilova 
625/2, poblíž karlínské Invalidovny). Před-
nášet bude historik umění a architektury La-
dislav Zikmund-Lender, editor knihy Expe-
rimentální sídliště Invalidovna, která vyšla 
v loňském roce. Invalidovna patří spolu se 
sídlišti Lesná v Brně a Sítná v Kladně k nej-
kvalitnějším a nejkomplexnějším urbanistic-
kým celkům vytvořeným v Čechách v šedesá-
tých letech minulého století.  (mach)
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Klapkova: oprava tramvajové tratě
Oprava tramvajové tratě v ulici Klapkova (úsek 
Zenklova – Střelničná) si vyžádá dočasnou úpra-
vu dopravy.

Omezení MHD: termín: 7. 4. 2015(4.00 
hod.)–13. 4. 2015 (0.30 hod.): obousměrná 
výluka TRAM v  ulici Klapkova (úsek Zenklo-
va–Střelničná), náhradní autobusová doprava 
X17 (Březiněveská –Hercovka– Březiněveská). 
V úseku Vozovna Kobylisy–Sídliště Ďáblice bude 
zavedena tramvajová l. č. 37.

Omezení automobilové dopravy: I. etapa 
– úplná uzavírka úseku Zenklova–Střelničná.  
Termín: 7. 4. 2015 (6.00 hod.) – 13. 4. 2015 
(0.30 hod.). II. etapa – úplná uzavírka úse-
ku Zenklova–V  Brance (TRAM již v  provozu). 
Termín: 13. 4. 2015 (0.30 hod.) – 15. 4. 2015 
(18.00 hod.). Částečně bude jednosměrně za-
chován pouze přejezd přes tramvajovou trať na 
křižovatce Klapkova x Ke Stírce. Zásobování do 
uzavřeného úseku bude možné navážet pouze 
z ulic Ke Stírce a V Brance. 

Omezení pro pěší: uzavírka přechodů pro 
chod ce v místech prací. Přechody, které nebu-

dou dotčeny stavební činností, zůstanou zacho-
vány v provozu.

Hřenská: nový povrch 
  Až do 19. dubna 2015 budou probíhat prá-
ce v  Hřenské ulici v  úseku Šenovská–Ďáblic-
ká. Opravuje se povrch vozovky, což znamená 
odfrézování asfaltové vrstvy, výškovou úpravu 
uličních vpustí a kanalizačních šachet a prove-
dení nového vodorovného dopravního znače-
ní. Ve všech etapách opravy bude ulice v daném 
úseku plně uzavřena. 

Dočasné změny zastávek: v obou směrech 
se ruší zastávka „Liběchovská“. Zastávka „Květ-
nová“ se přemísťuje ve směru Ďáblice: v  ul. 
Hřenské, před křižovatku s ul. Kučerovou a ve 
směru Ládví, resp. sídliště Ďáblice: do ul. Ku-
čerovy, před křižovatku s ul. Hřenskou. Zastáv-
ka „U Spojů“ se přemísťuje do Brigádnické, před 
křižovatku s ul. Šenovskou pro oba směry. 

Od 11. 4. do 19. 4. bude zastávka „Na Štam-
berku“ přesunuta do ul. Kokořínské. Pro směr 
Ďáblice bude zřízena zastávka „Květnová“ v ul. 
Hřenská před křižovatkou s ul. Květnová. 

Tyto změny se týkají linek 103, 345, 368 
a 514. Trasa a zastávky linky 202 se nemění. 

Maratonci uzavřou ulice osmičky
První májový víkend bude patřit vytrvalcům. 
Volkswagen Maraton Praha se rozběhne už po jed-
nadvacáté a hlavní závod omezí dopravu i v Pra-
ze 8. V neděli 3. května budou uzavřeny na území 
Prahy 8 komunikace: Libeňský most, ulice Štor-
chova, Voctářova a  Rohanské nábřeží. Ve všech 
zmíněných lokalitách bude od sobotní půlnoci 
platit také zákaz zastavení. Vozidla budou z trasy 
závodu z důvodu bezpečnosti odtahována, proto 
prosíme všechny řidiče, aby si je přeparkovali včas.

Podrobné informace najdete na stránkách 
www.runczech.com nebo se v  týdnu konání  
závodu, tedy od 27. dubna do 3. května, obrať-
te na bezplatnou dopravně-informační linku  
800 165 102.  (kap, pec)

ŘiDiči, pozor!

Dočasné změny v dopravě
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Je Praha 8 
připravena, 
pokud jde  
o základní 
školy a příliv 
dětí do nich

?

Hnutí ano

Ano, Praha 8  
je na nové 
prvňáčky 
připravena
I přes nárůst žáků prvních tříd, kte-
rý je možné podle demografické 
studie předpokládat, je Praha 8 do-
statečně připravena přijmout všech-
ny žadatele o základní vzdělávání. 
V tomto školním roce bylo ve všech 
15 základních školách zřizovaných 
MČ otevřeno 44 prvních tříd a v září 
do škol nastoupilo 992 prvňáčků. 
Všechny základní školy přijaly děti, 
které jsou spádové, to znamená, že 
mají trvalé bydliště v Praze 8, a pro-
to jim musí být  základní vzdělání 
umožněno. V mnoha případech ře-
ditelé škol přijali nejen sourozen-
ce již docházejících žáků, ale také 
děti s bydlištěm mimo Prahu 8, tedy 
děti nad rámec povinně přijímaných 
žáků. V příštích několika letech MČ 
počítá s nárůstem budoucích prv-
ňáčků, a v následujícím období plá-
nuje  otevření dalších čtyř prvních 
tříd. Všechny základní školy na 
území Bohnic, Kobylis i Libně jsou 
schopny zvyšující se počet žáků bez 
problémů reflektovat. Pouze v ob-
lasti Karlína je počet prvních tříd 
pro následující roky nedostačující. 
Tento problémem mělo aktivně řešit 
již minulé vedení radnice, vzhledem 
k schválení masivní privatizace bytů 
i nové výstavby v Karlíně. Součas-
ná koalice vidí jako nejlepší řešení 
nově zrekonstruovat prostory stáva-
jících škol či budovy patřící MČ, aby 
bylo možné přijmout všechny žada-
tele bez omezení tak, aby se rodiče 
budoucích prvňáčků nemuseli stra-
chovat o to, zda bude jejich dítě při-
jato na základní školu. 

Jana Pešlová
Zastupitelka  
MČ Praha 8  

za ANO

oDs praHa 8

První činy  
koalice školám 
nepomohly
 
Praha 8 je ze zákona povinna za-
jistit podmínky pro plnění povinné 
docházky pro děti s místem trvalé-
ho pobytu na jejím území. MČ Pra-
ha 8 je rozdělena na 15 spádových 
obvodů, čemuž odpovídá 15 spádo-
vých základních škol, z nichž kaž-
dá je schopna přijmout všechny děti 
z jejího spádového obvodu, většina 
z nich pak děti i z dalších částí Pra- 
hy 8. Tak tomu bylo vždy v letech 
minulých a je to tak i letos.

Pro další léta pak stav připrave-
nosti škol podrobně rozebírá odbor-
ná analýza, kterou nechala před-
cházející koalice vypracovat. Do 
budoucna bude potřeba reago-
vat hlavně na situaci v Karlíně, kde 
se počet dětí v základních školách 
může dále výrazně navýšit i se za-
mýšlenou bytovou výstavbou. Prv-
ním krokem je půdní vestavba ZŠ 
Lyčkovo náměstí, kterou napláno-
valo ještě minulé vedení radnice, 
a měla by se realizovat v roce letoš-
ním. Další kroky jsou na nové koa-
lici. Ta však „demokraticky“ odmít-
la účast zástupce ODS ve školské 
komisi a tím zásadně omezila nej-
silnější opoziční straně informa-
ce o další školské koncepci. Těžko 
se tedy můžeme k čemukoli další-
mu vyjádřit.

S vyšším počtem dětí na školách 
však souvisí i zvýšená potřeba psy-
chologů či speciálních pedagogů. Je 
alarmující, že nové vedení nezařadi-
lo do rozpočtu prostředky na pokra-
čování fungování Centra péče pro 
děti se speciálními vzdělávacími po-
třebami, a byla tak ukončena spolu-
práce s odborníky, kterou oceňova-
li jak pedagogové, tak rodiče a děti 
osmičkových škol. Zde tedy Pra-
ha 8 byla připravena rovněž, ale již 
není. 

Martin Roubíček
zastupitel  

MČ Praha 8  
za ODS

top 09 praHa 8

Většina škol  
by měla nápor 
vydržet 
 
Nevím, jak jsou připraveny ZŠ v Ďáb-
licích a Dolních Chabrech, a proto se 
budu zabývat MČ Praha 8.

Městská část pod vedením býva-
lé koalice prozíravě zadala v roce 
2013 demografickou studii optima-
lizace ZŠ a MŠ do roku 2024. Studie 
byla v polovině roku 2014 předsta-
vena Radě MČ, ředitelům škol i dal-
ším zájemcům.

Na základě poznatků studie má 
každá základní škola představu, jak 
se bude navyšovat dalších deset let 
počet žáků v její spádové oblasti.

Kromě oblasti Karlína by kapaci-
ta škol měla nárůst dětí pokrýt. Ze-
jména ZŠ a MŠ na Lyčkově náměstí 
již nyní praská ve švech. Dočasným 
řešením je námi plánované postup-
né obnovení bývalé ZŠ Pernerova 
a půdní vestavba na Lyčkově náměs-
tí pro účely družiny.

Obávám se, že v okamžiku byto-
vé výstavby na Rohanském ostro-
vě bude třeba otevřít v Karlíně školu 
novou. Nebo doplnit nabídku ško-
lou soukromou či církevní. Ředitelé 
musí plánovat nyní i kapacitu škol-
ních družin a jídelen.
To je jedna strana mince. Druhá je 
však možnost, že místa budou pou-
ze pro děti ze školského obvodu 
(tzv. spádové školy), v němž má dítě 
místo trvalého pobytu. A každým 
rokem se s naplňováním kapacit ZŠ 
bude omezovat výběr školy dle zá-
jmu rodičů. Je to u několika základ-
ních škol již dnešní realita. Městská 
část školy vybavila a opravila. Teď 
by měla dohlédnout, aby byly srov-
natelné co se týče úrovně. Školy by 
měly mít vytvořené podmínky pro 
rozvíjení školních vzdělávacích pro-
gramů, vzdělávání pedagogických 
pracovníků a péči o děti se speciál-
ními vzdělávacími 
potřebami. 

Dana Kvačková
zastupitelka  
MČ Praha 8  

za TOP 09

V této rubrice najdete názory 
zástupců stran zvolených  
do Zastupitelstva MČ Praha 8. 
Každý měsíc postupně jedna  
z nich vybere otázku,  
na kterou odpovídají i ostatní.
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Již několik let bylo zřejmé, že dojde 
ke zvýšení počtu dětí prvních tříd 
základních škol. V Praze 8 je celkem 
15 základních škol a každým rokem 
se počet prvních tříd zvyšuje. Jen 
pro srovnání, v letošním školním 
roce bylo otevřeno 44 prvních tříd, 
které navštěvuje 992 žáků, před tře-
mi lety to bylo 34 tříd a před sedmi 
lety 25 prvních tříd. Na příští škol-
ní rok byly přijaty všechny děti s tr-
valým bydlištěm v Praze 8 a některé 
školy dokonce přijaly úplně všech-
ny děti, které se objevily u zápisu. 
A ještě si dovolím zmínit jeden údaj. 
V letošním školním roce bylo na 
všech stupních základních škol pří-
tomno celkem 6756 žáků, přičemž 
před 10 lety to bylo 6394 žáků, tj. 
o 392 méně.

Kromě toho byly na šesti základ-
ních školách zřízeny přípravné tří-
dy. Tyto třídy jsou určené pro děti, 
které ať už ze zdravotních či jakých-
koli jiných důvodů nemohou na-
stoupit do prvních tříd. Tyto tří-
dy mají v průměru kolem 12 dětí. 
Ze své podstaty už nejde o mateřin-
ky, za které rodiče platí, ale o jaký-
si nultý ročník ZŠ. Tento typ tříd se 
velmi osvědčil a bude provozován 
i nadále.

Celkově řečeno, pro Prahu 8 je 
velkým úspěchem, že se podaři-
lo přijmout všechny děti s trva-
lým bydlištěm v Praze 8 a v někte-
rých případech i všechny přihlášené 
děti. Městská část se tak postupně 
a úspěšně připravuje na příliv dětí 
do prvních a přípravných tříd.

Závěrem chci říci, že jsou všechny 
základní a mateřské školy v Praze 8 
připraveny pojmout zvýšený počet 
dětí, které budou v příštích letech 
nastupovat do prvních tříd. 

Lenká Majerová
členka  

OVV ČSSD  
v Praze 8

KsčM

Je povinností 
městské 
části zajistit 
připravenost ZŠ
V prvé řadě je třeba říci, že pro 
KSČM je vzdělání jednou z hlavních 
priorit. Na dnešní otázku by asi nej-
kvalifikovaněji odpověděli úřední-
ci z odboru školství a ředitelé škol. 
Ti nejlépe vědí, jaká je situace na té 
které konkrétní škole. Podle prvních 
odhadů do prvních tříd přibudou 
stejně jako vloni v Praze 8 čtyři nové 
třídy prvňáčků. 

Školy při jejich přijetí upřednost-
ňují především to, že děti mají tr-
valé bydliště v Praze 8. Tím výraz-
ně omezují možnosti dětí z jiných 
částí Prahy zvolit si základní školu 
v našem městském obvodu. Vzhle-
dem k podobné situaci v celé Pra-
ze se děje toto i se žáky s bydlištěm 
v Praze 8, kteří by chtěli nastoupit 
na základní školu, která se jim „líbí“ 
v jiné městské části. Čím dál více je 
uplatňována tzv. spádovost, kdy je 
dítě nuceno vzhledem k omezeným 
kapacitám se zapsat do první tří-
dy pouze v rámci oblasti, kde bydlí, 
např. Karlín, Ďáblice apod. To zna-
mená, že rodiče nemohou dát své 
dítě do školy, kterou z nějakého dů-
vodu preferují, ani v rámci našeho 
obvodu.

Kromě dostatečných kapacit zá-
kladních škol je důležitý při zvyšují-
cím se počtu žáků také odpovídající 
počet kvalitních pedagogických pra-
covníků. Je tedy i úkolem nové rad-
nice vytvořit na základních školách, 
které zřizuje, takové podmínky, kte-
ré přitáhnou odpovídající počet no-
vých pedagogů. 

Ludvík Šulda
člen  

školské rady  
za KSČM

osMičKa sobě,  
KDu-čsl a nezávislí

Nebojte se!  
Praha 8 je 
připravena. I školy
Praha 8 oznámila svou připrave-
nost na příliv dětí do základních 
škol již v loňském roce. Populační 
vlna se přelévá z „mateřinek“ do zá-
kladních škol již několik let (počí-
naje 2010/11, fakticky ovšem spíše 
2011/12, celkově mezi lety  
2010–2013 vzrostl počet žáků  
o cca 10 %) a každým rokem vyka-
zuje mírně vzestupný trend co se 
týče počtu žáků. Díky veřejně do-
stupným statistickým údajům i re-
alizovaným zápisům ovšem roz-
hodně nelze mluvit o překvapivém 
vývoji. Předchozí vedení ÚMČ Pra-
ha 8 i vedení ZŠ zjevně situaci prů-
běžně vyhodnocovala a reagovala 
na ni formou otevírání nových tříd 
a posilováním personálního zajiště-
ní. Není důvod, aby současná rad-
nice nereagovala na předpokládané 
změny se stejnou pružností. Výuka 
na směny, která v osmdesátých le-
tech minulého století postihla ně-
které z rodičů dnešních dětí pro ne-
dostatečnou kapacitu ZŠ na nově 
vybudovaných sídlištích se silným 
zastoupením mladých rodin, urči-
tě nehrozí. Školy si vědí rady, ote-
vírají nové třídy a na většině z nich 
jsou bez dalších podmínek přijímá-
ny i děti s bydlištěm mimo spádo-
vé oblasti.

Jedna věc je zajištění prostoru, do 
něhož děti a personál umístíme, dů-
raz by však měl být kladen i na za-
jištění kvalitní výuky. Nejde pouze 
o počty dětí ve třídách (lépe 20 než 
30 – pro obě strany), o počty vyuču-
jících, ale i o jejich motivaci a spo-
lečný zájem. Schopnost učit i dál se 
vzdělávat. Disponovat časem a pro-
storem pro vzájemnou komunikaci. 
Na tvorbu přátelského a podnětné-
ho prostředí. Zeptal se někdo učite-
lů, jak na situaci na-
hlížejí oni? 

Perla Kuchtová
zastupitelka  
MČ Praha 8  
 za KDU-ČSL

strana zelenÝcH

Více míst  
ve školách 
v Karlíně již brzy
 
Minulé vedení radnice Prahy 8, kte-
ré tvořila ODS a TOP 09, se mýlilo 
v řadě oblastí. Tyto strany přivedly 
obec do dluhové pasti a bude bo-
lestivé se zachránit před naprostým 
krachem obecního rozpočtu. Cenný 
majetek mizel stejnou rychlostí, s ja-
kou si politici vymýšleli předražené 
investice. Jako pomník své nabubře-
losti si „úsporná pravice“ postavila 
novou radnici na Palmovce, přičemž 
tento projekt je ukázkovým příkla-
dem, jak vypadá development v po-
dání diletantů. 

V případě předškolního vzdělává-
ní minulá koalice zanedbala zejmé-
na školky v jižní části našeho obvo-
du. Podobná situace je i v případě 
škol základních, přičemž problém 
se koncentruje zejména do Karlína. 
Ten prošel po povodních 2002 radi-
kální změnou, kdy se z ušmudlané 
čtvrti stalo vyhledávané místo pro 
život mladých rodin s dětmi. Tento 
trend byl bohužel přehlížen. Výsled-
kem je, že škola na Lyčkově náměs-
tí praská ve švech a někdejší škol-
ní budovu v Pernerově ulici nadále 
okupují soukromníci. 

Zelení se podílejí na urychlování 
projektů rozvoje školek a škol v Kar-
líně. Snažíme napomáhat půdní ve-
stavbě na Lyčkově náměstí i přemě-
ně soukromých škol v Pernerově 
ulici na obecní školu a školku. 

Zároveň je do budoucna nemysli-
telné, aby třeba obytná čtvrť na Ro-
hanském ostrově (a další projekty 
tohoto typu) vznikaly bez občanské 
vybavenosti zaplacené investory – 
bez obchodů, školek a škol. Pokud 
developeři mají zájem o osmičku, 
musí přijímat nejen výhody jejich 
byznysu, ale také jeho „společenské 
následky“.  

Petr Vilgus 
zástupce starosty  

pro strategický rozvoj 
za Stranu zelených
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HospoDaŘení raDnice

prověrKa

Audit hospodaření s majetkem 
městské části odhalil závažná 
pochybení minulého vedení
Nové vedení radnice MČ Pra-
ha 8 reprezentované novým  rad-
ním zodpovědným za majetek pa-
nem Radomírem Nepilem (ANO) si 
po volbách nechalo zpracovat au-
dit hospodaření s majetkem v mi-
nulém volebním období. Závěry 
z  provedeného auditu jsou šoku-
jící a poukázaly na závažné chyby 
v hospodaření s majetkem městské 
části v minulosti. 

Audit byl provedený externím 
nezávislým auditorem v  období 
ledna až února 2015 a  zahrnoval 
kontrolu uzavřených smluv na pro-
nájem nemovitostí, smluv na opra-
vy a  údržbu majetku a  posouzení 
spolupráce s dodavateli služeb. Klí-
čovým zjištěním auditu byla velmi 
nízká rentabilita (návratnost) ma-
jetku v držení městské části, a to na 
úrovni zanedbatelných 0,3 %. 

Mezi klíčové důvody vedoucí 
k  takto nízké návratnosti majetku 
patří dle zjištění auditu především 
nízká dosahovaná efektivita vybí-
rání nájemného, kdy současná výše 
nájemného dosahuje úrovně pou-
hých 35 % tržního průměru. V pří-
padě zvýšení nájemného u nebyto-
vých prostor se smlouvami na dobu 
neurčitou odhadl audit roční po-
tenciál k nárůstu výnosů na úrovni 
zhruba 10–17 milionů korun. 

Dalším důvodem nízké rentabi-
lity majetku byly dle auditu vyso-
ké náklady na opravy a údržbu ne-
movitostí, kdy v průměru 85–90 % 
z výnosů z pronájmu bylo v minu-
losti „prohospodařeno“ na správu, 
opravy, údržbu a investice. V rámci 
prověřovaných smluv byly identifi-
kovány v průměru o 20–30 % vyšší 
náklady na opravy a údržbu, než je 
obvyklé, nezřídka kdy i s nižší kva-
litou prováděných prací. Příkladem 
takové „efektivně vysoutěžené“ za-
kázky byla výmalba společných pro-
stor v  objektu Taussigova 1/1172. 

Cena zakázky dosáhla výše 2,2 mi-
lionu korun, dle vyjádření znalce 
z  oboru stavebnictví byla zakázka 
předražena  až o 900 tisíc korun, což 
je více jak 40 % z ceny zakázky. Za-
jímavostí je, že zakázku realizovala 
společnost Aqua SUN s.r.o., jejíž ma-
jitelkou je nově zvolená zastupitelka 
za ODS v  Praze 8 (zdroj: www.jus-
tice.cz). Společnost Aqua SUN s.r.o. 
byla současně třrtím nejvýznamněj-
ším dodavatelem prací oprav bytů 
a nebytových prostor v minulém vo-
lebním období a za posledních šest 
let inkasovala od MČ Praha 8 celkem 
39 mil. korun. V souvislosti s opra-
vami a  údržbou majetku je třeba 
zmínit také nestandardní pravomo-
ci bývalého vedoucího odboru ma-
jetku, kterému rada udělila výjimku 
na výši limitu pro schvalování zaká-
zek oprav a údržby až do výše 500 ti- 
síc korun, přičemž do této část-
ky bylo schvalováno více jak 90 % 
všech zakázek bez řádné soutěže

Třetím významným faktorem 
nízké návratnosti majetku byly dle 
auditu vysoké náklady na správu 
nemovitostí. Audit vyčíslil celko-
vé náklady na poskytované služ-
by správcovských firem na úrovni 
zhruba dvojnásobku oproti obvyk-
lé odměně správcovských firem. 
Současně bylo zjištěno, že správ-
covské firmy neplnily některé po-
vinnosti pro ně vyplývající z uza-
vřených mandátních smluv, a  to 
zejména v  oblasti procesu říze-
ní a vymáhání pohledávek za ná-
jemné. Městská část evidovala ke 
konci roku 2014 cca 120 milionů 
korun pohledávek po splatnosti, 
což je víceméně výše ročního vý-
nosu z nájmů. Dle zjištění auditu 
trvalo například v Karlíně zaslání 
upomínky o vzniklém dluhu v prů-
měru 9,5 měsíce a  následně šest 
měsíců trvalo, než byly podnik-
nuty kroky k soudnímu vymáhání. 
Vzhledem k povaze velké části po-

hledávek z  pohledu jejich „nedo-
bytnosti“ bude muset být poměr-
ně vysoký podíl těchto pohledávek 
v budoucnu zřejmě odepsán.

Na závěr je třeba dodat, že sou-
časné vedení radnice MČ Praha 8 
dělá vše pro to, aby zefektivnilo 
hospodaření s  majetkem městské 
části a  dosáhlo identifikovaného 
potenciálu zlepšení na úrovni mi-
lionů korun, o  které městská část 
v  minulých letech každý rok při-
cházela. 

Michal Fišer, zastupitel (ANO)
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Porovnání výběru nájemného MČ Praha 8  
proti tržnímu průměru

(v Kč na m2, obchodní prostory-starší zástavba)

názor  
oPozice
oDs: Naše vyjádření je vel-
mi stručné, jelikož jde o reak-
ci na „článek o auditu“, niko-
li na „audit“. Těžko můžeme 
rea govat na tvrzení, která ne-
byla ničím podložena, resp. 
do termínu, ve kterém jsme se 
měli vyjádřit, nebyl zastupite-
lům předložen audit, o němž 
celý článek pojednává. Už jen 
to, že byl narychlo předložen 
v době, kdy bylo médii přetřá-
sáno dvojí vytištění časopisu 
Osmička, vyvolává spíše mno-
ho otázek.
Nelze se tak vyhnout pode-
zření, že vše jen mělo překrýt 
tuto aférku. V dohledné době 
na našich webových stránkách 
uveřejníme veškeré doku-
menty k zakázce, která je zde 
zmíněna, aby se měl každý 
možnost přesvědčit o neprav-
divosti těchto tvrzení. 

Ondřej Gros, zastupitel za ODS

top 09: TOP 09 nemůže reago-
vat na závěrečnou zprávu z au-
ditu hospodaření, protože ji 
doposud od současné koalice 
neobdržela. A to přesto, že už 
na jednání Zastupitelstva 11. 3. 
byla informace v písemné po-
době všem stranám přislíbena. 
Nebudeme tedy hodnotit něco, 
s čím jsme se nemohli blíže se-
známit, neznáme ani autora 
auditu, ani metodiku, jakou byl 
vypracován. 

Markéta Adamová, zastupitelka 
a předsedkyně TOP 09 Praha 8
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HospoDaŘení raDnice

Na posledním jednání zastupitel-
stva byl schválen rozpočet na rok 
2015. Přestože je charakter rozpoč-
tu z velké části daný rozhodnutími 
bývalého vedení radnice, rozpočet 
signalizuje důležité změny do bu-
doucna.  

Zásadní je změna přístupu 
k  pro vozním výdajům města. Za-
tímco provozní výdaje v  minulos-
ti postupně narůstaly, nová koali-
ce hledá cesty k úsporám, aniž by 
se úspory odrazily v úrovni posky-
tovaných služeb veřejnosti. Pro-
vozní výdaje schváleného rozpoč-
tu pro letošní rok poklesly o  cca  
40 mil. korun oproti roku 2014. 
Jak dále ukazuje rozpočtový vý-
hled, nová koalice počítá s postup-
ným snižováním těchto výdajů na 
úroveň, která by byla dlouhodobě 
udržitelná. Plánováno je jejich ka-
ždoroční snižování o 50 mil. korun 
až do doby, kdy běžné příjmy měst-
ské části plně pokryjí provozní vý-
daje. Jak je patrné z grafu, nejvyšší 
jsou výdaje na provoz úřadu. 

Snížení provozních výdajů se 
koalici musí podařit, jiný scénář 
by vedl k  bankrotu městské části. 

Z plánovaných opatření ke snížení 
provozních výdajů uveďme zeštíh-
lení úřadu či hromadné nakupo-
vání energií na burze pro všech-
ny organizace města včetně škol. 
K těmto úsporám mělo být přikro-
čeno již dávno. Je škoda, že se jimi 
bývalé vedení nezabývalo. 

Další zásadní změnou je také ne-
zastírání schodkového hospoda-
ření obce. Rozbujelé výdaje včetně 
výdajů provozních byly dlouhodo-
bě kryty prodejem majetku, přesto 
byl rozpočet vždy účetně vyrovna-

ný a jako vyrovnaný byl i prezento-
ván. Prodej majetku však např. v r. 
2014 kryl skoro 900 mil. korun vý-
dajů. To si z dlouhodobého hledis-
ka MČ nemůže dovolit. Podobně 
tomu bude v letošním roce z důvo-
du mnoha výdajů, ke kterým Pra-
hu 8 vážou platné smlouvy uzavře-
né ještě bývalým vedením radnice.

Co nás čeká
Nejnákladnější investiční akcí i pro 
letošní rok bude pokračování fi-

nančně náročné výstavby budovy 
nové radnice na Palmovce (v r. 2015 
bude vydáno 480 mil. korun). Další 
finančně náročnou akcí je dostavba 
domu sociálních služeb (v r. 2015 
bude vydáno 126 mil. korun). Pro 
srovnání celý rozpočet MČ na je-
den rok počítá s příjmy ve výši cca  
424 mil. korun.

Pro tento rok je plánováno mno-
ho projektů v oblasti školství. Napří-
klad rekonstrukce jídelny a kuchyně 
v ZŠ Ústavní (v rozpočtu je vyhraze-
no 38 mil. korun), zřízení čtyř tříd 

pro mateřskou školu v budově Per-
nerova (vyhrazeno 25 mil. korun), 
půdní vestavba v  ZŠ Lyčkovo ná-
městí (12 mil. korun). 

V  oblasti kultury je plánová-
na rekonstrukce národní kultur-
ní památky Kobyliská střelnice  
(20 mil. korun). 

V  oblasti životního prostředí 
se počítá např. s  dokončením re-
konstrukce Thomayerových sadů 
(11  mil.  korun). Dále se bude re-
vitalizovat Karlínské náměstí. Pro 
rok 2015 je v rozpočtu na tuto akci 
vyhrazeno 51 mil. korun. Již nyní 
však víme, že se Praze 8 podařilo 
vysoutěžit tuto zakázku za výrazně 
levnější částku s tím, že 87 % inves-
tičních výdajů pokryje dotace Ev-
ropské unie. 

V oblasti dopravy vznikne bez-
pečnostní analýza krizových míst, 
která vyústí v řešení nejproblema-
tičtějších úseků silnic. Například 
půjde o křižovatku u OC Krakov. 
Koncepčně bude řešeno zlepšení 
možností pohybu chodců a  cyk-
listů po městské části a dopravní 
situace dolní Libně a  Palmovky. 
V    Karlíně proběhne úprava do-
pravního značení a  parkovacích 
zón.*) 

Schválený rozpočet je k dispozi-
ci na webu Prahy 8 www.praha8.cz 
v  sekci rozpočty. Občané tak mají 

Finance

Základní parametry rozpočtu  
Prahy 8 na rok 2015 
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Struktura příjmů a výdajů rozpočtu

názor  
oPozice
oDs: Rozpočet na rok 2015 
jsme nepodpořili mimo jiné 
z důvodu výrazného snížení 
investičních prostředků nut-
ných pro rozvoj Prahy 8. Jako 
příklad lze uvést pokles inves-
tic do obnovy chodníků z řádu 
desítek milionů na jednot-
ky milionů. Přičemž finance 
na běžný chod odboru dopra-
vy, např. na různé studie či tisk 
propagačních materiálů, radi-
kálně vzrostly. 

Tomáš Mrázek, zastupitel za ODS

top 09: Byť velká část navr-
hovaného rozpočtu je podob-
ná rozpočtu, který chystala bě-
hem roku 2014 bývalá koalice, 
pro zastupitele TOP 09 Praha 8 
nebylo možné rozpočet pod-
pořit. Rozpočet nepočítá s fi-
nancováním Centra péče pro 
žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami; z rozpočtu 
byly odstraněny položky nut-
né k dostavbě nové radnice 
a přesunu úředníků; položka 
na personální náklady zůstá-
vá stále stejně vysoká. Zákroky 
a změny, které byly v rozpoč-
tu provedeny, nevedou k žád-
nému avizovanému zlepšení 
financování městské části. Za-
tím jediné, co bylo provede-
no, je nesmyslné škrtání po-
třebných investic a zahrnování 
blíže neobjasněných položek. 
To vše za nejasného programu 
a priorit současného vedení, 
které občany odmítá seznámit 
se svým programovým prohlá-
šením. 

Petra Hainzová, předsedkyně 
zastupitelského klubu  

TOP 09 Praha 8

možnost se hlouběji seznámit s jed-
notlivými položkami. 

Eliška Vejchodská, předsedkyně  
finančního výboru zastupitelstva  

MČ Praha 8 (Strana zelených) 

*)  Financování akcí spojených s dopravou  
je zahrnuto v provozních výdajích.  
Praha 8 je financuje formou daru  
magistrátu, který je vlastníkem dopravní  
infrastruktury.

 Snížení provozních výdajů  
se musí podařit, jiný scénář by vedl  
k bankrotu městské části.
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pŘeDstavujeMe

Zastupitelstvo MČ Praha 8 přija-
lo na svém březnovém zasedání 
„Deklaraci o  implementaci místní 
Agendy 21 a principů udržitelného 
rozvoje v MČ Praha 8“ a přistoupi-
lo k realizaci tohoto mezinárodní-
ho programu v  naší městské čás-
ti. Zodpovědným politikem místní 
Agendy 21 (MA21) byl zvolen mís-
tostarosta MgA. Petr Vilgus, Ph.D., 
koordinátorkou MA21 se stala  
Bc. Iva Hájková, pracující v  nově 
vytvořeném Oddělení strategické-
ho rozvoje a Agendy 21. 

„Chceme, aby veřejnost byla rov-
nocenným partnerem v rozhodova-
cím procesu na radnici a měla svou 
spoluzodpovědnost i za výsledky,“ 
říká Petr Vilgus. „Úkolem politika 

MA21 je dohlížet na tento proces, 
motivovat širokou veřejnost, aby se 
do tohoto procesu zapojila, a spo-
lečně s kolegy v radě MČ vytvářet 
podmínky pro jeho naplňování.“

Co je to místní Agenda 21
Místní Agenda 21 označuje nový 
přístup k rozvoji obce, města či re-
gionu. Místní Agenda 21 je – jedno-
duše řečeno – místní strategie udr-

žitelného rozvoje. Je to proces, při 
němž se zpracovává vize a  reali-
zuje akční plán rozvoje dané-
ho místa.

Pokud je místní Agen- 
da 21 dobře vedená, zna-
mená například větší spo-
kojenost obyvatel, za-
chování a  zlepšení 
kvality životního pro-
středí, nalezení skuteč-
ných problémů a optimálních cest 
k jejich řešení. Potřeba je i větší po-
chopení práce úřadů a zastupitelů 
a zvýšení důvěry v jejich rozhodnu-
tí, pochopení různých názorů a po-
stojů, posílení a rozvoj demokracie, 
posílení pocitu sounáležitosti s obcí 
či regionem, zachování místních 

kulturních, společenských i přírod-
ních hodnot, lepší schopnost obce 
nebo regionu reagovat na měnící se 
vnější i vnitřní prostředí, místní sta-
bilitu, která ovlivňuje stabilitu v me-
zinárodním měřítku.

Základem je co nejvyšší míra 
spolupráce s  místními organiza-
cemi a veřejností, která  umožňu-
je z  hlediska dlouhodobého do-
padu efektivnější rozhodování. 

Každý přinese svoje hledisko. Sni-
žuje se tím riziko, že jednotlivec 

nebo malá skupina učiní roz-
hodnutí, které za pár let 

přestane vyhovovat – na-
příklad přijme investici do 
průmyslové aktivity, která 

se stane pro obec po-
sléze spíše zátěží než 
přínosem, nebo zvolí 

příliš krátkozrace kon-
cepci dopravy v obci.

Jak zapojit veřejnost
K  zapojení veřejnosti nestačí jen 
vystavování informací na nástěn-
kách nebo internetu. Je to dlou-
hodobý proces budování důvěry 
a spolupráce mezi místní správou 
a  obyvateli. Vyžaduje neustálou 
aktivní oboustrannou komunika-
ci. K  zapojování veřejnosti se po-
užívají různé techniky počínaje do-
tazníky, rozhovory či letáky přes 
veřejná setkání, e-mailové diskuze, 
referendum, případové studie, úst-
ní vyprávění pamětníků až po ne-
tradiční způsoby, jako je hodnocení 
obce, kulaté stoly, reálné plánová-
ní, vytváření vizí, vytváření shody, 
občanské poroty či týmové vytváře-
ní videonahrávek.

Podstatná je společná diskuze 
mezi podnikateli, mládeží, nábo-
ženskou obcí, místními zájmovými 
spolky, institucemi, místní školami, 
policií, lékaři, státními institucemi, 
provozovateli služeb apod. Na vý-
stupech práce se musí všichni part-
neři shodnout.

Které městské části  
zavádí místní Agendu 21
Aktuálně je jich 11. Jedná se o  Pra-
hu 4, 7, 12, 13, 14, 18, 20, 21, MČ 
Praha – Libuš, Praha – Dolní Počer-
nice, Praha – Slivenec, včetně hlav-
ního města Prahy.

Co je udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je takovým roz-
vojem, který naplňuje potřeby pří-
tomných generací, aniž by ohrozil 
schopnost naplňovat je i generacím 
budoucím. Dlouhodobě efektivní 
řešení jsou pouze taková, která zo-
hledňují současně ekonomické, so-
ciální i ekologické aspekty rozvoje.

Zapojte se právě teď!
Rada městské části bude na červno-
vém zasedání zastupitelstva před-
kládat návrh na pořízení Strategic-
kého plánu udržitelného rozvoje 
MČ Praha 8. Tento potřebný stra-
tegický dokument bude zpracová-
vat komunitně se všemi zaintereso-
vanými skupinami v městské části. 
Oslovujeme aktivní občany, kterým 
není jedno, jakým směrem se bu-
doucí rozvoj MČ vydá. Pošlete nám 
kontakt a ozvěte se nám na adresu 
strategie@praha8.cz. My vám na 
oplátku napíšeme, jakým způso-
bem chceme přípravu strategické-
ho plánu organizovat a jakým způ-
sobem byste se mohli zapojit. 

Iva Hájková

strategie

Praha 8 přistoupila  
k realizaci místní  
Agendy 21

více inForMací:
  Oddělení strategického 

rozvoje a agendy 21 
Pavel Roušar, tel.: 222 805 764 
Iva Hájková, tel.: 222 805 386

  http://www.praha8.cz/ma21 
http://ma21.cenia.cz/ 
http://zdravamesta.cz/

  Diskuze občanů u kulatého stolu

  MgA. Petr Vilgus, Ph.D.,  
politik místní Agendy 21
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Čtenáři píší…
Vážení čtenáři, 

V této rubrice publikujeme vaše vybrané dotazy,  
připomínky či návrhy včetně odpovědí.  
Nezveřejňujeme příspěvky anonymní, vulgární a zjevně nepravdivé.  
V případě pochybností rozhoduje redakční rada.

Vaše stručné náměty posílejte  
na e-mail osmicka@praha8.cz  
či na adresu Zenklova 35/1,  
Praha 8, 180 48. 

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit a upravovat. 

  Opětovně upozorňuji na neuklizenou Kandertovu ulici (obzvláště kolem 
kontejnerů na tříděný odpad) a oblast směrem k tzv. Bílému domu. Asi 
před týdnem se objevila v Kandertově ulici uklízecí četa, ale smetla pouze 
několik nedopalků. Po jejich odchodu zůstala ulice dál plná odpadků. 
Děkuji za nápravu.

Jana Štěpánková

Vážená paní Štěpánková,  
Vaše upozornění jsme postoupili Technické správě komunikací (TSK)  
hl. m. Prahy, která je v této věci kompetentní. Je to příspěvková organizace 
zřízená a financovaná hlavním městem Prahou. Nad rámec standardního úklidu, 
který zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím TSK, začalo 1. 4. 2015 nadstandardní 
čištění, které probíhá v rámci Projektu „Čistá osmička“. Toto ruční a strojní čištění 
ve vybraných ulicích Prahy 8 hradí radnice Prahy 8. Termíny a četnost čištění 
pro konkrétní ulice/úseky je možno ověřit také na stránkách http://praha8.
cz/Cista-osmicka.html. Pořádek na ulicích a čistota veřejného prostranství je 
především vizitkou občanů. Proto může každý, komu záleží na pořádku ve svém 
okolí, zavolat na Městskou policii hl. m. Prahy (tel. 156), uvidí-li někoho odkládat 
odpad mimo vyhrazená místa. Přivolaná hlídka může přímo na místě zjednat 
nápravu, případně po ztotožnění pachatele přestupku věc zdokumentovat a učinit 
oznámení příslušnému správnímu orgánu, který poté přestupek projedná. 

Odbor dopravy

  Velmi pozorně jsem si v únorové Osmičce přečetla Vaši odpověď na 
připomínku paní R. Krpatové ohledně naprosto zbytečné části kousku 
cyklostezky podél Čimické ulice vedle dráhy pro bikros. Musela jsem si 
vše přečíst několikrát a pak mi stejně napadlo pořekadlo  „já o koze a Ty 
o voze“. Takže se znovu ptám (a zajímá to spousta dalších lidí), proč se 
vyhazovaly ty hříšné peníze na zcela zbytečný kousek cyklostezky, když 
mohly být použity smysluplněji. A ještě by mně zajímalo, kolik ta sranda 
stála. A odpověď typu, že byl realizován na základě územního plánu 
a stavbu prováděla TSK hl. m. Prahy si nechte od cesty! 

Dagmar Šípová

Vážená paní Šípová,  
zmíněný úsek cyklostezky nebyl realizován MČ Praha 8 a ani z finančních 
prostředků MČ Praha 8. Stavba byla provedena na pozemcích hl. m. Prahy 
a investorem a zhotovitelem byl správce komunikací TSK hl. m. Prahy. Dle jejich 
sdělení akce stála necelé dva mil. korun bez DPH. V této ceně je zahrnuta i výstavba 
části komunikace v Čimickém háji a úprava komunikace v ulici Maškova. Odbor 
dopravy MČ Praha 8 se jako místně příslušný silniční správní úřad vyjadřoval pouze 
k technické dokumentaci a umístění dopravního značení. Někomu se může zdát, 
že se jedná o zbytečný kousek cyklostezky, ale části tvoří celek. V tomto případě se 
jedná o značenou hlavní cyklostezku A280 spojující Prahu 9 – Ďáblice–Kobylisy–
Troju. Z tohoto důvodu byl v únorové odpovědi  zmíněn Územní plán hl. m. Prahy. 

Odbor dopravy

  Rád bych se zeptal, jestli existuje na 
městské části Praha 8 odbor, který 
dohlíží na pořádek v okolí obchodního 
domu Krakov, zejména tam, kde 
obchodují Vietnamci, a také u zastávky 
autobusu. V okolí je neskutečný binec. 
Děkuji, že na to budete trvale dohlížet 
a sjednáte řádnou nápravu. 

Steinitz

Dobrý den, pane Steinitzi,  
ve Vámi  zmiňované lokalitě jsme již 
v minulosti záležitosti spojené s úklidem 
řešili. Za úklid komunikace (chodník 
i vozovka) je zodpovědný jejich vlastník, 
kterým je Magistrát hl. m. Prahy. Údržbu 
a správu majetku města zajišťuje pro MHMP 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
která provádí zpravidla 2x ročně velké 
blokové čištění komunikací. Přesto jsme 
požádali TSK o zvážení častějšího úklidu. 
Boj s nepořádkem je nekonečný a jeho 
úspěch závisí především na změně chování 
některých spoluobčanů. Pořádek na ulicích 
a čistota veřejného prostranství je vizitkou 
občanů a zároveň nedílnou součástí našeho 
životního prostředí. Děkujeme Vám za 
Vaše upozornění a ujišťujeme Vás, že dané 
lokalitě bude ze strany pracovníků životního 
prostředí věnována zvýšená pozornost. 

Odbor životního prostředí  
a speciálních projektů
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Historie

Kostel sv. Vojtěcha v Libni letos osla-
ví 110. let od svého vysvěcení. Toto 
výročí je o  to významnější, že byl 
kostel původně projektován pou-
ze jako provizorní stavba na období 
necelých deseti let. Historie kostela   
sv. Vojtěcha je úzce spjata s  histo-
rií Libně, jež byla v roce 1901 spolu 
s Karlínem přiřazena k Velké Praze 
jako její osmá část. Libeň procházela 
na přelomu 19. a 20. století velkým 
stavebním rozvojem a musela se vy-
pořádat s  nárůstem obyvatel z  dů-
vodu průmyslového rozmachu. Na 
území Libně se tehdy nacházela je-
diná větší sakrální stavba a to kaple 
Libeňského zámku, která svou kapa-
citou již přestávala dostačovat potře-
bám obyvatelstva. Spolek sv. Boni-
fáce, který působil při Emauzském 
klášteře v Praze, nabídl Jednotě pro 
vystavění chrámu Páně v  Praze – 
Libni pomoc při stavbě provizorní-
ho kostela. Stavební práce započaly 
v říjnu roku 1904 a byly svěřeny vý-
znamnému staviteli Matěji Blechovi.

Stavba provizorního  
kostela v Libni
Chrám byl původně projektován 
jako obdélná stavba s malým sank-
tusníkem na oltářní straně. V prů-

čelí bylo počítáno s velkým oknem 
a  předsunutým hlavním vstupem. 
Během započatých stavebních pra-
cí však došlo ke změně v  projek-
tu. Žádost o schválení nových plá-
nů, které již počítaly s věží kostela, 
byla podána během roku 1904. Sa-
motná stavba byla hotova následu-
jící rok a vysvěcena 9. dubna 1905. 

Zatímco o  staviteli kostela není 
pochyb, o  architektovi stavby se 
vedou spory. Odborná literatura 
v mnoha případech autorství stav-
by připisuje architektovi Emilu Krá-
líčkovi, který ve stavební společ-

nosti Matěje Blechy pracoval jako 
projektant. Jiné zdroje však uvádě-
jí jako autora návrhů přímo Matěje 
Blechu. Spornost tohoto Králíčko-
va autorství podporují dva rozdíl-
né dochované plány kostela, které 
se od sebe liší nejen rukopisem, ale 
také samotnou podobou budoucí-
ho chrámu. 

Vzhledem k tomu, že bylo s kos-
telem sv. Vojtěcha od počátku po-
čítáno pouze jako s  provizorním, 
nebyl proto kostel dostatečně udr-
žován a  opravy byly prováděny 
pouze v  nejnutnějších případech. 
Po první světové válce byly opako-
vaně podávány Jednotou pro vysta-
vění chrámu Páně v Praze – Libni  
žádosti o zachování kostela, který 
měl být dle původního záměru na-
hrazen kamennou stavbou. Nový 
kostel se však nepodařilo nikdy re-
alizovat, ačkoli vznikly návrhy  na 
jeho výstavbu. Od padesátých let 
dvacátého století, kdy již stavba 
nového kostela nebyla aktuální, byl 
kostel postupně opravován. Gene-
rální opravou pak prošel v  letech 
1996 až 2001. 

Výzdoba kostela sv. Vojtěcha
Interiér kostela mnohé překvapí 
svou vzdušností a  monumentali-
tou stropní konstrukce, již podtr-
hují dřevěné vyřezávané podpěry, 
které naopak působí svojí subtilní 
propracovaností. Výmalba kostela 
odkazuje na secesní zálibu v rost-
linných motivech a pozorný divák 

vÝročí 110. let oD vysvěcení provizorníHo libeňsKéHo Kostela

Kostel sv. Vojtěcha – sakrální unikát ve stylu secese 
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  Kostel  
sv. Vojtěcha 
se nachází 
v těsné blízkosti 
libeňské 
sokolovny  
a Libeňského 
gymnázia, 
dobová 
pohlednice 
z roku 1905

  Interiér provizorního kostela 
sv. Vojtěcha v Libni, dobová 
pohlednice z roku 1905

  Páter 
Václav 
Sochor 
během 
pravidelné 
bohoslužby
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si zajisté všimne vlivu folklorní-
ho umění, které secesní sloh čas-
to transformoval pro své vlastní 
potřeby. Interiér tak vytváří u  ná-
vštěvníka pocit vesnického rázu, 
který je na první pohled vzdálen 
sakrální funkci stavby. 

Interiéru kostela dominuje 
hlavní oltář Nejsvětějšího Srdce 
Páně. Boční oltáře pak znázorňují  
sv. Anežku, které měl být kostel 
původně zasvěcen, a  Pannu Ma-
rii s  Ježíškem. Lavice kostela, ka-
zatelna a křížová cesta zdobící stě-
ny kostela nejsou původní, ale byly 
sem převezeny z kostela sv. Václa-
va v Bohnicích. 

Kostel sv. Vojtěcha v Libni je je-
dinečnou ukázkou secesní sakrál-
ní architektury z počátku 20. stole-
tí, především proto, že secese jako 
architektonický styl se sakrální ar-

chitekturou takových rozměrů pri-
márně nepočítal. Secese byla vždy 
spíše slohem civilním a pro své tva-
rosloví byla často stavebníky chrá-
mů odmítána. I přes původní myš-
lenku provizorní stavby je štěstím, 
že historické okolnosti nové stavbě 
libeňského chrámu nepřály a kos-
tel sv. Vojtěcha se tak stal stálou ar-
chitektonickou perlou nejen dneš-
ní Libně. 

Společenství  
u svatého Vojtěcha dnes
Farnost sv. Vojtěcha patří k men-
ším pražským farnostem. O míst-
ní komunitu pečuje páter Václav 
Sochor, kromě pravidelných bo-
hoslužeb se konají biblické hodi-
ny a  přípravy na křest apod. Cel-
kem živé je společenství mladých 
rodin, které občas pořádá výle-

ty s  dětmi. Sestry Matky Terezy 
 organizují mše svaté pro bratry 
a sestry bezdomovce v neděli od-
poledne. Slavnostní poutní mše 
svatá se bude konat v  neděli 26. 
dubna v  10 hodin, nedělní mše 
svaté jsou pravidelně v 10 hodin.

S historií kostela a jeho osudy je 
možné se podrobněji seznámit na 
výstavě, která je věnována této pa-
mátce a  je otevřena od 1. 4. 2015 
do 24. 4. 2014 v  tzv. Bílém domě 
MČ Praha 8. 

Jana Pešlová, Tomáš Pavlů

Historie / Pozvánka

vÝročí 110. let oD vysvěcení provizorníHo libeňsKéHo Kostela

Kostel sv. Vojtěcha – sakrální unikát ve stylu secese 
  Návrh nového 

kostela 
v Libni, který 
měl nahradit 
provizorní 
dřevěný kostel 
sv. Vojtěcha. 
Autorem 
návrhu byl 
Jindřich 
Fialka, dobová 
pohlednice
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životní prostŘeDí

Již během prvního měsíce od vy-
hlášení výzvy týkající se spoluprá-
ce s hledáním míst pro nové parky 
a plochy veřejné zeleně jsme od ob-
čanů obdrželi velké množství pod-
nětů. 

Občané poukázali na celkem  
67 problematických lokalit, přičemž 
jde o místa různé velikosti, stupně 
zanedbanosti a  samozřejmě také 
různých vlastnických práv. Množ-
ství reakcí a  kvalita jednotlivých 
podnětů nás přesvědčila o tom, že 
jsme se vydali správnou cestou. 
Nové vedení městské části nechce 
opakovat chyby těch předchozích, 
které neřešily otázku životního pro-
středí komplexně s důrazem na rov-
noměrný rozvoj jednotlivých částí 
Prahy 8, ale šly cestou několika se-
parátních priorit a  jejich konkrét-
ních realizací, často navíc bez odpo-
vídající spolupráce s občany. 

Tento přístup se nyní výrazně 
změní. Nový postup příprav revi-
talizací jednotlivých parků a ploch 
veřejné zeleně bude probíhat násle-
dovně. V první fázi budou ve spolu-
práci s občany připraveny informa-
ce o všech potenciálních lokalitách. 
Tento výběr již probíhá a měl by být 

dokončen přibližně do poloviny le-
tošního roku. Všechny posuzované 
lokality jsou a budou rozdělovány 
do skupin podle významnosti dané 
jejich potenciálem a geografickým 
umístěním, a samozřejmě také po-
dle stupně realizovatelnosti přísluš-
né revitalizace, jež je dána zejména 
vlastnickými právy. Lokality jsou 
zatím pracovně rozdělovány do 
šesti skupin, ale není vyloučeno, že 
ještě dojde, pokud se to ukáže jako 

přínosné, k  odpovídajícím  úpra-
vám. Aktuální podoba tabulky 
s jednotlivými podněty od občanů, 
rozdělením lokalit do priorit a ko-
mentářem komise je již k dispozi-
ci v  aktualitách na webu městské 
části. Druhou fází bude příprava 
konkrétních realizací. Zde budeme 
chtít postupovat opět ve spoluprá-
ci s občany zejména skrze veřejná 
projednávání, která by měla začít 
ve druhé polovině letošního roku. 
Zároveň chceme do příprav zapo-
jit i odbornou veřejnost, konkrétně 
již byla zahájena spolupráce se stu-
denty ČVUT. Získané podklady bu-
dou využívány při tvorbě projektů, 
žádostí o dotace a při přípravě roz-
počtů počínajících rokem 2016. 

Během vyhodnocování došlých 
podnětů se jednoznačně potvrdil 
jeden z  předpokladů, a  sice vel-
ký zájem občanů o tvorbu, případ-
ně revitalizaci větších „jádrových 
parků“ v jednotlivých částech Pra-
hy 8. Velký zájem je tak o revitali-
zaci plochy v okolí OC a KD Krakov, 
revitalizaci náměstí u metra Ládví, 
citlivé řešení jednotlivých ploch ze-
leně v oblasti Střížkova, revitaliza-
ci parku „Dlážděnka“ pod finanč-
ním úřadem či o velkou revitalizaci 
plochy u vznikající nové radnice na 

Palmovce. Vzhledem k již zmiňova-
né potřebě rovnoměrného rozvoje 
jednotlivých částí Prahy 8 budou 
všechny tyto lokality zařazeny mezi 
prioritní a bude u nich postupová-
no výše naznačeným scénářem. 

Z  podnětů občanů vyplývají 
i další souvislosti, které bude nutné 
řešit. Jako příklad lze uvést zane-
dbanou přírodní památku Prosecké 
skály a  její široké okolí. Po sezná-
mení se s problematikou lze jed-
noznačně říci, že se tento problém 
týká prakticky všech přírodních pa-
mátek v Praze 8. Toto zjištění bylo 
mimo jiné potvrzeno i pracovníky 
Botanické zahrady Praha. Komi-
se pro životní prostředí proto bude 
iniciovat jednání se všemi kompe-
tentními orgány, zejména s Magis-
trátem hl. m. Prahy, na kterých se 
bude řešit budoucnost přírodních 
památek v Praze 8, jež jsou velmi 
významné. 

Závěrem nezbývá než občanům 
poděkovat za dosavadní spolu-
práci, která bude jistě pokračovat 
i v následujících měsících. V přípa-
dě jakýchkoli dalších podnětů a do-
tazů je možné se obracet přímo na 
e-mail: vit.ceza@praha8.cz 

Vít Céza, předseda Komise  
pro životní prostředí Rady MČ Praha 8

MěstsKá zeleň

Výzva k pomoci s hledáním míst pro nové  
parky vyvolala velký zájem veřejnosti

  Fotografie z PP Prosecké skály dokladuje její špatný stav. Podobné je to i na 
dalších přírodních památkách. Přitom jde nejen o potenciální estetická místa 
pro občany, ale také o významné neživé (abiotické) složky prostředí, na které 
jsou navázána cenná rostlinná a živočišná společenstva. 

  Jednou 
z prioritních 
ploch, 
na které 
by měla 
proběhnout 
odpovídající 
revitalizace, 
je náměstí 
u metra 
Ládví. 
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Služská x Přemyšlenská 7. 4. 13.00–17.00
V Zámcích (u domu 51/64) 7. 4. 14.00–18.00
Šimůnkova (slepý konec) 7. 4. 16.00–20.00
Štěpničná (parkoviště) 8. 4. 13.00–17.00
Valčíkova x Na Truhlářce 8. 4. 14.00–18.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 8. 4. 15.00–19.00
Braunerova x Konšelská 8. 4. 16.00–20.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 9. 4. 13.00–17.00
Trojská x Nad Trojou 9. 4. 14.00–18.00
Třeboradická x Košťálkova 9. 4. 16.00–20.00
Dolejškova x U Slovanky 10. 4. 13.00–17.00
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 10. 4. 14.00–18.00
Drahorádova 10. 4. 15.00–19.00
Kandertova x Lindnerova 10. 4. 16.00–20.00
Uzavřená 11. 4. 8.00–12.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 11. 4. 9.00–13.00
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 11. 4. 10.00–14.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 13. 4. 13.00–17.00
Burešova 13. 4. 14.00–18.00
Chaberská x Líbeznická 13. 4. 15.00–19.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 13. 4. 16.00–20.00
Fořtova x Do Údolí 14. 4. 13.00–17.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 14. 4. 14.00–18.00
Kašparovo náměstí 14. 4. 16.00–20.00
Gdaňská x Toruňská 15. 4. 13.00–17.00
Havlínova x Pohnertova 15. 4. 14.00–18.00
Havránkova x Šimůnkova 15. 4. 15.00–19.00
Hnězdenská x Olštýnská 16. 4. 13.00–17.00
Janečkova 16. 4. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 16. 4. 15.00–19.00
Ke Stírce x Na Stírce 16. 4. 16.00–20.00
Křivenická x Čimická 17. 4. 13.00–17.00
Jirsíkova x Malého 17. 4. 14.00–18.00
K Mlýnu x Chorušická 17. 4. 16.00–20.00
Lindavská 18. 4. 8.00–12.00
Kubíkova (u DD) 18. 4. 9.00–13.00
Kurkova (parkoviště) 18. 4. 9.00–13.00
Kubišova 
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna) 20. 4. 13.00–17.00
Pekařova x Jestřebická 20. 4. 14.00–18.00
Libišská (parkoviště) 20. 4. 15.00–19.00
Pod Vodárenskou věží (východní konec) 20. 4. 16.00–20.00
Mazurská (u trafostanice) 21. 4. 13.00–17.00
Mlazická 21. 4. 14.00–18.00
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 21. 4. 16.00–20.00
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 22. 4. 13.00–17.00
Stejskalova x U Rokytky 22. 4. 14.00–18.00
Modřínová x Javorová 22. 4. 16.00–20.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 23. 4. 13.00–17.00
Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 23. 4. 14.00–18.00
Na Pecích x Chaberská 23. 4. 15.00–19.00
U Pekařky 23. 4. 16.00–20.00
Na Pěšinách x Pod Statky 24. 4. 13.00–17.00
V Zahradách x Na Sypkém 24. 4. 14.00–18.00
Korycanská x K Ládví 24. 4. 16.00–20.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 27. 4. 13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64) 27. 4. 14.00–18.00
Na Žertvách x Vacínova 27. 4. 16.00–20.00
Valčíkova x Na Truhlářce 28. 4. 13.00–17.00
Na Truhlářce (parkoviště) 28. 4. 14.00–18.00
Na Vartě 28. 4. 15.00–19.00
Braunerova x Konšelská 28. 4. 16.00–20.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 29. 4. 13.00–17.00
Dolejškova x U Slovanky 29. 4. 14.00–18.00
Drahorádova 29. 4. 16.00–20.00
Nad Rokoskou x Kubišova  30. 4. 13.00–17.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 30. 4. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 30. 4. 16.00–20.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 4. 5. 13.00–17.00
Braunerova x Konšelská 4. 5. 14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská 4. 5. 15.00–19.00
Burešova 4. 5. 16.00–20.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 5. 5. 13.00–17.00
Fořtova x Do Údolí 5. 5. 14.00–18.00
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 5. 5. 16.00–20.00
Dolejškova x U Slovanky 6. 5. 13.00–17.00
Gdaňská x Toruňská 6. 5. 14.00–18.00
Drahorádova 6. 5. 15.00–19.00
Havlínova x Pohnertova 6. 5. 16.00–20.00

velkoobjemové kontejnery
Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas 
  přistavení 
  a odvozu

Přívorská x Hanzlíkova 7. 4. 15.00–19.00
Turská x K Větrolamu 9. 4. 15.00–19.00
Na Dílcích 11. 4.  9.00–12.00
V Nových Bohnicích 11. 4.  9.00–12.00
Brandýská x Ke Hřišti 11. 4. 10.00–14.00
Fořtova x Okořská 14. 4. 15.00–19.00
Do Údolí x Libeňská 15. 4. 16.00–20.00
Na Hranicích x Kočova 17. 4. 15.00–19.00
Přemyšlenská x Chaberská 18. 4.  9.00–12.00 
Klecanská x Na Ládví 18. 4. 10.00–14.00
Fořtova x Do Údolí 21. 4. 15.00–19.00
U Pekařky x Pod Bání 22. 4. 15.00–19.00
Kandertova – západní konec 24. 4. 15.00–19.00
Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 27. 4. 15.00–19.00
Pod Vlachovkou x S. K. Neumanna 29. 4. 15.00–19.00
Nad Popelářkou 177/11 30. 4. 15.00–19.00
Na Bendovce x Nad Pentlovkou  5. 5. 15.00–19.00
Ke Stírce x Okrouhlická 7. 5. 15.00–19.00

vok na bIo odPad
Místo Datum Čas
  přistavení 
  a odvozu

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP  
Lukáše Jandy (tel.: 236 004 263) uvádíme, které odpady  
je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.

Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů  
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního  
prostředí ÚMČ Praha 8 David Zlatý, tel.: 222 805 630. 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí 
svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s., tel.: 286 583 310.
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Jubilejní 40. festival amatérských loutkových di-
vadel hostila od 20. do 22. března jako již tra-
dičně scéna městské části Praha 8 Divadlo Kar-
la Hackera. Především nejmenším divákům se 
během tří dnů představilo cekem sedm soubo-
rů z Prahy i ze Středních Čech.

Přehlídka, kterou zahájil Roman Petrus, sta-
rosta MČ Praha 8, byla navíc soutěžní. Vítězný 
soubor dostal šanci se předvést na celostátním 
festivalu Loutkářská Chrudim. Pětičlenná od-
borná porota (m.j. Bohuslav Šulc z Divadla Spej-
bla a Hurvínka) ocenila jako nejlepší Loutkářský 
soubor DDM Kašpárek z Mladé Boleslavi a jeho 
hru Povídám, povídám pohádku.

Velkou odezvu ale mělo v hledišti každé vy-
stoupení. Děti všechna představení prožívaly, 
napovídaly, někdy se i spontánně hrnuly k jeviš-
ti, aby protestovaly například proti únosu pejska 
čertem do pekla: „On se polepší, vrať ho kočič-
ce!“ Obrovskou radosti jim pak udělala návštěva 
zákulisí, kde si mohly popovídat se svými dřevě-
nými hrdiny. 

„Za celou historii se v rámci festivalu odehrá-
lo přes 300 představení převážně pro děti,“ ohlí-
žel se spokojeně za uplynulými čtyřiceti lety Jiří 
Krása z  domácího loutkového divadla Jiskra, 
které přehlídku organizuje. „A jsme rádi, že zá-
jem diváků neochabuje,“ dodal.  (vrs)

jubilejní DivaDelní Festival

Loutkáři opět nadchli 
nejvděčnější diváky – děti

V Sokole Karlín všechny masky vyhrály
Tradiční jarní karneval proběhl 15. března v Sokole Karlín. Zúčastnilo se ho 
32 dětí, které řádily s klauny, tančily a soutěžily. S nejhezčí maskou jsme si 
dlouho lámali hlavu, nakonec jsme vyhlásili, že všechny masky jsou krásné 
a krásné opravdu byly. Divadelní spolek Baribal pro nás připravil pohádku 
s názvem „Hop sem Hop tam“ – děti soustředěně sledovaly příběhy 
maňásků.  Věra Zajíčková, Sokol Karlín

Velikonoční jarmark  
nabídl výrobky chráněných dílen
V „Bílém domě“ proběhl 25. března tradiční Velikonoční jarmark. Výrobky 
chráněných dílen se nabízely ve dvaceti stáncích, u jednoho stolu navíc 
probíhala ukázka tvorby vitráží. O všechny s láskou dělané výtvory, ať už to 
byly např. háčkované kraslice, pomlázky, svíčky či plyšové hračky, byl mezi 
návštěvníky všech věkových kategorií velký zájem.  Vladimír Slabý

  „Já jsem ti fandil, abys z pekla utekl,“ říkal 
pejskovi Adalbertovi z divadla Baribal z Prahy 8 
šťastný pětiletý Viktor z Liberce, který přijel do 
metropole za babičkou a ona ho i s dvouletým 
bráškou Jirkou vzala do divadla. 
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Foto: Vladimír Slabý
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Taneční pro děti z prvního stupně základních 
škol, které organizuje Kulturní dům Krakov, 
jsou u dětí velice populární. Za deset let trvá-
ní jimi prošlo přes dva tisíce malých tanečníků!

„Hravou formou se děti učí základy taneč-
ního pohybu a vnímání hudby,“ přibližuje lek-
torka Andrea Sousedíková z  Divadla Andro-
meda, která spolu s  kolegou Dodo Slávikem 
kurzy vede. Děti se pod jejich vedením v prů-
běhu čtyř až šesti lekcí naučí různé tance, jako 
například rokenrol, twist, disko nebo blues. 

Na každé hodině je většinou 100 až 150 dětí, 
vždy z několika tříd. Ale stane se, že některé tří-
dy nedorazí – učitelé zapomenou… „To je vel-
ká škoda zejména pro samotné děti, protože ty 
si tančení vysloveně užívají. A naučí se při tom 
i trošku jinému chování,“ říká lektorka. 

Její slova potvrzují učitelé Melanie Černá 
a  David Černý ze ZŠ Ústavní, jejichž třeťáci 
a čtvrťáci zrovna řádí na parketu: „Chodíme 
na taneční s dětmi pravidelně už celých deset 
let a je strašně poznat, jak se na nich kurzy po-

zitivně odráží. Nejde jen o rozvoj rytmických 
a pohybových dovedností, ale i o sociální vaz-
by. Dokonce se nám tu občas i zamilují,“ říká 
s úsměvem paní Černá.

Je to tak, malí tanečníci se přestávají ostý-
chat, chovají se spontánně a i pro učitele jsou 
najednou zcela jiné. Děti, které jsou ve škole 
zakřiknuté, se na parketu stávají sebevědomý-
mi osobnostmi, a získávají i jinou pozici v ko-
lektivu. „Do určité míry je to pro nás i cenná 
diagnostická záležitost, kdy máme možnost 
sledovat chování žáků mimo školu, a  díky 
tomu máme šanci i leccos se žáky jinak řešit,“ 
vysvětluje pedagožka, která taneční vnímá 
jako nedílnou součást výchovy. 

Její kolega David Černý k tomu dodává, že 
pouští dětem hudbu i o přestávce. „Děti samy 
začnou tančit a používají při tom kroky a pohy-
by, které se naučí v Krakově. A když jsme sla-
vili čtyřicáté výročí školy, tak samy přišly s ná-
padem na taneční představení, které vyšlo 
z těchto tanečních.“  (vrs)

taneční pro Děti

Školáci si tancování  
v Krakově užívají už 10 let

MinirozHovor

Zora Jandová  
je v Divadle Karla 
Hackera skoro doma
Herečka Zora Jandová 
uchvátila coby japon-
ská dívka Micuko Ao-
jama ve hře „Z deníku 
hraběnky M.“ v polovi-
ně března vyprodané 
hlediště kobyliského 
divadla Karla Hackera. 

 Jak se vám v tomto 
komorním divadle 
hraje?
Já mám tohle divadélko moc ráda. Vystupuji tu 
tak často, že ho považuji skoro za svou domov-
skou scénu. Hrála jsem tu kdysi ve hře Edith 
Piaf, děláme tu s Rádiem Junior Českého roz-
hlasu spoustu představení pro děti.

 Vybavíte si, kdy jste tu hrála poprvé?
Já si spíš vzpomínám, jak jsem sem chodila už 
jako malá holka s babičkou, která bydlela v Ko-
bylisích. A dodnes, když sem nahoru jdu, tak 
si přesně vybavuji, kde byla rytmika, kde zase 
cukrárna, ve které jsem si dávala jahody se šle-
hačkou...

 Takže jste vlastně místní…?
Já jsem jako úplně malé škvrně bydlela nedale-
ko Klicperova dnes Salesiánského divadla. Koby-
liské stráně byly bez paneláků, takže jsem moh-
la ležet v trávě obklopena ostružinami… Krajina 
dětství zmizela. Ale nemrzí mě to, protože i kdy-
by ta stráň s ostružinami zůstala, já už stejná nej-
sem.  Vladimír Slabý

  Děti si 
taneční 
figury 
vyloženě 
užívají.
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šKolství a MláDež

„Je to radost,“ pousměje se Zuzanka a jde k ult-
razvukovému inhalátoru Omron hrát si na indi-
ána, tedy foukat obláčky a poslouchat pohádku. 
V mateřské škole Korycanská je i léčení zábava!

V MŠ Korycanská umožňují dětem s různým 
onemocněním začlenit se mezi ostatní děti. 
Zkušenosti získané ve školce v kolektivu zdra-
votně oslabených kamarádů znásobují kladné 
pocity, takže potom lépe přijímají léčbu. Děti 
si osvojují nenásilně vzorce chování a postojů 
k  jednotlivým omezením činností sledováním 
staršího kamaráda. Ať jde o cvičení jógy, hru 
na zobcovou flétnu či celou škálu dalších reha-
bilitací a hlavně inhalací – jak léčebných, tak 
preventivných. 

„Ultrazvukový inhalátor Omron si moh-
la školka koupit jen díky pomoci Fondu Sidus, 
který nám daroval 21 800 korun, a my bychom 
jim chtěli i touto cestou poděkovat,“ říká za celý 

kolektiv školky Jiřina Vyhnanovská a  dodává: 
„V naší školce si dennodenně připomínáme, co 
je v životě důležité. Především je to zdraví. A je 
jen dobře, že děti mají pocit, že nic není nemož-
né, všechno se dá změnit. A výsledkem našeho 
léčebného snažení je návrat do běžného kolek-
tivu mateřské školy.“  (jiv)

léčení s úsMěveM

Dětem v MŠ Korycanská  
se dýchá lépe

Palmovka patří mezi ty části Prahy 8, které na 
první pohled nevypadají jako ideální místo pro 
rodiny s dětmi. Velká křižovatka tramvají, frek-
ventovaná ulice Sokolovská, zpustlé autobusové 
nádraží, staveniště Nové Palmovky, žádné hřiš-
tě nebo pořádný park. Přesto zde spousta dětí 
žije a nedávno pro ně vznikl kus „dětského ráje“: 

malý modrý domeček klubu Mapa utopený ve 
velké zahradě za cihlovou zdí.

Ačkoli klub Mapa, který zřizuje a  provozuje 
městská část Praha 8, funguje na Palmovce te-
prve od června loňského roku, je v něm pořádně 
živo. Chodí sem denně okolo dvaceti dětí ve věku  
6–12 let, které si tady malují, vyrábějí různé věci, 
hrají divadlo, tancují nebo běhají na zahradě.

„Chtěli jsme, aby děti na Palmovce měly bez-
pečný prostor pro svoje hry, kde mohou nejen 
trávit volný čas, ale také se celkově rozvíjet,“ 
říká jeho koordinátorka Zuzanna Bedřichová. 
V klubu se také děti mohou přihlásit na pravi-
delné doučování. „Nikoho nenutíme a těší nás, 
že si děti o doučko říkají samy,“ dodává její kole-
gyně Michaela Vieweghová.  

Otevřeno je pondělí až čtvrtek 13.00–18.00 ho-
din, klub i všechny aktivity v něm včetně doučová-
ní jsou zdarma a rodiče nemusí dětem vyplňovat 
žádnou přihlášku. Stačí jen přijít!  (bed)

MiMošKolní život

Klub Mapa – kus dětského  
světa na Palmovce

Krátce

Beseda s pamětníkem 
holokaustu
Ke konci února se na naší škole uskutečni-
la pro 8. a 9. ročník beseda s pamětníkem 
holokaustu panem Roubíčkem. Nejdříve 
jsme si zopakovali významná data a události 
v tomto období a poté už nám vyprávěl svůj 
příběh pan Roubíček. V roce 1942, kdy do-
sáhl svých dvanáctých narozenin, byla jeho 
rodina povolána do transportu. Tři roky 
strávil v koncentračních táborech, prošel Te-
rezínem, Osvětimí, Varšavským ghettem, 
pak Dachau, Kaufering, přežil i pochod smr-
ti. Válka mu vzala domov, většinu rodiny, 
přichystala mnohá utrpení, děsivá předsta-
vení nacistické krutosti, sebrala mu  první 
lásku, se kterou se potkal v jednom z lágrů. 
Hledal ji po válce, ale bohužel marně...

Na závěr jsme dostali prostor pro dotazy, 
čehož jsme náležitě využili. Beseda pro nás 
byla emotivním a obohacujícím zážitkem, 
jsme rádi, že pan Roubíček byl ochotný nám 
o svém životě povyprávět. 

Adéla Petříčková, 8.A ZŠ Na Slovance

Víte, co je  
„nulťáček“?
Měli jsme možnost vás už vloni informovat 
prostřednictvím Osmičky o nově vzniklém 
nultém ročníku na Základní škole Glowac-
kého v Praze 8. Vzhledem k tomu, že prá-
vě v tomto období mají rodiče mnoho dotazů 
na nulťáček, využíváme a děkujeme Osmič-
ce za další prostor. Do nulťáčku mohou rodi-
če přihlásit své děti v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky. Týká se to 
zejména dětí, kterým byl povolen odklad po-
vinné školní docházky a chtějí, aby nejen po-
znaly prostředí školy, ale aby se formou hry 
systematicky a denně připravovaly na vstup 
do 1. třídy. V ročníku může být 15 dětí. Roč-
ník se uzavírá k 30. červnu. O přihlášku si ro-
diče mohou zažádat přímo ve škole. 

Cílem nulté třídy je připravit děti k bez-
problémovému začlenění do výchovně-
-vzdělávacího procesu v první třídě a před-
cházet případným neúspěšným začátkům. 
Mezi další cíle patří odhalení předností, na-
dání a talentu u dětí, jejich rozvoj a podpo-
ra ve spolupráci s rodiči při školních i mimo-
školních aktivitách. 

Jana Japanská, ZŠ Glowackého

  Veselé inhalování děti nijak nestresuje.

KontaKty:
  Sokolovská 121, Praha 8 

tel.: 602 170 947, www.klub-mapa.cz
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sport

Praha 8 opět uvidí vrcholnou spor-
tovní akci! Softbalistům z Joudrs se 
podařilo získat pořádání prestižní-
ho evropského klubového turnaje, 
Poháru vítězů poháru žen. V Boh-
nicích se ve dnech 17.–22. srpna 
představí 13 špičkových týmů včet-
ně domácího A  týmu žen. Na po-
drobnosti jsme se zeptali předsedy 
Joudrs Tomáše Kusého.

 Jak probíhají přípravy na 
pořádání tak velké akce, jakým 
PVP je?
Přípravy již samozřejmě začaly, 
máme sestavený realizační tým, 

rozdělené funkce a  všechny čin-
nosti běží podle stanoveného har-
monogramu. Jsme již zkušeným 
pořadatelem, za uspořádání ME 
žen 2013 jsme sklidili nejvyšší oce-
nění odborné i široké veřejnosti. Na 
stejně vysoké úrovni chceme uspo-
řádat i  letošní PVP, k  čemuž nám 
pomůže i na 50 dobrovolníků z řad 
našich členů a příznivců.

 A jaké máte jako hlavní kouč 
ženského týmu sportovní 
ambice?
Loni jsme vybojovali zatím nejlep-
ší výsledek v historii našeho klubu, 

stříbrné medaile v Poháru mistryň 
evropských zemí. Letos pomýšlíme 
ještě výš a rádi bychom zaútočili na 
trofej nejcennější.

 Na co se mohou kromě 
špičkového softbalu fanoušci 
těšit?
Již před prázdninami proběhne 
řada doprovodných akcí: turnaj 
pro veřejnost, ukázkové tréninky 
pro rodiče s dětmi i zábavné odpo-
ledne pro nejmenší. Během turnaje 
samotného uspořádáme zajímavé 
divácké soutěže, budou připraveny 
dětské koutky i atrakce tak, aby si 

turnaj užila celá rodina. Vstupenky 
budeme občanům z Prahy 8 rozdá-
vat různými cestami zdarma, aby 
měli možnost tuto mimořádnou 
sportovní událost roku navštívit. 
Tímto je na PVP srdečně zvu a těší-
me se na jejich podporu!  (spo)

soFtbal

Joudrs uspořádají Pohár vítězů poháru žen

Začátek letošního roku byl pro ZŠ 
Na Šutce a SK Kometa Praha veli-
ce významný. Po patnáctileté spo-
lupráci s  SK Kometa Praha byla 
ZŠ Na Šutce přijata Českým volej-
balový svazem (ČVS) do projektu 
,,Partnerských škol ČVS‘‘ a byl jim 
předán certifikační titul ,,Partner-
ská škola ČVS‘‘.

Slavnostní předání proběhlo bě-
hem turnaje minivolejbalu ,,Novo-
roční Kometa‘‘. Titul z rukou Petra 
Judy, předsedy Rady mládeže ČVS, 

převzali ředitel ZŠ Na Šutce Zbyněk 
Drozda spolu se svou zástupkyní 
Danou Čihařovou, Janou Körbero-
vou Bartákovou a  Janem Krupič-
kou, za SK Kometa Praha pak před-
seda představenstva Štěpán Vaigl 
a  místopředsedkyně představen-
stva Dana Vaiglová.

Škola se tímto zavázala k  další 
propagaci volejbalu a  pořádání se-
minářů pro ostatní školy ve svém re-
gionu zaměřených na problematiku 
výuky tohoto krásného sportu na zá-

kladních školách. To vše s metodic-
kou pomocí ČVS a SK Kometa Praha.

Projekt „Partnerská škola“ vymy-
slel před třemi lety Jiří Zach, koor-
dinátor mládeže a  svazový trenér 
mládežnického volejbalu pro chla-
peckou složku. V současné době se 
do tohoto projektu hlásí 27 škol. 
„Pro nás je ocenění o  to význam-
nější, že k dnešnímu dni ho získalo 
pouze pět základních škol,“ uvedl 
spokojený ředitel ZŠ Na Šutce Zby-
něk Drozda.  Eva Zenklová

MaratonsKÝ  
sváteK

Nejlepší 
vytrvalci 
proběhnou  
i Prahou 8
První májový víkend bude pat-
řit vytrvalcům. Volkswagen Ma-
raton Praha se rozběhne už po 
jednadvacáté a mezi běžci, kte-
ří 3. května v 9 hodin ráno vyra-
zí na trasu dlouhou 42,195 km, 
budou samozřejmě i obyvatelé 
Prahy 8.

Na závod se každoročně sjíž-
dějí nejlepší vytrvalci světa, a tak 
je obtížné třeba jen pomýšlet na 
stupně vítězů. Proto organizá-
toři spolu MČ Praha 8 připravili 
Pohár městských částí. Jste-li je-
jím obyvatelem, můžete se snad-
no stát nejrychlejším maraton-
cem Osmičky. Odměnou bude 
nejen prestiž ze získaného oce-
nění, ale také zajímavé ceny.

V rámci Volkswagen maraton-
ského víkendu se koná i spousta 
dalších aktivit, jichž se můžete 
zúčastnit. Daší informace najde-
te na www.runczech.com. 

 Zdena Pecková, RunCzech

ocenění

Titul „Partnerská škola ČVS“  
patří ZŠ Na Šutce a SK Kometa Praha

Školáci závodili  
v Čimicích
Na 210 dětí z 27 škol se postavilo 
na start 14. ročníku Plavecko-
-běžeckého závodu, který proběhl 
26. března v Čimicích. Závodníci, 
rozdělení do 13 kategorií včetně 
jedné pro hendikepované, museli 
zdolat 50 m v Aquacentru Šutka 
a uběhnout podle své kategorie 
200 až 1000 m v Čimickém háji. 
Nad souteží, která se již po čtvrté 
konala na území Prahy 8, měl 
záštitu starosta MČ Praha 8 Roman 
Petrus, který spolu s místostarost-
kou Alenou Borhyovou celý závod 
odstaroval.  (vrs)

Foto: Vladimír Slabý
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Předčasně narozené děti mají v Ne-
mocnici Na Bulovce opět větší šan-
ci na přežití. Zdejší neonatologické 
oddělení totiž dostalo nový moder-
ní inkubátor Isolette 2000. 

Podle primáře neonatologického 
oddělení Martina Čihaře porodnost 
nedonošených dětí v posledních le-
tech stoupá. Kapacita oddělení je 
tak vytížena na maximum. „My 
mluvíme o  předčasném porodu 
před 37. týdnem těhotenství nebo 
o nízké váze do 2,5 kila a  ten po-
čet postupně stoupá z pěti procent 
pomalu na osm procent v loňském 
roce,“ uvedl Martin Čihař.  

Neonatologické oddělení v  Ne-
mocnici Na Bulovce je moderním 
novorozeneckým pracovištěm. In-

kubátor je tu naprosto nezbytný 
kvůli smutnému faktu, že ne všech-
ny děti se rodí donošené a plně vy-
vinuté. Přístroj je navržen tak, aby 
udržel pro novorozence ideální mi-
kroklima. Díky jeho kvalitní termo-
regulaci a inteligenci je schopný se 
o  novorozence postarat 24 hodin 
denně. Zakoupení inkubátoru není 
levnou záležitostí. „Cena tohoto 
kvalitního inkubátoru je čtvrt mili-
o nu korun,“ vysvětlil primář Čihař. 

Nový inkubátor osobně předa-
la Vendula Svobodová, prezident-
ka Nadačního fondu Kapka naděje. 
Fond s  neonatologickým odděle-
ním spolupracuje dlouhodobě, bě-
hem posledních sedmi let věnoval 
inkubátory a  ventilátory v  hodno-

tě zhruba pěti milionů korun. „Od 
roku 2008, kdy se pan primář Čihař 
rozhodl, že chce zavést tuto jednot-
ku pro novorozence, tak jsme sem 
začali dávat první ventilátory a in-
kubátory a v té pomoci dále pokra-
čujeme,“ řekla Vendula Svobodová. 
Přestože porodnost v  celé ČR kle-
sá, kapacita porodnice Nemocnice 

Na Bulovce je plně využívána. „Spíš 
máme problém všechny maminky, 
které by u nás chtěly rodit, přijmout, 
tedy mít pro ně místo v dané chvíli. 
V loňském roce jsme měli 2400 po-
rodů, zatímco před několika lety to 
bylo ročně zhruba dva tísíce poro-
dů,“ dodal primář neonatologické-
ho oddělení Martin Čihař.  (maš)

neMocnice na bulovce 

Nový inkubátor se  
o novorozence stará  
24 hodin denně

V Centru aktivizačních programů (CAP) Bure-
šova se 10. března konalo setkání dobrovolní-
ků, který navštívila také místostarostka Alena 
Borhyová. Ve svém úvodním vystoupení vyjád-
řila svůj obdiv a poděkování lidem, kteří nezišt-
ně a obětavě věnují svůj čas a schopnosti senio-
rům MČ Praha 8 a věnovala každému z  nich 
symbolickou růži a drobné dárky. Současně oce-
nila také práci vedoucí CAP. Poděkování dob-

rovolníkům předala také ředitelka OÚSS Miro-
slava Holá.

Po vystoupení dramaticko-recitačního krouž-
ku následovala diskuze paní místostarostky 
s  dobrovolníky, při které odpověděla na řadu 
jejich dotazů. Program pokračoval prezenta-
cí činnosti CAP a jeho dobrovolníků, promítnu-
tím fotografií z jednotlivých aktivit a vzájemným 
předáváním zkušeností.  (mih)

senioŘi

Setkání dobrovolníků CAP Burešova

  Primář neontologického oddělení Martin Čihař a Vendula Svobodová 
z Kapky Naděje u nového inkubátoru.

  Vystoupení 
dramaticko- 
-recitačního 
kroužku  
v CAP 
Burešova.

Distribuci měsíčníku Osmička
provádí společnost 

V případě, že Vám časopis nedošel do schránek, 
nebo jste jej obdrželi pozdě, kontaktujte nás  

na e-mailu info@distribucni.cz  
nebo na zelené lince 800 888 558
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Tématem stále aktuálním, očková-
ním dětí, jsme v  polovině března 
zahájili v našem Centru integrace 
dětí a  mládeže Pecička cyklus in-
teraktivních besed pro rodiče s od-
borníkem, který odpovídal na otáz-
ky zúčastěných. 

Přítomné rodiče zajímalo hlavně 
proč chránit děti proti pneumoko-
kům a jestli je lépe infekční chorobě 
předcházet, nebo ji léčit. Nejčastěj-
šími dotazy: Kdy začít s očkováním, 
zda to má vůbec smysl a kde získat 
potřebné informace? V neposlední 
řadě byl dotaz na finanční stránky 
očkovacích vakcín a  eventuálního 
doplatku zdravotních pojišťoven. 
Obsáhlá debata se týkala rýmy ma-
lých dětí, jak jí předcházet a jak se jí 
rychle zbavit: nejdůležitější zůstá-
vá, aby se děti co nejdříve naučily 

smrkat a dodržovat zásady hygieny 
jako prevenci. K  tomuto se nejlé-
pe hodí čistá mořská voda ve spre-
ji obohacená o měď, která má anti-
bakteriální účinky.

Další beseda proběhne v  CID  
klubu Pecička 15. 4. 2015 v 10 hod., 
tématem bude správná výživa  
dětí. V  květnu se bude hovo-
řit o  dětské kosmetice a  v  červnu  
o  důležitosti dodržování pitného 
režimu dětí. 

více inForMací:
  Centrum integrace dětí 

a mládeže Pecička, o.s., 
Peckova 277/7, Praha 8

   tel.: 224 817 724, 775 937 707  
www.cidpraha8.cz,  
www.facebook.com/cidpraha8

beseDy s oDborníKeM

Stále diskutovaná otázka:  
Očkovat ano, či ne?
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Pondělí
  8.00–12.00  Školička  

PC a internetu (vede  
Ing. M. Vítková), info v CAP

  9.00–12.00  Arteterapie  
– tvůrčí dílna seniorů  
(vede R. Svobodová)

  9.00–9.50  RJ – Co v učebnici 
nebylo (vede Mgr. L. Bodláková)      

  9.00–12.30  Stolní tenis  
– hraje se v tělocvičně Dětského 
klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 
(vede O. Šínová)

  9.30–12.00  Nordic walking  pro 
méně zdatné (vede H. Šandová)

  10.00–10.50  FJ zábavným 
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)

  10.00–11.30, 11.30–13.00  AJ 
Enjoying English – konverzace  
pro pokročilé I., II.  
(vede Mgr. H. Vašíčková)

  10.00– 11.00  Cvičení na židlích 
(vede D. Husáková)

  11.00– 11.50  AJ Language Titbits 
– jazykové lahůdky z angličtiny 
(vede PhDr. J. Sukopová) 

  13.00– 16.00  Přístup na internet  

  13.00– 16.00  Právní poradenství 
– jen pro objednané

  13.00–14.20  AJ – začátečníci 
(vede P. Aksamítová)

  14.30–15.50  AJ – mírně 
pokročilí (vede P. Aksamítová)

úterý
  8.00–12.00  Přístup na internet   

  8.00–8.50  AJ pro středně 
pokročilé + také Business 
English (vede Ing. P. Vondráček, 
lektor Agentury Educo)   

  9.00–9.50   AJ konverzační 
metodou + písně s kytarou – 
mírně pokročilí 
(vede Ing. P. Vondráček)   

  9.00– 12.30  Stolní tenis  
(vede M. Bílek)

  9.30 –11.30  Dramaticko-recitační 
kroužek (vedou M. Adámková 
a Z. Poková)

  10.00 –10.50  Témata v AJ + písně 
s kytarou – středně pokročilí 
(vede Ing. P. Vondráček)

  10.00 –11.30  NJ – mírně 
pokročilí (vede Ing. J. Bartoš)

  11.00– 11.50  AJ – mírně 
pokročilí + písně s kytarou 
(vede Ing. P. Vondráček)

  12.45–13.45  Školička PC 
a internetu (vede D. Formanová)

  13.00–14.30  NJ konverzační 
metodou pro pokročilé  
(vede L. Ulč) 
  14.00–16.00  Taneční terapie 

(vede R. Šamšová)
  16.00–17.00  Zdravotní cvičení 

a terapie tancem – kromě  
1. a 2. úterý v měsíci   
(vede J. Matějková)

středa
  8.00–12.00, 13.00–14.30  Přístup 

na internet
  9.00–9.50,10.00–10.50  Trénink 

paměti (vede Bc. A. Novotná)
  8.30–9.20  AJ – mírně pokročilí 

(vede Ing. H. Soukupová)   
  9.30–11.00  Zdravotní cvičení  

od paty k hlavě a terapie 
tancem (vede J. Matějková) 
  10.00–10.50  AJ – pokročilí  

(vede MUDr. M. Veselý)
  11.00–11.50  AJ – mírně pokročilí 

(vede MUDr. M. Veselý)
  11.00–11.50  NJ – pokročilí  

(vede L. Lengál)
  11.00–11.50  Trénink  

paměti pro hůře slyšící  
(vede Bc. A. Novotná)
  11.10–12.10   Orientální tanec 

pro seniory (vede K. Horáková)
  13.00–14.20  NJ pro radost  

(vede R. Šimonovská)
 13.00–15.00  Šachový kroužek 
(vede  Bc. A. Novotná)
  14.00–14.50  Trénink paměti 

(vede Bc. A. Novotná)
  14.30–16.00  NJ – konverzace 

pro pokročilé  
(vede E. Solničková) 
  14.30–16.20  Školička PC a inter-

netu (vede RNDr. E. Tomková)
  15.00–16.00  Poradna  

pro zdravotní a kompenzační 
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek
  8.00– 15.00  Sociální poradenství 
  8.00– 11.00, 13.00–14.30  Přístup 

na internet 
  9.00–12.30  Stolní tenis  

(vede J. Pavel) 
  9.00–9.50  NJ – mírně pokročilí 

(vede L. Lengál)
  9.30–12.00  Nordic walking pro 

zdatné (vede M. Carbochová)
  9.30–10.50  IJ – začátečníci  

(vede J. Kříž)
  10.00–12.00  Půjčování knih   

– v klubovně v přízemí  
(vede M. Kloudová)

  10.00–10.50   AJ – konverzace 
pro pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová)
  10.00–10.50  NJ – začátečníci 

(vede L. Lengál)
  11.00–11.50  AJ – středně 

pokročilí (vede Ing. M. Kolářová)
  11.00–11.50  Školička  

PC a internetu (vede L. Lengál)
  11.10–12.00  AJ – středně 

pokročilí  
(vede Ing. H. Soukupová) 
  13.30–15.00  ŠJ – mírně pokročilí 

(vede K. Sluka)
  15.30–18.00  Školička PC 

a internetu – mírně pokročilí 
(vede P. Smitková) 

Pátek
  8.00–12.00   Psychologická 

poradna (vede PhDr. M. Holá)  
– pro objednané
  8.00–12.00   Přístup na internet
  9.00–12.30  Stolní tenis  

(vede P. Procházka) 
  9.00– 10.00  Cvičení na židlích 

(vede M. Halíková)
  9.00–12.00   Arteterapie  

– četba světové literatury  
(vede R. Svobodová)
  10.00–10.50  Posilování paměti 

(vede PhDr. M. Holá) 

Speciální: 
  Od 1. dubna si můžete v CAP 

prohlédnout výstavu obrazů 
výtvarníka Václava Skaly  – 
krajina a zátiší (tempery, kvaše, 
akryly, akvarely). Vernisáž 
výstavy proběhne 16. 4.  
ve 13 hodin zde v CAP
  Pravidelně každý týden 

pořádáme pod vedením 
RNDr. M. Štulce turistické 
výlety přírodními a kulturními 
památkami středních Čech. 
Aktuální informace v kanceláři 
CAP
  7. 4. od 9.00  Tvořivá dílna  

D. Zemanové – papírová krajka
  8. 4. a 27. 4. od 14.00  Hudební 

odpoledne s M. Beranovou a kol. 
  9. 4. od 13.00  Jako úsměv 

z nebe – přednáška  
R. Svobodové
  13. 4. a 20. 4. od 14.00  Cyklus 

Příroda, člověk, krajina – 
komentovaná projekce filmů 
z Ekofilmu 2014 s úvodním 
slovem RNDr. M. Štulce. 
V přednáškovém sále CAP. Vstup 
volný

  14. 4. od 9.00  Kroužek šikovných 
rukou s Mgr. M. Neckářovou 
a pí. J. Luskovou. Frivolitkování. 
Člunek vlastní

  14. 4. od 13.00  Patchworková 
dílna Mgr. S. Kyselové

  16. 4. od 13.00  Vernisáž výstavy 
výtvarníka Václava Skaly. Autor 
představí svou tvorbu a přiblíží 
svůj umělecký život

  16. 4. od 17:30  Vyprávění 
dešťové hole – hudební 
podvečer ve spolupráci 
s Potichounku, o.s.  věnovaný 
dospělým i dětem od 5 do 
100 let (poslech, vyprávění 
příběhů, písničky a jam session). 
Rezervace předem v kanceláři

  21. 4. od 10.00  Tvořivá dílna  
s pí. J. Vávrovou

  21. 4. od 13.00  Korálková dílna 
V. Urbanové – přihlášení předem 
nutné

  23. 4. od 13.30  Dechová 
a relaxační cvičení vycházející 
z čínské medicíny. Cyklus 
pod vedením Ing. A. Čupové, 
terapeutky alternativní medicíny 

  27. 4. od 15.00  Vážně – nevážně 
– beseda s paní místostarostkou 
Alenou Borhyovou a jejími 
hosty: tentokrát s autorkou 
knihy o společenských 
pravidlech „V koutě štěstí 
nehledej“ Evou Filipovou  

  28. 4. od 10.00  Prahou za 
hudbou – 1. část – přednáška  
pí Heleny Kohoutové

  28. 4. od 13.00  Paličkování  
s D. Zemanovou 

  28. 4. od 15.00  Dendrologická 
vycházka Mgr. K. Pinkase: 
Novinky a zajímavosti  
v parku na sídlišti Ďáblice. Sraz 
v 15.00 hod. u fontány vedle 
vstupu do stanice metra „Ládví“

  29. 4. od 13.30  Procházka  
po Praze s průvodkyní  
pí H. Barešovou – přihlašování 
v CAP nutné

  30. 4. od 13.00  Zásady první 
pomoci – přednáška lékárníků 
z IKEM s názornými ukázkami 
správných postupů na 
resuscitačním modelu

  30. 4. od 14.00  Beseda  
s P. J. Brtníkem – zamyšlení  
nad dokumentem  
Gaudium et Spes

centruM aKtivizačnícH prograMů

CAP Burešova
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů 
Burešova 1151/12, tel.:  283 881 848, 777 300 113
E-mail: cap@ouss8.cz 
 www.ouss8.cz

Program

duben
2015
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Pondělí
  8.00–12.00  Přístup na internet  

  8.00–8.50  AJ – začátečníci  
(vede L. Lengál) 

  8.15–9.00  Zdravotní cvičení na 
bederní páteř 
(vede J. Wurmová)

  9.15–10.15  Cvičení – Čchi-kung 
(vede RNDr. J. Pospíšilová)   

  9.00–9.50  AJ – mírně pokročilí 
(vede Mgr. D. Setváková)  
– 13. 4. hodina odpadá 

  10.00–10.50  AJ – konverzace 
pro pokročilé (vede S. Patejdl) – 
sudé týdny: 13. 4. a 27. 4.

  10.00–10.50  Inter–Lingua 
(mezinárodní jazyk – vede  
O. Měchura) – liché týdny: 20. 4.

  10.30–11.30  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová) 

  11.00–11.50  ŠJ – začátečníci 
(vede PhDr. O. Macíková) 

  11.45–13.30  Stolní tenis  
(vede J. Mrázek)

  12.30– 14.30  Školička PC 
a internetu – mírně pokročilí 
(vede Ing. M. Vítková)

  13.30–14.30  Trénink paměti 
(vede Bc. B. Trnková) 

  13.45–14.45  Relaxační cvičení 
motivované jógou  
(vede E. Parma)                    

úterý 
  8.30– 9.45  NJ konverzační 

metodou pro pokročilé  
(vede L. Ulč)

  8.30– 9.30  Školička PC 
a internetu – začátečníci  
(vede L. Lengál)

  9.00–10.00  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)  

  9.30–12.00  Nordic walking 
(vede S. Činátlová) –  sraz na 
Mazurské před centrem CAP

  10.00–10.50  AJ – začátečníci 
(vede L. Lengál)  
– liché týdny: 7. 4. a 21. 4.

  10.30–11.30  Zdravotní cvičení 
na židlích (vede L. Němcová)  

  11.45–13.30  Stolní tenis  
pro pokročilé (vede J. Hájek)

  13.00–14.00  IJ – začátečníci 
(vede E. Hyklová)

  13.00–15.00  Sociální 
poradenství – liché týdny:  
7. 4. a 21. 4.

  10.00–14.30  Přístup na internet

středa  

  8.00–9.00  Přístup na internet

  7.45–8.45  Cvičení – Taiči  
– cvičí se v KD Krakov  
(vede M. Nová)

  8.30–9.50  AJ – pokročilí  
(vede Mgr. E. Emmerová)

  9.15–10.15  Jóga 
(vede  J. Kořánová)

  9.00–9.50  Školička PC 
a internetu – mírně pokročilí 
(vede Ing. V. Košťál) – sudé 
týdny: 1. 4.  15. 4. a 29. 4.

  9.00–10.00  Školička PC 
internetu pro pokročilé 
a konzultace (vede J. Kopecký)  
– liché týdny: 8. 4. a 22. 4.

  10.00–11.00  Školička PC 
a internetu – začátečníci  
(vede Ing. V. Košťál) – sudé 
týdny: 1. 4. 15 .4. a 29. 4.

  10.00–11.30  Základy digitální 
fotografie (vede J. Kopecký) – 
liché týdny: 8. 4. a 22. 4.

  10.00–10.50  FJ (vede S. Patejdl) 

  10.30–11.30  Zdravotní cvičení – 
cvičí se v KD Krakov  
(vede L. Němcová) 

  11.00–13.00  Bingo – 
společenská hra  
(vede L. Králíková) – 8. 4.

  11.30–13.00  Školička PC 
a internetu – mírně pokročilí 
(vede J. Kopecký)

  11.45–12.45  Zdravotní cvičení 
s prvky pillates (vede E. Babická)

  13.00–14.30  Školička PC 
a internetu – začátečníci  
(vede J. Kopecký)

  13.00–14.30  Stolní tenis  
(vede T. Pavlovský)

  13.30–15.00  Bingo – 
společenská hra  
(vede L. Králíková) – 22. 4.

  14.45–15.15  Zdravotní cvičení 
(vede H. Dobrá) – 22. 4. hodina 
odpadá

Čtvrtek

  8.00– 10.00  Přístup na internet

  8.15– 9.15  Stolní tenis pro 
pokročilé (vede J. Dvořák)

  8.30– 9.30  AJ – mírně pokročilí 
(vede Ing. H. Soukupová)

  9.30–11.00   Zdravotní cvičení  
od paty k hlavě a terapie 
tancem (vede J. Matějková)

  10.00–11.30  Kurz pro začínající 
rodopisce – jak si sestavit 
rodinný rodokmen  
(vede O. Pačesová) 

  11.15–12.15  Jóga  
(vede M. Musilová)

  12.00–14.30  Přístup na internet

  12.30–13.30  Relaxační cvičení 
motivované jógou  
(vede E. Parma)

  12.30–13.30  NJ – začátečníci 
(vede L. Ulč)

  13.45–14.45  Zdravotní cvičení  
– cvičí se v KD Krakov  
(vede L. Němcová) 

  13.45–14.30   AJ – mírně 
pokročilí (vede E. Parma)

Pátek 

  8.00–9.00, 12.00–14.30  Přístup  
na internet

  8.00–9.15  Stolní tenis  
(vede V. Soušková)

  9.00–9.50  Trénink paměti  
(vede Bc. A. Novotná) 

  9.00–9.50  PC Školička – 
začátečníci  
(vede J. Votrubová) – sudé 
týdny: 10. 4. a 24. 4. 

  9.30–10.30  Orientální tance 
(vede M. Sedláčková) 

  10.00–10.50  PC Školička – 
začátečníci (vede J. Votrubová) 
– sudé týdny: 10. 4. a 24. 4.

  10.45–11.30  Zdravotní cvičení 
na bederní páteř  
(vede J. Wurmová) 

  10.30–11.20  Trénink paměti 
(vede Bc. A. Novotná) 

  11.45–12.45  Zdravotní cvičení 
(vede L. Němcová)  

  13.15–14.00  Zdravotní cvičení 
na židlích (vede I. Košťálová) 

  12.30–14.30  Individuální 
rehabilitační poradna  
(vede Bc. A. Novotná,  
po objednání na tel.:  
732 101 824)  

Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
v kanceláři  CAP  Mazurská buď 
osobně nebo telefonicky na tel. 
č. 283 024 118. Dále je nutné 
se vždy přihlásit na Korálkovou 
dílničku a přednášky.  Děkujeme 
za pochopení 

Speciální: 

  8. 4. od 14.00  Výtvarná dílnička 
(vede Mgr. J. Štefková) 

  13. 4. od 15.00  Vážně – nevážně 
– beseda s paní místostarostkou 
Alenou Borhyovou  
a jejím hostem:  
tentokrát s ředitelkou  
Hackerova divadla Ivou Hejnou

  14. 4. od 10.00  Korálková 
dílnička (vede Ing. B. Rošická) 

  15. 4. od 11.00  Malování mandal 
(vede V. Urbanová)                     

  15. 4. od 13.30  Klubové 
posezení  
(vede Doc. Ing. J. Vodáková) 

  16. 4. od 10.00  Tvořivá dílnička 
(vede L. Němcová)  
– nutné se přihlásit

  22. 4. od 11.00  Přirozená 
obnova zraku (vede I. Feliciani)

  22. 4. od 8.15  Výlet  
do Kytína a okolí  
– sraz v 8.15 na Smíchovském 
nádraží u  autobusu č. 317, 
odjezd v 8.30 h.  
Návrat do 15 h.                      
(vede O. Soustružníková)

  22. 4. od 15.00  Přednáška  
– Péče o pleť  
(přednáší H. Dobrá)

  23. 4. od 10.00  Patchworková 
dílnička (vede Mgr. S. Kyselová) 

  28. 4. od 10.00  Paličkování  
(vede Ing. B. Rošická)  
– paličky, herdule a materiál 
vlastní

  29. 4. od 11.00  Pozitivní myšlení 
– pojďte pozitivně myslet 
a každý den bude krásný  
(vede L. Francírková)

  29. 4. od 13.30  Májová dílna 
(vede Doc. Ing. J. Vodáková)

  30. 4. od 10.00  Přednáška  
– Jak se pozná demence? 
(přednáší Bc. A. Novotná)

centruM aKtivizačnícH prograMů

CAP Mazurská
Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
Centrum aktivizačních programů 
Mazurská 484/2, tel.: 283 024 118
E-mail: cap@ouss8.cz 
 www.ouss8.cz

Program

duben
2015
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bezpečnost

Vážení čtenáři. Jak jsme avizovali v minulých čís-
lech našeho měsíčníku, radnice Prahy 8 vyhlásila 
kampaň proti nepoctivým podomním obchodní-
kům. Jejím účelem je poukázat na rizika a kom-
plikace plynoucí z  podomního prodeje, který 
v našem hlavním městě není doposud zakázán, 
a tím  iniciovat minimálně jeho omezení. Dovol-
te nám, abychom vás v jejím rámci seznámili se 
zkušenostmi našich spoluobčanů tak, jak nám  je 
zaslali. Tentokrát se jedná o „obchodníky“ s ener-
giemi a o případ „změny telefonního operátora“.

Zkušenosti pana V.B.
České energetické centrum
V roce 2011 u mého bytu zazvonil člověk, že je 
z pražské energetiky a nabízel sloučení faktur za 
elektrickou energii a za plyn. Protože moji tehdej-
ší dodavatelé Pražská energetika a. s. a Pražská 
plynárenská o určité kooperaci uvažovaly, vzbu-
zovalo to důvěru. Mělo tak dojít k určitému zlev-
nění. Na můj přímý dotaz, zda nedojde ke změ-
ně dodavatele, jsem byl ujištěn, že nikoli. Toto je 
důležité: ten podomní obchodník jednal a mluvil 
tak, že jsem měl dojem, že nepřecházím k jiným 
dodavatelům, že se nic nemění. Smluvní vztah byl 
uzavřen na pět let. Součástí smlouvy byla i mož-
nost (nikoli povinnost!) zaplatit mimořádnou zá-
lohu, díky které se cena energií měla postupně 
snižovat. (tzv. BONUS5O v jejich terminologii). 

Navštívil jsem pak Pražskou energetiku a Praž-
skou plynárenskou, kde jsem zjistil, že jsem ve sku-
tečnosti přešel k jiné firmě, k Českému energetic-
kému centru. Tu mimořádnou zálohu jsem proto 
nezaplatil a snažil se vrátit zpět. Jenže to bych mu-
sel zaplatit smluvní pokutu pět tisíc korun za od-
stoupení od smlouvy na dodávku elektřinu a pět ti-
síc korun za plyn. Nakonec jsem zálohu zaplatil, ale 
oni mě opakovaně upomínali dále. Vyměnili jsme 
si několik ostrých dopisů. V té době ovšem na jejich 
praktiky upozorňovalo více lidí a byl o tom i pořad 
v České televizi. Navrhl jsem ukončení smluvního 
vztahu kvůli jejich pochybením bez sankčních po-
platků a oni na to k mé úlevě přistoupili. Vrátil jsem 
se ke svým původním dodavatelům, ovšem přišel 
jsem o výhody věrného zákazníka.

Air Telecom
Zhruba před rokem mi na pevnou linku někdo te-
lefonoval. Představil se jako Air Telecom, že pře-
bírají linky od O2. Chodí po domě a za chvíli při-

jdou také ke mně. Protože v té době došlo k prodeji 
O2 novému vlastníkovi, vypadalo to důvěryhodně. 
Nabízeli novou smlouvu s razantním zlevněním. 
Když se ukázalo, že dostanu nové číslo a pokud 
bych si chtěl ponechat to staré, musel bych zapla-
tit snad šest tisíc korun, došlo mi, že se někdo sna-
ží docela neomaleným a nepřátelským způsobem 
převzít zákazníky, a rozhovor jsem ukončil.

Moje teta ale smlouvu uzavřela. Za změnu čísla 
pevné linky a novou SIM kartu do mobilu zaplati-
la asi 400 korun. Pročetl jsem si podrobně smlou-
vu. Ukázalo se, že k uvedeným nízkým poplatkům 
budou připočítávat cenu za dopravu zpráv (tedy 
i telefonních hovorů) majiteli přenosové soustavy, 
a to je O2. Výsledná cena je pak nakonec vyšší než 
u O2. Naštěstí teta neprovedla aktivaci SIM karty 
a nového čísla u pevné linky, takže jsme vše vrátili 
a teta zůstala u původního operátora.

Jakých nástrah  
podvodníci využívají
 Momentu překvapení, kdy člověk není připra-
ven na jimi vnucené obchodní jednání.
 Název jejich firmy se jen o málo liší od názvu fir-
my, jejíž zákazníky chtějí přebrat. Název své fir-
ny řeknou hned na začátku, kdy člověk není zcela 
pozorný, a snadno tak v člověku vzbudí dojem, že 
zůstává u své firmy, jen to bude mít lepší.
 Lákají na různé slevy a výhody. Uvádějí přitom 
jen část skutečnosti. Výsledné ceny jsou pak do-
sti často vyšší.
 Neupozorňují na sankční pokuty v případě, že 
bude člověk chtít ukončit smlouvu před termí-
nem, který bývá zpravidla několik let.
 Vše se děje po časovým tlakem. Člověk se musí 
rozhodnout okamžitě, nemá možnost si přísluš-
né smlouvy a obchodní podmínky v klidu třeba 
do příštího dne přečíst. Na okamžité uzavření 
smlouvy jsou většinou vázány i některé „výho-
dy“, které obchodník nabízí. Tím je na člověka 
vytvářen ještě větší nátlak, aby smlouvu pode-
psal okamžitě bez důkladného zvážení. 

Zpracovala Komise pro bezpečnost RMČ Prahy 8  
ve spolupráci s oddělením prevence  
kriminality PČR, Správy hl. m. Prahy  

a redakcí časopisu Osmička

poMoc občanůM

Kampaň Prahy 8 STOP ŠMEJDŮM:  

Jak se jim bránit? stop  
ŠmeJdŮm

jaK se proti 
nepoctivcůM bránit:
V tomto směru můžeme doporučit přede-
vším naše osvědčené zásady bezpečného 
chování, které platí v případě předcházení 
majetkové trestné činnosti. Ne každý po-
domní obchodník je vždy podvodník nebo 
zloděj, ovšem dodržováním bezpečnost-
ních zásad však chráníte především SEBE. 
Vždy je pro vás bezpečnější počítat v těch-
to případech s tou HORŠÍ variantou. Takže:

 S nikým, kdo vám nabízí jakoukoli pro 
vás na první pohled výhodnou službu 
nebo výhodné zboží, NEKOMUNIKUJTE.

 Zabraňte přístupu těchto lidí k vaše-
mu bytu a k bytům vašich sousedů. Uvě-
domte si, že vstupní dveře do domu slou-
ží jako „filtr“ osob, které pustíte dovnitř. 
Proto je ZAMYKEJTE.

 Při komunikaci s neznámými lidmi po-
užívejte domovní zvonky.

 Pokud zpozorujete po domě pohyb po-
dezřelých cizích osob, přivolejte vždy ra-
ději policii (PČR 158, MP 156).

 O odečtu plynoměrů a vodoměrů bude-
te informováni majitelem domu, případ-
ně správcovskou firmou. S „náhodnými“ 
řemeslníky nebo neohlášenými kontrolo-
ry se tudíž nebavte.

 Uvědomte si, že spousta věcí se dá vyří-
dit, aniž byste museli otevřít dveře. 

 Mějte dveře k bytu opatřeny panorama-
tickým kukátkem a pojistným řetízkem.

 Nikdy nepodléhejte vidině snadného 
zbohatnutí. Zvláště nereagujte na podo-
mní nabídky výher v loterii nebo slevo-
vých kuponů. Téměř vždy se jedná o pod-
vod.

 Nalepte si na dveře nebo ke zvonku 
samolepku, kterou najdete v tomto  
čísle Osmičky.

Další poDrobnosti:
  Najdete na našich webových sránkách 

www.praha8.cz
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bezpečnost / Pozvánka

vybrali jsMe z černé KroniKy
Silný vítr uvolnil výtah
Stavební výtah na třináctipatro-
vém bytovém domě Cafourkova 
nevydržel 16. března odpoled-
ne silné poryvy větru a částeč-
ně se uvolnil. Naštěstí nespadl, 
ale okolí ulic Cafourkova a Zho-
řelecká muselo být až do večera 
uzavřeno a doprava odkloněna 
přes přilehlé parkoviště, od-
tažen byl i jeden zaparkovaný 
vůz. Na místo byl povolán speci-
ální  jeřáb, který stavební výtah 
zajistil a složil. 

Oheň hrozil v Bohnicích
Z neznámých příčin došlo  
18. března odpoledne na sídliš-
ti Bohnice k požáru cca 200 m2 
zeleně v ul. Lehnická.  Oheň se 
díky silnému větru rychle šířil 
a hrozilo, že přeskočí i na objekt 
v areálu základní školy Glowac-
kého. Díky včasnému zásahu 
hasičů se podařilo požár dostat 
velmi rychle pod kontrolu.  

Klubu seniorů
přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8
Provozní doba klubu:  úterý 15.00–18.00 hod. 

čtvrtek 13.00–16.00 hod.

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup  
na internet a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin  

je pro vás přítomen lektor p. Adam Novák.

PrograM na duben 2015
  2. 4. – 13.00 hod.: Hrajeme 

společenské hry s Anežkou  
a Kačkou Neckářovými

  7. 4. – 15.00 hod.: 
k poslechu i tanci hraje 
„Koty band“

  9. 4. – 14.00 hod.:  
„Istanbul“ – II. část – před-
náška Ing. J. Burdycha z cyk-
lu „Světové metropole“

  14. 4. –  15.00 hod.:  
„Brazílie před MS v kopané“ 
– Přednáška p. Ing. Orny

  16. 4. – 14.00 hod.: trénink 
paměti – pí. Bc. Novotná

  21. 4. – 15:00 hod.:  
Hudební odpoledne  
Mgr. V. Vomáčky  
(110. výročí narození 
Voskovce a Wericha) 

  23. 4. – 13.00 hod.:  
klubová vycházka  
do Muzea voskových 
figurín (informace v KS)

  28. 4. – 15.00 hod.: 
výtvarná dílnička  
pí. Mgr. Neckářové

  30. 4. – 15.00 hod.: 
mezigenerační setkání 
klubu s dětmi MŠ Pobřežní
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burza 
seniorů 

Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru,  
Šimůnkova 1600, Praha 8. Tel.: 286 883 676

Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova 

Kontakt:  Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

PrograM na duben 2015
  14. 4. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. Vede pí. Iva Hubená

  15. 4. STŘEDA: DIVADLO KARLA HACKERA  
– POD STŘECHAMI PAŘÍŽE

Každodenní život prostřednictvím nejkrásnějších básní  
a šansonů. Začátek 10.00 hod., vstupné 55 Kč.  
Vstupenky každou středu mezi 12.00 a 13.00 hod. u pí Hubené

  21. 4. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – MALOVÁNÍ NA TEXTIL
Pomůcky: textil k potištění. 13.00–16.00 hod. 
v Gerontologickém centru.  
Pod vedením pí. Alexandry Boušové, vstupné 20 Kč

  28. 4. ÚTERÝ: VYCHÁZKA – NENÁROČNÁ PROCHÁZKA 
od Výstaviště napříč Stromovkou, pak po levém břehu Vltavy, 
kolem plavebního kanálu na zastávku Trojská.  
Sraz ve 13.00 hod., na Ládví u fontány. Vede. M. Froňková

  NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4. 2015.  
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

  BOWLING
Pondělky: 13. 4., 20. 4., 27. 4. 2015 – 15.00–16.00 hod. 
Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 14.50 hod.  
před hernou (spojení: autobus č. 162 a 169 st. Osická  
– ze zast. Metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy.).  
Pod vedením Věry Dvořákové

  PÉTANQUE– PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ 
Přijďte si zahrát do zahrady Gerontologického centra,  
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.
Všední dny od 8 do 19 hod. Víkendy od 11 do 19 hod.
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule

  konverzaČní kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2015
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55 hod. 
od 5. 1. 2015 do 25. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
2. úterý 9.25–10.55 hod. 
od 6. 1. 2015 do 19. 5. 2015 = 20 lekcí po 90 minutách
Cena celého kurzu je 900 korun.  
Není vhodné pro úplné začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra, 
Šimůnkova 1600, Praha 8, tel.: 286 883 676

PříPrava na květen 2015
  5. 5. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – DRÁTOVÁNÍ
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru

Inzerce / Pozvánky

/placená inzerce/

/placená inzerce/

/placená inzerce/

/placená inzerce/

/placená inzerce/
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Slavíme V případě vašeho zájmu  
o uveřejnění v této rubrice  
nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 08,  
e-mail: natasa.szczepanska@praha8.cz.

nově narozené Děti 

ČERVEN 2014

 Vojtěch Novák 

ČERVENEC 2014
 Rathouská Ema

 Kotasová Anna

ZÁŘÍ 2014
 Brožka Daniel

 Pecková Eva

 Lebeda Matyáš

  Vítová Carmina 
Sophia

 Síkorová Eliška

 Soukupová Amélie

 Vláčilová Natálie

ŘÍJEN 2014
 Lihocký Adam

 Pavlíček Vojtěch

 Janda Jiří

 Rožánek Ondřej

 Prokop Mikoláš

 Bilík Tadeáš

 Francová Nela

 Seko William

  Malinová Keren 
Michaela  
 
 

  Koubková 
Leontýna 

LISTOPAD 2014
 Diviš Patrik

 Cikánek Jiří

 Fialová Natálie

 Šváb Tomáš

 Palmová Veronika

 Chládková Anežka

 Šťastná Markéta

 Petrželová Sabina

 Lukešová Tereza 

 Jašek Tomáš 

PROSINEC 2014
 Hejlová Tereza

  Vladyková Nikol 
a Emma

 Jiříková Jana

 Šípek Jan 
 
 
 

 Štěpán Michal 

 Müllerová Šárka 

LEDEN 2015

 Janečková Ludmila 

 Kohout Matyáš

 Boháč Miroslav

 Chlumská Silvie

 Gebauer František

 Gablíková Alena

 Arnold Adam 

 Klabíková Marie  

 Horký Štěpán 

ÚNOR 2015

 Pallová Tereza 

 Vítová Eliška 

 Krajinová Julie 

 Havlíček Václav

 Kohút Matyáš

 Dvořáková Adéla 

 

 

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.  
Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce. 

jubilea

  Dne 3. dubna oslaví paní 
Olga Schuberová, 80 let. 
Všechny děti s rodinami, 
vnuci a pravnuci, jí ze ♥ přejí 
do dalších let hlavně MOC 
A MOC ZDRAVÍČKA !!!

  Pan Jan Janda a paní Jana 
Jandová dne 24. 4. 2015 
oslaví 50. výročí společného 
života. Do dalších let vám 
přejeme hlavně pevné zdraví 
a spousty sil. Syn Daniel 
a vnučky Leontinka a Valinka.

  1. 3. 2015 oslavil své  
66. narozeniny pan František 
Knap. Hodně zdraví, štěstí 
a vše nejlepší přejí Naďa,  
Ota a Denýsek.

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.
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Luštěte křížovku  
o zajímavé ceny!zábava

Znění tajenky z minulého čísla: Březnové slunce má krátké ruce

Výherci, kteří obdrží knihu Libeň – Zmizelý svět: 

 Milan Libich (Praha 8)
 Zdeněk Vlach (Praha 18)
 Anna Aujezdská (Praha 8)

Správné znění tajenky z dubnového čísla  
nám zašlete nejpozději do 23. dubna 2015  
na adresu: 
Měsíčník Osmička 
Zenklova 35, 182 00 Praha 8  
Můžete použít také nový e-mail:  
tajenka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

suDoKu (lehká)

3
vylosovaní výherci 

obdrží každý po dvou vstupenkách  
na květnové představení  

do Hudebního divadla Karlín.

7 5 9

83

7 1 6

3 24 6

4 356 2

2 96 3

2 3 6

45

5 8 1
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Inzerce

ŘEMESLNÍCI

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ 
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.  
Rychle, levně, kvalitně. Doprava 
zdarma. Tel.: 725 173 593. www.
malir-zenisek.cz

 REKONSTRUKCE BYTŮ 
A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání 
kuchyně. Spolehlivá firma od 
roku 1999. Reference můžeme 
zaslat předem. Sleva pro seniory 
10 %. Více na www.demistav.cz 
Tel.: 774 408 123, 778 000 698

 PLYNAŘ–INSTALATÉR–TOPENÁŘ 
– montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE, čištění koberců  
a čaloun. nábytku.  
Tel.: 723 339 160, 777 316 680. 

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 440 551

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ, sítě, 
markýzy, garnýže, šití záclon, 
shrnovací dveře, čalounění dveří, 
silikonové těsnění. Petříček,  
tel.: 606 350 270, 286 884 339. 
www.zaluzie-rolety-praha8.cz 

 INSTALATÉR–TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž  
vodovodních baterií, WC,  
umyvadel, van, el. ohřívačů, při-
pojení praček, myček, vodoměrů, 
kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO 
POTRUBÍ a kanalizace, veškeré 
instalatérské práce, topenářské 
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce 
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 421 968, 283 881 375

 HÁJEK – ZEDNICTVÍ – 
MALÍŘSTVÍ. Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, 
podlahářské a bourací práce. 
Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytů, domů a nebytových 
prostorů. Mobil 777 670 326. 

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE  
NA MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ 
LÁTKY, MOLITANY a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 
1474/1, P-8 Libeň. PO–PÁ 
8.30–13.00, 14.00–18.00 hod.  
Tel.: 284 822 181

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.  
Tel.: 233 551 973, 728 324 916. 

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ,  
řez stromů. Zahrady.  
Tel.: 606 662 223, 723 899 561

 MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, 
LAKY, stěrka + návštěva zdarma! 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ: 
malování, instalatérské, zednické 
aj. domácí práce.  
Tel.: 602 835 102

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik 
tapet a drobné zednické opravy 
– s tímto inzerátem sleva 10 %. 
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 43 24 76

 ZEDNICKÉ, obkladačské práce, 
malířské a sádrokartonářské.  
Tel.: 602 386 895, e-mail:  
radek.zaloudek@seznam.cz

 INSTALATÉR. PRÁCE, obklady,  
zed. rekonstrukce, byt, dům.  
Tel.: 603 184 081.  
e-mail: olaolda@volny.cz 

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů.  
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis, 
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová. 
www.nazahradu.com 

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY. 
Kompletní rekonstrukce 
i panelových bytů. Frézování 
drážek. Stavební dokončení. 
Začištění rýh, štuky, malby.  
Tel.: 608 278 778,  
elektrobyty@gmail.com

 ZEDNÍK, MALÍŘ, rekonstrukce 
i drobné opravy. Tel.: 604 676 694, 
josef.bazant72@seznam.cz

 TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí 
výrobu i menšího nábytku, 
výrobu a montáže kuchyňských 
linek, vestavěných skříní, plotů, 
pergol či různé opravy na chatě, 
v domácnosti, etc.  
Tel.: 775 034 757

 ELEKTROPRÁCE – práce 
v bytech, opravy – spolehlivost. 
Tel.: 602 881 859, 284 687 436

 KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, 
NÁTĚRY. Kvalitní opravy a nové 
střechy. Tel.: 605 350 665,  
www.strechyjarnov.cz

 PROVEDU MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.  
Tel.: 605 015 145 nebo pevná 
linka po 17 hod. – 222 946 268

SLUŽBY

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI 
a tašek. Rychle, kvalitně  
a se zárukou. Sídliště Bohnice, 
Zelenohorská 489/2

 HODINOVÝ MANŽEL. Drobné 
i větší opravy a řemeslnické práce 
v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 737 272 779

 ZPRACUJI VAŠE ÚČETNICTVÍ, 
daně, mzdy. Nabízím praktické 
zkušenosti, dlouhodobou 
spolupráci, poradenství, dobrou 
cenu. Volejte. Tel.: 776 788 016

 HODINOVÝ MANŽEL. Údržba 
domácností, drobné opravy 
a úpravy v bytech a domech, 
pokládka podlahových krytin, 
truhlářská výroba, sádrokarton, 
malování, obkladačské práce 
a jiné. Tel.: 773 168 170

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, LCD, 
DVD, CD, videa, gramofony, atd. 
Rozumné ceny, Pavel Pop,  
tel.: 603 453 529. 

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ – Praha 8, doprava 
ZDARMA! Tel.: 774 357 072,  
www.mduklid.cz

 ŠICÍ STROJE – OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů. Prodej nových šicích 
strojů. Autorizovaný servis Singer, 
Klapkova 74, 182 00 Praha 8.  
Tel.: 272 773 079,  
www.singerservis.cz   

 ÚKLID: mytí oken, čištění 
koberců, sedaček, úklid domů, 
bytů, kanceláří – levně.  
Tel.: 604 512 297. 

 ZAHRADNICKÉ PRÁCE – LEVNĚ: 
kácení a odborný prořez stromů, 
stříhání keřů, sekání a údržba 
trávníků atd.. Tel.: 604 512 297

 ČISTÍME KOBERCE, SEDAČKY, 
POSTELE, židle, ap. mokrou 
metodou profi stroji Kärcher 
a Vax. Odstraňujeme špínu, 
alergeny, roztoče a skvrny 
různých původů. Čistíme kožený 
nábytek, myjeme okna a podlahy. 
Kvalitně, rychle a levně.  Doprava 
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz

 PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, 
prohlášení nemovité věci, 
zaměření, zakládání SVJ,  
tel.: 724 304 603. 

 ZAVEDENÁ ÚKLIDOVÁ FIRMA 
od roku 2008 nabízí kompletní 
úklidy v domácnosti dle potřeby, 
spolehlivě, kvalitně a levně.  
Tel.: 777 717 818

 ŽEHLÍME ZA VÁS včetně 
dopravy. Tel.: 608 221 626. 
Žehlení plus. 

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY, 
opravy a servis. Bazar použitých 
PC vám nabízí naše provozovna 
v Lublinské 9. Naproti Penny 
Marketu – www.pocitacekohout.cz.  
Můžete nás navštívit či zavolat 
pondělí–pátek, 13–19 hodin.  
Tel.: 240 200 282. 

 STAVEBNÍ PORADENSTVÍ pro 
bytová družstva, společenství 
vlastníků a soukromé investory 
– Petr Diviš. Tel.: 777 246 553, 
www.rozpocty-projekty.cz

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ. 
Tel.: 774 877 972

 SERVIS PC pro Prahu 8.  
Tel.: 604 552 758

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 910 246

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA – 
prádlo se snadno vytáhne ke 
stropu a nepřekáží. Montáž.  
Tel.: 602 273 584

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET  
i BD a SVJ. Tel.: 724 006 880, 
Štěrbová J

 HODINOVÝ MANŽEL – elektro, 
voda a ostatní práce. 40 let praxe 
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU 
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 – 
opravy, úpravy, návrhy oděvů,  
šití na míru. Tel.: 602 218 041, 
e-mail: adustyl@gmail.com, 
www.adu-styl.cz   

 HODINOVÝ MANŽEL – 
profesionální pomocník pro 
opravy, montáže a další pomoc 
ve vaší domácnosti, na zahradě, 
chatě nebo v kanceláři.  
Tel.: 736 140 942

 KÁCÍM ČISTÍM ZAHRADY, 
SEKÁM. Tel.: 603 83 31 07

 CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční 
metoda, rychlá reakce, slušné 
jednání. Tel.: 724 006 275

 ÚKLIDOVÁ FIRMA, úklid  
po malování nebo rekonstrukci. 
Tel.: 724 006 275

 SEKÁME ZAROSTLÉ POZEMKY 
naší technikou. Tel.: 724 006 275

 MYTÍ OKEN včetně rámů 
a žaluzií. Tel.: 724 006 275

 PRAVIDELNÉ SEKÁNÍ TRÁVY 
včetně odvozu. Tel.: 724 006 275.          

 ZEDNÍCI – MALÍŘI NABÍZÍ. 
Malování 22 Kč/m2 vč. mat. 
Štukování 80 Kč/m2 vč. mat. 
Pokládka podlah, levné 
kontejnery, vyklízecí a bourací 
práce, zahradnické práce – kácení 
stromů. Tel.: 603 93 56 93

 POKLÁDKA PODLAHOVÝCH 
KRYTIN VŠEHO DRUHU. Přijedu, 
zaměřím, vzorník materiálu 
k dispozici. Tel.: 608 030 212. 

 ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Mandl 
– cíchy, ručníky: 29,50 Kč/kg. 
Klasika: 49,50 Kč/kg. Doprava 
ZDARMA. Tel.. 721 443 980

!!  ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU !! Stěhování  všeho 
druhu. Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za 
rozumnou cenu. Tel.: 773 484 056

 SERVIS CHLAZENÍ – Martin 
Havlíček opravy chladniček-
mrazniček.  Živnostenské 
i domácí, zde je číslo volací 
603 274 704

 STAVEBNÍ ROZPOČTY 
A PROJEKTY pozemních staveb, 
poradenství Petr Diviš.  
Tel.: 777 246 553,  
www.rozpocty-projekty.cz 
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NÁKUP – PRODEJ

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400

 KOUPÍM STARÉ ZLATÉ MINCE, 
zlaté šperky, st. stř. předměty, 
obrazy lokomotiv, obrazy od  
E. Famíry, zlaté pánské hodinky. 
INTERANTIK, Praha 9, ÚT–PÁ,  
tel:. 283 893 334, 605 829 440

 ANTIKVARIÁT koupí knihy, 
obrazy, grafiku, bankovky,  
mince, čtyřlístky, mapy a pohledy. 
Tel.: 773 542 797

VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY 
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,  
jitka-vachtova.cz

 Vyuka-plavani.cz pro dospělé. 

 MATURITA pro dospělé 
i absolventy ZŠ. www.danae.cz. 
Tel.: 602 360 166

AUTO – MOTO

 FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 602 889 740

REALITY – POPTÁVKA

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. I zde-
vastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, ne-
oprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dlu-
hy na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu apod. 
a dát čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 941 032 nebo 603 420 013

 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA 
BYTY V PRAZE. Menší byt 1–2+1 
a větší 3–4+1. Platba hotově, dlu-
hy vyplatím, možné i před privati-
zací. Na stěhování nespěchám, lze 
i na dožití. Tel.: 608 661 664

 SHÁNÍM BYT NA PRODEJ V PRA-
ZE 8 – 3+kk, 3+1, 4+kk. VOLEJTE 
732 623 271

 HLEDÁM BYT KE KOUPI 1+1 až 
3+1 v Praze 8. Tel.: 778 085 837

REALITY – PRONÁJEM

 MLADÝ PÁR HLEDÁ BYT 
k pronájmu v Praze 8.  
Volejte 778 085 860

 HLEDÁM MENŠÍ BYT v Praze 
a okolí do 11 tis. nebo větší do  
15 tis. vč. pop., tel.: 603 257 202

 POPTÁVÁM BYT PRO RODINU  
V P8. Ihned možné se stěhovat, 
ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky 
nebo i více. 2+1–3+1 do 14 tisíc Kč. 
vč. poplatků. Výhodou lodžie nebo 
balkon. Děkuji. Tel.: 777 640 390. 

 NEKUŘÁCKÝ PÁR hledá nájem 
menšího bytu u MHD. Nejlépe 1kk 
až 2+1. Nastěhování po dohodě, 
nejlépe po částečné rekonstrukci. 
Na zařízení nezáleží. Za případnou 
nabídku děkuji. Tel.: 774 514 241. 

 PRONAJMU HLÍDANOU GARÁŽ – 
ulice Na Písečné. Tel.: 608 775 404

 PRONAJMU GARÁŽ, ulice 
Písečná, 1. etapa H  
– 1300 korun. Tel.: 233 557 033

REALITY -  SLUŽBY

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ 
KANCELÁŘ. Zajistíme vám prodej, 
pronájem nemovitosti. Prohlášení 
vlastníka budovy – zaměření bytů, 
kompletní servis v oblasti nemovitos-
tí – nízké provize. Tel.: 608 703 343. 
www.1jmreality.cz (kancelář Praha 9)

 NEJVĚTŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘ 
V PRAZE 8, kancelář M&M reality 
Klapkova ul. – ZDARMA pora-
denství, posudky pro dědictví, 
obstaráme nemovitost, zajistíme 
prodej. VOLEJTE 777 790 980

 SÍDLO PRO SRO, OSVČ  
od 149 Kč/měsíc. www.sidlo.help, 
tel.: 728 991 247. 

 MARTIN KRATOCHVÍL – Realitní 
makléř – specialista pro Prahu 8, 
15 let zkušeností na trhu. Prodej 
a pronájem nemovitostí.  ZDARMA 
tržní odhad a poradenství. Spoleh-
livost.  Zenklova ulice 32/28, P-8 
www.martinkratochvil.cz  
Tel.: 777 150 350. 

!! CHTĚLI BYSTE PRODAT DŮM 
NEBO BYT !! Ale chcete v něm 
dožít? Žádný problém, to se dá 
vyřešit. Zaplatím vám v hotovosti. 
Tel.: 777 227 901

ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.  
Tel.: 604 207 771

 ODBORNÁ POMOC PSYCHOLOGA 
pro každého. Diskrétní, rychlá 
a účinná. www.terapeutkleisner.cz. 
Tel.: 607 751 073

 NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE – přijí-
má pacienty. Tišická 396/1, Praha 
8. Tel.: 721 609 409,  
info@healthy-smile.cz
 ZÁJEMCI O ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 
STYL. Provádíme měření překy-
selení těla a množství minerálů 
i vitamínů ve vašem organismu. 
Měření najde příčinu i řešení 
při únavě, nadváze, pálení žáhy, 
vysokém tlaku nebo cholesterolu, 
arytmii, astma, bolesti kloubů 
a zad. Tel. 608 155 338

 MASÁŽE U MASÉRA, kvalitní 
a levné. Tel.: 602 876 864

 NOVĚ OTEVEŘEN MASÉRSKÝ 
SALON – Gdaňská 337 – Bohnice, 
tel.: 734 328 710

KRÁSA

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ galva-
nickou žehličkou pro vyhlazení 
a vyčištění pleti. Účinné na aknózní 
pleť. Cena 600 Kč. Tel.: 602 288 444

 PEDIKÚRA, masáže nohou.  
Tel.: 774 877 972

 NABÍZÍM PROFESIONÁLNÍ 
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ pleti. 
Přípravky pro domácí péči. P8 
– Velká Skála. Tel.: 602 305 395, 
www.kosmetickamilada.cz

 PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA, vyso-
ce hygienické a efektivní ošetření 
nohou pomocí přístrojové techni-
ky zn. Gehwol. Vhodné také pro 
pacienty s diabetem, hemofilií, 
lupénkou apod. www.studioma-
zurska.cz, tel.: 724 969 666. 

 SALON VIOLET – kadeřnictví, 
mokrá pedikúra, manikúra, neht. 
modeláž. Vratislavská 389/1, P-8, 
tel.: 602 937 661
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