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Vážení spoluobčané,

tento sloupek píši krátce po velmi důležitém 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8. Schváli-

lo jednak privatizaci bytového fondu v Karlíně 

a Libni, jednak rozpočet radnice pro letošní rok.

Díky druhému zmíněnému bodu může v os-

mém obvodu pokračovat trend zvelebování 

naší městské části. Z těch nejdůležitějších akcí nás čeká například zahá-

jení kompletní rekonstrukce Elsnicova náměstí, zanedbaného koupaliště 

na kobyliském sídlišti nebo velká oprava budovy Polikliniky Mazurská. 

Nesmím zapomenout na výsadbu dřevin, nekonečný boj s nepořádkem 

a další činnosti spadající do správy radnice.

Již před několika lety jsme se pustili do rozšiřování nabídky volnoča-

sových aktivit pro občany a budeme v tom pokračovat i letos. Přibudou 

nové fi tness parky, sportoviště nebo dětská hřiště, aby lidé našli v blíz-

kosti svého bydliště možnost se odreagovat. Budeme pokračovat v pod-

poře místních sportovních oddílů a již počtvrté vyhlásíme grantové řízení 

na volný čas dětí a mládeže. 

Nejvíce peněz půjde do školství. V souvislosti se stále vyšší poptávkou 

po místech v mateřských školách se například zvýší kapacita o dvě třídy 

v mateřince v Šiškově ulici. Další školská zařízení projdou modernizací, 

provoz jejich budov bude ekonomičtější a ekologičtější.

Z důležitých projektů v sociální oblasti je potřeba zmínit výstavbu 

velice potřebného Domu sociálních služeb. I obec totiž musí reagovat 

na stále vyšší počet seniorů v populaci. 

Příjemné čtení březnové Osmičky Vám přeje
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Novým místostarostou je Michal Švarc
Dosavadní ředitel Servisního střediska pro správu ma-

jetku Prahy 8 Michal Švarc se na únorovém zasedání za-

stupitelstva stal novým zástupcem starosty osmé měst-

ské části. Na postu nahradil Michala Šustra, který post 

opustil z osobních důvodů. 

Michal Švarc je ženatý, má tři syny a od svých pěti let, 

tedy od roku 1970, žije v Libni. V jeho gesci budou oblasti 

fi nancí a hospodaření s obecními byty. Je členem TOP 09.

Do posledních komunálních voleb pracoval jako organi-

zátor festivalů amatérské hudby, ředitel koncertní a ces-

tovní agentury. Čtvrtým rokem dálkově studuje vysokou 

školu ekonomického směru. Hovoří plynně rusky, němec-

ky a anglicky. Je spoluzakladatelem a organizátorem Ev-

ropského festivalu akordeonových orchestrů, pěveckého 

festivalu Musica Sacra Praga a Pražské Vánoce, instru-

mentálních festivalů Pražské struny a Mozartova Praha. 

Vlastní agenturu sdružující amatérské seniorské cyklisty. 

Mezi jeho koníčky patří hudba, cyklistika, houbaření, čet-

ba a studium historie.

„Ve funkci ředitele Servisního střediska jsem se kro-

mě jiného podílel na vybudování nového dopravního 

hřiště se zázemím při ZŠ Glowackého, zateplení objektů 

MŠ Na Přesypu a Na Pěšinách, vybudování nové střechy 

na budovách ZŠ Palmovka a ZŠ Mazurská,” řekl Švarc. 

Na svém novém postu chce navázat na práci Michala 

Šustra a dosáhnout ještě během tohoto volebního obdo-

bí vyrovnaného rozpočtu městské části s nezměněným 

objemem smysluplných investic. „Především bych rád 

pomohl doposud opomíjené Libni a Karlínu. Rád bych 

k tomu získal co největší množství prostředků i z fondů 

EU. Plánuji býti nápomocen během tohoto a příštího roku 

dokončení privatizace bytových domů v majetku obce 

ve prospěch stávajících nájemníků,” dodal nový mís-

tostarosta. -red-

Zpravodajství

Praha 8 má rozpočet na letošní rok
Praha 8 bude mít letos asi o 45 

milionů korun nižší výdaje než v loň-

ském roce, hospodařit bude s část-

kou 1,18 miliardy korun. Příjmy by 

měly činit 1,13 miliardy korun. Roz-

počet na letošní rok schválili zastu-

pitelé na svém únorovém zasedání. 

Rozdíl bude pokryt z přebytků hos-

podaření z minulých let.

Na investice bude radnice mít více 

než půl miliardy, investovat chce 

například do oprav škol, výstavby 

nového domova sociálních služeb, 

obnovy koupaliště na sídlišti Ládví či 

do rekonstrukce Kobyliské střelnice. 

„Finanční prostředky budeme 

investovat především do zlepšení 

života občanů v Praze 8, to zname-

ná dětská hřiště, sportoviště, ob-

nova škol, úprava zeleně, výsadba 

nových stromů. Je připraven také 

projekt na rekonstrukci Kobyliské 

střelnice,” řekl starosta Prahy 8 Jiří 

Janků. Na opravu střelnice, která 

by podle něj mohla začít zhruba 

v polovině roku, má obec v rozpoč-

tu šest milionů korun. V areálu této 

národní kulturní památky by měly 

být obnoveny střílny, které jsou 

nyní zarostlé, nad pietním místem 

bude také postavena lávka, z které 

si lidé budou moci místo prohléd-

nout.

Stejně jako loni investuje letos 

Praha 8 nejvíce peněz do oblasti 

školství. Na tuto kapitolu bude mít 

přes 181 milionů korun, za které 

chce především zateplovat základní 

a mateřské školy a opravovat škol-

ní jídelny. Dalších 76 milionů korun 

chce osmý obvod dát na výstavbu 

domu sociálních služeb. Investice 

zahrnuje i rekonstrukci příjezdové 

cesty a odvodnění prostoru před 

areálem. Za 32 milionů se chys-

tá oprava polikliniky Mazurská. 

Za 22,3 milionu korun by mělo být 

obnoveno koupaliště na sídlišti Lá-

dví.

Přes čtyřicet milionů bude mít 

radnice také na investice v oblasti 

městské infrastruktury. Z této část-

ky chystá například opravit park 

před Libeňským zámkem, připravit 

projektovou dokumentaci k rekon-

strukci Elsnicova náměstí, vybudo-

vat bruslařskou dráhu v Kaizlových 

sadech a rozšířit nebo zrekonstruo-

vat několik dětských hřišť a sporto-

višť. -vk-
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Zpravodajství

Zastupitelé řekli prodeji bytů ano
Obyvatelé Karlína a dolní Lib-

ně, kteří bydlí v obecních bytech, 

budou mít šanci k jejich odkupu. 

Poslední podmínkou je schvále-

ní tohoto kroku zastupiteli hlav-

ního města. Zastupitelstvo osmé 

městské části na svém únorovém 

zasedání s prodejem bytů již sou-

hlasilo, schválilo i jejich seznam 

a zásady procesu (viz str. 4 až 7). 

Vedení radnice Prahy 8 tak naváže 

na úspěšnou privatizaci zhruba pěti 

tisíc bytů do rukou oprávněných 

nájemníků v severní části osmého 

obvodu v letech 2008 až 2010.

Budovy v Karlíně a dolní Libni 

privatizovat nešlo, protože sloužily 

jako zástava úvěru u Evropské in-

vestiční banky. Ta poskytla peníze 

na jejich rozsáhlé opravy po kata-

strofálních povodních v roce 2002. 

Měly být splaceny do roku 2033. 

V současnosti se chystá podepsá-

ní smlouvy mezi hlavním městem 

a Městskou částí Praha 8, která 

tuto blokaci zruší. K tomuto kroku 

radnice Prahy 8 použije přibližně 

600 milionů korun ze zmíněné dří-

vější privatizace.

„Když už jsme dali možnost 

získání vlastního bydlení nájemní-

kům ze severní části Prahy 8, bylo 

by mi líto, kdyby tu samou mož-

nost neměli i lidé z Karlína. Naší 

snaze pomohla i výměna na postu 

pražského primátora, čímž se zce-

la změnil přístup lidí z magistrátu 

k této otázce,” prohlásil zástupce 

starosty Prahy 8 Ondřej Gros, kte-

rý má majetek obce v gesci.

K privatizaci by mělo být urče-

no zhruba 1650 bytů v Karlíně 

a dolní Libni, dále pak přibližně 

tři sta v severní části Prahy 8. 

Obecně se jedná o domy s deseti 

a více nájemníky. Gros na základě 

předběžných posudků odhaduje, 

že ceny za jeden metr čtvereční 

bytové plochy by se měly pohy-

bovat v intervalu 15 až 20 tisíc 

korun za metr. „Každý dům bude 

mít svůj vlastní posudek. Počítám, 

že ve výjimečných případech se 

může stát, že cena bude pod či 

nad tento interval,” informoval.

Privatizace by se mohla rozjet 

již v první polovině letošního roku. 

„Při dodržení všech termínů jed-

notlivých kroků ze strany nájem-

níků by prostředky z prodaných 

domů mohly městské části při-

cházet již za čtrnáct měsíců,” řekl 

místostarosta. V letech 2008 až 

2010 mělo o privatizaci zájem více 

než 90 procent nájemníků. „Toto 

číslo mě příjemně překvapilo. Nic-

méně se domnívám, že v Karlíně 

bude ještě vyšší,” odhadl Gros.

Zásady budou obdobné, jako při 

minulé privatizaci. Těmi hlavními 

jsou prodej do rukou nově vznik-

lým bytovým družstvům (což se 

osvědčilo) a v domě musí s tímto 

krokem souhlasit nejméně pade-

sát procent nájemníků. Hlavním 

rozdílem budou věcná břemena 

na vybrané nebytové prostory.

„Radnice si chce zachovat pří-

jmy z pronájmu těchto prostor, 

které jsou pro rozpočet obce velmi 

významné. A také udržet v Kar-

líně podnikatele a neziskové or-

ganizace. Ty tam působí často už 

od povodní. Rovněž  chceme mít 

dál jistý vliv na jejich strukturu 

z hlediska předmětu podnikání, 

aby nedocházelo k rozšiřování po-

čtu takových obchodů, jako jsou 

například bazary,” vysvětlil mís-

tostarosta. -jf-

Starosta Prahy 8 Jiří Janků (vlevo) spolu se svým zástupcem Ondřejem 
Grosem informoval novináře o prodeji domů při neformálním setkání

Foto: verpa

Vážení obyvatelé Prahy 8, 

v letošním roce uplyne 70. let od Operace Anthropoid. Součástí vzpomínkových akcí bude 
i přehlídka dobového šatstva. Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Pokud máte oděvy, 
obuv a módní doplňky z období první republiky a 2. světové války, prosím o zapůjčení nebo 
darování. 
Darované předměty budou po skončení akce uloženy ve sbírkách Národního muzea a za-
chovány tak i pro další generace.

Kontakt: 
PhDr. Míra Burianová, kurátorka sbírky moderního textilu Národního muzea, tel.: 721108015, 
e-mail: mira_burianova@nm.cz
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1.1. Městská část Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8”) připravila koncepci 

prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj.  Hlavního města Prahy (dále 

jen „Hl. m. Prahy”), svěřených do správy MČ Praha 8, dle seznamu vybra-

ných bytových domů, který je vypracován komisí Rady Městské části Praha 

8 pro obecní majetek a odsouhlasen Radou MČ Praha 8 a následně schválen 

Zastupitelstvem MČ Praha 8. Poté budou Zásady a seznam vybraných by-

tových domů zveřejněny na úřední desce MČ Praha 8 a dále pak na inter-

netových stránkách www.praha8.cz  a otištěny v  novinách městské části 

Osmička.

1.2. Vybrané bytové domy uvedené v seznamu budou nabízeny k prodeji 

jako technologický celek s ohledem na stavebně   technické řešení a funkč-

ní samostatnost, včetně zastavěných a funkčně spjatých pozemků (bytové 

domy a pozemky budou dále označovány též jako „nemovitosti”) právnické 

osobě založené stávajícími oprávněnými nájemci bytu v konkrétním byto-

vém domě (dále jen „kupující”). V odůvodněných případech bude bytový 

dům (technologický celek) prodán bez zastavěných pozemků. MČ Praha 8 si 

vyhrazuje zřízení věcného břemene užívání vybraných nebytových prostor 

s tím, že úmyslem obou smluvních stran bude zřídit věcné břemeno tak širo-

ce, aby se blížilo obsahu vlastnického práva. Je výhradně na rozhodnutí MČ 

Praha 8, ke kterým nebytovým prostorám bude či nebude věcné břemeno 

zřízeno.

1.3. MČ Praha 8 se těmito Zásadami nezavazuje k tomu, že v případě 

nezájmu nájemců o koupi nemovitostí zůstanou tyto nemovitosti i nadále 

ve vlastnictví Hl. m. Prahy, respektive ve svěřené správě MČ Praha 8.

1.4. O záměru a způsobu prodeje nemovitostí dle těchto Zásad (dále 

jen „záměr”) rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 8 v souladu se zákonem 

č.131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o Hlavním městě Praze”) a  vyhláškou č. 55/2000 Sb. HMP, kte-

rou se vydává Statut Hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Statut”). Bez předchozího schválení záměru Zastupitelstvem MČ 

Praha 8 nemůže MČ Praha 8 záměry prodeje bytových domů dle těchto Zá-

sad realizovat. Záměr prodeje nemovitostí konkrétní právnické osobě bude 

před jejich schválením Zastupitelstvem MČ Praha 8 zveřejněn zákonným 

způsobem na úřední desce MČ Praha 8. V případech stanovených v ust. § 18 

Statutu bude MČ Praha 8 taktéž povinna záměr oznámit Hl. m. Praha a dále 

postupovat podle ust. § 18 Statutu.

1.5. Kupující bude povinen uzavřít společně s kupní smlouvou (nebo 

i kdykoli předtím na základě uvážení a v termínu stanoveném MČ Praha 8) 

i smlouvu o úplatném postoupení pohledávek na dlužné nájemné, vyúčto-

vání služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu nebo nebytového 

prostoru vč. předepsaných záloh na služby, příp. bezdůvodného obohacení 

a náhrady škody z titulu užívání bytu nebo nebytového prostoru, smluvních 

pokut a poplatků z prodlení, to vše včetně příslušenství a nákladů spojených 

s vymáháním těchto pohledávek, pohledávek existujících k datu  stanove-

nému MČ Praha 8 ve smlouvě o postoupení pohledávek, maximálně však 

do výše 300 000,- Kč za jednoho dlužníka, který bude ke dni podpisu kupní 

smlouvy byt, popřípadě nebytový prostor užívat. Cena postoupených pohle-

dávek se bude  rovnat  výši jistiny plus příslušenství (dále jen „první část 

ceny postoupených pohledávek”).

1.6. Kupující bude dále povinen uzavřít ve vybraných případech v rámci 

kupní smlouvy i smlouvu o zřízení věcného břemene užívání nebytových 

prostor.

1.7. Kupující bude povinen uzavřít společně s kupní smlouvou, příp. 

i smlouvou o zřízení věcného břemene, i smlouvu budoucí o postoupení po-

hledávek, kterou se zaváže, že do 30 dnů od doručení výzvy MČ Praha 8 

uzavře s MČ jako postupitelem smlouvu o úplatném postoupení pohledávek  

na dlužné nájemné, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užívá-

ním bytu nebo nebytového prostoru (pokud tento nebytový prostor nebude 

předmětem zřízení věcného břemene ve prospěch MČ Praha 8) vč. přede-

psaných záloh na služby, příp. bezdůvodného obohacení a náhrady škody 

z titulu užívání bytu nebo nebytového prostoru, smluvních pokut a poplatků 

z prodlení, to vše včetně příslušenství a nákladů spojených s vymáháním 

těchto pohledávek, vzniklých ode dne následujícího po dni stanoveném MČ 

ve smlouvě o postoupení pohledávek dle odst. 1.5. těchto Zásad do dne 

podání návrhu na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru 

nemovitostí, maximálně však do výše 300 000,- Kč za jednoho dlužníka, 

který bude byt, popřípadě nebytový prostor ke dni podpisu kupní smlouvy 

užívat, snížené o výši pohledávek, které budou na kupujícího postoupeny dle 

smlouvy o postoupení pohledávek podle odst. 1.5. těchto Zásad.  V případě, 

že této výzvě nevyhoví, bude kupující povinen zaplatit MČ Praha 8 smluvní 

pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a MČ Pra-

ha 8 bude oprávněna od kupní smlouvy i od ostatních smluv uzavíraných dle 

těchto Zásad odstoupit. Kupující se dále ve smlouvě budoucí o postoupení 

pohledávek zaváže, že ostatní podmínky smlouvy o postoupení pohledávek 

podle tohoto odstavce Zásad budou totožné s podmínkami smlouvy o po-

stoupení pohledávek dle předchozího odstavce. Cena za pohledávky postou-

pené na základě smlouvy o postoupení pohledávek dle tohoto odstavce bude 

dále označována jako „druhá část ceny postoupených pohledávek”.

1.8. Kupující bude dále povinen uzavřít společně s kupní smlouvou, příp. 

i smlouvou o zřízení věcného břemene, i smlouvu o správě a provozu převá-

děných nemovitostí po dobu od podání návrhu na vklad práva vlastnického 

k nemovitostem do katastru nemovitostí v jeho prospěch do doby fyzického 

předání nemovitostí kupujícímu.

1.9. Texty kupní smlouvy včetně smlouvy o zřízení věcného břemene 

k nebytovým prostorům, smlouvy o postoupení pohledávek, budoucí smlou-

Zásady postupu prodeje bytových domů
ve vlastnictví obce, tj.  Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8
(dále jen „Zásady”)

Článek 1.
Obecná ustanovení
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vy o postoupení pohledávek a smlouvy o správě a provozu převáděných 

nemovitostí předloží kupujícímu MČ Praha 8 a jsou pro kupujícího  závazné.

1.10. V případě, že kupující nesplní jakékoli podmínky dle těchto Zásad 

řádně a včas, zejména že neuzavře určitou smlouvu či neuhradí plat-

bu, ke které se zavázal, bude MČ Praha 8 oprávněna od kupní smlouvy 

i od ostatních smluv dle těchto Zásad odstoupit.

Článek 2.
Vymezení základních pojmů

2.1. Oprávněným nájemcem je ten, kdo má platnou nájemní smlouvu 

k bytu v bytovém domě nabízeném k prodeji a zároveň ten, kdo do 30 dnů 

ode dne odeslání výzev k projevení zájmu o koupi bytového domu dle bodu 

3.2.1. těchto Zásad, prokáže a doloží, že nemá žádné závazky vůči MČ Praha 

8 z titulu dlužného nájemného, vyúčtování služeb poskytovaných v souvis-

losti s užíváním bytu vč. předepsaných zálohových plateb na služby, příp. 

bezdůvodného obohacení a náhrady škody z titulu užívání bytu, smluvních 

pokut a poplatků z prodlení, včetně příslušenství a nákladů spojených s vy-

máháním těchto pohledávek a současně s ním není veden soudní spor o při-

volení k výpovědi z nájmu bytu a/nebo soudní spor o vyklizení bytu a není 

mu dána výpověď z nájmu bytu. Společní nájemci bytu v bytovém domě 

budou pro účely těchto Zásad považováni za jednoho oprávněného nájemce.

2.2. Pozemkem funkčně spjatým se rozumí pozemek, který je nezbytný 

k zajištění přístupu k prodávané nemovitosti (nikoliv veřejná komunika-

ce ani veřejné prostranství) nebo pozemek plnící doplňkové funkce domu 

(např. zahrada), ke kterému je přístup pouze z prodávaného bytového 

domu a který Hl. m. Praha jako vlastník svěřila do správy MČ Praha 8.

2.3. Pro potřeby prodeje celých bytových domů (technologických celků) 

kupujícímu se podlahovou plochou bytu rozumí celková podlahová plocha 

všech místností bytu včetně balkonů, lodžií a sklepních kójí, uvedených 

v evidenčním listu bytu. 

Článek 3.
Podmínky a způsob prodeje

3.1. Zastupitelstvo MČ Praha 8 rozhodne o záměru a způsobu prodeje 

konkrétních nemovitostí v souladu se zákonem o Hlavním městě Praze 

a Statutem Hl. m. Prahy.

3.2. Prodej vybraných bytových domů (technologických celků) kupujícímu 

se bude uskutečňovat podle následujících zásad:

3.2.1. Oprávnění nájemci vybraných bytových domů budou sezná-

meni s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 8 o záměru prodeje vy-

braných bytových domů a s usnesením Rady MČ Praha 8, kterým byl 

schválen harmonogram etap prodeje vybraných bytových domů (tech-

nologických celků). Současně obdrží výzvu k projevení zájmu o koupi 

bytového domu, ve které budou seznámeni s dalšími podmínkami pro-

deje, zejména pak s kupní cenou a s povinností učinit písemné čestné 

prohlášení, kterým se spolu s ostatními oprávněnými nájemci majícími 

zájem o koupi bytového domu zaváží k založení právnické osoby. Dále 

budou seznámeni s nutností převzetí pohledávek dle odst. 1.5. a 1.6. 

Zásad, vč. předpokládané výše postupovaných pohledávek a s povin-

ností uzavřít smlouvu o správě a provozu převáděných nemovitostí 

podle odst. 1.7. Zásad.

3.2.2. Oprávnění nájemci jsou povinni do 30 dnů ode dne doručení, 

popřípadě ode dne uložení poštovní zásilky na poště, výzvy uvedené 

v odstavci 3.2.1. těchto Zásad písemně vyjádřit svůj zájem o koupi 

bytového domu (viz příloha č. 1 těchto Zásad) a společně s ostatní-

mi oprávněnými nájemci o koupi předložit písemné čestné prohlášení 

k povinnosti založit právnickou osobu spolu s označením min. 3 osob 

z řad oprávněných nájemců pověřenými k dalšímu jednání za oprávně-

né nájemce, kteří projevili zájem o koupi bytového domu (viz příloha č. 

2 těchto Zásad) (dále jen „zájemci”). 

3.2.3. Bytový dům (technologický celek) lze prodat pouze právnic-

ké osobě založené minimálně polovinou nájemců všech bytů v daném 

bytovém domě (technologickém celku). Všichni členové této právnické 

osoby musejí být oprávněnými nájemci, přičemž jiní zakladatelé se ne-

připouští.

3.2.4. Do 30 dnů po uplynutí lhůty dle odstavce 3.2.2. těchto Zásad 

MČ Praha 8 sdělí zájemcům, zda je možné v procesu směřujícím k od-

koupení daných nemovitostí pokračovat. Ode dne doručení, popřípadě 

ode dne uložení poštovní zásilky na poště, tohoto dopisu počíná běžet 

lhůta 60 dní určená k zápisu kupujícího do obchodního rejstříku. 

3.2.5. Ve lhůtě stanovené odst. 3.2.4. těchto Zásad pro kupujícího 

(60 dní) jsou zástupci kupujícího povinni předložit MČ Praha 8 výpis 

kupujícího z obchodního rejstříku. Zároveň ve stejné lhůtě jsou zástupci 

kupujícího povinni složit jistinu ve výši 5 000,- Kč za každý byt prodá-

vaného bytového domu (dále jen „jistina”), a to převodem na účet MČ  

Praha 8, specifi kovaný ve sdělení dle odst. 3.2.4.

3.2.6. Do 120 dnů poté, co kupující předloží MČ Praha 8 výpis z ob-

chodního rejstříku kupujícího a po složení jistiny dle odst. 3.2.5. těchto 

Zásad, rozhodne Zastupitelstvo MČ Praha 8 o převodu nemovitostí kon-
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krétní právnické osobě, založené výhradně zájemci. V případě schvá-

lení převodu nemovitostí Zastupitelstvem MČ Praha 8 zašle MČ Praha 

8 kupujícímu k podpisu návrh kupní smlouvy, příp. i smlouvy o zříze-

ní věcného břemene, a smlouvy o postoupení pohledávek v souladu 

s odst. 1.5. těchto Zásad a budoucí smlouvy o postoupení pohledávek 

v souladu s odst. 1.6. těchto Zásad a smlouvy o správě a provozu pře-

váděných nemovitostí v souladu s odst. 1.7. těchto Zásad, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou na jiné lhůtě.

3.2.7. V případě, že kupní smlouva, příp. i smlouva o zřízení věcného 

břemene, smlouva o postoupení pohledávek, budoucí smlouva o po-

stoupení pohledávek nebo smlouva o správě a provozu převáděných 

nemovitostí nebude ze strany kupujícího podepsána a doručena do po-

datelny Úřadu MČ Praha 8 do 30 dnů ode dne doručení těchto smluv ku-

pujícímu, bude mít MČ Praha 8 nárok na smluvní pokutu ve výši jistiny, 

kterou bude oprávněna proti této jistině jednostranně započíst.

3.2.8. Do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy, příp. i smlouvy o zřízení 

věcného břemene, Městskou částí Praha 8 požádá MČ Praha 8 Magistrát 

hlavního města Prahy o souhlas a ověření  návrhu na vklad vlastnické-

ho práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Návrh na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán prodávajícím 

nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení (doručení) návrhu na vklad 

opatřeného ověřením správnosti/souhlasem Magistrátu hlavního města 

Prahy a po připsání celé kupní ceny stanovené dle článku 4. těchto 

Zásad a první části ceny postoupených pohledávek na účet MČ Praha 

8. Poplatky z návrhu na vklad a daň z převodu nemovitostí zaplatí MČ 

Praha 8.

3.2.9. Převáděné nemovitosti budou předány zástupcem MČ Praha 

8 kupujícímu v nejbližším možném termínu po podání návrhu na vklad 

vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí tak, jak 

to umožní lhůty dodavatelů pro převod smluv na služby spojené s uží-

váním bytů na kupujícího, nejpozději však do 70 dnů od doručení roz-

hodnutí katastrálního úřadu, jímž se povoluje vklad vlastnického práva 

do katastru nemovitostí k bytovému domu ve prospěch kupujícího, a to 

tak, aby k předání došlo k poslednímu dni v měsíci. O předání a převzetí 

nemovitostí bude pořízen písemný „Protokol o předání a převzetí nemo-

vitostí”, podepsaný zástupci obou smluvních stran. V tomto předávacím 

protokolu budou upřesněny lhůty pro vyúčtování nájemného a služeb 

spojených s užíváním bytů. Nebezpečí škody na bytovém domě přejde 

na kupujícího dnem podání návrhu na vklad vlastnického práva dle kup-

ní smlouvy do katastru nemovitostí.

Článek 4.
Stanovení ceny

4.1. Základní cena Cz nabízeného bytového domu bude stanovena znalec-

kým posudkem  podle zákona o oceňování majetku platného v době prodeje 

nemovitostí, toho času č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena pozemků zastavěných CP bytovým domem a pozemků funkčně 

spjatých CS bude stanovena znaleckým posudkem podle příslušného záko-

na toho času č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4.3. Je-li součástí nabízených nemovitostí vedlejší stavba funkčně spja-

tá CVS, bude její cena stanovena též znaleckým posudkem podle zákona 

o oceňování majetku platného v době prodeje nemovitostí, toho času č. 

151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zahrnuta do ceny kupní.

4.4. Kupní cena nabízené nemovitosti je součtem vyjádřeným vzorcem:

CK = CZ  + CP  + CS + CVS - CVB

CK .................. kupní cena

CZ .................. základní cena bytového domu 

CP .................. cena zastavěných pozemků

CS .................. cena funkčně spjatých pozemků

CVS ................ cena vedlejších staveb

CVB ................ hodnota věcného břemene (v případě, že bude zřizováno)

4.5. Metodu pro ocenění majetku pro účely kupní smlouvy stanoví MČ 

Praha 8.

Článek 5.
Platební podmínky

5.1. Kupující uhradí MČ Praha 8 kupní cenu stanovenou dle čl. 4. těchto 

Zásad takto:

5.1.1. minimálně 25 % kupní ceny uhradí kupující na účet MČ Praha 8 

uvedený   v kupní smlouvě do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu 

kupní smlouvy. Složená jistina dle odst. 3.2.5. se započítává do této 

hodnoty;

5.1.2. zbývající část kupní ceny uhradí kupující na účet MČ Praha 8 

uvedený v kupní smlouvě nejpozději do 3 měsíců ode dne oboustranné-

ho podpisu kupní smlouvy.

5.2. Kupující uhradí prodávajícímu cenu postoupených pohledávek takto:

5.2.1. první část ceny postoupených pohledávek, tj. pohledávek 

vzniklých do dne staveného MČ Praha 8 ve smlouvě o postoupení po-

hledávek podle odst. 1.5. těchto Zásad,  nejpozději do 3 měsíců ode 

dne oboustranného podpisu této smlouvy;

5.2.2.  druhou část ceny postoupených pohledávek, tj. pohledávek 

vzniklých ode dne následujícího po dni stanoveném MČ ve smlouvě 

o postoupení pohledávek dle odst. 1.6. těchto Zásad do dne podání 

návrhu na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru ne-

movitostí, do 30 dnů ode dne oboustranného  podpisu smlouvy o po-

stoupení pohledávek dle odst. 1.6. Zásad.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ 

Prahy 8 (usnesením). 

6.2. Tyto Zásady nahrazují všechny dosavadní způsoby privatizace bytové-

ho fondu  MČ Praha 8 (ruší předchozí Zásady a seznamy domů určených 

k privatizaci).

6.3. Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo tyto Zásady svým usnesením.

Zpravodajství - příloha



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

7BŘEZEN 2012

Čp.  Adresa Katastr Počet bytů
 12 Sokolovská 43 Karlín 46
 22 Karlínské náměstí 14 Karlín 12
 51 Karlínské náměstí 15  
 29 Pobřežní 48 Karlín 36
  Sokolovská 75  
 34 Sokolovská 5 Karlín 10
 46 Sokolovská 51 Karlín 19
 56 Křižíkova 75 Karlín 26
 86 Sokolovská 97 Karlín 38
 92 Sokolovská 74 Karlín 20
 97 Pobřežní 40 Karlín 33
  Sokolovská 65  
 101 Sokolovská 99 Karlín 47
  Sokolovská 101b  
 115 Thámova 22 Karlín 18
 116 Thámova 30 Karlín 16
 121 Pernerova 33 Karlín 18
 122 Pobřežní 70 Karlín 38
 124 Pernerova 34 Karlín 18
 140 Prvního pluku 4 Karlín 15
 145 Sokolovská 66 Karlín 18
 146 Sokolovská 70 Karlín 28
 154 Vítkova 24 Karlín 18
 171 Kollárova 16 Karlín 15
 182 Sokolovská 72 Karlín 31
 188 Vítkova 22 Karlín 17
 189 Vítkova 17 Karlín 14
 191 Thámova 21 Karlín 32
 197 Vítkova 11 Karlín 49
 235 Karlínské náměstí 13 Karlín 25
 240 Sokolovská 33 Karlín 12
 252 Peckova 3 Karlín 15
 255 Křižíkova 7 Karlín 11
 277 Peckova 7 Karlín 17
 286 Vítkova 5 Karlín 11
 294 Pernerova 13 Karlín 16
 317 Pernerova 5 Karlín 14
 327 Sokolovská 29 Karlín 10
 337 Šaldova 15 Karlín 12
 350 Vítkova 34 Karlín 21
 333 Vítkova 36 Karlín 20
 358 U Nádražní lávky 5 Karlín 16
 369 Pobřežní 28 Karlín 20
 372 Za Poříčskou bránou 14 Karlín 14
 378 Pernerova 31 Karlín 20
 380 Pobřežní 2 Karlín 13
 381 Sokolovská 68 Karlín 48
 397 Pernerova 28 Karlín 10
 403 Pernerova 36 Karlín 10
 427 Pernerova 8 Karlín 15
 444 Sokolovská 118 Karlín 14
 454 Sokolovská 126 Karlín 10
 459 Křižíkova 72 Karlín 17
 470 Urxova 1 Karlín 13
 473 Březinova 29 Karlín 10

Čp.  Adresa Katastr Počet bytů
 524 Březinova 31 Karlín 17
 480 Urxova 7 Karlín 12
 491 Březinova 15 Karlín 16
 493 Šaldova 10 Karlín 12
 510 Březinova 6 Karlín 10
 513 Březinova 2 Karlín 25
 521 Hybešova 6 Karlín 15
 534 Březinova 23 Karlín 16
 539 Prvního pluku 18 Karlín 16
 540 Jirsíkova 4 Karlín 19
 553 Křižíkova 85 Karlín 14
 554 Na Střelnici 1 Karlín 18
 555 Na Střelnici 3 Karlín 17
 556 Křižíkova 48a Karlín 17
 557 Křižíkova 48a Karlín 17
 346 Křižíkova 48a Karlín 17
 348 Křižíkova 48a Karlín 16
 558 Pernerova 44 Karlín 18
 559 Pernerova 44a Karlín 18
 1 338 Andrštova 6 Libeň 20
 1 114 Na Rokytce 10 Libeň 12
 1 113 Na Rokytce 12 Libeň 18
 1 112 Na Rokytce 14 Libeň 15
 1 111 Na Rokytce 16 Libeň 17
 1 106 Na Rokytce 18 Libeň 12
 1 033 Na Rokytce 38 Libeň 18
 1 056 Nám. Dr. Václava Holého 15 Libeň 24
 1 059 Nám. Dr. Václava Holého 17 Libeň 19
 1 104 Pivovarnická 4 Libeň 31
 1 942 Pivovarnická 8 Libeň 36
 1 943 U Libeňského pivovaru 20  
 1 035 U Libeňského pivovaru 30 Libeň 24
 1 139 U Libeňského pivovaru 15 Libeň 18
 1 140 U Libeňského pivovaru 17 Libeň 18
 286 Zenklova 26 Libeň 18
 1 419 Zenklova 80 Libeň 11
 1 637 Rajmonova 2 Kobylisy 64
 1 638 Burešova 10 Kobylisy 19
 767 Čimická 92 Bohnice 71
 768 Čimická 94 Bohnice 71
 769 Čimická 96 Bohnice 70
Celkem   1962

Seznam vybraných bytových domů
navržených k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným 

stávajícími oprávněnými nájemci bytů dle Zásad postupu prodeje bytových domů
ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 8
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Rozsáhlá rekonstrukce 
Krakova má začít na jaře

V obchodním centru Krakov na bohnickém 

sídlišti by měla letos na jaře odstartovat jeho 

kompletní rekonstrukce. Potvrdila to společnost 

LMF 1, která je vlastníkem objektu a záro-

veň investorem projektu. Její původní záměr 

zahájit stavbu na konci roku 2010 se tak zpoz-

dí, fi rma ale chce dodržet dříve ohlášený ter-

mín dokončení – podzim příštího roku. Nákup-

ní areál Krakov pochází ze sedmdesátých let 

minulého století.

„Investor by již měl mít veškerá povolení,” 

informoval vedoucí odboru výstavby Úřadu 

Městské části Praha 8 Josef Gorčík.

Nové centrum by mělo nabídnout dvě pod-

zemní a tři nadzemní podlaží, supermarket, 

obchody, kavárny či restaurace s celkovou 

užitnou plochou skoro 27 tisíc metrů čtvereč-

ních. Počítá i s parkovacími místy pro přibližně 

tři stovky automobilů. „Jedná se o čistě sou-

kromý projekt. Radnice Prahy 8 si ale vymínila, 

že parkovací místa budou veřejná, aby byl za-

chován jejich počet pro okolo žijící občany. In-

vestor také opraví spojovací lávku přes Lodž-

skou ulici a převezme nad ní správu,” řekl 

starosta Prahy 8 Jiří Janků. Celý objekt bude 

bezbariérový.

Rekonstrukce se nedotkne západní části 

areálu, ve které nyní sídlí například pošta. 

Podrobnější informace o projektu přineseme 

v dubnové Osmičce. -jf-

Současná podoba nákupního centra Krakov působí dosti nevábně

Foto: verpa

Pokud chcete komunikovat se čle-

ny vedení radnice za ODS, můžete je vy-

hledat na Facebooku a zeptat se na vše, 

co vás zajímá.    Nebo využijte e-mailů: 

jiri.janku@praha8.cz (bezpečnost, životní 

prostředí, informatika), vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní pro-

blematika) ondrej.gros@praha8.cz (majetek)

a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

Zastupitelé KSČM v Praze 8 mají pro ob-

čany tuto nabídku: Vytipujte největší problé-

my naší městské části, pokusíme se je spolu 

s vámi řešit. Volejte 284 825 820, 283 840 612 

nebo 723 914 602 - poradna pro bezradné. 

E-mail: info@nakorabe.cz. Od pondělka 

do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.

ČSSD zve občany do svého sídla v Zen-

klově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvole-

nými v Praze 8. To se uskuteční 20. března

a 17. dubna od 17 hodin. Telefon: 721 029 892, 

e-mail: ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 

diskuzi o budoucnosti naší městské části. Vo-

lejte, prosím, zastupitele Petra Vilguse (tel.: 

602 807 082, e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz, 

skype kontakt „vilgus”, twitter: @pvilgus). 

Sledujte naše zastupitele a zelené z Prahy 8 

na Facebooku, následujte nás na Twitteru.

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se 

zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte 

se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem 

naší městské části. Kontaktovat nás můžete 

na telefonu 222 805 138 (Michal Švarc) nebo 

e-mailu: Michal.Svarc@praha8.cz.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 po-

řádá 28. března od 18 hodin setkání svých 

zastupitelů a dalších představitelů s občany 

na téma privatizace bytů a o dalších otázkách 

života v Praze 8. Uskuteční se v přízemí sídla 

Úřadu MČ Praha 8 (bílého domu), ulice U Me-

teoru 6. Za Volbu pro Prahu 8 srdečně zve Vác-

lav Musílek.

Setkání s politiky

Zpravodajství

Opozice kontroluje činnost Centra Palmovka 
Dozorčí rada akciové společnosti Centrum Palmovka, která má na starosti výstavbu admini-

strativně-obchodního komplexu, má dva nové členy z řad opozice. Rada Městské části Praha 8 

zvolila do této funkce dva představitele za ČSSD jako nejsilnější opoziční strany v zastupitelstvu. 

„Shodli jsme se na tom, že představitelé opozice by měli mít možnost činnost společnosti 

Centrum Palmovka sledovat. I tímto krokem můžeme například předejít určitým dezinformacím, 

které se někdy v souvislosti s chystanou výstavbou centra Nová Palmovka objevují,” prohlásil 

starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Komplex, jehož součástí by měla být i nová radnice, má vyrůst v zanedbaném území v blíz-

kosti stanice metra, a to do konce roku 2014. Jeho podobu navrhl známý architekt Josef Pleskot. 

Investice bude osmé městské části přinášet v dalších letech výnosy v řádu desítek milionů ko-

run, obrovské budou i úspory nákladů na chod radnice. Její části jsou dnes rozesety po celém 

obvodu, budovy velmi často nevyhovují technicky a ekologicky.  -vk-
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Doprava

Oprava Zenklovy výrazně omezí dopravu
Z důvodů rekonstrukce trati bude od 31. břez-

na do 2. června vyloučen provoz tramvají v Zen-

klově ulici mezi Stírkou a Bulovkou. Výrazná ome-

zení se týkají i automobilové dopravy. Stávající 

konstrukci trati z velkoplošných panelů investor 

nahradí klasickou konstrukcí na pražcích s ote-

vřeným kolejovým svrškem. V horní části trati 

bude použita betonová deska s živičným krytem. 

Po dokončení prací dojde ke snížení hlučnosti 

z tramvajové dopravy, zvýší se pohodlí pro ces-

tující a z trati budou odstraněny omezené rych-

losti. Zastávka Okrouhlická bude bezbariérová 

a na všech (Bulovka, Vychovatelna a Okrouhlic-

ká) dojde ke zvýšení nástupní hrany, většinou 

na dvacet centimetrů.

Ve dvou prodloužených květnových víkendech 

budou probíhat menší opravy také v blízkosti za-

stávky Stejskalova v dolní části Zenklovy. O plá-

novaných opatřeních budeme podrobněji infor-

movat před zahájením této etapy.

Dolní část tramvajové trati v Zenklově ulici 

v blízkosti Elsnicova náměstí získala novou podo-

bu před rokem.  -jf-

Jak se výluka dotkne MHD
 vyloučení provozu tramvají v úseku 

Bulovka – Ke Stírce

 náhradní autobusová doprava X24 

Kobylisy  Vosmíkových – Kobylisy 

(polookružní), nástupní v tramvajové 

zastávce Kobylisy

 zastávka Okrouhlická obousměr-

ně zřízena v ulici Ke Stírce, ve směru 

do centra i v blízkosti tramvajové za-

stávky

 zastávka Vychovatelna z centra zru-

šena

 ostatní nácestné zastávky v blízkosti 

zastávek pravidelné tramvajové dopra-

vy

 přestup mezi náhradní autobusovou 

dopravou a tramvajemi z/na Palmovku 

v zastávce Vosmíkových

 pro noční provoz je NAD (X55) pro-

dloužena až do zastávky Vozovna Ko-

bylisy

Změny v automobilové dopravě
Horní část Zenklovy, tedy v úseku mezi ulicemi Na Stírce a Klapkova, bude zcela uzavřena, 

včetně příčných přejezdů. V souběžné ulici Ke Stírce bude umožněna jízda jen dopravní obsluze 

a bude zde platit v téměř celé délce zákaz zastavení. Vyznačená objízdná trasa povede

od Kobylis do centra: Kobyliské náměstí -> Střelničná -> Davídkova, od Ďáblic do centra: 

vlevo Střelničná -> Liberecká, ve směru z centra: Bulovka -> Liberecká -> Střelničná.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá tvorba kolon na objízdných trasách, doporučujeme 

v maximální možné míře využití MHD. Pro jízdu autem především od Čimic a Dolních Chaber 

doporučujeme se zcela vyhnout Kobyliskému náměstí a Střelničné ulici a místo toho využít 

severnější komunikace - Žernoseckou a Spořickou ulici - pro napojení na přivaděč dálnice D8 

s pokračováním dále po Liberecké.

Foto: verpa
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Letošní rok bude pro dopravu rušný
V osmém městském obvodu se letos uskuteční řada projektů, které mají přispět ke zlepšení dopravní situace. 
Například se připravuje oprava tramvajové trati v Zenklově ulici od Bulovky po Stírku, rekonstrukce vybraných 
ulic a chodníků. „Bohužel si tyto úpravy vyžádají jistá dopravní omezení, proto bych chtěl řidiče a chodce po-
žádat o jistou trpělivost. O důležitých uzavírkách bude odbor dopravy včas informovat,” řekl radní pro dopravu 
Matěj Fichtner.

V oblasti dopravy má radnice 

dvě základní priority – chodníky 

a bezpečnost. Co se týče chodní-

ků, je pro letošek připraveno dal-

ší kolo takzvaného chodníkového 

programu, tedy výměny povrchu 

vybraných chodníků ve spolupráci 

s Technickou správou komunikací 

(TSK). Počítá se zejména s ulicemi 

Kubišova a Kundratka a částí ulic 

Líbeznická a U Pekařky. Zmíněnou 

opravu tramvajové trati v Zen-

klově ulici má doprovodit obnova 

chodníků po obou stranách. Větši-

na z nich bude provedena v dlaž-

bě, takže případné budoucí výko-

py pro inženýrské sítě nezanechají 

na povrchu chodníku nevzhlednou 

spáru, jako tomu bývá u asfalto-

vých povrchů. 

Radnice má také vytipováno ně-

kolik problematických přechodů, 

u kterých by mělo být umístěno 

doplňkové přisvětlení, popřípadě 

i další bezpečnostní úpravy. Plánuje 

se zavedení nového dopravního re-

žimu kolem MŠ Na Kotlasce, kterým 

dojde ke zjednosměrnění příjezdu 

k přechodu pro chodce, zvažují se 

i stavební úpravy tohoto přechodu. 

Prověřuje se také možnost krátko-

dobého umístění fi gurín dopravních 

policistů na exponované komunika-

ce, což by mohlo přispět k větší os-

tražitosti řidičů. Příspěvkem k bez-

pečnosti dětí bude i v současnosti 

projednávané vybudování veřejné-

ho osvětlení v parku Nad Okrouhlí-

kem, kudy chodí školáci.

V minulém roce MČ Praha 8 

zadala analýzu, jejíž součástí má 

být i projekt zón placeného stání. 

Nyní probíhá pasport parkovacích 

míst do mapy, která dále umožní 

provedení dopravního výzkumu, 

tedy konkrétního měření vytí-

ženosti parkovacích míst. Data 

poslouží jako základ pro projekt 

zón, který bude v rámci měst-

ské části dále projednáván. Celý 

mechanismus zavádění zón je 

v současnosti nastaven tak, že 

po projednání dodá městská část 

magistrátu žádost o zřízení zón, 

včetně navrhovaného projek-

tu. Hlavní město poté zóny zří-

dí a provozuje, přičemž výtěžek 

z jejich provozu se dělí mezi pří-

jmy městské části a magistrátu 

rovným dílem.

Co se týká rozvojových projek-

tů, radnice by chtěla ve spolupráci 

se společností ROPID a TSK zavést 

midibusovou linku číslo 295 až 

k domovu pro seniory v Ďáblicích. 

Vedle toho by se mělo začít disku-

tovat o zřízení železniční zastávky 

Rokytka severně od křižovatky Pri-

mátorská-Zenklova. Oba projekty 

by přinesly občanům významné 

zlepšení dopravní dostupnosti úze-

mí.  -red-

Foto: verpa

V blízkosti školky Na Kotlasce se plánují úpravy dopravního režimu 
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Na dopravním hřišti budou 
při výuce asistovat strážníci

Výuka na největším dopravním 

hřišti v metropoli v areálu Základ-

ní školy Glowackého v Troji v Praze 

8 by měla probíhat pod dohledem 

strážníků. Hlavní město jako zřizo-

vatel městské policie tak vyhovělo 

žádosti radnice osmého obvodu. 

„Vážím si přístupu pana primátora 

Svobody v této věci, která nepo-

chybně přispěje ke zvýšení bez-

pečnosti dětí v dopravě. Investice 

do této oblasti považuji za nesmírně 

důležité,” řekl radní MČ Praha 8 pro 

oblast školství Martin Roubíček.

Podle něj po zkušebním provozu 

v květnu a červnu začne plný pro-

voz hřiště za asistence strážníků 

v září letošního roku. „V první fázi, 

tedy v loňském roce, došlo k reali-

zaci samotného projektu, nyní na-

stal čas na zlepšení kvality a úrov-

ně výuky dopravní výchovy,” sdělil 

Roubíček.

Dopravní hřiště, které je otevře-

né od podzimu loňského roku, je ur-

čeno především pro výuku žáků zá-

kladních škol, ale svým vybavením 

a moderním zázemím je připraveno 

poskytnout poučení i zábavu široké 

veřejnosti. Areál je vhodný i pro 

milovníky in-line bruslení, nabízí 

velkorysé zázemí včetně možnosti 

občerstvení, půjčovny bruslí a kol, 

šatny, toalety, školící místnosti a te-

rasy. Vše je zpřístupněno i dětem či 

dospělým na vozíčku.  -vk-

Škola zřídí multimediální učebnu
Základní škola Glowackého chystá rekonstrukci nevyužité učebny 

na multimediální učebnu dopravní výchovy. Drobné stavební úpravy 

jako výměnu světel, instalaci žaluzií či vymalování prostor uskuteční 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 

8 jako správce objektu. Rovněž bude z prostředků radnice Prahy 8 

uhrazeno vybavení této multimediální třídy tak, aby mohla od letošní-

ho podzimu sloužit všem dětem k teoretické výuce dopravní výchovy. 

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Noční provoz
metra skončil

S ohledem na rozpočtové 

možnosti hlavního města Prahy 

v roce 2012, vyhodnocení pře-

pravních průzkumů a s cílem 

zefektivnit provoz linek Pražské 

integrované dopravy byl zrušen 

prodloužený denní provoz linek 

metra a návazné povrchové do-

pravy o nocích z pátku na sobo-

tu a ze soboty na neděli. Vyu-

žití nabízené přepravní kapacity 

denní dopravy v tomto období 

nedosahovalo v průměru ani de-

set procent.

Podle přepravních průzkumů 

prováděných na podzim 2011 

(v období obecně zvýšené po-

ptávky po dopravě) se počet 

přepravených cestujících v rám-

ci prodlouženého provozu metra 

a návazné dopravy pohyboval 

v rozmezí osm až deset tisíc ces-

tujících za noc, přičemž nabídka 

činí zhruba 110 tisíc míst.   -red-

Foto: verpa
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Výstava představuje
památné stromy města

Nejvýraznější zelení ve městech jsou nepo-

chybně stromy. Zvláště ty nejstarší nás upoutají 

svým starobylým vzhledem a vzrůstem. Často 

jsou to opravdu hrdinové, kteří statečně přežívají 

a zároveň propojují celé generace obyvatel.

Mimořádně významné dřeviny mohou být vy-

hlášeny za památné stromy, a tím je jim zajiště-

na zvláštní ochrana a odborná péče. V současné 

době jsou v Praze téměř dvě stovky památných 

stromů, a ty nejstarší pamatují dokonce vládu 

Jiřího z Poděbrad. Chráněné velikány Prahy 8 za-

stupují čtyři duby letní.

Nejmohutnější a zároveň nejstarší dub letní 

stojí u hájovny v Čimickém háji. Velikán má ob-

vod prastarého kmene téměř pět metrů, koruna 

však již tolik bohatá není a zub času zde udělal 

své. Blízkost hájovny a poloha při křižovatce cest 

strom ochránila a umožnila mu dorůst do těchto 

úctyhodných rozměrů. Dub není významný jen 

svým vzrůstem a věkem, ale i ze zoologického 

hlediska. V jeho dutině přebývá puštík obecný 

a svá hnízda tu mají i včely. Je též útočištěm xy-

lofágního hmyzu vázaného na dutiny. U stromu 

byla umístěna informační tabule ukazující mimo 

jiné dobovou fotografi i z roku 1926. Půjdete-li ve-

likána navštívit, určitě se podívejte, jak vypadal 

dříve. Jeho mladší bratříček je od něj pár kroků 

za hájovnou. Nápadně vyniká nad okolní porost, 

a proto není možné ho přehlédnout. Dlouhý a sil-

ný rovný kmen je ukončen korunou vějířovitého 

tvaru. Je ve velice dobré kondici a bude střežit 

celý Čimický háj ještě hodně dlouho. 

Další dub najdeme na okraji sídliště Ďáblice, 

v parkové úpravě na dohled od tramvajové za-

stávky Kyselova. Takřka souměrně válcovitý 

kmen s nápadnými kořenovými náběhy a větve-

mi, které náhle směřují ostře vzhůru až do výš-

ky 27 metrů, umocňuje mystiku tohoto stromu. 

Vrátíme-li se o necelých 200 let zpátky, kdy dub 

byl ještě malým semenáčkem, rostl tehdy v po-

lích daleko za Prahou. Jen prašná cesta v jeho 

blízkosti spojovala polnosti s tehdejšími usedlost-

mi. Náš velikán přežil i výstavbu blízkého sídliš-

tě, která proběhla v roce 1968 a nyní je králem 

celého parku.

Nejnověji vyhlášený památný strom Prahy 8 

roste v Libni, pod vrchem nazývaným Labuťka. 

Zvláštní ochranu dostal na konci roku 2010 roz-

hodnutím pražského magistrátu. Jeho kmen má 

obvod tři metry a při pohledu na borku můžeme 

v jejích rýhách vidět zelené řasy, což působí veli-

ce zajímavě. Dříve byly v jeho okolí zakládány vi-

nice, které začaly vznikat ve větší míře po naříze-

ní Karla IV. z roku 1358 o zakládání vinic v okruhu 

tří mil kolem Prahy. Dub pamatuje již jen úpadek 

vinic, ovšem úspěšně přežil celou proměnu Libně, 

kdysi jen vsi za Prahou, která je nyní v centrální 

části Prahy. Nedaleko stromu jsou nyní frekven-

tované silniční a železniční tahy, a kdyby mohl 

mluvit, jistě by o proměně svého okolí vypravoval 

hodně dlouho. 

Památné stromy Prahy 8, ale i další velikáni 

z celé metropole jsou prezentovány na velkolepé 

výstavě, která probíhá od 3. do 25. března 2012 

v Botanické zahradě v Troji. Připraveny jsou de-

sítky fotografi í chráněných dřevin v různých roč-

ních obdobích. Velká nástěnná mapa vám ukáže, 

kde zelení velikáni rostou a vy si můžete najít 

ten nejbližší svému bydlišti. Čeká na vás i sou-

těž, v níž budete moci každý den vyhrát zbrusu 

novou knihu Památné stromy Prahy. Mnoho tipů 

za poznáváním a řadu dalších informací naleznete 

již nyní na webu www.prazskestromy.cz, který se 

památným stromům v Praze podrobně věnuje. 

Výstava je otevřena denně od 9 do 17 h. 
Vstup je volný. Aleš Rudl, autor výstavy 

i webových stránek

U dubu v Čimickém háji je informační tabule 
s dobovými snímky

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení 

na funkci ředitele

Základní školy, Praha 8, 
Burešova 14

Požadavky podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů:
• odborná kvalifi kace včetně příslušné praxe 

• způsobilost k právním úkonům 

• bezúhonnost 

• zdravotní způsobilost 

• znalost českého jazyka

• znalost školských předpisů a školské 

 problematiky

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů 

 o dosaženém vzdělání 

• doklad o průběhu zaměstnání a délce 

 praxe podle § 5 odst. 1 zákona 

 č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

 pracovnících a o změně některých 

 zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 potvrzený posledním zaměstnavatelem 

• strukturovaný životopis 

• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové 

 organizace Základní školy, Praha 8, 

 Burešova 14 (v rozsahu maximálně 

 5 stran strojopisu) 

• výpis z evidence Rejstříku trestů 

 (ne starší 3 měsíců) 

• čestné prohlášení ve smyslu ust. 

 § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 

 kterým se stanoví některé další 

 předpoklady pro výkon některých funkcí 

 ve státních orgánech a organizacích

 České a Slovenské Federativní Republiky, 

 České republiky a Slovenské republiky, 

 ve znění pozdějších předpisů

• lékařské potvrzení o zdravotní 

 způsobilosti (ne starší 2 měsíců)

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze 

vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů 

se všemi úplnými požadovanými přílohami, 

došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad 
MČ Praha 8, odbor školství, Těšínská 
4/600, 181 00 Praha 8 nebo doručené 

osobně nejpozději do uzávěrky ve středu 
4. 4. 2012 v 18.00 hodin. Obálku označte 

slovy: „Konkurz ZŠ Burešova”.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 

č. Usn RMC 0122/2012 ze dne 15. 02. 2012

Foto: Aleš Rudl
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Společnost IPODEC-ČISTÉ MĚS-

TO uvedla do provozu šestici nových 

vozů na svoz komunálního odpadu, 

jejichž provoz splňuje nejpřísněj-

ší ekologické normy. Firma se tak 

ve spolupráci se svým minoritním 

vlastníkem – Městskou částí Praha 

8 - snaží přispět ke zlepšení kvality 

ovzduší v osmém obvodu.

„Ve srovnání s ostatními městský-

mi částmi je tak Praha 8 v popředí 

pomyslného pelotonu, všechna vo-

zidla byla zakoupena v posledních 

dvou letech a souhrnně představují 

investici za téměř 40 milionů ko-

run,” sdělil ředitel IPODECU Karel 

Vančura. V terénu tak v současnos-

ti jezdí dvanáct moderních vozů, 

z nich dva na stlačený zemní plyn. 

Tři čtvrtiny z nich splňují emisní 

normy buď EURO 4 nebo EURO 5. 

„Například do normy EURO 5 se 

vejdou jen nejnovější osobní vozy,” 

vysvětlil Vančura.  

Obyvatelé Prahy 8 vyprodukovali 

jen za loňský rok zhruba 15 tisíc tun 

směsného komunálního odpadu, 

který uložili do více než sedmi tisíc 

popelnic. Dalších přes tři tisíce tun 

skončilo ve více než 1200 nádobách 

na tříděný sběr odpadu umístěných 

na přibližně 280 stanovištích. „Dal-

ších přes tři tisíce tun za loňský rok 

představuje objemný odpad z kon-

tejnerů na území Prahy 8, jejich ob-

sluha je z významné části hrazena 

z rozpočtu radnice a je součástí pro-

jektu Čistá osmička,” řekl starosta 

Prahy 8 Jiří Janků.

Takové množství odpadu umís-

těného v nádobách je potřeba 

s minimálním zatížením životního 

prostředí předat k materiálovému 

či termickému využití, případně 

k odstranění. „Sběrné vozy musí 

často zastavovat, jezdí od nádoby 

k nádobě nízkou rychlostí, což nám 

ostatním řidičům někdy vadí. Jejich 

provoz je přirozeným zdrojem emisí 

CO2, kterých máme na území měst-

ské části více, než bychom si přáli,” 

konstatoval starosta.

Tříosá vozidla jsou dlouhá přes 

osm metrů, s nástavbou o objemu 

20 metrů kubických váží prázdný 

vůz 15 tun. Nejmenší dvouosý „dro-

beček”, určený mimo jiné do úz-

kých karlínských průjezdů, je téměř 

o dva metry kratší a prázdný neváží 

ani sedm tun. I tento vůz ale pojme 

přes čtyři tuny odpadu. 

Podle Vančury veřejnost bude 

mít možnost se s novou technikou 

seznámit na tradičních oslavách 

Dne Země, které každý rok koncem 

dubna pořádá radnice Prahy 8.  -vk-

Nové popelářské vozy jsou ekologické

Ředitel IPODECU Karel Vančura (vlevo) nové vozy představil i starostovi 
Prahy 8 Jiřímu Janků

Sídliště Invalidovna čeká výsadba stromů 
Městská část Praha 8 se pustila 

do rozsáhlé úpravy zeleně a parku 

v blízkosti stanice metra Invali-

dovna a přilehlého sídliště. Prvním 

krokem bylo postupné pokácení 

množství dožívajících a potenciál-

ně nebezpečných topolů, pro které 

místní prostředí nebylo optimál-

ní a jejichž stárnoucí a křehnoucí 

dřevo mohlo způsobit spad velkých 

větví. V silném větru by eventuálně 

dokonce hrozilo vyvrácení celého 

stromu.

„Na jaro a podzim je plánovaná 

výsadba nových, vhodnějších stro-

mů, a zároveň s ní proběhne také 

potřebná rekonstrukce chodníků 

v parčíku za budovou EXPO, ty 

díky prasklinám a deformacím tak-

řka znemožňují bezpečnou chůzi,” 

uvedl starosta Prahy 8 Jiří Janků. 

Odbor životní prostředí chce letos  

v lokalitě vysázet přes dvě desítky 

stromů, například platanů, dubů 

javorů či lip.

Přesná podoba výsadby zeleně 

je součástí dialogu radnice se zá-

stupci obyvatel, díky kterému bude 

také možnost pokrýt část fi nanco-

vání z grantu Nadace Partnerství – 

Místo pod stromy 2012 – 2013.

„Byla zde již opravdu silná po-

třeba situaci u metra Invalidovna 

a sousedícím sídlišti řešit. Nejen že 

se topoly do místní zástavby neho-

dily, ale navíc byly i ohrožením pro 

místní. Věřím, že obyvatelé sídliš-

tě probíhající změny ocení, vždyť 

s nimi také radnice na budoucí 

podobě výsadby spolupracuje,” 

upřesnil Janků.

Jeho slova také potvrzuje na-

příklad i jeden z místních obyva-

tel, pracující student VŠE Richard 

Ross, který bydlí přímo v bytovém 

domě naproti parčíku. „Z probí-

hajících změn mám radost a nové 

stromy Invalidovně určitě přida-

jí i na vzhledu. Hlavně jsem rád 

za naplánovanou opravu chodníků 

v parku, protože ty jsou v opravdu 

špatném stavu.” 

Topoly vlašské a kanadské, které 

byly v posledních měsících postup-

ně káceny, byly podle závěrů den-

drologického posudku ve špatném 

zdravotním stavu. Navíc na výsad-

bu nových stromů, díky spolupráci 

Městské části Praha 8 a zástupců 

obyvatel sídliště Invalidovna na fi -

nální podobě zeleně, bude nejspí-

še možné získat grant, k němuž 

se v současné době dopracovávají 

podklady. Grant Nadace Partnerství 

– Místo pod stromy 2012 – 2013 

je projektem Ministerstva životního 

prostředí a Státního fondu životní-

ho prostředí České Republiky, jehož 

cílem je „podpora vzniku kvalitních 

veřejných prostranství se zelení 

za aktivní účasti místních občanů, 

budoucích uživatelů”. -rw-Místo starých nemocných topolů se na Invalidovně objeví nové stromy

Foto: verpa

Foto: verpa



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

16 BŘEZEN 2012

Životní prostředí

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad BŘEZEN - ČERVEN 2012

Jirsíkova – Malého
10. 4., 29. 5. 
 
Kollárova (mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
13. 3., 17. 4., 5. 6. 

Pobřežní – U Nádražní lávky
20. 3., 24. 4., 12. 6.

Pernerova – Šaldova
27. 3., 15. 5., 19. 6.

Pobřežní – Thámova
3. 4., 22. 5., 26. 6.

Petra Slezáka – Urxova
10. 4., 29. 5.
 
Pernerova – Sovova
13. 3., 17. 4., 5. 6.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
20. 3., 24. 4., 12. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
27. 3., 15. 5., 19. 6.

Nekvasilova ( parkoviště za TJ)
3. 4., 22. 5., 26. 6.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
10. 4., 29. 5.
 
Na Vartě
13. 3., 17. 4., 5. 6.

Kašparovo náměstí 
20. 3., 24. 4., 12. 6. 

Pod Labuťkou – Prosecká
27. 3., 15. 5., 19. 6.

Kandertova - Lindnerova
3. 4., 22. 5., 26. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
10. 4., 29. 5.
  
Na Truhlářce (parkoviště)
13. 3., 17. 4., 5. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
20. 3., 24. 4., 12. 6.

Ke Stírce - Na Stírce 
27. 3., 15. 5., 19. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
3. 4., 22. 5., 26. 6. 

U Slovanky – Dolejškova
28. 3., 2. 5., 6. 6.

Štěpničná (parkoviště)
4. 4., 9. 5., 13. 6. 

Davídkova – Taussigova 
(parkoviště)
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6. 

Třebenická - Sebuzínská 
(parkoviště)
18. 4., 23. 5., 27. 6. 

Roudnická (za Bešťákovou)
21. 3., 25. 4., 30. 5.

Modřínová – Javorová
28. 3., 2. 5., 6. 6. 
 
Kubíkova – (u DD)
4. 4., 9. 5., 13. 6. 

Havránkova – Šimůnkova
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.  

Šimůnkova 
(slepý konec)
14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6.

Janečkova
21. 3., 25. 4., 30. 5.

Hlaváčova 
(parkoviště)
28. 3., 2. 5., 6. 6. 
 
Burešova
4. 4., 9. 5., 13. 6. 

Kurkova (parkoviště)
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6. 

Pakoměřická – Březiněveská
21. 3., 25. 4., 30. 5.

Na Pecích – Chaberská
28. 3., 2. 5., 6. 6. 
  
Služská – Přemyšlenská
4. 4., 9. 5., 13. 6. 

V Mezihoří (u plynojemu) 
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6. 

Na Pěšinách - Pod Statky
14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6.

Uzavřená
21. 3., 25. 4., 30. 5.

Trojská - Nad Trojou
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
  
Na Dlážděnce - U Sloupu (par-
koviště)
22. 3., 26. 4., 31. 5.

Písečná – Na Šutce 
29. 3., 3. 5., 7. 6.

Na Přesypu - Pod Přesypem
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Třeboradická - Košťálkova
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Havlínova – Pohnertova
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
 
Libišská (parkoviště) 
22. 3., 26. 4., 31. 5.

Podhajská pole 
(parkoviště)
29. 3., 3. 5., 7. 6.
  
Gdaňská - Toruňská
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Hnězdenská - Olštýnská 
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Mazurská 
(u trafostanice)
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
  
Řešovská - Zelenohorská
22. 3., 26. 4., 31. 5. 

Zhořelecká – Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
29. 3., 3. 5., 7. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Dolákova – Hackerova - Kusého
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6. 

K Mlýnu – Chorušická
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
 
Mlazická  
22. 3., 26. 4., 31. 5.  

Fořtova – Do Údolí
29. 3., 3. 5., 7. 6.

Korycanská – K Ládví
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Pod Vodárenskou věží 
(východní konec)
10. 3., 29. 5. 

Stejskalova - U Rokytky
13. 3., 17. 3., 5. 6. 

Pekařova - Jestřebická
20. 3., 24. 3., 12. 6.

Valčíkova - Na Truhlářce
27. 3., 15. 5., 19. 6. 

K Haltýři – Velká skála
3. 4., 22. 5., 26. 6. 

Frýdlantská 
(parkoviště u ul. Žernosecká)
28. 3., 2. 5., 6. 6.
 
Batličkova
4. 4., 9. 5., 13. 6. 

V Zahradách - Na Sypkém
7. 3., 11. 4., 16. 5., 20. 6. 

Braunerova – Konšelská
14. 3., 18. 4., 23. 5., 27. 6.

V Zámcích (u domu 51/64)
21. 3., 25. 4., 30. 5. 

Nad Rokoskou – Na Úbočí
14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6.

Nad Popelářkou
21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6. 

Křivenická – Čimická 
28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6.

Ratibořská – Radomská 
(parkoviště)
7. 3., 4. 4., 2. 5., 30. 5., 27. 6.

Pod Vodárenskou věží 
- Nad Mazankou
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
 
Drahorádova
22. 3., 26. 4., 31. 5.

Lindavská
29. 3., 3. 5., 7. 6.

U Pekařky 
5. 4., 10. 5., 14. 6.  

Chaberská – Líbeznická
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

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

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána 
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, jenž je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky 
v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 
najdete také na www.praha8.cz.
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Hlavním úkolem autorů je navázat na zámě-
ry dosud platného generelu 2002 a rozvíjet je 
v souladu s novými podněty, které se v průběhu 
jeho naplňování objevily. V první řadě je tře-
ba zajistit další rozvoj botanické zahrady jako 
významné kulturní a vzdělávací instituce hl. m. 
Prahy. Konkrétně to znamená vytvořit co nej-
atraktivnější rámec pro prezentaci kvalitních 
sbírek rostlin, z nichž mnohé patří k nejrozsáh-
lejším a nejhodnotnějším v Evropě. Ruku v ruce 
s tím je nezbytné dále rozvíjet vybavení pro ná-
vštěvníky a vytvořit vstřícné prostředí pro nej-
širší veřejnost včetně maminek s malými dětmi 
a hendikepovaných občanů.

„Současně si však uvědomujeme, že právě 
botanická zahrada je institucí, která je nejtěs-
nějším způsobem provázána se svým okolím, 
s prostředím lokality, ve které se nachází. Vní-
máme také požadavky místních občanů, kteří 
mohou pociťovat rozvoj úspěšně se rozvíjející 
botanické zahrady jako omezení teritoria, kte-
ré byli po léta zvyklí využívat bez omezení pro 
svoje aktivity,” říká Věra Bidlová, zástupkyně 
ředitele botanické zahrady. 

Architekt Danda, krajinář, urbanista a vedou-
cí celého týmu, který aktualizaci generelu při-
pravoval, k tomu říká: „Hlavní smysl naší práce 
vidíme ve vyvážení všech složek urbanistického 
řešení, které podpoří další pozitivní rozvoj bo-
tanické zahrady, při maximálním respektování 
přírodních a krajinářských kvalit vymezeného 
území Troje. Pokud má generel jako rozvojo-
vý plán botanické zahrady splnit svoje poslání, 
je nezbytné, aby všichni zainteresovaní hledali 
přijatelný kompromis. Jsem přesvědčen, že se 
nám ho podařilo dosáhnout posílením průchod-
nosti území několika trasami v severojižním 
směru a v navržení několika příčných průchodů 
oplocenou částí zahrady přístupných místním 
občanům přes samoobslužné vstupy. Poža-
davky směřující k rozdělení botanické zahrady 
na několik samostatných částí však nelze ak-
ceptovat, protože by byla ohrožena sama její 
existence.”

Úvaha o zřízení kontrolovaných průchodů 
pro místní občany se začala naplňovat již v září 
loňského roku. Tehdy byly veřejnosti zpřístup-
něny první dva samoobslužné vstupy – jeden 
od strany bohnického sídliště a druhý od ulice 
Pod Havránkou. Toto byly jen první vlaštovky. 
Celkem má být samoobslužných vstupů pět 
-  v místě, kde je venkovní expozice nejužší, 
jsou navrženy další dva a poslední, pátý, by měl 
zlepšit přístup do lesních expozic, a bude vybu-
dován při rekonstrukci historické úvozové ces-
ty, která je spojnicí mezi Trojou a Bohnicemi. 

Už první zkušenosti ukazují, že samoobsluž-
né vstupy výrazně zvýší průchodnost územím 
a jsou řešením akceptovatelným oběma stra-
nami. Výjimkou je pouze požadavek na zříze-
ní trvalého pěšího průchodu oplocenou částí 
botanické zahrady mezi ulicemi Pod Havrán-
kou a Trojskou. Zde je zcela vyloučené zřízení 
úrovňové veřejné pěší komunikace, která by 
se stala bariérou trvale ztěžující pohyb všem 
návštěvníkům i pracovníkům botanické zahra-
dy. Jediným racionálním řešením je vytvoření 
subtilní veřejné pěší lávky zřízené v nejužším 
místě expoziční části. Předem je však nezbytné 
zvážit všechna rizika, zejména fi nanční a pro-
vozní efektivnost takového řešení a hlavně 
posoudit, zda by nedošlo k nevratnému poško-

zení cenného krajinného rázu v této pohledově 
exponované lokalitě. „Protože chceme v této 
věci udělat maximum, chtěli bychom v průběhu 
léta vypsat soutěž o návrh, do níž by se mohli 
přihlásit všichni architekti se svými vizemi. Vě-
řím, že najdeme vhodné řešení” říká Věra Bid-
lová z botanické zahrady. 

S tímto postupem souhlasí i JUDr. Helena 
Chudomelová, radní hlavního města Prahy, 
do jejíž agendy spadá i botanická zahrada. 
Doktorka Chudomelová se otázkou rozvoje bo-
tanické (ale i zoologické zahrady) dlouhodobě 
zabývá, a k problematice aktualizace generelu 
a rozvoje botanické zahrady, jako sedmé nej-
navštěvovanější instituce v hlavním městě říká: 
„Chápu potřeby obou stran, tedy občanů, vyu-
žívajících v minulosti volný průchod zahradou 
po cestě vedoucí východozápadním směrem, 
ale na druhé straně i botanické zahrady s její 
potřebou ochrany vzácných druhů fl óry a za-
chování prostoru pro rozvoj v rámci udržení 
odborné úrovně i atraktivity v porovnání s ji-
nými obdobnými zahradami. Jako zástupce ob-
čanů a zároveň i zástupce zřizovatele botanické 
zahrady usiluji o sblížení hledisek obou stran 
a nalezení schůdného východiska, kterým se 
po řadě jednání zdá být vypsání soutěže, o níž 
se již zmínila Věra Bidlová.”

Stručná geneze Generelu 
rozvoje botanické zahrady 
a jeho aktualizace: 

Platný generel rozvoje botanické zahrady byl 
schválen s výhledem na dobu 15-18 let usnese-
ním Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 1742 dne 
22. 10. 2002.  Generel byl zpracován a schvá-
len v době, kdy ještě nebyl dostavěn skleník 
Fata Morgana, kdy teprve započala rozsáhlá re-
vitalizace historické Vinice sv. Klára a kdy ná-
vštěvnost zahrady dosahovala pouhých 45 000 
návštěvníků za rok.  Hlavním úkolem generelu 
proto bylo analyzovat tuto situaci a vytýčit cíle, 
které by nastartovaly všestranný rozvoj botanic-
ké zahrady. Dříve nekoordinované ad hoc akce 
mohly být konečně nahrazeny plánovitým rozvo-
jem a jasnou vizí do budoucnosti.  S odstupem 
už dnes můžeme říci, že se tento záměr z velké 
části podařil.

Následné období bylo i přes nepříznivou fi -
nanční situaci města obdobím velkého rozma-
chu botanické zahrady provázeného intenzivní 
stavební činností při budování nových expozic 
a vybavení pro návštěvníky i projektovou pří-
pravou nových akcí. Po dokončení skleníku Fata 
Morgana bylo nově vybudováno dlouho postrá-
dané pěstební zázemí v Areálu Západ. Postup-
nou komplexní obnovou prošla i Vinice sv. Kláry, 
která dnes patří k nejnavštěvovanějším místům 
v botanické zahradě. Byly také učiněny první 
kroky pro otevření hlavního vstupu ze severu 
od Bohnic.

Výsledkem tohoto cílevědomého úsilí vyžadu-
jícího fundovaný přístup všech pracovníků bylo 
viditelné zkvalitnění všech složek naší botanické 
zahrady. Během několika málo let se návštěv-
nost zahrady zvýšila – z již zmíněných 45 000 
návštěvníků v roce 2002 na téměř 300 000 
v roce 2011.  Botanická zahrada se tak stala 
sedmým nejnavštěvovanějším místem v hlav-
ním městě a patří do první dvacítky nejnavště-
vovanějších míst v celé České republice. Získala 
si také obrovské mezinárodní renomé především 

díky kvalitě svých sbírek a vysoké úrovni jejich 
prezentace veřejnosti.

Souběžně s rozvojem botanické zahrady se 
však vynořila řada nových skutečností, které 
bylo nezbytné řešit. Byly to především problé-
my s vlastnictvím pozemků, které zbrzdily rozvoj 
expozic v jižní i severní části areálu. 

Významným mezníkem se stal loňský rok, kdy 
se v rámci naplňování generelu dokončilo po-
stupné sloučení tří samostatných a návštěvnicky 
značně nepřehledných dílčích areálů do jedné 
venkovní expozice. Toto opatření bylo okamži-
tě kladně přijato návštěvníky, kterých v dubnu 
loňského roku, tedy pouhý měsíc od vytvoření 
jedné přehledné venkovní expozice přišlo do za-
hrady neuvěřitelných 80 000. Tehdy se objevily 
i nové požadavky obyvatel Troje a Bohnic, kteří 
byli zvyklí po léta bez omezení užívat území vy-
členěné pro rozvoj zahrady.

Zhruba v polovině časového horizontu ge-
nerelu jsme se tak dostali do situace, kdy bylo 
potřeba ujasnit si, jak budeme v dalším období 
naplňovat původně vytýčené cíle a kam musí 
být zaměřeno naše úsilí. Výsledkem těchto úvah 
bylo rozhodnutí zpracovat aktualizaci generelu, 
která by měla zachytit změny vyvolané posled-
ním vývojem a stabilizovat rozvoj botanické za-
hrady v dalším období.

V souvislosti s vypracováním aktualizace 
byla zintenzivněna snaha dořešit majetkoprávní 
stav na území zahrady. Zorganizovali jsme také 
řadu jednání se zástupci i občany MČ Troja, MČ 
Praha 8, MČ Praha 7 a s občanskou iniciativou 
ProtiPlotu. Na těchto jednáních jsme naše zá-
měry vysvětlili a nabídli změny a úpravy, kte-
ré by - při zachování smyslu botanické zahrady 
jako celistvé instituce - co nejvíce vyšly vstříc 
obyvatelům v bezprostředním okolí. Tyto vstříc-
né kroky se již dostaly až na hranici možností 
a jakýkoliv další posun by ohrozil samu existenci 
botanické zahrady a znehodnotil dosavadní úsilí 
i vložené veřejné fi nanční prostředky. V nastalé 
polemice kolem požadavku některých místních 
občanů na zcela neomezené procházení botanic-
kou zahradou je třeba se vrátit k samé podsta-
tě a smyslu budování botanické zahrady. Je zde 
třeba zdůraznit, že jednoznačnou zodpovědností 
provozovatele i zřizovatele Botanické zahrady hl. 
m. Prahy je dbát na její optimální a plnohodnot-
ný rozvoj a na efektivní vynakládání veřejných 
fi nančních prostředků. Ti, jejichž zájmy se kříží 
s tímto obecným zájmem, mají samozřejmě prá-
vo vznášet svoje připomínky a námitky. To však 
nic nemění na skutečnosti, že my i náš zřizova-
tel hl. m. Praha jsme odpovědní všem Pražanům 
a dalším milovníkům přírody za to, že v Troji 
najdou i v budoucnosti špičkové zařízení pro od-
počinek i poučení. Musíme jim zaručit i to, že 
budou jejich fi nanční prostředky využity k dal-
šímu rozvoji botanické zahrady a že nedojde 
ke znehodnocení již vykonané práce. A s tímto 
vědomím jsme k aktualizaci generelu přistoupili. 

Radní Helena Chudomelová, která se také 
zúčastnila veřejného projednání aktualizace 
generelu na Praze 8 v listopadu loňského roku, 
k tomu říká: „Myslím, že některé věci se již po-
dařilo vzájemně vysvětlit. Objevují se určitá 
řešení, která sice nevyhoví všem, což ani není 
možné, a která samozřejmě nemusí všichni zú-
častnění bez výhrad přijmout, ale jsou kompro-
misním návrhem k původní podobě generelu.”

Od srpna 2010 připravovala Botanická zahrada spolu s architektonickým ateliérem AND aktualizaci platného 
generelu rozvoje. Podle této aktualizace by se měla zahrada dále rozvíjet do roku 2018.

Botanická zahrada má aktuální generel rozvoje

(Placená inzerce)
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Ukradl auto, za pár 
hodin už seděl v chládku

Na MOP Libeň bylo 20. února dopoledne 

oznámeno odcizení osobního motorového vo-

zidla Seat Ibiza, a to z ulice U Sluncové. Po-

škozený uvedl, že vůz nebyl uzamčen z důvo-

du poškozených zámků dveří a zároveň měl 

poškozenou spínací skříňku. Pracovníci služby 

kriminální policie a vyšetřování auto ten den 

odpoledne vypátrali i s pachatelem. 22letý 

mladík při výslechu přiznal, že vozidla se 

zmocnil v úmyslu jej přechodně užívat. Případ 

si převzala služba kriminální policie a vyšet-

řování. Proti pachateli bylo zahájeno trestní 

stíhání. 

Vloupal se do vozu
Kolem desáté hodiny dopolední se 7. února 

37letý muž s dosud neustanoveným spolupa-

chatelem vloupal v ulici Na Rokytce do moto-

rového vozidla Peugeot Boxer, u něhož vypáčili 

zámek dveří do užitkového prostoru. Dotyčný 

byl na místě zadržen oznamovatelem a ná-

sledně předán hlídce policie. Muž se uvedené-

ho skutku dopustil, ačkoliv byl za takový čin 

v posledních třech letech potrestán. I tento 

případ si převzala služba kriminální policie 

a vyšetřování, která zahájila trestní stíhání. 

Všímavost pomohla 
zadržet vykradače sklepů

Hlídka libeňských policistů byla 6. úno-

ra odpoledne vyslána k plnění úkolů do Ne-

mocnice Bulovka. V blízkosti křižovatky ulic 

Zenklova a Vosmíkových hlídku zastavil muž, 

který uvedl, že uviděl dvě podezřelé osoby vy-

cházet ze vchodu domu č. o. 9 v ulici Karla 

Hlaváčka. Toto se mu zdálo podezřelé, proto 

v domě překontroloval dveře a sklepní kóje, 

které však byly v pořádku. Šel se tedy podívat 

ven, kde uviděl, že podezřelé osoby vybíhají 

z vedlejšího vchodu a každý drží jedno dětské 

horské kolo. Hlídka policie na základě popisu 

neprodleně začala propátrávat okolí, přičemž 

na tramvajové zastávce Vosmíkových uvidě-

la uvedené osoby. Každý tlačil jedno dětské 

horské kolo. 

Následně bylo zjištěno, že se vloupali 

do sklepní kóje. Oba muži ve věku 41 a 32 let 

byli na místě zadrženi. Ke kolům, která tlačili, 

uvedli, že je údajně našli. Bylo jen otázkou 

krátké chvilky, aby policie zjistila, že se jed-

ná o recidivisty, kteří páchají trestnou činnost 

společně, převážně vloupáním do sklepů. Pří-

pad byl dále řešen ve zkráceném přípravném 

řízení. Kola byla pachatelům samozřejmě ode-

brána. Díky všímavosti našeho spoluobčana 

a jeho spoluprací s policií tak byli tito dva pa-

chatelé dopadeni. 

Ukradené peníze prohrála
Na linku 158 bylo 15. února po poledni 

oznámeno, že se v jednom baru nedaleko 

obchodu s potravinami v ulici U Libeňského 

pivovaru nachází osoba podezřelá z krádeže. 

Hlídce MOP Libeň, která dorazila na místo, 

oznamovatelka sdělila, že se jedná o ženu, 

která má u sebe dvě kabelky, přičemž u jedné 

prohledávala její obsah. Hlídka vyzvala pode-

zřelou osobu, která odpovídala popisu, k pro-

kázání totožnosti. Jednalo se o 23letou ženu, 

která po chvilce přiznala, že kabelku odcizila 

ženě, která si u prodejny dávala nákup do vo-

zidla. Peníze, které v kabelce našla, prohrála 

na výherních automatech. Žena byla na místě 

zadržena. 

Na MOP Libeň jí bylo sděleno podezření ze 

spáchání přečinu krádeže dle § 205 tr. záko-

níku v souběhu s přečinem neoprávněného 

opatření, padělání a pozměnění platebního 

prostředku dle § 234 tr. zákoníku. Poškozené 

byly odcizené věci vráceny, krom uvedené fi -

nanční hotovosti, kterou podezřelá prohrála. 

I v tomto případě k zadržení pachatele trest-

ného činu pomohla všímavost naší spoluob-

čanky.  npor. Zdeněk Pohunek,

 zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY

Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci 

ředitele

Základní školy Mazurská, 

Praha 8, Svídnická 1a

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů:
• odborná kvalifi kace včetně příslušné praxe 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské
 problematiky
K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém 
 vzdělání 
• doklad o průběhu zaměstnání a délce 
 praxe podle § 5 odst. 1 zákona 
 č. 563/2004 Sb., o pedagogických
 pracovnících a o změně některých
 zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 potvrzený posledním zaměstnavatelem 
• strukturovaný životopis 
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové 
 organizace Základní školy Mazurská, 
 Praha 8, Svídnická 1a (v rozsahu maximálně 
 5 stran strojopisu) 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
 3 měsíců) 
• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 
 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 
 některé další předpoklady pro výkon
 některých funkcí ve státních orgánech
 a organizacích České a Slovenské 
 Federativní Republiky, České republiky 
 a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
 předpisů
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 (ne starší 2 měsíců)

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze 
vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se 
všemi úplnými požadovanými přílohami, do-
šlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ 
Praha 8, odbor školství, Těšínská 4/600, 
181 00 Praha 8 nebo doručené osobně nej-
později do uzávěrky v pondělí 26. 3. 2012 
v 18.00 hodin. Obálku označte slovy: „Kon-
kurz ZŠ Mazurská”.

Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8 č. Usn 
RMC 0888/2011 ze dne 14. 12. 2011
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Senioři, dávejte si pozor na podvodníky
Policie v Praze eviduje nárůst 

případů podvodů a krádeží na se-

niorech. Podvodníci využívají růz-

né záminky a lsti, aby se dostali 

k jejich penězům. Chtějí vniknout 

do jejich bytů a pokud ze seniorů 

nevylákají peníze přímo, ovládají 

řadu způsobů, jak je okrást. Policie 

tak seniorům radí, aby:

 nedůvěřovali neznámým lidem, 

nikoho cizího nevpouštěli do svého 

bytu

 nikdy hned neotevírali dveře, 

neví-li, kdo je za nimi

 pořídili si panoramatické ku-

kátko, které umožní dobře si ná-

vštěvníka prohlédnout (s instalací 

kukátka určitě rádi pomůžou dobří 

sousedé, nebo příbuzní)

 instalovali si na dveře bezpeč-

nostní řetízek, který udrží dveře 

jen pootevřené, a tak některé věci 

mohou být vyřízeny bezpečněji

 zvoní-li opravář, pracovník 

úřadu či jiných služeb (odečet ply-

nu apod.) nechat si předložit jeho 

služební průkaz, nebo ještě lépe 

zavolat na úřad nebo instituci, 

na kterou se pracovník odvolává. 

V případě jakýchkoliv pochybností 

trvat na tom, že o nabízenou služ-

bu nestojí

 nepodléhat lákavé vidině snad-

ného zbohatnutí, podomní nabíd-

ky výher v loterii nebo výhodných 

koupí odmítat – v naprosté většině 

jde o podvod

Pro informaci uvádím několik 
záminek, které podvodníci vyu-
žívají, aby vás podvedli, na kte-
ré byste měli dát pozor: 

 nejprve je nutné si uvědomit, 

že pachatelé jsou mužského i žen-

ského pohlaví, proto je mylné se 

domnívat, že Vás osloví vždy jen 

muž

 senior je telefonicky kontak-

tován osobou, která se představí 

jako vnuk, synovec, vnučka apod. 

Pachatel například do telefonu řek-

ne „ahoj babi, to jsem já tvůj vnuk, 

víš kterej”. Senior tak okamžitě 

řekne jméno nějakého příbuzné-

ho a pachatel se za něj následně 

vydává. Poté seniorovi řekne, že 

má zájem si koupit například auto 

apod. a že by potřeboval půjčit 

peníze. Senior souhlasí a pachatel 

řekne, že si pro peníze pošle svého 

kamaráda či kamarádku, neboť se 

nachází na jiném místě a osobně 

si nemůže pro peníze dojít. Seni-

or tak v dobré víře předá úplně cizí 

osobě značný obnos – v tomto pří-

padě je dobré si neprodleně infor-

mace ověřit buď přímo u konkrét-

ního vnuka, synovce apod., nebo 

u jeho rodičů

 pachatelé se vydávají buď 

za opraváře, nebo pracovníky spo-

lečností dodávající energii - většina 

oprav od těchto společností bývá 

předem ohlášena a jejich pracovní-

ci mají identifi kační kartičky, pokud 

jste si opravu neobjednali a ne-

jedná se o ohlášenou opravu, není 

nutné tyto osoby vpouštět do bytu, 

 vyskytují se případy, že pa-

chatelé se vydávají za pracovníky 

společností poskytující kabelový 

příjem a že Vám vymění tzv. set 

top box za lepší a Vy tak budete 

mít lepší obraz – i zde platí, že bys-

te byli nejdříve osloveni příslušnou 

společností písemně nebo telefo-

nicky a pracovník společnosti by se 

dostavil až po dojednání termínu 

s operátorem a ve vozidle označe-

ném logem této společnosti, sami 

od sebe tito pracovníci – technici, 

klienty neoslovují, využijte mož-

nosti si u příslušné společnosti te-

lefonicky návštěvu technika ověřit  

 pachatelé oslovují seniory 

s tím, že si nutně potřebují zavo-

lat, například do nemocnice apod. 

– v dnešní době má již každý mo-

bilní telefon, proto není nutné tyto 

neznámé osoby vpouštět do bytu, 

 pachatelé na ulici osloví se-

niora se žádostí o ukázání cesty 

do nemocnice, senior souhlasí, 

nastoupí s pachateli do vozidla 

a ukazuje jim cestu do nemocni-

ce, v průběhu cesty pak pacha-

telé seniorovi srdceryvně sdělují, 

že jejich kamarád či příbuzný měl 

havárii např. s kamionem nebo 

s osobním vozem a v současné 

době je hospitalizovaný, násled-

ně mají údajný telefon, ve kterém 

jim je sděleno, že hospitalizovaná 

osoba musí jít nutně na operaci, 

která je nákladná a po několika 

prosbách senior souhlasí se zapůj-

čením fi nanční hotovosti, pachate-

lé v několika případech k utvrzení 

seniora o jejich dobrém úmyslu 

mu předají kufřík s údajnými pe-

nězi v cizí měně jako zástavu – 

v těchto případech za žádnou cenu 

nenastupujte do vozidla k cizím 

osobám, cestu jim buď popište 

slovně, nebo těmto osobám sděl-

te, že cestu neznáte

 pachatelé oslovují seniory 

s tím, že jim nesou odškodnění 

za příkoří z 2. světové války, nebo 

za uvěznění jako politického věz-

ně z éry komunistické – pokud 

byste byli oprávněnými příjem-

ci tohoto odškodnění, byli byste 

vždy a v každém případě osloveni 

písemně příslušným úřadem, ten-

to úřad neposílá své pracovníky, 

aby kontaktoval oprávněné osoby 

na ulici či doma 

 pachatel Vás osloví s tím, že 

jde přeměřit okna v bytě, neboť 

bude provedena jejich výměna 

– výměna oken se většinou týká 

celého domu a jejich výměna 

je předem avizována příslušnou 

správcovskou fi rmou, pokud o při-

pravované výměně oken nevíte, 

nebo jste si ji sami neobjednali, 

nevpouštějte tyto osoby do bytu

V případě jakýchkoliv pochyb-

ností se nebojte obrátit na Poli-

cii ČR prostřednictvím linky 158. 

Policie je zde, aby Vám pomáha-

la a chránila Vás. Vždy je lepší, 

když se na místě potvrdí, že se 

jedná o ofi ciálního pracovníka 

konkrétní společnosti při plně-

ní pracovního úkolu, než abyste 

se stali obětí trestného činu. Po-

kud jste se stali obětí obdobné-

ho činu, nebojte se čin oznámit 

na kterékoli služebně Policie ČR. 

Setkali jsme se s případy, kdy se-

nioři čin ze studu neoznámili. Ne-

musíte se ničeho obávat, naopak 

svým oznámením můžete dopo-

moci k zadržení pachatelů těchto 

činů, kteří parazitují na dobroti-

vosti starších lidí. 

npor. Zdeněk Pohunek, zástupce 

vedoucího MOP Libeň 
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Někteří si vybaví osobně prožité katastrofální 

události, jiní mají před očima televizní zpravo-

dajství a zoufalé obyvatele míst postižených ne-

zkrotnou a ničivou silou vodního toku. Povodně. 

Slovo vyvolávající ve většině z nás pocit hrůzy.

Ty nejničivější v naší novodobé historii v roce 

1997 na Moravě, o pět let později v Čechách. Prů-

tok Vltavy v hl. m. Praze tehdy stoupl z běžných 

100 m3/s na 5300 m3/s. Povodně v uplynulých le-

tech sice neudeřily v takovém rozsahu jako v roce 

1997 a 2002, zato častěji a se stejnou razancí. 

I ony za sebou zanechaly zbořené domy, někdy 

téměř celé vesnice a především těžce zkoušené 

lidské osudy. 

Po katastrofálních povodních na Moravě v roce 

1997, které odhalily nedostatečná protipovod-

ňová opatření, bylo patrné, že i hl. m. Praha by 

v takové zkoušce neobstálo.Výstavbu protipovod-

ňových opatření proto nebylo možné odkládat. 

Přelomovým rokem se v této souvislosti stal rok 

1999, kdy bylo naplánováno celkem 8 etap vý-

stavby: etapa č. 1 - Staré Město a Josefov, etapa 

č. 2 - Malá Strana a Kampa, etapa č. 3 - Karlín 

a Libeň, etapa č. 4 - Holešovice a Stromovka, 

etapa č. 5 - Výtoň, Podolí a Smíchov, etapa č. 

6 - Zbraslav, Radotín a Velká Chuchle, etapa č. 

7 - Troja a etapa č. 8 – Modřany. 

Výstavba byla zahájena v centrální části Prahy, 

postupně přecházela do jejích okrajových obvo-

dů. Povodni v roce 2002 se Praha ještě ubránit 

nedokázala. Díky v té době již dokončené etapě 

č. 1 bylo ale již před zaplavením uchráněno Staré 

Město. 

V centru Prahy jsou pro případ povodňového 

ohrožení využívány mobilní protipovodňové bari-

éry - hliníkové zábrany sestavené z jednotlivých 

dílců. Výška těchto bariér činí tři metry. V někte-

rých částech Prahy jsou vybudovány protipovod-

ňové stěny ze železobetonu, jinde můžeme vidět 

hráze s využitím zeminy. Kanalizační síť je pro 

případ ohrožení chráněna uzávěry, které zamezí 

proudění vody v opačném směru. 

Zvláštním případem ochrany proti povodni je 

pražské metro, kde se využívá tlakových vrat. 

V případě vyhlášení 3. stupně povodňové aktivi-

ty se uzavřou stanice pražského metra Florenc, 

Křižíkova, Staroměstská, Malostranská a Nádraží 

Holešovice.

Velkou prověrkou protipovodňových opatření 

v hl. městě Praze byl 30. březen 2006, kdy průtok 

Vltavou v Praze dosahoval 1530 m³/s. Složky in-

tegrovaného záchranného systému tehdy zajistily 

výstavbu zábran v celém rozsahu do té doby do-

končené linie protipovodňových opatření v Praze. 

I přes vysoký průtok však nakonec voda dosáhla 

pouze k části hrazení na Kampě.

Z hlediska etap výstavby protipovodňových 

opatření lze konstatovat, že  tato je, s výjimkou 

poslední z plánovaných městských částí - Velké 

Chuchle, dokončena.

A ještě několik rad závěrem. Pokud k povodni 

opravdu dojde, je velmi důležité dbát na celkovou 

hygienu. K pití či přípravě pokrmů bychom měli 

používat pouze pitnou balenou vodu a po každé 

činnosti nezapomenout na pečlivé umytí a desin-

fi kování rukou. V zaplaveném území vždy hrozí 

riziko rozvoje některých chorob, např. žloutenky.

Neměli bychom také podceňovat drobné úra-

zy (škrábnutí atd.). Ránu je vždy potřeba pečlivě 

umýt nezávadnou pitnou vodou (nejlépe bale-

nou) a vydesinfi kovat. V případě většího poranění 

je třeba vyhledat zdravotnickou pomoc.

Jestliže jsme vyzváni k evakuaci, měli bychom 

dodržovat zásady pro opuštění bytu (domu), vzít 

si evakuační zavazadlo a včas se dostavit na ur-

čené místo. Podrobně je tato problematika řeše-

na například na webovém rozhraní: www.hzscr.

cz (menu: ochrana obyvatelstva/evakuace) nebo 

www.zachranny-kruh.cz (menu: varování/evaku-

ace).

Události posledních let nás přesvědčují, že po-

vodně jsou i v našich zeměpisných šířkách jevem, 

s kterým je nutno počítat. Možná více než kdekoli 

jinde právě zde platí, že štěstí přeje připraveným. 

 -obok-

HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Povodně a protipovodňová 
opatření 

Bezpečnost
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Stojí 612 milionů všech obyvatel Prahy 8  

Fórum

Občanští demokraté sdělili v roce 2010 vo-
ličům, že se v Karlíně a Libni bytové domy 
privatizovat budou. V únoru 2012 byl prodej 
schválen přesně v intencích předvolebních 
slibů. Nemělo by to tak fungovat? Jsem pře-
svědčen, že ano.

V těch pár větách je však skryto mnoho 
poměrně únavné a někdy deprimující práce, 
kdy jsme si někdy nebyli jisti. Přístup minu-
lého vedení hlavního města v čele s Pavlem 
Bémem byl odmítavý, a otevřeně přiznávám, 
že jsme i k novému vedení přistupovali s obe-
zřetností. K našemu příjemnému překva-
pení se však ledy pohnuly a nový primátor 
s námi bezvadně spolupracoval. V průběhu 
roku jsme společně vyjednali zrušení bloka-

ce a předčasné splacení povodňového úvěru.
V otázce privatizace bytových domů jsme 

čelili demagogickým až nevybíravým útokům 
ze strany oranžové, zelené a rudé opozice, je-
jíž argumenty šly někdy až za hranu slušnosti. 
A tak padaly nápady domy prodat soukromým 

fi rmám i s nájemníky, ceny navýšit do astro-
nomických výšin nebo neprodávat vůbec.

Tyto argumenty jsme odmítli a odmítáme. 
Privatizace tak začne již letos, za ceny, kte-
ré nepovažujeme za nízké, ale za korektní 
i s ohledem na úvěr Evropské investiční ban-
ky, stav domů a nutné budoucí investice.

Odmítáme hry s lacinou závistí, v tuzemsku 
bohužel tolik rozšířenou, rozeštváváním obča-
nů a demagogií.   

Odpověď na sugestivní otázku si tedy ne-
chám na konec. Ano, splacení úvěru stojí 
za to, aby si  rovněž karlínští a libeňští moh-
li koupit své byty za solidní ceny. Těm přeji 
úspěch, aby se jejich současné domovy staly 
i jejich majetkem.

Ondřej Gros
zástupce starosty 
MČ Praha 8 za ODS

Občanští demokraté: Privatizace startuje! 

Čertovo kopyto se skrývá už v otázce. Je to 
opravdu 612 milionů korun všech občanů? Ano 
i ne. Ano proto, že tyto peníze budou vyplaceny 
z peněz na účtech Městské části Praha 8. Tak 
úplně ne proto, že zdrojem těchto fi nancí jsou 
téměř výhradně příjmy z privatizace obecních 
domů, která proběhla v minulém volebním obdo-
bí. Je také otázkou, zda se bude jednat o levný 
odprodej bytů. Odpověď je znovu nejednoznač-
ná. Ano, pokud porovnáme cenu bytů s prode-
jem bytů za tržní ceny. Nutno ale podotknout, 
že na trhu se většinou prodávají byty nové či 
rekonstruované a především prázdné. Městská 
část nabízí obsazené byty v domech, jejichž stáří 
je někde kolem osmdesáti a více let, dost čas-
to se zanedbanou údržbou a s minimem rekon-
strukcí a větších oprav. Potom se předpokládaná 

cena 15 až 20 tisíc korun za metr čtvereční jeví 
v poněkud jiném světle. 

Zcela nesprávný je pak údaj o počtu rodin, 
kterých se privatizace bytů bude týkat. Proto-
že se v budoucnu počítá i s prodejem menších 
domů, které v současném seznamu nejsou, 

bude toto číslo vyšší než 2200. Privatizaci však 
musíme chápat v celém kontextu. Z tohoto po-
hledu se týkala podstatné části obyvatel Prahy 
8. Je také třeba zmínit skutečnost, že 612 mi-
lionů korun, které Praha 8 poskytne na úhradu 
povodňové půjčky od EIB, se následným prode-
jem domů nejen vrátí, ale výnos z prodeje tuto 
částku výrazně překročí. 

A ještě výhrada proti takto položené otázce. 
Je v ní cítit nebezpečná snaha rozdělit občany 
Prahy 8 na ty, kteří dostali nebo dostanou šanci 
koupit své byty, a na ty, kteří takovou možnost  
- vzhledem k tomu, že nejsou nájemci obecních 
bytů – nemají. Prosím, nepřijímejme tuto rétori-
ku. Privatizace přináší pozitiva pro všechny oby-
vatele naší městské části.

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8 
za Volbu pro Prahu 8

Ano, je to správné rozhodnutí

Prodej městských bytů v Karlíně a dolní Lib-
ni byl schválen, Strana zelených ho nepodpo-
řila. Kromě problematického splacení půjčky 
Městskou částí Praha 8 vlastními prostředky 
namísto ponechání břemene na magistrátu 
mluví proti prodeji následující argumenty:

Po prvních vlnách privatizace si vedení MČ 
Praha 8 až velmi snadno zvyklo na to, že pe-
něz je dost. Několik let se tak drží běžné výda-
je (tedy peníze, jejichž efekt další rok již není 
vidět, nemají totiž investiční povahu) na úrov-
ni, kterou si Praha 8 nemůže dlouhodobě do-
volit. Roční příjem MČ Praha 8 činí v roce 2012 
cca 450 milionů korun, běžné výdaje však 
670 milionů korun. Máme důvodnou obavu, 
že budou běžné výdaje po další fi nanční in-
jekci díky privatizaci ponechány na této neu-

držitelné úrovni. Této obavě nahrává fakt, že 
koalice zatím nepředstavila konkrétní záměr, 
jak s penězi z prodeje bytů naloží. Když byly 
před několika lety privatizovány byty na síd-
lištích, Strana zelených privatizaci podpořila. 
Tenkrát byla slibována diskuse o tom, kam se 
budou peníze investovat. Šlo o několik mili-
ard, největší příjmy v dějinách městské části, 

nikdy se již tato příležitost nebude opakovat. 
K této diskusi nedošlo, vedení města rozhod-
lo, že podstatná část výnosu z prodeje bude 
přetavena do kontroverzního projektu nové 
radnice. 

Privatizace umožňuje problém nedostatku 
peněz v rozpočtu MČ Praha 8 odsunout o pár 
let, vyhnout se razantnějším opatřením přiná-
šejícím úspory: revizím dlouhodobých smluv, 
zvýšení transparentnosti zadávání veřejných 
zakázek. Obávám se, že se za pět let bude 
městská část, tonoucí v neschopnosti vypořá-
dat se se svými přebujelými výdaji, poohlížet 
po tom, co by prodala. Byty již mít prakticky 
nebude. Že by pak prodávala Centrum Pal-
movka – svou střechu nad hlavou? To by už 
bylo opravdu zle.

Eliška 
Vejchodská
zastupitelka MČ Praha 8 
za Stranu zelených

Za 5 let nebudeme mít nic – ani peníze, ani majetek 
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  za levný odprodej bytů pro 1600 rodin?

Obec má mj. vytvářet podmínky pro uspokojení 
potřeby bydlení pro své obyvatele. Prodej obec-
ních bytů proto není programem, který KSČM 
obecně podporuje. Nejenže žádné byty nepřibýva-
jí, ale na bývalé nájemce se přenášejí i povinnosti, 
na které nejsou připraveni.

Přesto se mnozí dožadují, aby jim obec byty od-
prodala. Ani se nedivím. Stalo se módou sezóny 
nekriticky preferovat vlastnické bydlení. Jedno-
stranně zvyšované nájemné v Praze třikrát překra-
čuje náklady bytových družstev, atd. Zastupitelé, 
kteří rozhodují o prodeji obecního majetku, jsou 
před těžkou volbou, zvláště když už se velká část 
obecních bytů v Praze 8 prodala. Vědí, že nájemné 
je dnes již natolik ziskové, že se jeho výnos může 
použít do rozpočtu městské části. Nikdo už netvr-
dí, že by na nájemníky v obecních bytech doplácel.

Podle kvalifi kovaných sociologických rozborů 
existuje ve společnosti kolem 15 % obyvatel, kteří 
potřebují pomoc státu či obcí při zajištění bydlení. 

Rozhodující roli by v tom mělo sehrávat nájemní 
bydlení v obecních bytech, rozptýlených po celém 
území města, aby nevznikala gheta či vyloučené 
lokality. To platí obecně, s výjimkou chráněného 
bydlení v domech s pečovatelskou službou, které 
je v Praze 8 dobře zajištěno.

Pro řešení současné situace vidím dvě cesty. 
Tou první by bylo stanovení nájemného v obecních 
bytech na rozumné výši - nejvýše 80 Kč/m2 mě-
síčně, tedy na úrovni, která je již prokazatelně zis-
ková a je navíc plně pokryta státním příspěvkem 

na bydlení. Tím by jistě zájem o koupi bytu pokle-
sl. A dále navrhuji, aby výnosy z prodejů obecních 
bytů byly vloženy také do podpory výstavby no-
vých družstevních domů, hlavně pro mladé rodiny. 
Je totiž možné, a to i s kalkulací obvyklých úvěrů, 
postavit nové byty, aniž by měsíční splátky výraz-
ně převýšily současné nájemné! Na zastupitelích 
by bylo jen rozhodnutí, kde se má stavět.

Až budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda 
vyhoví žádostem nájemců obecních bytů o jejich 
koupi, měli by mít na paměti, že jedině prodej ce-
lých domů bytovému družstvu zajistí, aby se o své 
byty mohli ucházet všichni. I ti, kteří by vzhledem 
ke svému věku nezískali bankovní úvěr. A jedině 
v bytovém družstvu je ze zákona svázáno členství 
s nárokem na bydlení. 

Pokud jde o splacení dluhu, pak se to nijak ne-
týká prodeje bytů v Karlíně. Zkrátka dluhy se platit 
musí; rozhodující bylo, že jsme po povodních v r. 
2002 získali rychlou pomoc.

František Beneš
člen Komise pro obecní 
majetek RMČ Praha 8 
za KSČM

Obec potřebuje nájemní byty

Na v titulku uvedený, sugestivně položený do-
taz z dílny ČSSD reaguji jednoznačným „ano”.  
Pro vysvětlenou připojuji odpovědi na tři dopl-
ňující otázky:

1. Mají se obecní byty privatizovat?  Určitě. 
Obecní samospráva je jen o málo lepším vlastní-
kem než stát. Městská část by měla disponovat 
pouze několika desítkami azylových či startova-
cích bytů pro mladé rodiny. TOP 09 Praha 8 měla 
mimochodem privatizaci Karlína a Libně jako je-
den z hlavních bodů svého volebního programu.

2. Bude cena, stanovená nezávislým odhad-
cem oboustranně výhodná? Ano, hodnota bytů 

v Praze dlouhodobě klesá.  Nájemníci byli často 
donuceni svůj byt udržovat na vlastní náklady 
a v poslední době platit tržní nájemné. Městská 

část se navíc vyhne řešení problému vnitřního 
dluhu na údržbě domů. Z výnosu privatizace 
vedení radnice chystá fi nancovat smysluplné 
projekty vedoucí ke zkvalitnění života na našem 
obvodě.

3. Je 1600 rodin odpovědných za takzvaný 
povodňový dluh? Ne. Tisíciletou povodeň nikdo 
nemohl předpokládat. Místo ničivé vody mohla 
přijít jiná živelná katastrofa a řešili bychom dluh 
za pomoc například Bohnicím či Ďáblicím. Peníze 
jsou navíc určeny na úhradu povodňového dluhu 
za revitalizaci celé oblasti, nikoliv několika desí-
tek obecních domů.

Michal Švarc
zástupce starosty 
MČ Praha 8 za TOP 09

Rodiny z Karlína a Libně nesmí být opakovaně trestány za povodně!

Odpověď je jasná – ne! Sledujeme čistý po-
pulismus největšího stupně, kdy na úkor většiny 
obyvatel si pár rodin pořídí velmi levné bydlení 
prakticky ve středu města. Tento prodej připo-
míná divokou pravicovou privatizaci ze začátku 
devadesátých let.  

O co se jedná? Pravicová koalice na městské 
části se rozhodla za každou cenu prodat zby-
tek prodejných bytů v Karlíně a Libni. Vzhledem 
k tomu, že tyto domy byly po povodni oprave-
ny díky pomoci Evropské unie, tedy té Evrop-
ské unie, která je podle pravicových politiků tak 
špatná a měli bychom jít okamžitě pryč, tak tyto 
domy Praha 8 nesměla prodat. Protože ale po-
pulismus vládne všemu, byl vymyšlen plán, jak 
z toho ven. Praha 8 zaplatí jak zbývající dluh, 
který by platit nemusela, tak i pokutu za před-
časný prodej domů. Bylo rozhodnuto, že to za-
platí ze svého rozpočtu. Tedy abychom to všichni 

pochopili: Místo toho, aby ty peníze šly na sil-
nice, chodníky, bezpečnost, hřiště, zeleň, školy, 
lepší způsob informování veřejnosti atd., tak se 
prostě vezme 612 miliónů a zaplatí se pokuta. 

A ceny prodávaných bytů? Podle rétoriky 
na zastupitelstvu 15 až 20 tisíc korun za metr 
čtvereční. Tedy volně přeloženo, za padesáti-
metrový byt v Karlíně zaplatí obyvatelé těchto 
bytů od 750 tisíc do jednoho milionu korun. Re-
álné ceny bytů v Karlíně jsou asi trojnásobné. 

Jen tak mimochodem, v této částce má být, dle 
pravicové rétoriky, započten i ten výše uvedený 
dluh 612 miliónů. Vzhledem k tomu, že to činí 
cca 300 tisíc korun na byt, tak je potřeba výše 
zmíněné částky ponížit o tuto položku. Z toho 
vyplývá, že těchto 1600 privilegovaných rodin 
díky extrémnímu populismu dostává za hubičku 
byty, a tratí všichni zbývající obyvatelé Prahy 8, 
kterým se výrazně snižuje jejich možná životní 
úroveň.

Zdá se vám to divné? Neuvěřitelné? Sociální 
demokracii také. Ale na zastupitelstvu, kde se 
o tom rozhodovalo, byli přítomní bohužel zástup-
ci pouze prodávaných bytů. Taková malá scéna 
ze seriálu „Muž na radnici”. Doufáme, že alespoň 
touto cestou je možné sdělit občanům městské 
části, že tímto prodejem přišli nejen o těch 612 
miliónů korun, ale i o další miliardy, kdyby se 
byty prodávaly za skutečnou cenu. Bohužel.

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8 
za ČSSD

Privilegovaní nájemníci dostávají byty za hubičku



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

24 BŘEZEN 2012

Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem se-
niorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je 
bezplatná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička 
internetu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.: 
283 881 848, email. cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz. DPS Burešova se nachází pět minut 
chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–BŘEZEN 2012

PONDĚLÍ
 9 – 12 Přístup na internet 
 9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
 9 – 9.50 Francouzština pro mírně pokročilé
  (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo  (vede pí Bodláková)
10 – 11.30 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
  Carbochová)
11 – 11.50 Language Titbits – jazykové lahůdky (angličtina)
  vede PhDr. J. Sukopová od 26. 3. 12
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat 
  na tel. č. 283 881 848
13.15 – 14.15 Školička PC (WORD, Excel, vede ing. B. Bakula)
14.30 – 15.30 Školička PC (WORD, Excel, vede ing. B. Bakula)

ÚTERÝ
 9 – 9.45 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
9.45 – 10.30 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí Paulusová)
 9 – 9.50 Conversational English: angličtina konverzační
  metodou „mírně pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Topical English: angličtina – témata „středně
  pokročilí a pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
  pí Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická) 
10 – 11.30 Německý jazyk pro „večné začátečníky” (vede ing. Bartoš) 
11.30 – 12 Přístup na internet
11 – 11.50 Creative English: angličtina kreativně „věční 
  začátečníci a mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou 
  pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 13.50 Školička PC a internetu - začátečníci 
  (vede pí Formanová) 
13 – 14.30 Přístup na internet
14.30 – 16.30 Taneční terapie (vede pí Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem – vždy 3. 
  a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)

STŘEDA
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 9.50 Trénink paměti 
10 – 10.50 (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
9.30 – 11 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
  tancem (vede pí Matějková)

10 – 10.50 Anglický jazyk pro pokročilé (MUDr. Veselý) 
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr.Veselý)
11 – 11.50 Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. Augusta)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
  (vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
13 – 14 Přístup na internet 
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
  pí Bc. Novotná)
13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – mírně pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
  (s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Trénink paměti (ergoterapeutka Bc. Novotná)
14 – 14.50 Školička PC a internetu 
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková) 
15 – 16 Německá konverzace pro pokročilé 
  (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
 9 – 9.50 Anglický jazyk pro začátečníky I
  (vede Ing. Soukupová)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 Anglická konverzace pro pokročilé
  (vede Ing. Kolářová)
10 – 11.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro začátečníky II
  (vede Ing. Soukupová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
  (vede Ing. Kolářová) 
13 – 14.50 Přístup na internet
15 – 15.50 Školička PC a internetu 
16 – 16.50 – mírně pokročilí (vede paní Smitková) 
17 – 17.50 Školička PC a internetu 
  – začátečníci  (vede paní Smitková) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 8 – 12 Přístup na internet
 9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury 
  (vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede PhDr. Holá) 

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

16. 3. PÁTEK HUDEBNÍ ODPOLEDNE v domově 
 pro seniory Slunečnice.
 Přijďte si poslechnout (i zazpívat) staré známé
 české písně. Sraz na Ládví ve 14.00 hod 
 u fontány. Pod vedením Věry Dvořákové

20. 3. ÚTERÝ  DIVADLO BRODWAY
 Generálka představení: HAMLET
 Vstupenky již vyprodány.

27. 3. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA – Velikonoční dekorace
 Pomůcky: vyfouklá vajíčka, stužky, nůžky
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč
 pod vedením Alexandry Boušové

29. 3. ČTVRTEK VYCHÁZKA – MUZEUM 
 hl. města Prahy - Florenc
 Praha a její dcery 
 Sraz na Ládví ve 13.00 hod u fontány, 
 Vstupné nad 60 let 50,- Kč, 
 s Open card – 45,- Kč
 Pod vedením Marie Froňkové

NORDIC WALKING - VYCHÁZKA S HOLEMI
 Ve středu 7. 3., 14. 2., 21. 3. a 28. 3.
 Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
 Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
 Pod vedením paní Ivy Hubené

PÉTANQUE BEZPLATNÉ TRÉNINKY 
 pod vedením profesionálů
 Každou SOBOTU od 15.00 hod.
 v tělocvičně ZŠ Žernosecká

BOWLING Pondělky: 
 12. 3., 19. 3., 26. 3. od 14.00 a 15.00 hod
 Herna v Dolních Chabrech. 
 Sraz ve 13.50 hod. před hernou (spojení:
 autobus č. 162, stanice Osecká, Metro 
 Kobylisy nebo Vozovny Kobylisy)
 Pod vedením Věry Dvořákové

Konverzační kurzy anglického jazyka
Lektor: Mgr. Jarmila Tichá, 2 skupiny:
 1. pondělí 9.30 – 11.00, od 9. 1. do 4. 6. 2012
 – zbývá pár volných míst
 2. úterý 9.30 – 11.00, od 10. 1. do 12. 6. 2012 
 – zbývá pár volných míst
 Počet lekcí: 20 (1 lekce trvá 1,5 hod.) 
 Cena: 800 Kč
Není vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit na re-
cepci Gerontologického centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 
286 883 676.

10. 4. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA 
 – Malba na sklo a keramiku
 Pomůcky: štětce a předměty k pomalování
 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
 Vstupné: 20 Kč
 pod vedením Alexandry Boušové

Burza seniorů - Program na BŘEZEN 2012Speciální nabídka
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Příprava na DUBEN 2012

6. 3. od 10:00 Koncert žáků ZUŠ Praha 8– srdečně zveme 
všechny, kteří mají rádi hudbu a chtějí strávit příjemné dopo-
ledne při poslechu krásných melodií, do přednáškového sálu 
Centra aktivizačních programů v 1.patře DPS Burešova 12, 
vstup zdarma
6. 3. od 10:00 Nordic walking pro začátečníky (vede 
Ing. M. Carbochová)
7. 3. od 14:00 Taneční odpoledne v Klubu seniorů DPS 
Burešova 1151/12 – k tanci i poslechu hraje a zpívá Bránické 
duo
8. 3. od 13:00 Jak nejlépe „zahradničit” - Beseda 
s p. P. Frankem odborníkem na okrasné i užitkové zahrady
12. 3. od 14:00 Lesy Karpat a jejich obyvatelé (1.část) 
v rámci cyklu „Příroda-člověk-krajina” s využitím fi lmů z Eko-
fi lmu (V karpatských pralesech a Lovci lesních tišin) a s úvod-
ním slovem RNDr. M. Štulce 
13. 3. od  9:00 Kroužek šikovných rukou pod vedením 
pí. Mgr. M. Neckářové
15. 3. od 13:00 Uzdravme se sami – besedovat s námi 
bude p. M. Moder, zkušený terapeut a výživový poradce
19. 3. od 14:00 Hudební odpoledne s pí Ing.M. Beranovou 
a kol. v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12
19. 3. od 13:00 Třešňové květy- tvoření z korálků pod ve-
dením pí V. Urbanové  
20. 3. od  9:00 Velikonoční patchwork pod vedením 
Mgr. S. Kyselové
20. 3. od 10:00 Nordic walking pro začátečníky (vede 
Ing. M. Carbochová)
22. 3. od 13:00 Beseda s p. P. Frankem odborníkem 
na okrasné i užitkové zahrady
22. 3. od 14:00 Beseda s Páterem J. Brtníkem
26. 3. od 14:00 Lesy Karpat a jejich obyvatelé (2.část) 
v rámci cyklu „Příroda-člověk-krajina”s využitím fi lmů z Ekofi l-
mu (Strážci divočiny, Limba v ohrožení, Oběti zimy) a s úvod-
ním slovem RNDr. M. Štulce 
26. 3. od 14:00 Hudební odpoledne s pí ing. M. Beranovou 
a kol. v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12
27. 3. od  9:00 Kroužek šikovných rukou pod vedením 
pí. Mgr. M. Neckářové
29. 3. - 30. 3. 9:00 - 14:30 Velikonoční výstava pí H. Bu-
charové a pí  D. Jiranové v přednáškovém sále CAP v 1.patře 
DPS Burešova 12.

Na právní poradnu, školičky PC a na německý jazyk, 
který vede každé úterý ing. Bartoš, je nutné se předem 

objednat na tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kance-
láři CAP. Ostatní jazykové kursy jsou již plně obsazené.

Všechny aktivity jsou kromě výše uvedených 
volně přístupné. 

 2. 4. od 13:00 Beseda na téma „fi losofi e zdravé stravy” 
- na dotazy Vám bude odpovídat zkušený bylinkář
3. 4. od  9:00 Velikonoční dílničky v přednáškovém sále 
CAP v 1.patře DPS Burešova 12.

Připravujeme
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Letošní jarní příměstský tábor se povedl
V týdnu od 13. do 17. února měly děti z osmé 

městské části jarní prázdniny a tak proběhl v Sa-

lesiánském klubu mládeže v Kobylisích příměst-

ský tábor pro děti od 6 do 10 let, které jsou ze 

sociálně znevýhodněného prostředí.  

„Každý den přišlo kolem 14 dětí, hráli jsme si 

na indiány z kmene DIVOKÝCH VLKŮ a pokaždé 

nás čekalo dobrodružství a zábava. Vyráběli jsme 

si indiánské náušnice, náhrdelníky a čelenky, 

malé tee-pee, vyřezávali lodičku do kůry stro-

mů, malovali obrázky a skládali origami. Dvakrát 

jsme také vyšli na výlet poznávat přírodu v okolí 

Ďáblického háje a zahrát si hry, které nás pří-

jemně unavily. Venku jsme hráli sněhové bitvy, 

v tělocvičně jsme se cvičili v lezení po žebřinách 

a mrštnosti na indiánské závody. Těmi byl celý 

týden završen. Nakonec jsme si rozdali diplomy, 

rozloučili se a se slzou v oku si mávali na rozlou-

čenou.” popsala barvitě průběh tábora paní Lucie 

Lišková ze Salesiánského klubu mládeže.

Letos se bude opět konat i letní příměstský 

tábor, který bude především sloužit k prevenci 

dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale 

i pro další zájemce. „O jarních prázdninách se 

konal příměstský tábor poprvé, chtěli jsme si 

akci vyzkoušet. V létě se bude jednat již o třetí 

rok a zatím vše nasvědčuje tomu, že bychom 

mohli akci výrazně rozšířit a uspokojit tak více 

zájemců než doposud,” uvedla radní pro sociál-

ní oblast Markéta Adamová. „Informace budou 

včas zveřejněny na webových stránkách měst-

ské části,” dodala. -red-

Senioři z Karlína mají své centrum aktivit
Osmá městská část otevřela 

v polovině února další centrum, 

které se zaměří na aktivní činnost 

seniorů. V DPS Křižíkova v Karlíně 

zahájilo činnost pravidelné čtvrteční 

klubové setkávání. Po Centru akti-

vizačních programů v DPS Burešova 

v Kobylisích (CAP) to je druhé mís-

to v Praze 8, kde se senioři z okolí 

(nejen klienti DPS) mohou scházet 

v rámci organizovaných programů.

„Klubové setkávání v DPS Kři-

žíkova fungovalo již dříve, nyní jej 

ale představujeme v nové podobě. 

Byla bych ráda, kdyby klub postup-

ně přejal principy fungování centra 

z DPS Burešova, zejména princip 

dobrovolnictví, a stal se místem, 

které si místní senioři vezmou 

za své,” řekla zástupkyně staros-

ty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. 

Také děkuje dobrovolníkům, větši-

nou rovněž z řad seniorů, kteří se 

ujali vedení programů. „Také bych 

chtěla vyzvat další, aby se zapoji-

li. Dobrovolnictví je nádherná věc,” 

uvedla.

Otevření dalšího centra radnice 

plánovala již od okamžiku vzniku 

CAP v DPS Burešova. Cílem je se-

niorům nabídnout podobné aktivity 

po celém území Prahy 8. Následující 

lokalitou proto bude oblast Bohnic, 

kde by senioři také  podobné cent-

rum chtěli. Nejdříve je ale nutné dát 

rozjezdový čas centru v Karlíně.

Původní Centrum aktivizačních 

programů funguje již třetím ro-

kem, a to na principu dobrovolnic-

tví. Dobrovolníky jsou tu především 

jeho klienti, což znamená, že pro-

gramy si senioři tvoří a vedou vzá-

jemně. „Jsem nadšená, že centrum 

funguje podle hesla senioři senio-

rům a že si jej jeho návštěvníci vzali 

za své. Věřím, že podobnou atmo-

sféru přátelství, podpory a pomoci 

se podaří vybudovat i v centru Kři-

žíkova,” dodala Ludková, která stála 

za myšlenkou dobrovolnictví v CAP 

a sama dosud vede některé kur-

zy. V současné době působí v CAP 

dvaatřicet dobrovolníků, nejčastěji 

právě z řad seniorů. -hš-

Program Klubu Křižíkova
Začátek vždy ve 13.00 hodin

 8. 3. (Čt) Divoký západ USA I. část - Ing. J. Burdych

15. 3. (Čt) Krásy české krajiny - RNDr. M. Štulc

22. 3. (Čt) Divoký západ USA II. část - Ing. J. Burdych

27. 3. (Út) Tvořivé kafíčko – s místostarostkou Ludkovou –

  Stromečky štěstí z korálků I.

29. 3. (Čt) Povídání o bylinkách a fi losofi i potravin 

  – vyprávění zkušeného bylinkáře

 3. 4. (Út) Tvořivé kafíčko – s místostarostkou Ludkovou 

  – Velikonoční dílna (jarní věneček, květináčová zapichovátka)

 5. 4. (Čt) Tvořivé kafíčko – s místostarostkou Ludkovou 

  – Stromečky štěstí z korálků II.

12. 4. (Čt) Malebné Alsasko a Lotrinsko - Ing. Burdych

19. 4. (Čt) Trénování paměti - Bc. Novotná

26. 4. (Čt) Výtvarná dílna - korálkování s paní Urbanovou

 3. 5. (Čt) Napříč Irskem - Ing. Burdych

10. 5. (Čt) Tvořivé kafíčko s místostarostkou Ludkovou

17. 5. (Čt) Povídání o přírodě - RNDr. Štulc

24. 5. (Čt) Trénování paměti - Bc. Novotná

Informace: 222 805 150
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky 

Praha 8 se od 30. ledna do 

10. února stala domovem odbor-

níků na problematiku AIDS ze Srb-

ska. Hostitelskou organizací jim 

byla Česká společnost AIDS pomoc, 

o. s. (ČSAP), která zřídila a provo-

zuje Dům světla – sociálně zdravot-

ní, azylové a preventivní centrum. 

Dům světla se nachází v ulici Malého 

3/282 v městské části Karlín.

Hlavním úkolem hostitelské orga-

nizace v ČR je přímá pomoc lidem in-

fi kovaným HIV a dále prevence a boj 

proti AIDS. V rámci předávání svých 

zkušeností kolegům ze sousedních 

států byl ve spolupráci s Organiza-

cí spojených národů (OSN/UNDP) 

vypracován projekt na proškolení 

odborníků pracujících jak v nevlád-

ních neziskových organizacích, tak 

ve státním nebo soukromém sek-

toru, který řeší problematiku AIDS 

v Srbsku. Ve dvou týdenních tur-

nusech se celkem projektu zúčastnilo 

15 odborníků a dva pracovníci srbské 

centrály OSN. V týdenním cyklu, zr-

cadlově se opakujícím, se hosté se-

známili s problematikou AIDS v ČR.

První den byl věnován vzniku 

a činnosti ČSAP, o. s. a Domu světla 

a preventivním aktivitám, kterým se 

organizace věnuje.  V Domě světla 

přivítali hosty předseda organizace 

Ivo Procházka a ředitel Domu světla 

Miroslav Hlavatý. Odpoledne hosté 

navštívili AIDS centrum v Infekč-

ní klinice Nemocnice Bulovka, zde 

se zajímali o péči a léčbu pacientů 

v různých fázích HIV infekce a one-

mocnění AIDS. 

Druhý den se srbská delegace 

přesunula do areálu Státního zdra-

votního ústavu v Praze, kde se se-

známila se statistikami HIV infekce 

a onemocnění AIDS v ČR a s činností 

Národní referenční laboratoře pro 

AIDS. Závěr dopoledního bloku byl 

věnován Národnímu programu boje 

proti AIDS v ČR. Odpoledne druhého 

dne bylo věnováno setkání se zá-

stupci státních organizací, které mají 

prevenci a boj proti AIDS ve své ná-

plni. Tohoto setkání se zúčastnili zá-

stupci AIDS center ČR, Krajské hy-

gienické stanice, Magistrátu hlavního 

města Prahy a Městské části Prahy 8. 

Za Prahu 8 se jednání zúčastnila rad-

ní Markéta Adamová, hovořila o vzá-

jemné spolupráci mezi MČ Praha 8 

a ČSAP. 

Třetí den byl dnem výjezdovým, 

delegace navštívila kraj Vysočina. 

Zde se hosté mohli seznámit s pří-

stupem k boji proti AIDS Kraje Vy-

sočina a města Jihlavy, činnosti Stát-

ního zdravotního ústavu v Jihlavě 

a na závěr dne se konala návštěva  

K centra pracujícího s drogově závis-

lými. Předposlední den byl věnován 

projektu „Streetworker v gay mi-

noritě”. Tento projekt od roku 2008 

patří mezi stěžejní projekty ČSAP. 

Po prezentaci následovala prohlídka 

Domu světla. Hosté se velmi zajímali 

o provoz AIDS poradny, ve které pro-

bíhá každé pondělí 16-19 hodin a ka-

ždou středu 9-12 hodin bezplatné 

anonymní testování na HIV infekci. 

Odpoledne se konala návštěva ob-

čanského sdružení Rozkoš bez rizika, 

které pracuje s prostituujícími žena-

mi. Závěr odpoledne proběhl v klubu 

Q-cafe, kde bylo připraveno setkání 

s gay organizacemi, které pomáhají 

ČSAP v prevenci a v boji proti AIDS. 

Byli zde zástupci Art For Life, o. s., 

Queer magazínu České televize, 

portálu Iboys.cz, fi lmového festivalu 

Jeden svět, Leathers.cz, majitelé Q-

-cafe a pořadatel koncertu Červené 

stužky.

 Páteční dopoledne bylo věno-

váno závěrečnému vyhodnocení 

celého týdne, došlo k vzájemné vý-

měně zkušeností a porovnání, jak 

naše země řeší problematiku AIDS. 

Tímto projektem byla odstartována 

vzájemná mezinárodní spolupráce 

obou zemí, České republiky a Srbska 

na poli prevence a boje proti AIDS.

Projekt Srbsko byl prvním pilot-

ním projektem ČSAP a OSN (UNDP), 

dále se pracuje na dalších projektech 

zaměřených na spolupráci s okolní-

mi evropskými státy bojujícími proti 

AIDS. 

Miroslav Hlavatý, ředitel Domu 

světla a tajemník ČSAP

Prahu 8 navštívili odborníci na AIDS ze Srbska

Setkání se zúčastnila i radní Prahy 8 Markéta Adamová (vpravo), která 
má na starosti sociální oblast a protidrogovou prevenci

Obvodní ústav 
sociálně-zdravotnických služeb v Praze 8

pořádá ve spolupráci
s Ing. Evou Kocurkovou, 

kvalifi kovanou Diplomovanou výživovou specialistkou

dne 20. března 2012 v 16.00 hodin
v denním dětském zařízení-jeslích

Mirovická 1282/6

přednášku na téma
„Domácí lékárnička, aneb jak léčit příčiny 

běžných onemocnění přírodní cestou a výživou”

Všichni, kteří se zajímají o zdravý životní styl, jsou srdečně zváni.
O Vaše děti se v době přednášky postarají zkušené sestry.

 Jaroslava Čížková PhDr. Miroslava Holá
 vedoucí sestra jeslí ředitelka OÚSS
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ PRÁVNÍ PORADNA 
Kdy? 20. 3. a 17. 4. od 17.00 hod.

Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice metra B Palmovka

V případě zájmu se prosím, objednejte na tel.:

246 035 966 nebo 721 02 98 92

(Placená inzerce) (Placená inzerce) (Placená inzerce) (Placená inzerce)
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Kultura

Karlín opět ožil masopustním veselím
Tradiční masopustní veselí letos sice dopro-

vázelo mrazivé počasí, návštěvníci si ale roz-

hodně přišli na své. Na Karlínském náměstí 

4. února pořadatelé akce - Karlínské Spekt-

rum DDM, MČ Praha 8 a sdružení Karlín žije 

dál – připravili například farmářský trh, pravou 

českou zabijačku, přehlídku tradičních českých 

řemesel či kulturní vystoupení.

Akci zahájilo vystoupení hudební skupiny 

Back side Big band. „Nechyběl ani masopustní 

průvod či ohňová show. Ani děti nepřišly zkrát-

ka. V Karlínském Spektru jsme pro ně připra-

vili dvě pohádky a karneval, k dispozici bylo 

také bruslení na ledové ploše,” řekla zástupky-

ně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková, která 

nad masopustem převzala záštitu.

Po celou dobu akce byl tradičně otevřen kos-

tel Sv. Cyrila a Metoděje. -red-

Předvelikonoční nadílka loutkových představení
Loutkové divadlo Jiskra ve spo-

lupráci s Divadlem Karla Hackera 

a Městskou částí Praha 8 připravilo 

pro všechny děti na poslední před-

velikonoční týden předčasnou ve-

likonoční koledu ve formě víkendu 

plného pohádkových představení. 

„Od pátku 30. března do neděle 1. 

dubna bude v prostorách Divadla 

Karla Hackera probíhat tradiční, 

již 37. ročník Festivalu pražských 

a středočeských amatérských 

loutkářů, který byste si rozhodně 

neměli nechat ujít,” láká vedou-

cí Loutkového souboru Jiskra Jiří 

Krása. „Vidět budete moci pohád-

ková představení loutkářů, kteří 

se k nám sjedou z Prahy i z celých 

středních Čech,” dodal. 

Všichni zájemci o loutkové diva-

dlo tak mají mimořádnou příleži-

tost na jednom místě vidět diva-

delní soubory, za kterými by jinak 

museli cestovat mnoho kilometrů. 

Divadelní umění přijedou do Pra-

hy 8 předvést loutkové soubory 

Před branou z Rakovníka, Jitřen-

ka z Mladé Boleslavi nebo Kulíšek 

z Bystřice u Benešova. Z metropo-

le dále dorazí loutkáři ze souboru 

Dřímotěnka a Kampak z Prahy 3, 

Zvoneček z Prahy 4, Topinambury 

a Jáma z Prahy 5 nebo Dětské stu-

dio říše loutek z Prahy 1.

Na festivalu samozřejmě nebu-

de chybět ani domácí soubor Jis-

kra. Její čas je tradičně v neděli 

od 10 hodin a pro diváky, kteří při-

jdou, si Jiskra ve spolupráci s MČ 

Praha 8 připravila v premiéře úpl-

ně novou pohádku Zvířátka a lou-

pežníci. Rozverná pohádka plná 

písniček, kterou napsala členka 

Jiskry Irena Jirsová a scénogra-

fi ckou podobu ji svým originálním 

způsobem vtiskla výtvarnice Irena 

Marečková, bude jistě jedním z vr-

cholů festivalu.

Všechna představení bude 

v sále sledovat odborná porota, 

protože i tento ročník festivalu 

je soutěžní a vítěz dostane nejen 

hodnotný dar, ale i případné právo 

předvést svoje divadelní loutko-

vé umění na celostátní přehlídce 

Loutkářská Chrudim.

Začátky představení jsou v pá-

tek v 17, v sobotu i v neděli v 10, 

14 a 16 hodin. Chcete-li se dozvě-

dět o jednotlivých představeních 

nebo rovnou rezervovat vstupen-

ky, navštivte internetové stránky 

Divadla Karla Hackera - www.di-

vadlokh.cz. Pokud chcete své děti 

potěšit loutkovým představením 

i na velikonoční víkend, můžete, 

Jiskra pro vás bude hrát i na Veli-

konoce.  -jk, pb-

Foto: Zdeňka Týcová Foto: verpa
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Nejvýznamnějším dnem evropského protina-

cistického odboje je podle historiků 27. květen 

1942. Tehdy uskutečnili českoslovenští parašu-

tisté Jan Kubiš a Josef Gabčík atentát na třetího 

muže Třetí říše, šéfa Hlavního úřadu říšské bez-

pečnosti, hlavního architekta holocaustu a za-

stupujícího říšského protektora Reinharda Hey-

dricha. Stalo se tak v prudké zatáčce tehdejší 

Kirchmaierovy třídy (dnes Zenklova ulice) v Pra-

ze 8, kde dnes stojí Pomník Operaci Anthropoid 

vybudovaný na náklady Městské části Praha 8, 

slavnostně odhalený v květnu 2009.

„Radnice Prahy 8 si uvědomuje význam této 

události, a proto připravujeme připomenutí de-

sítky událostí z roku 1942, které měly zásadní 

vliv na naši historii,” prozrazuje starosta Prahy 8 

Jiří Janků a dodává: „Území osmé městské čás-

ti je z historického hlediska klíčovou oblastí, a to 

nejen uskutečněním samotného atentátu nebo 

místem, kde Reinhard Heydrich zemřel, ale pře-

devším Kobyliskou střelnicí.”

Praha 8 si připomene mimo jiné 100. výročí 

od narození jednoho z parašutistů Josefa Gab-

číka, proběhne Benefi ční koncert, jehož výtěžek 

bude určen k rekonstrukci rodného domu druhého 

z parašutistů Jana Kubiše, široké veřejnosti bude 

zpřístupněna výstava nazvaná Někomu život, ně-

komu smrt a v neposlední řadě dojde i na připo-

mínku poprav českých vlastenců v Kobylisích.

„Realizací Pomníku Operaci Anthropoid v roce 

2009 jsme jako Praha 8 splnili morální dluh celé 

společnosti a letos chceme důstojně připomenout 

70. výročí od Operace Anthropoid,” prohlásila 

místostarostka Vladimíra Ludková. Hlavní akce 

se uskuteční u říčky Rokytky v Thomayerových 

sadech o víkendu 26. a 27. května, kdy Vojenský 

historický ústav Praha a Rota Nazdar připraví pro-

gram nazvaný Muži odplaty. „Půjde o jedinečnou 

prezentaci formou společného dobového tábora 

s vojenským režimem včetně nástupů, společ-

ného stravování a služeb,” přiblížila Ludková. 

„Výcvikový tábor, kterým prošli všichni českoslo-

venští parašutisté, bude samozřejmě doplňovat 

dobová vojenská technika, chybět nebude netra-

diční módní přehlídka nebo večerní promítání pod 

širým nebem,” řekla. 

Cílem akce je propagace československého od-

boje na západě se zaměřením na výcvik a ope-

rační nasazení skupin vysazovaných na území 

protektorátu. -pb-

Kultura, pozvánka

Zdemolovaný Heydrichův vůz těsně po útoku 

70 let Operace Anthropoid

Pomník Operaci Anthropoid
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STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku 
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku 
(1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784) 
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – 
unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové 
lepenky 
3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle každou 
půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, vstup: 30 Kč, 
snížené 15 Kč, první čtvrtek v měsíci je nutná 
rezervace: 3Dkino@muzeumprahy.cz, nebo 
na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém 
domě
Stálá expozice pro děti slouží jako herna a je 
koncipovaná jako náznakový interiér pražského 
středověkého domu z období 14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé 
návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice.

VÝSTAVY 
Praha a její dcery do 15. 4. 2012
Výstava je pokusem přiblížit pražské dějiny 
prostřednictvím osudů jejích obyvatelek. 
Na výstavě se divák setkává nejen 
s významnými ženami, spojenými s životem 
a historií Prahy, ale také má možnost nahlédnout 
do života dnes bezejmenných obyvatelek 
pražského prostoru od pravěku po dnešek.
V sobotu 17. 3. 2012 od 10.00 do 16.30 
hodin se koná seminář Feminismus, gender 
a postavení žen ve 20. století

Spolupráce Muzea hl. m. Prahy s Městskými 
divadly pražskými a s kinem MAT v rámci 
projektu Praha a její dcery.
Se vstupenkou z Muzea hl. m. Prahy dostanete 
slevu 50% na vybraná představení MDP 
v termínu do 30. 6. 2012, více na www.
mestskadivadlaprazska.cz a vstupenku za 50 Kč 
do kina MAT na projekce v rámci přehlídky fi lmů 
významných českých režisérek s názvem „Místa, 
vztahy, lidé” v termínu do 16. 4. 2012 (každé 
pondělí od 20,30 hodin). Více na www.mat.cz.
Po předložení vstupenky z MDP nebo z kina MAT 
získáte vstupenku do Muzea hl. m. Prahy se 
slevou 50%.

Trochu lepší svět – století skautingu 21. 3.– 
24. 6. 2012 
Výstava je pořádána v rámci širšího projektu, 
připraveného ke 100. výročí založení skautingu 
na území ČR. Představí Junáka jako pružnou 
a moderní organizaci, nabízející smysluplné 

využití volného času dětí, mládeže a mnoha 
dobrovolníků z řad dospělých. Součástí výstavy 
jsou doprovodné programy pro návštěvníky 
všech věkových kategorií.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Interaktivní programy
Na všechny programy se objednávejte předem 
na tel.: 221 815 850, 721 330 470 nebo 
e-mailem: edu@muzeumprahy.cz

Archeologické programy pro školní 
a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete na www.
muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní 
předem, tel: 221 012 921
nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

27. 3. – 30. 3. Škola mladých archeologů
Poznáte metody archeologického výzkumu, 
vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, laboratorní 
ošetření i datování nálezů.

Komentované prohlídky
Na prohlídky se objednávejte na tel.: 
221 709 677, 721 330 470 nebo na 
e-mailu: edu@muzeumprahy.cz. Hravou formou 
vás provedeme expozicí pravěku a středověku. 
Součástí programu jsou pracovní listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy pro děti a dospělé
31. 3. v 10 hodin. Škola mladých archeologů

Akademie volného času – cyklus odborných 
přednášek. 
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo 
na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz

Cyklus Pražské paláce a lidé v nich
22. 3. Thun-Hohenštejnský palác, Zahrady pod 
Pražským hradem
29. 3. Velkopřevorský palác a jeho okolí

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 224 816 772–3, 
606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. 
Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 
50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a invalidé zdarma, 
školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). 
Společná vstupenka do hlavní budovy muzea na Florenci 
a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, 
snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit v obou 
objektech muzea. Každý první čtvrtek v měsíci vstup pro 
žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední 
středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin. 
Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné 
vstupné při opakovaných návštěvách
  Více informací na www.muzeumprahy.cz

Pozvánky
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Školství

Projekt „Snížení energetické náročnosti 
objektu ZŠ Na Šutce” je u konce 

Na Základní škole na Šutce bylo provedeno zateplení obvodových stěn, 

většiny střech a provedena výměna otvorových výplní – oken a dveří. 

Do další výzvy Státního fondu životního prostředí se připravují podkla-

dy na další tři projekty na zateplení. Jedná se o budovy ZŠ Burešova, ZŠ 

Libčická a ZŠ Ústavní. Pokud budou projekty schváleny, realizace může 

proběhnout o letních prázdninách příštího roku. -red-

Městská část Praha 8 získala v rámci Operačního programu Životní prostředí fi nanční dotaci v celkové hodnotě 
skoro 12,5 milionu korun na zateplení ZŠ Na Šutce. Finanční dotace pochází z fondu Soudržnosti Evropské unie 
a byla poskytnuta na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Pololetí v MŠ U Sluncové bylo pestré
Děti se v MŠ U Sluncové rozhodně nenudí, jak 

dokazuje uplynulý půlrok. Už tradičně se v září 

scházíme na zahradě s rodiči a dětmi, abychom 

se společně rozloučili s létem. U ohně zpíváme 

při kytaře, opékáme vuřty a hlavně máme čas 

vzájemně se užít. S nejstaršími dětmi jsme se 

už podruhé vypravili na dopravní hřiště u Mu-

zea PČR. V říjnu jsme si připomněli Celosvěto-

vý den stromů na zahradní slavnosti věnované 

stromečkům, které každoročně vysazujeme při 

příležitosti Dne země. Hned další den se naši 

předškoláci vydali na plavbu Pražskými Benát-

kami. Dřevěnou bárkou jsme projížděli vltavská 

zákoutí a v Muzeu Karlova mostu se děti potkaly 

se samotným králem Karlem IV. 

Také jsme navštívili našeho adoptovaného 

kamaráda v pražské ZOO – tučňáka Bombu. 

Na jeho sponzorování se děti samy aktivně podí-

lejí sběrem a tříděním odpadů a prodejem svých 

výrobků na vánočním trhu. Vypravili jsme se také 

do ekologického centra Toulcův dvůr za  domá-

cími zvířátky a výukovým programem s Pytlíkem 

Pepíkem. Každý měsíc za námi do školky přijíždí 

divadélko s novou pohádkou nebo hudebním po-

řadem. Na podzim nás ještě navštívili  dva černí 

pejskové s canisterapeutickým výcvikem a děti 

se dozvěděly mnoho cenných informací o tom, 

jak se mají k pejskům chovat. Představení nepři-

jíždí jenom za námi, nejstarší děti se za pohád-

kou pravidelně vydávají do divadla Gong. 

Ještě než začne vánoční čas, pečeme s dětmi 

voňavé perníčky a ty potom odpoledne s ma-

minkami společně zdobíme. Adventní čas už 

tradičně vítáme spolu s rodiči na zahradě. Pod 

rozsvíceným stromem děti zpívají vánoční ko-

ledy, posílají si do nebe balónek s přáníčkem 

a všem se nám dobře nakupuje na vánočním 

trhu s dětskými výrobky. Letos jsme opět měli 

možnost zazpívat si koledy jako hosté u ZŠ 

na Lyčkově náměstí. Samozřejmě, že na nás 

nezapomněl ani Mikuláš s rozpustilou čerticí. 

Nastal čas vánočních besídek, děti obdarovaly 

svoje rodiče podvečerním vystoupením v jed-

notlivých třídách, společně jsme si potom po-

seděli u voňavého čaje a cukroví. Letos poprvé 

jsme se vydali do Domova seniorů v Praze 8 

potěšit babičky a dědečky naším zpěvem a ma-

lým dárečkem. Tříkrálovým průvodem jsme se 

rozloučili s vánočním časem. 

V novém roce jsme se byli s našimi nejstar-

šími dětmi podívat v ZŠ na Lyčkově náměstí. 

Mnoho našich předškoláků se chystá do 1. třídy 

právě do této školy, teď měli možnost vyzkou-

šet si ji nanečisto. V lednu také začal preventivní 

cyklus čtyř přednášek, jehož cílem je vést děti 

ke zdravému životnímu stylu a zajistit co nejmé-

ně životu nebezpečných závislostí. Neprošli jsme 

se zdaleka všemi činnostmi, každá třída má svůj 

vlastní program plný her, malování, zpívání… 

Důležité však je, že se do naší školky děti i rodi-

če těší a je nám společně dobře. 

 Marta Lísková, 

 učitelka MŠ U Sluncové

Foto: verpa

Děti zavítaly také do zoologické zahrady, kde pozdravily i „svého” tučňáka Bombu
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Česko-německá škola se přestěhovala
Základní škola česko-německého porozumě-

ní, která spolu s Gymnáziem Thomase Manna 

patří do skupiny vzdělávacích institucí založe-

ných německou menšinou počátkem 90. let 

minulého století, se přestěhovala. Od začátku 

února sídlí v prostoru bývalé Základní školy 

Chabařovická, kam se přesunula ze ZŠ Na Slo-

vance. „Tamní prostory již přestaly vyhovovat 

oběma subjektům, toto řešení pomůže v rozvo-

ji jak škole česko-německého porozumění, tak 

ZŠ Na Slovance. Rychlému přestěhování školy 

pomohla obětavost rodičů. V době mé návštěvy 

nového sídla to vypadalo, jak kdyby tam pů-

sobila odjakživa,” řekl radní Prahy 8 pro oblast 

školství Martin Roubíček. 

Základní škola německo-českého porozumě-

ní a Gymnázium Thomase Manna poskytují jed-

notné vzdělání s němčinou a částečně v němči-

ně a výchovu k německo-českému porozumění 

od 1. třídy po maturitu. Základní škola provozu-

je v současné době ročníky 1 až 5, nabízí výuku 

němčiny od 1. třídy jako jazyk cizí nebo jako 

jazyk mateřský. Hlavním vyučovacím jazykem 

je čeština. Anglický jazyk se vyučuje formou 

kroužku od 4. třídy. -vk-

Kdo se může postarat o vaše děti?
Právě v této době probíhají zá-

pisy dětí do předškolních zařízení. 

Pro řadu rodičů je to doba napja-

tého očekávání: Dostane se moje 

dítě do školky, budu moci jít pra-

covat?

I když v Praze vznikají každý rok 

nová soukromá zařízení a přibývá 

i fi remních školek, kapacity stále 

nestačí. Je proto třeba hledat i ji-

nou možnost.

Městská část Prahy 8 je zřizova-

telem 24 mateřských škol, zčásti 

i specializovaných. Hlavními kritérii 

pro umístění dítěte je především 

bydliště dítěte a jeho věk. O místa 

je velký zájem a tradičně nemohou 

uspokojit všechny zájemce. Napří-

klad v Karlíně sídlí stále více vel-

kých fi rem a jejich zaměstnanci by 

uvítali, kdyby mohli mít dítě v blíz-

kosti pracoviště. Právě v Karlíně 

proto otevřela fi rma KinderGarten 

další pobočku – jesle s mateřskou 

školkou. Výhodou je, že přijímají 

děti už od 18 měsíců. Školné se 

zde pohybuje ve stejné výši jako 

v soukromé školce Motýlek – ko-

lem 13 tisíc měsíčně. Ani to není 

pro rodiče zanedbatelné kritérium. 

Církevní mateřská školka Laura 

ve Vítkově ulici si sice drží škol-

né na úrovni veřejných  zařízení 

(do tisíce korun za měsíc), ale také 

musí zájemce odmítat. Přijímají to-

tiž i mimopražské děti.

Existuje jiné řešení?
Stále častěji řeší rodiče problém 

tím, že si najdou chůvu nebo pe-

čovatelku, která dochází do bytu, 

případně hlídá více dětí najednou. 

V současné době ale nemusí tyto 

chůvy splňovat žádné požadavky 

na kvalifi kaci. MPSV se tímto pro-

blémem už zabývá a  na legislativě 

se už delší dobu pracuje. Zatím je 

třeba řídit se instinktem nebo zku-

šenostmi jiných. 

Jak se pozná dobrá pečo-
vatelka?

Především má mít zkušenos-

ti s péčí o děti ve stejném věku, 

jako je vaše dítko. Výpis z Rejstří-

ku trestů by měl být samozřejmos-

tí, ale doporučení od jiných rodin 

nebo zařízení je jednoznačně výho-

dou. Chůva nemusí mít zdravotnic-

ké vzdělání. Měla by si ale vědět 

rady v krizové situaci, nejlépe mít 

Kurz první pomoci u dětí. Důležitý 

je osobní rozhovor předem. Můžete 

si vyměnit představy o základních 

výchovných principech, o zdravé 

stravě i vzájemném předávání in-

formací. Ideální je, když můžete 

vidět svou chůvu předem „v akci”, 

jak komunikuje s dětmi, jak na ni 

reaguje vaše dítě. Je schopná dítě 

smysluplně zabavit? Vždyť nejde 

jen o hlídání, ale o osobní rozvoj 

dítěte. Svěřujete jí to nejcennější, 

co máte. Až si vyberete, nezapo-

meňte sepsat základní pravidla, 

na kterých jste se dohodli, ušetří 

vám to případné nepříjemnosti.

Nemusíte hledat sami
Najít si dobrou pečovatelku je 

časově náročné. Dnes už můžete 

využít nabídky celé řady agentur 

nebo se obrátit například na spo-

lečnost pme service/pme Famili-

enservice, která působí už třetím 

rokem na Praze 8. Poskytuje indivi-

duální i fi remní péči o děti. Vychází 

ze zkušeností mateřské společnosti 

v Německu, vyhledává „na míru” 

pro rodinu pečovatelky a  sama si 

je školí. 

Jak řešit prázdniny a vol-
né dny dětí, když rodiče 
musí pracovat?

Společnost pme service/pme 

Familienservice nabízí tématické 

programy na „překlenovací dny” 

a prázdniny, nejbližší jsou na Veli-

konoce:  5. dubna je to lezení pro 

malé horolezce a 6. dubna Veli-

konoce jinak s velikonočními zvy-

ky v jiných zemích. Hlavně, aby 

se děti nenudily a přitom se něco 

nového naučily. Potom budou mít 

i rodiče dobrý pocit, že je o ně dob-

ře postaráno.

Pestrá nabídka volnočasových 

aktivit pro děti se tak v Praze 8 ješ-

tě rozšířila a rodiče i děti mají větší 

výběr.  Dáša Najbrtová

Zástupci vedení školy česko-německého 
porozumění představili nové prostory
v Chabařovické ulici i radnímu Prahy 8 pro 
oblast školství Martinovi Roubíčkovi (vlevo)

Foto: verpa
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Běh Máchalkou startuje
první jarní sobotu

Všichni příznivci pohybu na čerstvém vzdu-

chu mají příležitost vyzkoušet si svou jarní 

formu. Atletický oddíl AC Praha 1890 pořádá 

v sobotu 24. března již 22. ročník závodu „Běh 

Máchalkou”. Jedná se o krosový závod na úze-

mí lesoparku Máchalka, který se rozkládá 

na území dvou pražských obvodů, Prahy 8 a 9.

První se na start postaví ženy a dorost, 

čeká je závod na čtyři, respektive tři okruhy, 

přičemž jeden okruh měří 950 metrů. Dru-

hým startem dne bude závod mužů, veteránů 

a juniorů, na které čeká pět okruhů. Třetím 

startem dne je velmi speciální závod, jedná 

se o rodinnou štafetu rodičů s dětmi. Nejpr-

ve zkrácený okruh uběhnou rodiče, v prostoru 

startu pak dotykem ruky předají štafetu své-

mu dítěti, které absolvuje stejnou zkrácenou 

trať. Na všechny děti čeká v cíli odměna a ně-

kteří závodníci mají ještě tolik sil, že se zú-

častní odpoledního závodu v kategorii příprav-

ka. Na svůj další start si však musí počkat, 

přednost totiž dostane starší a mladší žactvo. 

Pro obě kategorie jsou připraveny dva okruhy, 

pro mladší děti pouze ve zkrácené podobě.

Přijďte si tedy zasportovat, zafandit a skvě-

le si užít den. Za celý realizační tým oddílu AC 

Praha 1890 vás zve ředitelka závodu Kateřina 

Zouharová. Bližší informace k závodu najdete 

na oddílových stránkách www.ac1890.cz. -kz-

Sokol Karlín zve:
17. 3. dětský karneval 
10–12:30 hod. společně s burzou ob-
lečení 9-13hod. (čeká vás tombola, 
soutěže, výtvarná dílna a samozřej-
mě tanec, přihlášení nutné)

21. 4. jednodenní výlet do zbra-
slavské mini zoo, odstrkovadla, 
kola s sebou, zpátky jdeme po cyklo-
stezce se zastávkou na dětském hřiš-
ti „kroužky na Vltavě”, (vstup do zoo 
je zdarma, hřiště taktéž – prosíme 
o přihlášení)

19. 5. 3. ročník záchrany Sně-
hurky – stezka ve Stromovce, na kte-
ré potkáte trpaslíky a na konci se po-
kusíte o záchranu Sněhurky (start je 
u planetária, startovné 30 Kč)

bližší informace:
email:sokol.karlin@volny.cz
www.sokol-karlin.eu

Házenkářky někdy míč ani nepotřebují
Házenkářky nemusí držet v ruce 

vždycky jenom míč, někdy se jim 

hodí i lyžařské hůlky. V lednu se 

mladší hráčky házenkářského od-

dílu TJ Sokol Kobylisy II vypravily 

na hory, aby si užily mráz, rozšíři-

ly své sportovní dovednosti o po-

hyb na sněhu a v neposlední řadě 

i podpořily to, co je pro týmový 

sport tak důležité: týmového du-

cha. Již několikrát vyzkoušené 

a oblíbené krušnohorské svahy tak 

měly možnost zažít okamžiky, kdy 

házenkářky držely v rukou mís-

to koženého míče lyžařské hůlky 

a ve volných chvílích i sněhové 

koule. 

Chtělo by se říci, že díky pečli-

vému naplánování - ale spíše díky 

velkému štěstí – si děvčata stihla 

užít zimní soustředění v ideálních 

podmínkách. Červené tváře a stu-

dené ruce vždycky včas rozmrzly, 

a kdo zapadl po kolena do závěje, 

bez problémů se opět vyhrabal 

na nohy. Všechno nahrávalo tomu, 

aby celý týden mohla provázet 

dobrá nálada. 

Při společném pobytu na horách 

jsme si uvědomili – a možná na-

prosto stačí, že i jen pocítili – jak je 

příjemné být pohromadě. A zjistili 

jsme také, že to není samo sebou, 

že na přátelské atmosféře a dob-

rých vztazích je třeba pracovat: 

vycházet si navzájem vstříc a roz-

hodovat se s ohledem na ostatní, 

chovat se tak, abychom nikoho 

(ani sebe) neohrožovali a nabí-

zet pomoc (byť i tak malou, jako 

je pomoc při zapínání přezkáčů) 

tam, kde je jí zapotřebí. Velký 

dík za ukázkový příklad takového 

chování, ale i reálné pomoci, pa-

tří několika starším členům oddílu 

i dospělým „dobrovolníkům”, kteří 

tým doprovázeli.  

A co z toho týdenního soustře-

dění v Krušných horách nakonec 

máme? Trochu pohybu na čers-

tvém mrazivém vzduchu, sportovní 

výkony, které posunuly naše mož-

nosti zase o kousek dál, a přede-

vším vědomí toho, že jsme jeden 

tým, který umí držet pohromadě 

i jinde, než v tělocvičně.

Zveme všechny zájemkyně z řad 

děvčat narozených v letech 2001 - 

2005 mezi nás. Trénujeme každé 

úterý a čtvrtek v tělocvičně ZŠ Bu-

rešova, v úterý od 17 a ve čtvrtek 

od 16 hodin. Pokud máte zájem 

o to, aby vaše dcera sportovala 

v kolektivu stejně starých děvčat 

pod dohledem zkušených trené-

rů a trenérek, v létě i v zimě jela 

na týden na soustředění a zúčast-

ňovala se turnajů nejen v Praze, 

ale v celé republice i v zahrani-

čí, přiveďte ji na kterýkoli z na-

šich tréninků a zkuste to měsíc 

zdarma s námi. Bližší informace 

na www.sokolkobylisy2-mini.wbs.

cz, na tel. čísle 604 680 380 u paní 

Janečkové nebo na mailu sokolko-

bylisyII@seznam.cz. -jv-
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Příměstské kempy s angličtinou 2012
Tato oblíbená aktivita pro děti, pořádaná Tenisovou školou ESO, 
bude mít již 6. ročník.
Kemp je určen pro děti 4 – 14 let, jak pro úplné tenisové začátečníky, 

tak i pro zkušenější tenisty a probíhá v tenisovém areálu, kde jsou vhod-

ná sportoviště I zázemí pro případ nepříznivého počasi. Každý kemp je 

od pondělí do pátku každý den od 8 do 16 hodin. Na děti dohlíží kvalifi ko-

vaní trenéři s mnohaletými  zkušenostmi.

Program: dopoledne probíhá výuka tenisu a angličtiny, v odpoledních hodi-

nách volnočasové aktivity – ZOO, kino, vycházky do lesa, společenské hry. 

Místo konání: Chabařovická 4, Ládví.

Datum konání:  9.-13. 7. / 23.-27. 7. / 6.-10. 8. / 27.-31. 8.

Cena: 2 990 Kč – v ceně zahrnuto jídlo, pití, trenéři, tenisové kurty, spor-

toviště a vstupné na akce

Přihlášku a další informace najdete na www.tseso.cz nebo volejte 
605 473 952 -red-

Beachklub Ládví připravil
prázdninové kempy 

Beachvolejbalové soustředění formou příměstského tábora proběhne 

v termínech 9. – 13. července a 20. – 24. srpna 2012 v areálu Beach-

klubu Ládví v Chabařovické ulici. Kempy určené pro děti od sedmi 

do 18 let začnou vždy v pondělí a skončí v pátek a jejich zpestřením je 

výuka anglického a německého jazyka.

Připravený program:
8.30 – 9.00 příchod – svačina

9.30 – 1. tréninková jednotka – plážové sporty

11.00 – volno

11.30 – oběd

12.00 – video

13.00 – výuka AJ a NJ

14.00 – 2. tréninková jednotka

16.00 – 16.30 svačina a odchod

V ceně (1900 korun) zahrnuto: 10x svačina, 5x oběd, pitný režim, 

dárek, páteční  turnaj, trenéři a lektoři, slevový poukaz na 30% slevu 

v partnerské fi rmě Sportfun.cz/adidas

Přihlášky: Ondřej Michálek – 605 218 056, seftrener@beachklubladvi.

cz. Podrobnosti najdete na www.beachklubladvi.cz. -om, pb-

I v zimě se dá jít na pláž...

V netradičním termínu 29. úno-

ra 2012 proběhla v Beachklubu 

Ládví  akce odboru kultury ÚMČ 

Praha 8 nazvaná „Na pláž”. V pří-

jemném prostředí přetlakové haly 

zastřešující šest kurtů na plážový 

volejbal vzniklo uprostřed zimy 

největší kryté pískoviště v Pra-

ze. Děti měly k dispozici skákací 

hrad, výtvarnou dílnu připravi-

ly tety z dětských klubů Osmík 

a Karlík a šéftrenér Beachklubu 

Ládví Ondřej Michálek zapojil 

do tréninků plážového volejbalu 

všechny děti i jejich maminky.

 „Premiérová akce Na pláž se 

uskutečnila již loni v létě a se-

tkala se s velkým zájmem, proto 

jsme se rozhodli zájemcům umož-

nit zabavit se také v zimě. Mohu 

slíbit, že podobnou akci jsme 

v příjemném prostředí Beach-

klubu Ládví nepořádali v letošním 

roce naposledy,” uvedla místosta-

rostka Prahy 8 Vladimíra Ludko-

vá.  -pb-
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(Placená inzerce)
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Pozvánky

B Ř E Z E N  2012

Otevírací doba: 

Po 13:30-15:30, 18-21/ St 19:30-21:30/ Čt 13:30-15:30, 19:30-

21:30/ Ne 14-16.  

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 

12. 3. RNDr. Aleš Krejčí: S batohem Jižní Čínou. 

19. 3. Petr Adámek: JARNÍ OBLOHA – souhvězdí, 

 zajímavé úkazy a objekty.

POŘADY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.

26. 3. APOLLO 10, APOLLO 11.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy

Po 13:30-15:30/ St 19:30-21:30/ Čt 13:30-15:30, 19:30-21:30/  

Ne 14-16 a v  Po 5. a 26. 3. 20-21 za jasného počasí. Přístupné bez 

objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami

Noční obloha: Měsíc – od 24.3. do 31.3.

 Venuše, Mars, Jupiter – po celý měsíc

 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý březen

 Hvězdokupy,mlhoviny - za bezměsíčných večerů    

Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené s pro-

hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY

ve  St a Čt 18:30 – 19:30 mohou hvězdárnu navštívit předem objedna-

né skupiny  návštěvníků (5 až  20  osob - vhodné pro rodiny s dětmi, 

školy). 

Program: pozorování oblohy nebo promítání fi lmů ( záleží na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY

v Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní vý-

pravy. Vstupné: 30,- Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 

a objednávky na č. 283910644.  

POHÁDKY pro nejmenší Ne 18. 3.

Africká pohádka

Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce.

  Pozor. oblohy Film. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 45,- Kč 55,- Kč

 mládež, důchodci  25,- Kč 30,- Kč

Doprava: konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10, 

 17 a 10 min. pěšky

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 

 C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956

Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s. p. 
V případě, že Vám nedošly do schránky, 
nebo jste je obdrželi pozdě, stěžujte si 

u svého pošťáka.
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Nově narozené děti

Jubilea

BŘEZEN 2012 SLAVÍ

Dne 18. března 2012 se doží-
vá úžasných 97 let naše milo-
vaná babička Věra Rysková 
z Prahy 8 - sídliště Ďáblice. 
I v tomto věku je velmi vitál-
ní, píše příběhy ze života, mi-
luje svou rodinu, stejně jako 

my všichni ji. Život přijímá se vším všudy, 
s pokorou a úctou. Je to pohádková babička, 
která na tomto světě rozdala spoustu lásky 
a radosti. Jsme
šťastni, že je součástí našeho života. Pevné 

zdraví a mnoho vitality do dalších let přeje 
celá rodina, především adoptivní pravnučka 
Natálka.

Dne 21. března 2012 oslaví 
krásné 75. narozeniny naše 
nejmilovanější manželka, ma-
minka a babička Julie Barcí-
ková. Touto cestou jí chceme 
popřát vše nejlepší, hlavně 
hodně zdravíčka, štěstíčka 

a pohody do dalších let. Máme Tě moc rádi. 
Manžel Kamil, dcera Kamila a vnučka Jana 
s manželem Martinem.” 

Dne 17. března 2012 oslaví své 90. narozeni-
ny naše maminka, babička a prababička paní 
Marie Čermáková. Celá rodina přeje pevné 
zdraví do dalších let.

Dne 14. března 2012 oslaví své 70. narozeni-
ny paní Ludmila Koutková. Co nejvíce zdra-
ví, spokojenosti a dobré nálady do dalších let 
přejí, Antošovi.  

Dne 16. března oslaví 80 let v plné svěžesti 
paní Dagmar Csölleová. Do dalších let, hod-
ně zdraví a pohody, přejí Aleny.

ZáŘÍ 2011

Maradová Kateřina
Schweitzerovi Ella a Nela 

ŘÍJEN 2011

Halmanová Sára 
Hanzelínová Ludmila 
Hofer Kryštof 
Kubica Daniel 
Míchal Tomáš

Puldová Aneta

Pohan Marek 
Pražáková Lenka 
Qualizza Vít 
Tichý Josef 
Vošahlíková Ema 
Zástěrová Monika

LiSTOPAD 2011

Ahmadi Mohamed Rayen 

Cinertová Blanka 
Filipová Simona 
Filip Patrik 

Kunkel Šimon 

Laskowski Oliver 
Vrbová Zuzana

Polák Filip  

Rayner Tomáš Derrick  

Zmeškalová Tereza 

PROSiNEC 2011

Berková Hana 
Čepeláková Anna 

Hill Sofie

Hnízdilová Tereza 
Krajniaková izabela 

Krajinová Kateřina

Laitner Filip 
Krummacker David 

Muzikantová Klára

Mičienka Jáchym

Nečina Jonáš 
Průšová Libuše 

Potoček Pavel

Pánek Tomáš 
Rain Tomáš 
Rytychová Aneta

Smolikova Julie

Vokatý Daniel 

LEDEN 2012

Anděl Vít 
Šmejkal Ondřej

Juřinová Magdalena

Herman Kryštof 

Výročí

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.

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

Luštěte o ceny!

Znění tajenky z minulého čísla: Psí útulek v Troji

Výherci, kteří obdrží dvě vstupenky na představení Jesus Christ Superstar 
(Andrew Lloyd Weber a Tim Rice) v Hudebním divadle Karlín v termínech 
5. – 7. dubna 2012, jsou: Lenka Zahradníková (Praha 8), Pavel Mareš (Praha 8), 
Jiří Bobek (Praha 8), Dana Platilová (Praha 8) a Lenka Nosková ( Káraný)

Správné znění tajenky z březnového čísla 
nám zašlete nejpozději do 29. února 2012 
na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 
Praha 8, 182 00. Můžete použít také e-mail: 
osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat 
svoji adresu. 

Pět vylosovaných výherců obdrží exklu-
zivní knihu Jaroslava Čvančary: Heydrich

Sudoku (těžká)
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Inzerce

MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKO-
VÁNÍ A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE. 
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93, www.
malir-zenisek.cz.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁ-
VEK, pátrání po osobách. Tel.: 
602 35 44 88. www.sluzbysoukro-
mehodetektiva.cz.  

PROVEDU LAKÝRNICKÉ 
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 
605 01 51 45, 222 94 62 68, e-
-mail: kedar.n@centrum.cz.

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE, nástřik tapet 
a drobné zednické opravy, výhod-
né ceny. Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

KOUPÍME st. šperky s brilianty 
i bez nich, zlaté mince a stříbr-
né předměty. Obrazy lokomotiv, 
aut od Ronka a Kreibicha, obr. 
žen od Košvance, moře: Svobo-
da a díla od Barneta atd. Výkup 
út a čt dopol. nebo po t. dohodě: 
283 89 33 34, 604 47 77 71.

DAŇOVÝ PORADCE nabízí své 
služby vč.komplexní podpory pro 
podnikání – vedení účetnictví, 
mzdy, daňová přiznání, zakládání 
s. r.o., poradenství. P8 – Karlín – 
Vítkova 10. Tel.: 608 06 60 88, ov-
sky@ovsky.cz. 

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁN-
SKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské 
a dětské bez mytí od 60 Kč, dám-
ské od 75 Kč. Lze i večer a sobo-
ty. Důchodci a ženy na mateř-
ské sleva 10%. Praha 8 Čimice, 
Okořská 38.Tel.: 233 55 66 12, 
606 75 20 53.  www.kadernictvi-
-mvasickova.cz.

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

LEVNĚ ÚKLID BYTŮ, DOMŮ 
I SNĚHU, MALÍŘSKÉ A STAV. 
PRÁCE.  Tel.: 604 51 22 97. 

FYZIOTERAPEUT Věra Vallová. 
Od prosince 2011 otevírá praxi 
v Praze 4 Pankráci, Na Strži 40. 
Tel: 777 57 38 89.

KOUPÍM BYT v Praze 2+kk 
nebo 3+1. Platba hotově. Tel.: 
607 11 04 77.

OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD 
DVD CD, videa gramofony atd. 
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.: 
603 45 35 29. 

NAVRHUJEME A REALIZUJEME 
ZAHRADY, závlahy a zahradní 

stavby. Zakládáme výsadby a tráv-
níky. Provádíme údržby zahrad i za-
hradních areálů Tel.: 604 92 80 69, 
www.zahradyrevit.cz. 

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.  
Masáž klasická, čínská meridiáno-
vá, měkké techniky, baňkování, 
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.: 
732 26 20 10.

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli ve-
likosti kdekoli v Praze. I zdevas-
tovaný, s jakoukoli právní vadou, 
podílové spoluvlastnictví, exekuce, 
v soudní žalobě, neoprávněně ob-
sazený nežádoucím nájemníkem. 
Veškeré formality vyřídím, zapla-
tím stěhování, dluhy na nájem-
ném, privatizaci atd. Mohu sehnat 
a zaplatit i náhradní byt, domeček 
mimo Prahu a pod. a dát čas na vy-
stěhování. Seriozní jednání, platba 
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 
nebo 603 42 00 13.

OPRAVY PRAČEK TEMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Tel.: 775 19 73 09.

ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT 
spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské 
nemocnici přijímá nové pacienty, 
nabízí ošetřování dětí, bělení a čiš-
tění zubů, implantáty. Dále nabízí 
široký rozsah kvalitní hrazené péče 
(bez fi nanční účasti pacienta). 
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 80, 
266 00 61 63. Další na www.sto-
mat.cz.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ 
STROMŮ. ZAHRADY. Tel.: 
606 66 22 23, 723 89 95 61. 

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda 
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

SERVIS POČÍTAČŮ A NOTE-
BOOKŮ u Vás doma či v kancelá-
ři. Zavolejte. ZDARMA poradíme, 
přijedeme, profesionálně opraví-
me, pomůžeme s nákupem nové-
ho zařízení, zaškolíme Vás. Tel.: 
222 76 97 74. www.vyjezdovy-
servis.cz. 

MASÁŽE OD MASÉRA: záda 40 
min. 200,- Kč, celková 60 min. 
250,- Kč, 90 min. 350,- Kč. Tel.: 
602 87 68 64. 

HÁJEK ZEDNÍK  ŽIVNOSTNÍK 
PROVÁDÍM veškeré zednické, 
obkladačské, malířské a boura-
cí práce, odvoz suti, zajištění re-
konstrukce bytů, domků, kan-
celářských a sklepních prostorů. 
Práce po Praze 8 a okolí. Tel.: 
777 67 03 26. 

ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚ-
NÝ NÁBYTEK MOKROU METO-
DOU profi  stroji Kärcher od roku 
2008. Domácnosti i fi rmy. Cena 

od 15 Kč/m2. Větší plochy do-
hodou. Doprava Praha 8 ZDAR-
MA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 
777 71 78 18.

KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. Tel.: 
604 81 06 63. P. Nestarec Dis. Tel.: 
776 19 13 07, Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.

PODLAHÁŘSTVÍ – PRODEJ 
A ODBORNÁ POKLÁDKA (PVC, 
koberců, plovoucí dřevěné podlahy 
atd.). Zakázku bezplatně zaměří-
me a provedeme cenovou nabídku. 
Tel.: 734 38 14 14.

HODINOVÝ MANŽEL. Drobné 
i i větší opravy a řemeslnické prá-
ce v domácnosti. Precizně. Tel.: 
775 50 76 00.

INSTALATERSKÉ PRÁCE, OB-
KLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, re-
konstrukce bytových jader-bytů, 
domů. Tel.: 603 18 40 81, e-mail: 
olaolda@volny.cz.

MASÁŽE KOBYLISY účinné re-
habilitační, čínské, refl exní a jiné 
od zkušené terapeutky. Kobyliské 
nám. 6. Tel.: 773 20 33 25. www.
prahamasaz.cz. 

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH 
STROMŮ stromolezeckou techni-
kou. Tel.: 606 52 70 91. 

NAUČÍM VÁS PRACOVAT S PO-
ČÍTAČEM, ať je vám 7 nebo 70. 
Tel.: 607 50 80 97.  

!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮS-
TALOSTI, SKLEP či půdu. Likvida-
ce odpadu. Tel.: 777 22 78 40. 

PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPE-
NÁŘ – montáž a oprava rozvodů, 
plynospotřebičů a plynové revize. 
Tel.: 603 93 70 32. Vladimír Tymeš.

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, HODINOVÝ 
MANŽEL, spokojenost zaručena. 
Tel.: 608 44 05 51. 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%. Tel.: 
604 20 77 71.

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, MAR-
KÝZY, GARNÝŽE, shrnovací 
dveře, čalounění dveří,silikon. 
těsnění, malování. Petříček, tel.:  
606 35 02 70, 286 88 43 39.

NABÍZÍME PRONÁJEM BYTU 
v Praze, 1+kk za 8.500,-  Kč 
a 2+kk za 10.000,- Kč měsíčně. 
Ceny jsou včetně všech poplatků 
a energií. Zařízení dohodou. Tel.: 
777 02 01 80.
 
HLEDÁME PRONÁJEM  BYTU 
Praze a okolí, možno garsonka až 
2+1 do 12.000,- Kč s poplatky 

dle velikosti a stavu bytu. Děku-
ji za nabídky. Tel.: 605 84 50 88, 
220 80 62 45.  

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce? Tel.: 
606 91 02 46. 

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25, 
Praha 8. Módní návrhy dámského, 
pánského oblečení, skupiny, opra-
vy. Tel.: 739 09 15 03. www.krej-
covstviivana.cz. 

DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET 
PRODEJE. Velký výběr českých 
hraček pro holčičky a kluky najdete 
v naší specializované prodejně Pra-
ha 8, Ořechová 5 /proti Ďáblické-
mu hřbitovu/. Tel.: 604 28 77 94, 
www.inna.cz. 

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GAL-
VANICKOU ŽEHLIČKOU pro 
vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní 
za zaváděcí cenu 600,- Kč. Karlín. 
Kontakt: 602 28 84 44. 

GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ 
k pronájmu v ul. Křižíkova. Tel.: 
602 28 84 44.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA, mon-
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝR-
NICKÉ PRÁCE + štukování , stěr-
kování. Tel.: 606 22 73 90, jsaifrt@
seznam.cz.   

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LA-
KÝRNICKÉ a stavební dokončo-
vací práce. Rausch Patrik. Tel.: 
606 87 89 08.  

HODINOVÝ MANŽEL – údržba 
domácností, drobné opravy a úpra-
vy v bytech a domech, pokládka 
podlahových krytin, truhlářská 
výroba, sádrokarton, malování, 
obkladačské práce a jiné. Tel.: 
773 16 81 70.

INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NE-
PŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vo-
dovodních baterií, WC, umyvadel, 
van, el.ohřívačů, připojení praček, 
myček, vodoměrů, kohoutů včet-
ně dodání. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75. E-mail: rothen-
berg@centrum.cz. 

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
a kanalizace, veškeré instalatérské  
práce, topenářské práce. Nepřetr-
žitě! Rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 603 42 19 68, 
283 88 13 75.

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, 
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořá-
ková, tel.: 603 42 20 80, e-mail: 
blankad.dvorakova@seznam.cz.
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JÍZDNÍ KOLA, VÝKUP, PRO-
DEJ, výkup zlata, stříbra, mili-
tárii z 1. a 2. světové války. Tel.: 
731 31 27 31, bazarorient@se-
znam.cz.  Bazar Zastavárna Ori-
ent, Klapkova 40, P-8 Kobylisy. 

KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČ-
STVÍ, NÁTĚRY, STŘECHY. No-
votný. Tel.: 605 35 06 65. www.
strechyjarnov.cz. 

PSÍ SALON – KOMPLETNÍ 
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání, 
trimování. Praha 8 – Ďáblice (na-
proti Ďáblickému hřbitovu), ulice 
Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56, 
www.strihanipsu-praha.cz.

ZPRACUJI DAŇ. EVIDENCI 
VČETNĚ DAŇ. PŘIZNÁNÍ. Tel.: 
606 57 10 92.

ANTIKVARIÁT – Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv.obrázky, grafi ku, 
čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.

DROBNÉ OPRAVY A ÚPRA-
VY v bytech a domech, údrž-
ba domácností, malování. Tel.:  
777 23 17 78. 

PRODÁM BYT 3+1 75m2, 
OV na P-8, Bohnice. Tel.: 
736 27 44 99. 

KOUPÍM BYT V PRAZE, stav ne-
rozhoduje, vyplatím dluhy, zapla-
tím privatizaci. Zajistím bydlení 
nebo výměnu. Tel.: 775 73 38 17. 

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Tel.: 
739 61 65 35.

MALÍŘ POKOJŮ, DEKORAČNÍ 
TECHNIKY. Tel.: 608 10 01 65. 

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ  KOBER-
CŮ a čalouněný nábytek. Tel.: 
604 71 17 50.

KOUPÍM FELICII. Tel.: 
602 12 32 53.

KOUPÍM BYT V P- 8 DO OV. Cena 
do 1,5 mil. Tel.: 603 57 30 00.

KÁCÍM ČISTÍM ZAHRADY, SE-
KÁM. Tel.: 603 83 31 07.  

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT V PRA-
ZE. Preferuji P 8, 9, min. 65m2, 
na stavu nezáleží, dluh nebo exe-

kuce nevadí, RK ne, spěchá. Tel.: 
774 72 07 52, 604 84 67 56. 
Mgr. Ignatoková.

NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD 
MÓDNÍHO ZBOŽÍ. Najdete nás: 
OC Ládví 1. patro proti papírnic-
tví. Nabízíme: jarní pláště, bundy, 
saka, kalhoty, sukně, svetry, ha-
lenky, tuniky do zaměstnání, volný 
čas i do společnosti. Při předlože-
ní tohoto kuponu a nákupu nad 
1000,- Kč dostanete slevu 100,- 
Kč Těšíme se na Vás. 

PŘEVOD VHS, MC kazet, foto-
grafi í, diapozitivů, gramofonových 
desek, na CD/DVD. Vhodné pře-
devším jako možnost netradiční-
ho vánočního dárku! Vít Pokorný, 
Bojasova 1247/11, 182 00 Praha 
8, gsm: 724 07 48 30, e-mail: VI-
TEK.POKORNY@TISCALI.CZ, web: 
vitekpokorny.webnode.cz. 

20 KM OD PRAHY 8, U STA-
RÉ BOLESLAVI prodám 2 sta-
veb. parcely 1.200 m2, cena 
900,- Kč/m2. Tel.: 602 21 50 14, 
602 31 22 12.  

4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 
8, ve Zdibech, prodám parce-
lu na rod. dům, 956 m2, cena 
1.500,- Kč/m2. Stavba za 4 roky. 
www.pozemky-zdiby.cz. Tel.: 
604 28 38 65.  

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a.s.. 
Zveme Vás do nově otevřené kan-
celáře Pomořanská 7, Praha 8. 
Otevřeno Po – Pá 8-13 a 14-18 
hod. Najdete nás u polikliniky, ko-
nečná bus 177, 144 a 202. Tel.: 
283 85 00 28. Těšíme se na Vás! 
Petr Bernas, Věra Bergerová, He-
lena Pešatová.  

KOUPÍM BYT V PRAZE PRO 
MAMINKU. 1+kk až 3+1. Pla-
tím ihned – solidní jednání. Tel.: 
775 68 80 57 (stačí sms nebo pro-
zvonit, zavolám). 

PROVÁDÍME MYTÍ OKEN, ČIŠ-
TĚNÍ ŽALUZIÍ, ČIŠTĚNÍ KO-
BERCŮ, SEDACÍCH SOUPRAV, 
ČALOUNĚNÍ. Tel.: 777 92 33 44.  

PEDIKURA ĎÁBLICKÁ 736. Tel.: 
776 55 70 04. 

ÚKLIDOVÁ FIRMA, provádíme 
úklid domácností a fi rem, uklízí-
me bytové domy. Uklidíme za Vás 

po malování i rekonstrukci. Tel.: 
724 00 62 75, volejte i o víkendu. 
www.chciuklidit.cz. Pro slevu 5% 
na jarní úklid uveďte heslo Osmička. 

KARDIOLOGIE PRO DĚTI 
A DOROST Praha 8 Poliklinika 
Čumpelíkova 2, přijímá nové pa-
cienty. Kromě vyšetření a léčení 
onemocnění srdce a cév se za-
býváme poruchami metabolismu 
tuků a cholesterolu, zvýšeným 
krevním tlakem. Vyšetření 2D 
barevným ultrazvukovým přístro-
jem. Pro pacienty registrované 
u pojišťoven 201, 207, 211, 217 
bez fi nanční účasti pacienta. Tel.: 
283 88 11 44. 

PRODÁM KVALITNÍ TROFEJE 
jelení, mufl oní a dančí. Cena do-
hodou. Tel.: 605 59 19 13. 

SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, 
DVEŘÍ, renovace kuchyňských 
linek, montáž a výroba ná-
bytku, opravy nábytku. Tel.: 
774 44 34 85. 

ZUBNÍ ORDINACE PŘIJÍMÁ 
nové pacienty. Eskola s.r.o., poli-
klinika Mazurská, 4. patro, ordi-
nace č. 535. Smlouvy s pojišťov-
nami. Objednávejte se na tel.: 
233 55 02 62, 775 43 22 92.

VČELÍ MED PŘÍMO OD  VČELA-
ŘE, 100,- až 120,- Kč./kg. Tel.: 
608 14 30 85. 

VYMĚNÍM VELKÝ OBECNÍ BYT 
3+1, za 2+1 nebo 2 + kk. Tel.: 
737 33 83 07.

5 v 1. ODĚVY. OPRAVY A ÚPRA-
VY LÁTKA, KŮŽE, KOŽEŠINY. 
ČISTÍRNA A PŮJČOVNA. Dobré 
ceny. Z. Stírka, Klapkova 13, Tel.: 
728 79 60 88.

KADEŘNICTVÍ – Alena Brožová 
(brazilský keratin) 728 67 76 72, 
Olga Hříbalová 603 50 97 92 gelo-
vé nehty Jana Heláková (nehtyhe-
lakova.cz) 732 32 14 89 kosmetika 
(Ryor) Lucka-kosmetika.webnode.
cz 603 73 39 94. Milé prostředí, 
příznivé ceny, u metra Palmovka, 
Sokolovská 157.

MINIŠKOLKA A DĚTSKÝ KOU-
TEK KORÁBEK, U Libeňského 
Pivovaru 16,  Praha 8. Přijďte se 
podívat na den otevřených dveří 
12. března od 11.00 do 15.00. Tě-

šíme se na Vás a Vaše děti. Tel.: 
777 29 91 05, http://miniskolka-
-korabek.webnode.cz.

PRONAJMU GAR. STÁNÍ VEL-
KÁ SKÁLA, 1200,- Kč. Tel.: 
776 81 71 70. 

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ 
V PÉČI O PLEŤ. Denní spole-
čenské líčení, proměny. Mail: 
pavlina11@seznam.cz.  Tel.: 
604 90 86 71. 

DOUČOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, 
MATEMATIKY A  IT SOŠ. www.
vachtova.cz.
 
TRUHLÁŘ. VÝROBA NOVÉ-
HO, opravy staršího a restauro-
vání starožitného nábytku. Tel.: 
724 33 51 97. 

DARUJI ZA ODVOZ PIANO 
v hnědém dřevu, zachovalé, funkč-
ní. Zn. BÁRTA. Tel.: 606 43 06 56, 
224 93 20 31. 

PRONAJMU NOVÉ LUXUSNÍ 
PODZEMNÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v ulici Nad Okrouhlíkem, Praha 
8, u metra „C” Ládví. Nízká cena 
950 Kč/měs.. Tel.: 777 00 30 33, 
e-mail: v.briedl@seznam.cz. 

INSTALATERSTVÍ, TOPENÁŘ-
STVÍ, MONTÁŽ A OPRAVY te-
pelných zařázení, rozvody vody, 
topení, kanalizace a odpadu. Tel.: 
774 38 08 04, 773 11 10 85, 
e-mail.: mtarabey@email.cz. 

PRONAJMU GARÁŽ 1.500,- 
Kč/měs., případně prodám 
310.000,- Kč. Místo: společné ga-
ráže – Davídkova – Praha 8. Tel: 
603 52 17 21. 

VYŘEŠÍM PROBLÉMY S VAŠÍM 
PC nebo počítačovou sítí doma 
i ve fi rmě. Profesionalita, dlouho-
leté zkušenosti, spolehlivost, při-
jatelné ceny. Tel.: 602 27 72 78. 

LEVNĚ PALIVOVÉ A KRBO-
VÉ DŘÍVÍ, ŠTÍPANÉ vč. dopra-
vy. Dub, buk, bříza, smrk. Tel.: 
777 81 95 44.

MILU MALU www.milu-malu. cz. 
Kosmetický salónek. Od 350,- 
Kč celkové ošetření 90 min. + 
ošetření galvanic.žehličkou. Lí-
beznická 19, P-8, Kobylisy. Tel.: 
728 91 58 04.

Inzerce

(Placená inzerce) (Placená inzerce)(Placená inzerce)

Bc. Lenka Drnková
Účetní a daňová kancelář

nabízí své služby
tel.: 284 682 835,

Lenka.Drnkova@seznam.cz
S.K.Neumanna 31, Praha 8

(Placená inzerce)








