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Zprávy
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Město vyzvalo ke zrušení vydaných povolení
k provozování videoloterijních terminálů

Slovo starosty

3

Vážení spoluobčané,
léto se přehouplo do své druhé
poloviny, a to znamená, že dětem

Kam s odpadem? Seznam umístění
velkoobjemových kontejnerů

se podstatně zkrátil jejich čas celo5

denních radovánek. To ale rozhodně
neplatí pro ty, kteří nyní staví, rekonstruují či jinak zvelebují školní zařízení v osmé městské části. Když

Fórum: Jak řešit parkování v Karlíně poté, co
v jeho okolí vznikly placené zóny?

se v této Osmičce podíváte na strany 16 a 17, zjistíte, že takových
10

míst je opravdu mnoho. Oblasti školství radnice Prahy 8 věnuje, jako
již tradičně, značnou pozornost.
Dějiny nás učí, že pokud se do dětí dostatečně investuje, přispějí

Program Centra aktivizačních
programů pro seniory

nakonec rozvoji společnosti daleko více, než spotřebují, a zvýší životní
12

standard všech. Staré předválečné čítanky jsou celé prodchnuty ideou
investice do vzdělání. Jako nejlepší možné investice do dětí vůbec.
Vzdělání je v nich vykládáno a chápáno jako statek, který člověku

Fakultní nemocnice Na Bulovce má nového
šéfa. Stal se jím Petr Zajíc

nikdo nevezme. Peníze se rozkutálí, naopak vzdělání je věčné. To byla
13

myšlenka té doby.
Čtyřicet let minulého režimu se toto vše snažilo popřít. Problémem
socialismu byla společenská degradace vzdělání. Dnešek má už ale

Zájem o využití mateřských škol
o prázdninách je obrovský

zase jinou hodnotovou stupnici, a to je moc dobře. Vedení radnice si
14

to uvědomuje. Důkazem jsou například desítky milionů korun, které
do mateřských a základních škol zřízených osmým obvodem každoročně plynou.

Úspory umožňují vyšší investice do škol, říká
šéf Servisního střediska Michal Švarc

Cyklus Sportuje celá Praha 8
pokračuje na podzim
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Zpravodajství

Do Botanické zahrady mohou lidé ze severu zdarma
Obyvatelé severní části Prahy 8, kteří mají v adrese trvalého bydliště uvedenu některou ze 174 vytipovaných spádových ulic,
mohou zdarma navštěvovat nedalekou Botanickou zahradu.
Foto: verpa

ještě zvýší prostupnost venkov-

sloužit

ní expozice. Během léta by měly

permanentky bude pak možné na-

být odstraněny všechny technické

hradit čipem, který bude fungovat

problémy a do konce září začne

i

tento unikátní odbavovací systém

místech.

na

návštěvníkům.

samoobslužných

Bezplatné

vstupních
-red-

Seznam ulic, ze kterých mají lidé
nárok na permanentku

Zástupkyně ředitele Botanické zahrady Věra Bidlová na pivoňkové louce
debatuje se starostou Prahy 8 Jiřím Janků o možnostech zpřístupnění
Botanické zahrady
Foto: verpa

Oplocením se zahrada chrání před negativními jevy, jako je například
pobyt bezdomovců. Tito se usídlili jen pár desítek metrů od areálu
Tato nabídka je výsledkem do-

dou moci především blíže seznámit

hody mezi náměstkem pražského

s příjemným a kultivovaným pro-

primátora Ivanem Kabickým, sta-

středím Botanické zahrady,” řekl

rostou Prahy 8 Jiřím Janků a ředi-

Janků. Ten od dubna inicioval řadu

telem Botanické zahrady Oldřichem

jednání, jejichž výsledkem je právě

Vackem. Za první dva týdny si bez-

zmíněná dohoda.

platnou permanentku vyzvedlo přibližně 600 lidí.

Permanentky

platí

jeden

rok

a jsou všem zájemcům splňují-

„Jedná se téměř o polovinu ob-

cím stanovená kritéria vydávány

čanů Prahy 8. Dlouhodobě pláno-

od poloviny července na pokladně

vané oplocení Botanické zahrady

SEVER, denně od 9 do 19 hodin,

nejvíce zasáhlo právě obyvatele

po předložení občanského průka-

osmé městské části a ovlivnilo

zu. Volný vstup platí pro venkovní

tak jejich zaběhnuté návyky. Díky

expozici.

tomuto

vstřícnému

kroku

bude

Dalším krokem Botanické za-

nejen usnadněn průchod územím

hrady

od Bohnic do Troje, ale lidé se bu-

samoobslužných

bude

zprovoznění
vstupů,

dvou
které

BOHNICE

ČIMICE

TROJA

KOBYLISY

Bohnická
Bukolská
Bydhošťská
Cafourkova
Čimická
Dolákova
Eledrova
Feřtekova
Gdaňská
Hackerova
Hanouškova
Hlivická
K Farkám
K Pískovně
Katovická
Kostřínská
Kusého
Košalinská
Lehnická
Lindavská
Lodžská
Na Bendovce
Na Hranicích
Na Pískovně
Nad Pentlovkou
Opolská
Pekařova
Pod Čimickým hájem
Podhajská pole
Poznaňská
Před Ústávem
Radomská
Ratibořská
Řepínská
Řešovská
Sopotská
Štětínská
Toruňská
U Drahaně
U Pazderek
U Skalky
U Velké skály
Ústavní
V Nových Bohnicích
V Zámcích
Ve Vrších
Vraňanská
Vratislavská
Zelenohorská
Zhořelecká

Beřkovická
Brandýská
Byšická
Čimická
Dopraváků
Do Ůdolí
Drahanská
Fořtova
Hanzlíkova
Chlumínská
Chorušická
Chvatěrubská
Jestřebická
K Draháni
K Ládví
K Mlýnu
K Polím
K Rybníku
K Větrolamu
Ke Hřišti
Kočova
Korycanská
Křivenická
Libčická
Libeňská
Lužecká
Mikovická
Minická
Mlazická
Na Hranicích
Na Průhonu
Na Zámkách
Nedomická
Okořská
Ouholická
Pekařova
Pešinova
Přívorská
Rousovická
Skálova
Spádná
Strážnická
Tišická
Turská
Vánková
Vehlovická
Větrná
Vidimská
Vidovická
Zaječická
Zlončická
Žalovská

Čimická
Dřínová
Glowackého
Hnězdenská
K Bohnicím
K Haltýři
K Pazderkám
K Sadu
K Velké skále
Krosenská
Krynická
Lešenská
Lodžská
Lublinská
Mazovská
Mazurská
Na Dlážděnce
Na Farkách
Na Jabloňce
Na Pazderce
Na Přesypu
Na Šutce
Nad Hercovkou
Nad Popelářkou
Nad Strání
Nad Trojou
Nad Vavrouškou
Notečská
Olštýnská
Písečná
Pod Havránkou
Pod Písečnou
Pod Přesypem
Pomořanská
Povltavská
Ratibořská
Sosnovecká
Svídnická
Tařicová
Těšínská
Trojská
U Pentlovky
U Polikliniky
U Sloupu
V Podhoří
Velká skála
Vřesová
Vzestupná

Uzavřená
Pod Kynclovkou
U Dětského domova
Služská
Horňátecká
Maškova
Bergerova
Mirovická
Pohnertova
Balabánova
Havlínova
Benákova
Třeboradická
Paláskova
Neratovická
Hovorčovická
Zlonínská
Klíčanská
Veleňská
Košťálkova
Přemyšlenská
Bášťská
Luhovská
Libišská
Chotovická
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Hlavní město podniká další kroky
k omezení videoloterijních terminálů

Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat se členy vedení radnice za ODS, můžete je vyhle-

Pražští radní se rozhodli vyzvat do-

zvyšovalo počet povolení k provo-

ně závazná vyhláška účinnosti, do-

dat na Facebooku a zeptat se
na vše, co vás zajímá.

pisem Ministerstvo financí ke zrušení

zování interaktivních videoloterních

šlo ke snížení počtu hracích míst

vydaných povolení k provozování vi-

terminálů na území Prahy. Ústavní

z 1 422 na 944. Během posledních

deoloterních terminálů a jiných pří-

soud ale řekl, že snaha obcí o re-

tří let se také radikálně snížil počet

strojů

podobných

výherním

hracím

přístrojům na místech,

která

jsou

v rozporu s příslušnou

hra-

přístrojů,

tkání k otázkám a problémům,

výherních

„Využijeme cesty regulovat si umístění
videoloterijních terminálů sami.”
Bohuslav Svoboda, pražský primátor

obecně

cích
které

z 8229 na skotisíce.

gulaci

přístrojů

Za ten samý čas se ale zvýšil po-

Tento krok umožnil průlomový nález

nezasahuje do kompetencí tohoto

čet videoloterních terminálů, a to

Ústavního soudu z poloviny června,

ministerstva. Je teď tedy přípust-

z 682 na 7894 kusů.

který vyhověl starostovi Chrastavy,

né, abychom si regulovali umístění

„Na tento neuvěřitelný nárůst

že i obce mohou mluvit do rozmísťo-

videoloterních terminálů obecně zá-

jsme jako město neměli žádný vliv,

vání těchto přístrojů.

vaznou vyhláškou sami. A my tuto

povolení těchto terminálů má totiž

cestu využijeme,” uvedl pražský

podle zákona o loteriích doposud

primátor Bohuslav Svoboda.

v gesci ministerstvo,” dodal primá-

krát zásadně ohradilo proti tomu,
aby Ministerstvo financí neustále

těchto

čtyři

závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

„Hlavní město Praha se mnoho-

umístění

povoluje

magistrát, a to
ro

Od roku 2008, kdy nabyla obec-

tor.

KSČM v Praze 8 a její zastupitelé nabízejí občanům se-

-jf-

které je trápí. Máte-li zájem,
volejte OV KSČM Praha 8, Světova 8, Libeň tel.: 284 825 820,
e-mail:

ov.praha8@kscm.cz,

internet:

http://www:praha8.

kscm.cz/.

V

případě

zájmu

o právní i lidskou pomoc volejte „Poradnu pro bezradné”, tel.:
283 840 612, 723 914 602,
e-mail: info@nakorabe.cz, pondělí ‒ pátek od 8 do 16 hodin.
ČSSD zve občany do svého sídla v Zenklově ulici 27
na setkání se zastupiteli zvolenými v Praze 8. To se uskuteční

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
FITNESS PARKU BUREŠOVA
URČENÉHO PŘEDEVŠÍM PRO SENIORY
(pět minut chůze od stanice MHD Ládví)

20.
din.

září

od

Telefon:

17.00

721

ho-

029

892,

e-mail: ovv.praha8@cssd.cz
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech
naší městské části. Pro dohodu
o schůzce prosím volejte pana
Petra Vilguse, tel.: 602 807 082
nebo pište na e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz

nebo

využijte

Skype kontakt „vilgus”.
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 Šustr)
nebo na e-mailu: Michal.Sustr@
praha8.cz.
V

se uskuteční 10. srpna v 9.30 hodin
za přítomnosti starosty Prahy 8
Jiřího Janků a místostarostky Vladimíry Ludkové.
Účastníci uvidí ukázku cvičení na venkovních strojích
a obdrží manuál cvičení pro vlastní potřebu.

průběhu

letních

měsíců

můžete kontaktovat zastupitele
zvolené za Volbu pro Prahu 8
prostřednictvím

jejich

e-mai-

lových adres, které naleznete
na

stránkách

www.praha8.cz.

Další setkání s občany se uskuteční v září letošního roku.
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

SRPEN - PROSINEC 2011

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Jirsíkova – Malého
16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.,
21. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
30. 8, 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Ke Stírce - Na Stírce
6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Pobřežní – U Nádražní lávky
30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.
Pernerova – Šaldova
6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.
Pobřežní – Thámova
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.,
27. 12.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.,
27. 12.
U Slovanky – Dolejškova
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.
Štěpničná (parkoviště)
31. 8., 12. 10., 16. 11.,
21. 12.

Petra Slezáka – Urxova
16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.,
21. 6.

Třebenická - Sebuzínská (parkoviště)
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pernerova – Sovova
23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Modřínová – Javorová
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.
Nekvasilova (parkoviště
u Olympiku)
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11., 27. 12.
Pivovarnická (proti domu
č. 15)
16. 8., 20. 9., 25. 10., 29. 11.,
21. 6.
Na Vartě
23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.
Kašparovo náměstí
30. 8., 4. 10., 8. 11., 13. 12.

Kubíkova – (u DD)
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.
Havránkova – Šimůnkova
31. 8., 12. 10., 16. 11.,
21. 12.
Šimůnkova (slepý konec)
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.
Janečkova
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.
Kurkova (parkoviště)
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.
Šiškova - Čumpelíkova
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
6. 9., 11. 10., 15. 11., 20. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
31. 8., 12. 10., 16. 11.,
21. 12.

Kandertova - Lindnerova
9. 8., 13. 9., 18. 10., 22. 11.,
27. 12.

Na Pecích – Chaberská
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Nad Rokoskou – Kubišova
16. 8., 20. 9., 25. 10.,
29. 11., 21. 6.
Na Truhlářce
(parkoviště)
23. 8., 27. 9., 1. 11., 6. 12.

Služská – Přemyšlenská
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.
V Mezihoří (u plynojemu)
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.
Na Pěšinách - Pod Statky
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Uzavřená
31. 8., 12. 10., 16. 11.,
21. 12.
Trojská - Nad Trojou
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.
Písečná – Na Šutce
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.
Na Přesypu - Pod Přesypem
11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 8. 12.
Havlínova – Pohnertova
18. 8., 15. 9., 13. 10.,
10. 11., 15. 12.
Podhajská pole (parkoviště)
25. 8., 22. 9., 20. 10.,
24. 11., 22. 12.
Gdaňská - Toruňská
1. 9., 29. 9., 27. 10., 1. 12.,
29. 12.
Hnězdenská - Olštýnská
11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 8. 12.
Mazurská (u trafostanice)
18. 8., 15. 9., 13. 10.,
10. 11., 15. 12.

Stejskalova - U Rokytky
30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11.,
20. 12.
Valčíkova - Na Truhlářce
9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11.,
29. 11., 27. 12.
Velká Skála - K Haltýři
16. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11.,
6. 12.
Frýdlantská (parkoviště u ul.
Žernosecká)
23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11.,
13. 12.
Dolejškova – U Slovanky
30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11.,
20. 12.
V Zahradách - Na Sypkém
9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11.,
29. 11., 27. 12.
Braunerova – Konšelská
16. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6.
12.
V Zámcích (u domu 51/64)
17. 8., 14. 9., 19. 10.,
16. 11., 14. 12.

V Nových Bohnicích – K Farkám
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10.,
24. 11., 22. 12.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
24. 8., 21. 9., 26. 10.,
23. 11., 21. 12.

Dolákova – Hackerova - Kusého
29. 9., 29. 9., 27. 10., 1. 12.,
29. 12.

Nad Popelářkou
31. 8., 5. 10., 2. 11., 30. 11.,
28. 12.

K Mlýnu – Chorušická
11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 8. 12.

Pod Vodárenskou věží - Nad
Mazankou
10. 8., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.

Fořtova – Do Údolí
18. 8., 15. 9., 13. 10.,
10. 11., 15. 12.
Korycanská – K Ládví
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10.,
24. 11., 22. 12.
Petra Bezruče - U Pískovny
29. 9., 29. 9., 27. 10., 1. 12.,
29. 12.
Pod Vodárenskou věží (východní konec)
23. 8., 20. 9., 18. 10.,
15. 11., 13. 12.

Drahorádova
11. 8., 8. 9., 6. 10., 10. 11.,
15. 12.
Lindavská
18. 8., 15. 9., 13. 10.,
24. 11., 22. 12.
U Pekařky
25. 8., 22. 9., 20. 10., 1. 12.,
29. 12.
Chaberská – Líbeznická
1. 9., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umisťovány 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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Bezpečnost

Na opětovné výzvy ze strany za-

letech odsouzen. Tím byl pode-

sahujících policistů nereagoval.

zřelý z přečinu krádeže dle usta-

Po cestě muž seskočil z kola,

novení § 205 odst. 2 tr. zákoníku.

které následně odhodil do křoví,

Případ byl zpracován ve zkráce-

a utíkal k tramvaji, která stála

ném přípravném řízení a následu-

den z nich 24. května a 9. čer-

na zastávce. Řidič tramvaje jak-

jící den byl spisový materiál spolu

Všímavý občan zavolal 7. čer-

vence v Praze 4 vloupal do dvou

mile zahlédl, že k tramvaji utíká

s podezřelým předán státnímu

vence odpoledne na linku 158,

vozidel. Případ si i se zadrženými

muž, kterého pronásleduje po-

zástupci k podání návrhu na po-

že došlo k přepadení prodejny

převzala Služba kriminální poli-

licie, zavřel dveře do tramvaje

trestání příslušnému soudu.

v Trojské ulici s tím, že prodavač-

cie a vyšetřování, která zahájila

a pronásledovaný se do tramvaje

ka volala o pomoc. Dále sdělil, že

trestní stíhání pachatelů.

nedostal. To už hlídka byla v bez-

ka, která téhož dne večer opět

prostřední

v

ZÁPISNÍK POLICISTY
Napadl prodavačku

od prodejny směrem ke stanici
metra Kobylisy běží pravděpodobný pachatel spolu s mladší

Policisté lapili
balkónového zloděje kol

blízkosti

pachatele,

Stejně

skončila

prodejně

24letá

potravin

v

dívulici

kterého následně zadržela. Muž

Na Hrázi odcizila zboží v hodno-

byl vůči hlídce agresivní. Z tohoto

tě přesahující tisíc korun. I ona
byla za krádež v posledních třech

ženou a kočárkem. Z Místního
oddělení policie Kobylisy i vzhle-

letech odsouzena. A do třeti-

dem k nevelké vzdálenosti (zhru-

ce stejný průběh měl i případ

ba 400 metrů) od místa činu

26letého muže, který 7. čer-

okamžitě vyrazil na místo službu

vence v obchodním domě v ulici

konající policista. Z ulice V Ho-

Voctářova odcizil láhev drahého

lešovičkách, kde se v té době

alkoholu. I v tomto případě byl

nacházela,

místo

zadržen ostrahou a předán poli-

i autohlídka. Díky rychlé akci

cii, která jej po provedení zkrá-

policistů byl na nástupišti metra

ceného přípravného řízení spolu

jen několik minut po činu pacha-

se spisovým materiálem předala

tel zadržen. Následným šetřením

státnímu zástupci k podání návr-

bylo zjištěno, že odcizil zboží

hu na potrestání.

spěchala

na

v prodejně, a poté, co mu pro-

Pozor na lidské hyeny

davačka chtěla zabránit vynesení

Ze

zboží z prodejny, tuto fyzicky na-

sdělovacích

prostředků

jsme neustále informováni o hy-

padl. Policisty Místního oddělení
policie Kobylisy bylo ve věci za-

Dne 14. července kolem šesté

důvodu byla hlídka nucena využít

enismu (i když toto přirovnání

hájeno zkrácené přípravné řízení.

hodiny ranní bylo voláno na linku

svých oprávnění a použila donu-

k pachatelům haní inteligentní-

Po sdělení podezření a provedení

158 s tím, že v domě na Kašparo-

covací prostředky k dosažení úče-

ho predátora hyenu skvrnitou)

všech potřebných úkonů byl muž

vě náměstí se nachází cizí osoba.

lu sledovaného zákonem. Na po-

osob, které využívají solidárnos-

propuštěn ze zadržení.

Ještě v průběhu telefonátu přišla

licejním oddělení se ukázalo, že

ti a důvěřivosti starších obča-

od telefonující informace, že se

pachatelem je 26letý recidivista.

nů. Jeden takový případ se stal

v objektu pohybuje další muž,

Případ byl řešen ve zkráceném

15.

V Nekvasilově ulici se 11. čer-

který odcizil jízdní kolo z balko-

přípravném řízení a následně pře-

byla poškozená v blízkosti své-

vence v noci dva mladíci vloupali

nu. Na místo se ihned dostavila

dán státnímu zástupci s návrhem

ho bydliště v Praze 3 oslovena

do osobního motorového vozidla

hlídka policie, která zjistila popis

na podání návrhu na potrestání

jí neznámou osobou, která se

Škoda Felicia a to tím způsobem,

pachatelů, který ihned pomocí

podezřelého. Spolupachatele se

představila jako paní Dvořáko-

že za pomocí tkaničky vyháč-

radiostanice předala dalším hlíd-

zatím nepodařilo nalézt

vá. Tato poškozené sdělila, že se

kovali zajišťovací kolík pravých

kám. Zatímco původní hlídka pro-

předních dveří. Jaké pro pacha-

pátrávala okolí místa činu, další

velmi důležitý telefonát s velmi

tele muselo být zklamání, když

hlídka vyčkávala u bazaru, kde

Krást v obchodě
se nevyplácí

zjistili, že se ve vozidle nachází

byl předpoklad, že pachatel bude

Téhož dne, tedy 11. července

vrátila do místa bydliště, kde ji

neprodejné věci jako žlutá reflex-

chtít kolo zpeněžit. Po pár minu-

po poledni byl v prodejně potra-

po chvilce zazvonil telefon. Te-

ní vesta, audio kazeta, plastová

tách se k bazaru blížil muž odpo-

vin v ulici Na Hrázi zadržen 20letý

lefonovala neznámá žena, která

stěrka na sníh, obyčejný zapalo-

vídající popisu pachatele, který

mladík, který odcizil zboží v hod-

se představila jako profesorka

vač a tiskopis „Záznam o doprav-

jel na kole, které zase odpovídalo

notě bezmála tisíc korun. Mladíka

Černá. Řekla, že jí zdvojnásobí

ní nehodě”. Nicméně i tyto věci

popisu odcizeného kola. Jakmi-

zadržela ostraha prodejny a pře-

peníze, které má doma, když je

odcizili. Následně však byli zadr-

le zahlédl hlídku policie, rychle

dala hlídce policie. Mladík se uve-

přinese k nejmenovanému ban-

ženi hlídkou policie. Provedeným

se s jízdním kolem otočil a začal

deného skutku dopustil, ačkoliv

kovnímu domu v Praze 8. Poško-

šetřením bylo zjištěno, že se je-

ujíždět k tramvajové křižovatce.

byl za krádež v posledních třech

zená vzala naspořených 20 tisíc

S tkaničkou do auta

července.

Kolem

poledne

má vrátit domů, neboť bude mít
příjemnou zprávou. Dotyčná se
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korun a přišla na smluvené mís-

platku nebo výplaty peněz kon-

to. Zde předala obálku s penězi

taktují výhradně písemně. Peníze

výše uvedené Dvořákové, která

nenosí osobně, ale vyplácejí pro-

Strážníci se opět chystají
na přechody ke školám

již seděla na lavičce před bankou

střednictvím České pošty. Stejně

a vyčkávala na poškozenou. Pa-

tak i případné doplatky se řeší

Stejně jako v minulém školním

odchod dětí ze školy domů, ale

chatelka si obálku převzala, pe-

buď bankovním převodem, nebo

roce, tak i v tom následujícím bu-

také odradit různé nepřizpůsobi-

níze nepřepočítala a poškozenou

vložením částky na účet na po-

dou každé ráno u vybraných škol

vé osoby od jejich pohybu v okolí

odeslala

Novákových

bočce banky. Pokud Vás na ulici

na Praze 8 dohlížet na bezpečnost

škol.

do 4. domu v pořadí, že tam do-

kontaktuje neznámá osoba s tím,

dětí strážníci městské policie.

stane slíbených 40 tisíc. Pacha-

že má pro Vás peníze z kdovíja-

Už několik let můžou rodiče

na ruch velkoměsta nebude pro

telka samozřejmě z místa činu

kého přeplatku, jedná se o pod-

vídat u vytipovaných škol každé

děti lehké, strážníci proto kaž-

utekla a poškozená žádné peníze

vodníka, neboť vzápětí pro vy-

ráno strážníky. Dohlížejí na to,

dý školní den v době od 7.20

nedostala. K popisu pachatelky

placení přeplatku žádá zaplacení

aby se děti bezpečně dostaly přes

do 8.05 hodin dohlédnou u vy-

poškozená uvedla, že se jednalo

určité částky, nebo rozměnění

přechody pro chodce, zpomalují

braných přechodů na to, aby se

o ženu bílé pleti, ve věku zhruba

peněz, čímž se Vám může vloudit

provoz, dohlížejí na veřejný pořá-

nestalo

55 let, plnoštíhlé postavy, výš-

do bytu a zde ukrást věci, nebo

dek v blízkosti škol. První školní

školní týden hlídky personálně

do

ulice

„Zvyknout si po prázdninách

nějaké

neštěstí.

První

ky 160 cm, měla kudrnaté vlasy

v horším případě Vás za účelem

den a celý následující týden bu-

posílíme,” řekl Jaroslav Kašpárek,

kaštanové barvy po ramena, bez

krádeže v bytě fyzicky napad-

dou hlídky strážníků u škol zesí-

ředitel strážníků z Prahy 8.

vady řeči, oblečena byla do let-

nout. Fakt, že peníze Vám hned

leny, protože po prázdninách bý-

ního kostýmku hnědé barvy. Dle

jen tak někdo nerozmnoží, není

vají děti často nepozorné a zbrklé

ských škol a školek vrátí stráž-

Od

září

se

také

do

praž-

poškozené, které je 89 let, půso-

třeba rozebírat. Pokud to bude

a bude jim třeba znovu připome-

níci z útvaru prevence se svými

bila velmi inteligentně. Jakékoli

možné, tak MOP Libeň by v sou-

nout základní pravidla bezpečné-

přednáškami

informace, které by mohly vést

činnosti s Městskou částí Praha 8

ho pohybu po komunikaci.

programy šitými na míru podle

a

preventivními

ke zjištění osoby pachatele, sděl-

a Preventivně informační skupi-

U škol ale strážníky neuvidí-

věku dětí. Ti nejmenší se budou

te prosím na MOP Libeň na tel:

nou Krajského ředitelství policie

te jen ráno, budou pokračovat

ve školkách učit jak bezpečně

974 858 560 nebo na lince 158.

hl.m. Prahy uspořádalo pro se-

v projektu Školní policie, což je

přecházet komunikaci, pro starší

chtěl

niory diskusní odpoledne. O této

přítomnost strážníků u vytipova-

děti na základních školách jsou

opět apelovat na starší spoluob-

skutečnosti byste byli včas infor-

ných školských zařízení v době

připraveny programy Bezpečný

čany, aby si uvědomili, že veške-

mováni prostřednictvím vašeho

od 12 do 13 hodin. A je to pří-

kontakt se psy, Jak si nenechat

ré bankovní a pojišťovací institu-

měsíčníku Osmička.

tomnost zcela preventivní, jejím

ublížit, Bezpečně v internetovém

cílem je dohlédnout na bezpečný

světě a řada dalších.

Tímto

případem

bych

ce, ale i energetické společnosti

npor. Zdeněk Pohunek,

Vás v případě přeplatku, nedo-

zástupce vedoucího MOP Libeň

-jf-
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ
PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 20. 9.
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)
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Fórum

Jak řešit parkování v Karlíně poté, co
ODS: Zóny ano, ale s podporou místních obyvatel
Zaparkovat ráno ve všední den automobil
v Karlíně, u stanice metra Kobylisy či Ládví je
již dlouhá léta prakticky nemožné. Místa však
většinou nejsou obsazena vozy obyvatel Prahy
8, ale Středočechy, kteří dojíždějí do metropole za prací a příměstská doprava pro ně není
dost dobrá a zaplatit dvacet korun za celodenní parkování na P+R je pro ně závratná suma.
Jak je však z těchto míst vytlačit či korektně
řečeno, jak dopravu regulovat? Zóny placeného stání jsou jistě jednou z cest, jak toho
docílit.
Ve vybraných městských částech již fungují
řadu let a prošly svým vývojem, který v poslední době nabral správný směr. Podle všech
dostupných informací jsou pro tamní obyvatele
přínosem, i když samozřejmě ne všichni z nich

Tomáš Mrázek
zastupitel MČ Praha 8
za ODS
jsou nadšeni. Zároveň do obecních pokladen
přicházejí za výběr parkovného částky v řádech
miliónů korun.
O zavedení parkovacích zón se vede v naší
městské části diskuse dlouhé roky. Nejblíže
jsme k tomuto kroku byli v roce 2009. Tehdy
již byla vypracovaná studie na zřízení zón v oblasti Karlína od hranic s Prahou 1 až po ulici

Sluncová. Vedení radnice řízené ODS však nechtělo rozhodnout od stolu bez řádné diskuse
s místními obyvateli. Proto pořádalo nejen setkání s občany, ale zeptalo se na jejich názor
v anketě, která proběhla zároveň s volbami
do Evropského parlamentu. Obyvatelé Karlína,
kteří se ankety zúčastnili, zavedení zón odmítli.
Vedení radnice jejich vůli respektovalo a od dalších plánů upustilo.
Doba ale pokročila. Do Karlína přijíždí kvůli
výstavbě nových administrativních budov stále
více lidí, okolní městské části regulaci nezrušily, jízdu automobilem, naštěstí, nikomu zakázat nemůžeme. Proto pojďme opět rozproudit
diskusi na toto téma a především se obyvatel
zeptat na jejich názor. Ten by pro nás měl být
velmi důležitým vodítkem.

ČSSD chce férové a levné řešení pro obyvatele Prahy 8
Každý pracovní den se Karlín mění v jedno vel-

že například návštěvníci Karlínských farmářských

ké parkoviště. Důvod – blízkost do centra, kde

trhů, které se konají o sobotách, nebudou nijak

je parkování již zpoplatněné, kdežto v Karlíně je

omezeni).

zdarma, plus výborné napojení na MHD. Pro oby-

Co to bude znamenat pro obyvatele Prahy 8?

vatele Karlína to znamená vyšší hluk, více zplodin

Za minimální částku (do 100 korun za rok) budou

v ovzduší a kvůli hustější dopravě i vyšší nároky

Květa Lepsatre

na opatrnost chodců, zvláště dětí. Jak z toho ven?

zastupitelka MČ Praha 8
za ČSSD

Občané si již zvykají, že všechny změny a úpravy v posledních měsících znamenají vlastně jen
zdražování. ČSSD nechce jít takovou cestou a navrhuje toto:

dou zavedeny parkovací automaty. Všichni občané
Prahy 8, kteří vlastní parkovací kartu, budou moci
i na těchto místech parkovat zdarma.

moci zaparkovat lépe než nyní i na problematických místech. Zejména v Karlíně to bude znamenat též méně hluku, méně zplodin a více bezpečí
pro chodce. Opraváři, zásobování obchodů, apod.
budou moci využít volné hodiny zdarma mezi 9.00
a 11.00. A navíc jednu parkovací kartu za mani-

Parkovací automaty budou fungovat v pra-

pulační poplatek do 100 korun na rok budou moci

poplatek (do 100 korun) pořídit celoroční parko-

covní dny mezi 6. a 9.hodinou ranní a od 11:00

získat i podnikatelé se sídlem a provozovnou

vací kartu, se kterou budou moci parkovat všude

do 18:00. V těchto hodinách se bude vybírat

v Praze 8. ČSSD tento svůj alternativní návrh

jako doposud.

30 korun za 1 hodinu parkování.

představila veřejnosti a uspořádala petiční akci,

-

-

kterou v minulosti podepsala nezanedbatelná část

-

Občané Prahy 8 si budou moci za manipulační

Na problematických místech Prahy 8 (celý Kar-

lín, část Libně, okolí metra Ládví a Kobylisy) bu-

-

O víkendech, svátcích a mimo zpoplatněnou

dobu bude parkování pro všechny zdarma (tzn.

obyvatel Karlína a přilehlých částí Prahy.

Placené parkovací zóny škodí Praze
Chaos s parkováním v Praze je výsledkem

ta, městských částí a také soukromých firem,

špatného rozdělení kompetencí mezi měst-

provádějících odtahy. Vrcholem jsou takzva-

ské části a hlavní město. Nejednotná regu-

né parkovací zóny, jejichž zavedením bylo

lace parkování je příčinou právní nejistoty

napácháno mnohem více škod než užitku.

občanů, překážkou živnostenského podnikání
a brání i rozvoji bytové výstavby.
Kořeny tohoto problému tkví v daleké minulosti a souvisí s katastrofálním řešením do-

Prosím, abychom této falešné vizi řešení

Václav Musílek

parkování v Praze 8 nepodlehli a nevyprázd-

zastupitel MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8

nili si v Karlíně obchody (jako třeba v Holešovicích), nezkomplikovali vlastníkům pronajímaní bytů (Vinohrady) a vůbec neučinili

pravy v Praze v posledních šedesáti letech.
Komunisté chtěli původně individuální dopra-

menou na všeobjímající nedostatky systému.

z Karlína mrtvé město. Co můžeme dělat, je

vu auty zlikvidovat (jak byli ve svém vnímání

Poslední desetiletí se zase vyznačovala

tlačit na to, aby se takzvaná doprava v klidu

blízko dnešním ekologickým fundamentalis-

marnými pokusy o restrikci automobilové

řešila celopražsky s tím, že budou odstraněny

tům!), aby časem zjistili, že honbou za vlast-

dopravy ve prospěch hromadné a zneužitím

alespoň ty největší hlouposti, které dosavad-

ní čtyřkolkou se lidé zabaví a na chvíli zapo-

potřeb parkování pro posílení rozpočtů měs-

ní (ne)systém obsahuje.
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Fórum

v jeho okolí vznikly placené zóny?
Řešení parkování v Praze 8 je v podpoře veřejné dopravy
Odpůrci cyklistické dopravy tvrdí, že „Praha
není město pro kola”. Středověký charakter hlavního města ČR však spíš láká k prohlášení, že
Praha není město stvořené pro automobily.
Nejvýznamnější dopravní problém Prahy 8
nepředstavují naši parkující obyvatelé, ale návštěvníci města. Tito lidé potřebují zaparkovat,
přesednout na metro, tramvaj, autobus, případně vlak a pokračovat do centra.
Parkování na veřejném místě není lidské právo. Je to klasický zábor veřejného prostranství
a je otázka, proč třeba pouliční prodejce zeleniny
musí za stánkem zabranou plochu platit nájem
a řidič neplatí nic. Je třeba odmítnout naivní názory řady členů ODS, kteří mluví o „řešení” pomocí neviditelné ruky trhu. Veřejný prostor není
nekonečně velký a pokud jej parkující automobi-

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8
za Stranu zelených
ly již zaplnily, je nezbytná regulace.
Je nutné ochránit vnitřní centrum města před
vjezdem aut mýtem, případně jinou regulací.
Vnější centrum, do kterého spadá většina Prahy 8, by mělo být zařazeno do parkovací zóny.
Pro mimopražské návštěvníky musí vzniknout již
ve středních Čechách (!) na přestupních uzlech
s veřejnou dopravou síť parkovacích domů, která

umožní odstavit auto a dále cestovat do Prahy
MHD.
Parkovací zóna pro Prahu 8 by měla být součástí celopražského projektu. Zakládání samostatných zón na území jednotlivých městských
částí jen přelévá auta z jedné čtvrti do druhé.
Zóna musí zvýhodnit místní obyvatele a přitom
nesmí vyloučit parkování návštěv nebo řemeslníků.
Dopravní koncepci města má na magistrátu
v rukou mj. bývalý starosta Prahy 8 a současný
náměstek primátora pro územní plánování Josef
Nosek. Zelení, jejichž mnohaletý tlak na jeho
mateřskou stranu v celopražském zastupitelstvu pomohl zlomit odpor k projektu příměstské
železnice – bude-li zájem – s potěšením poradí
i v oblasti regulace automobilové dopravy.

Zavedení zón placeného stání je nevyhnutelné
Kritický stav parkování v Karlíně a u stanic
metra Kobylisy a Ládví vede radnici MČ Praha 8
k nutnosti zamyslet se nad tím, zda se připojit
k zavádění zón placeného stání. TOP 09 zastává
názor, že regulace dopravy v klidu je nevyhnutelná. Vede nás k tomu vedle stabilně rostoucího
počtu vozidel parkujících na území Prahy také
fakt, že v současné době počítají se zřízením zón
všechny městské části, jejichž území zasahuje
do širšího centra Prahy, a Praze 8 tak reálně hrozí, že se stane centrálním parkovištěm pro celou
Prahu.
Stejně jako kterákoliv jiná regulace, i zóny
placeného stání mají celou řadu zastánců i odpůrců, a proto rozhodnutí o jejich zavedení je
rozhodnutím politickým. TOP 09 se přitom jako
strana, která oblast dopravy na Praze 8 spra-

Matěj Fichtner
radní MČ Praha 8
za TOP 09
vuje, politické odpovědnosti nezříká. Naopak jsme si vědomi toho, že některé obyvatele tento
krok potěší a jiné nikoliv.
Regulace však musí být zavedena citlivě
a na základě odborných podkladů. Jako nezbytné se proto jeví provedení důkladné a komplexní
analýzy dopravy v klidu v nejpostiženějších oblastech Prahy 8, tedy v Karlíně, Libni a Kobyli-

sích. Na základě této analýzy teprve bude možné
učinit rozhodnutí, zda v dané oblasti zóny placeného stání zavést či nikoliv.
Již teď předpokládáme, že regulace bude
zbytečná o víkendu a v nočních hodinách, kdy
se problémy s parkováním vyskytují jen minimálně. Zároveň nelze výrazně ztížit život podnikatelům, kteří mají své provozovny v místech,
kde by měly být zóny placeného stání zavedeny,
a také například řemeslníkům, kteří zde parkují, aby mohli obsloužit místní obyvatele. Pokud
bude vůle ze strany vedení hl. m. Prahy, regulaci
bychom chtěli omezit na denní dobu v pracovních dnech. V maximální možné míře bychom
také chtěli využít tzv. smíšené zóny, ve kterých
mohou parkovat místní občané a po zaplacení
parkovacího poplatku i jiné osoby.

Řidiči dnes a denně řeší nerudovské „kam s ním?”
Když člověk popustí uzdu fantazii, tak je elegantních řešení celá řada. Napadá mne například.
Obléknout noční košili po pradědečkovi a získat
vynález zmenšovadla. Zahájit výrobu zmenšovacích krabiček, ty rozdat občanům Prahy 8. Potom
bychom si mohli pohodlně auto odnést v kapse
domů a problém parkováni by byl vyřešen. O reálnosti tohoto řešení se každý může přesvědčit
v televizním seriálu „Křeček v noční košili”.
Realita je úplně jiná. Naši předci nepočítali
s rozvojem automobilismu, a tak postavili Karlín
podle svých představ. Nám díky tomu chybí parkovací místa a řidič řeší denně nerudovské „kam
s ním?”.
Každé řešení, do kterého se pustíme, nebude
vyhovovat všem. Výstavba parkovacích domů

Cyril Čapka
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
– drahá, dlouhodobá a kde je postavit. Postavit
parkování pod stávajícími domy – drahé, složité
a v řadě případů nerealizovatelné. Zavést parkovací zóny, jak to udělaly některé městské části
– drahé pro lidi, co firmy a živnostníci, jak řešit
návštěvy, co ti, kteří nemají trvalé bydliště.
Jak problém řešit. V první řadě bych znovu

prošel celý Karlín a podíval se na možnosti parkování. Tam, kde by to jenom trochu šlo, bych
povolil šikmé a kolmé stání, abychom získali další
parkovací místa. Následně bych navrhoval vydat
pro každou nájemní jednotku (byt, nebyt) parkovací kartu za cenu nákladů (výroba, distribuce,
evidence). Současně s vydáním karet bych navrhoval zavést v Karlíně garantované stání pro držitele karet od večera do rána (například od 18.00
do 8.00 hodin). V ostatní dobu by bylo parkování
ve stejném režimu jako je v současnosti. Vím, že
navržené řešení problém úplně neřeší, ale jsem
přesvědčen, že může pomoci obyvatelům Karlína.
Na závěr chci popřát všem řidičům pevné
nervy při hledání místa k zaparkování svého
miláčka.

Osmička
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Zdravotní a sociální péče

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

Program CAP–SRPEN 2011
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
8
10
13
13

–
–
–
–

12
11
16
16

ÚTERÝ
8 – 12
13 – 14.30
13 – 14.30
16 – 17

Přístup na internet
Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
Přístup na internet
Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848

Přístup na internet
Němčina konverzační metodou pro pokročilé (vede p. Ulč)
Přístup na internet
Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem
(vede pí Matějková)

STŘEDA
8 – 12
9 – 9.50
10 – 10.50
10 – 11

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Staré techniky cvičení pro zdraví + taneční zahřátí
uzpůsobené možnostem seniorů s prvky z taoismu
a cvičení pilátes (vede Ing. Kovařínská)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

paměť

13 – 15
13 – 16
15 – 16

poradny

kluby

Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
pí Bc. Novotná)
Přístup na internet
Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)

ČTVRTEK
8 – 12 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
13 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
9.30 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a terapie
tancem (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
13 – 14.30 Přístup na internet
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede PhDr. Holá)
8 – 12 Přístup na internet

Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.

Foto: verpa

Speciální nabídka
25. 8. od 9:30 Patchworková
dílnička - s Mgr. S. Kyselovou
Turistické

vycházky

a

výlety

za přírodními a kulturními památkami středních Čech pod vedením
RNDr.

M.

Štulce

jsou

plánovány

a operativně realizovány podle krátkodobých předpovědí počasí.
Sledujte proto aktuální informace
o plánovaných akcích na nástěnce
v CAP nebo na tel. 283 881 848.
Každou středu si můžete jít bezplatně zahrát pétanque pod vedením profesionálů
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Zdravotní a sociální péče
Burza seniorů - Program na SRPEN 2011
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
18. 8. ČTVRTEK

CELODENNÍ VÝLET
– Brandýs nad Labem
Prohlídka zámku – vstupné 50 Kč
Nutno předem přihlásit na recepci do 11. 8. 2011
Sraz na Ládví v 9.30 hod. u fontány
Pod vedením paní Věry Havránkové

Denní stacionář pro seniory
pořádal Den otevřených dveří
V Karlínském Denním stacionáři
pro seniory se 27. června odpoled-

HRY NA ZAHRADĚ
Gerontologického centra
(dle zájmu účastníků bude možné si zahrát ruské kuželky,
kuličky atd.)
Sraz ve 13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením paní Věry Dvořákové

30. 8. ÚTERÝ
BABINEC
Společenské hry
Začátek ve 13.00 hod.
Vstupné: zdarma
Pod vedením Ivy Hubené

s

personálem

stacionáře

u kávy a malého občerstvení nebo

ne uskutečnil Den otevřených dve-

se zajít podívat na výstavu ručních

ří. Na prohlídku dorazili nejen lidé

výrobků klientů. Každý návštěvník

z řad potenciálních klientů a jejich

si na památku odnesl pozornost

rodinných příslušníků, ale i ti, kteří

v podobě záložky do knihy, kterou

se chtěli na vlastní oči přesvědčit,

speciálně pro tuto příležitost klien-

jak to v takovém stacionáři vlast-

ti Denního stacionáře vyrobili.
Chtěli bychom touto cestou po-

ně vypadá a funguje.
prohlídka

děkovat všem, kteří nás přišli na-

prostorů stacionáře a seznáme-

vštívit, za milé a příjemně stráve-

ní s jeho fungováním, zájemci

né společné odpoledne. A všechny,

si mohli také vyzkoušet některé

kteří k nám dorazit nestihli nebo

z aktivit, kterým se ve stacioná-

se snad této návštěvy z nějakého

Na

25. 8. ČTVRTEK

sedět

programu

byla

ři klienti běžně věnují. Například

důvodu obávali, bychom rádi po-

společenské hry jako je Bingo

zvali na kdykoliv jindy, kdy budou

nebo trénink paměti. Ti, kteří ne-

mít čas a chuť zajít mezi nás. Jste

měli zájem o aktivity, mohli po-

srdečně vítáni.

-red-

Šéfem Bulovky se stal Petr Zajíc

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 10. 8., 17. 8. 24. 8., 31. 8.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením paní Ivy Hubené

Fakultní nemocnice Na Bulovce
má od srpna nového ředitele, stal
se jím Petr Zajíc.
Mezi jeho hlavní cíle a úkoly bude
patřit především udržet a dále roz-

PÉTANQUE

BEZPLATNÉ TRÉNINKY
pod vedením profesionálů
Každou STŘEDU od 15.00 hod.
v zahradě Gerontologického centra
(Koná se za každého počasí,
máme i koule do interiéru)

Příprava na ZÁŘÍ 2011
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
Lektor: Mgr. Jarmila Tichá
2 SKUPINY:
1. skupina
každé pondělí 9.30 – 11.00,
od 5. 9. 2011 do 12. 12. 2011
2. skupina
každé úterý 9.30 – 11.00,
od 6. 9. 2011 do 13. 12. 2011
Počet lekcí: 15 (1 lekce trvá 1,5 hod.)
Cena: 600 Kč
Není vhodné pro začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit a získat více informací
na recepci Gerontologického centra,
Šimůnkova 1600, Praha 8
tel: 286 883 676

víjet špičkovou kvalitu tamní zdravotní péče, ekonomicky stabilizovat
hospodaření nemocnice či vytvářet
vhodné podmínky pro vzdělávání.
Nový ředitel byl zvolen řádným výběrovým řízením a jmenován ministrem zdravotnictví
Petr Zajíc naposledy působil jako náměstek ředitele pro léčebnou péči v Městské nemocnici Ostrava. Má za sebou mnoho pracovních pobytů v předních zahraničních nemocnicích (New York,
Minnesota, Tel Aviv, Káhira, Vídeň a další), je soudním znalcem
v oboru kožního lékařství, předsedou Sdružení ambulantních dermatologů ČR či místopředsedou Zdravotní komise Statutárního
města Ostrava.

-jf-
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Školství

Zájem o školky je o prázdninách obrovský
Možnosti umístit své dítě do mateřské školy

Radnice samozřejmě byla připravena reagovat

v průběhu letních prázdnin využívá v osmé měst-

i na možnost, že všichni přihlášení přijdou do své

ské části stále více rodičů. Například loni bylo

prázdninové školky školné a stravné zaplatit.

otevřeno 22 tříd, letos už o pět více. Podle rad-

V takovém případě by se otevírala další mateřin-

ního Prahy 8 pro oblast školství Martina Roubíčka

ka na letní provoz. „Letos poprvé, co je organi-

celkový počet přihlášených dětí letos ve většině

zován prázdninový provoz, se to skutečně stalo.

případů překračoval kapacitu školky.

Proto jsme otevřeli nové třídy ve dvou mateř-

„Proto jsme rozhodli o otevření dalších tříd,

ských školách, které původně měly být uzavře-

avšak pouze pro rodiče, kteří splnili svou povin-

ny,” informoval Roubíček. Ten také prosí rodiče,

nost a zaplatili stravné a školné v termínu daném

kteří letní školku zaplatili, aby v případě nena-

školkou s prázdninovým provozem. S těmi, kte-

stoupení dítěte (například z důvodu nemoci) tuto

ří se sice přihlásili, ale nepřišli v termínu zaplatit

informaci předali příslušné ředitelce. Pomohou

úhradu, není na prázdninový provoz počítáno,”

tím těm rodičům, kteří se během prázdnin dosta-

sdělil Roubíček. O letních prázdninách bude v růz-

nou do složité životní situace a budou potřebovat

ných termínech v rozpětí šesti týdnů fungovat

náhle umístit dítě do mateřinky na prázdninový

sedm školek zřizovaných Prahou 8.

provoz.

-rw-

ZŠ Burešova rozšiřuje výuku cizích řečí
Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky
v Burešově ulici rozšiřuje od nového školního roku spektrum své
nabídky v oblasti cizích jazyků.
Všechny děti této školy začínají
s angličtinou již v prvním ročníku,
na druhém stupni přibírají druhý cizí jazyk, volí si mezi němčinou a francouzštinou. V minulém
školním

roce

Burešova

zahájila

spolupráci s britskou společností
Wattsenglish a s mezinárodní školou Meridian International School
a nabízí tak žákům možnost komunikace v angličtině s rodilými mluvčími (ať už přímo ve výuce nebo
v

odpoledních

kroužcích).

Tuto

spolupráci vzhledem k velkému zájmu dětí a rodičů v nadcházejícím
školním roce značně rozšíří, takřka
ve všech ročnících otevře anglické jazykové skupiny pro zájemce
o výuku s rodilým mluvčím.
Je přímo symbolické, že prv-

Prvňáčci ZŠ Burešova komunikují s rodilou mluvčí

ní krůčky v komunikaci s rodilými
mluvčími učinili v uplynulém škol-

kací s lektorem a pod jeho vede-

soutěži

svědčí

ního roku anglické besídky žáků

ním roce tamní prvňáčci a druháč-

ním i mezi sebou. Není proto jistě

o dlouhodobé podpoře výuce cizích

1. stupně, v uplynulém školním

ci. Podstatou práce rodilých mluv-

překvapením, že právě ti nejmenší

jazyků v ZŠ Burešova. Její žáci do-

roce předvedli svá první vystoupení

čích je vytvářet při výuce takřka

uspěli v pěvecko-recitačně-drama-

sahují v anglických testech Kalib-

v němčině a francouzštině na škol-

bilingvní prostředí tak, aby si děti

tické soutěži Come and Show, kte-

ro, kterých se každoročně účastní,

ní akademii i žáci 2. stupně. Jedna

osvojovaly jazyk co nejpřirozeněj-

rou pořádá ZŠ v Dolních Chabrech.

nadprůměrných

skupina žáků rovněž zahájila dopi-

ším způsobem – přímou komuni-

Umístění i starších žáků v této

(řada

1.

míst)

výsledků.

Škola

také pravidelně koná na konci škol-

sování s dětmi v Anglii.

-vk-
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Jazyková škola v KD Krakov slaví jubileum
Pražská jazyková škola Irislingua přivítá i v tomto školním roce přivítá stovky studentů. Tento ročník však bude
výjimečný, protože v září tomu bude 15 let ode dne, kdy své dveře otevřela poprvé.
Jednu

z

prvních

jazykových

portugalština, čínština, japonština

škol v Praze 8 založila lektorka

nebo indonéština.

angličtiny v mateřských školách

V průběhu činnosti v nově opra-

Iva Hennová. „Moji první nej-

vených prostorách KD Krakov se

menší studenti rychle rostli a zá-

jazyková škola stala členem Aso-

jem pokračovat v angličtině měli

ciace jazykových škol a agentur,

i po vstupu na školu základní.

která si vybírá své členy na zákla-

Tenkrát ještě mnoho škol kvalitní

dě hodnocení odborné kvality.

výuku jazyků nenabízelo, rozhodla

Ať jste jedním ze studentů ja-

jsem se proto své stávající stu-

zykové školy, nebo teprve zvažu-

denty vyučovat i nadále a otevřít

jete možnost začít se učit nějaký

několik soukromých kurzů v odpo-

cizí jazyk, neváhejte a přijďte

ledních hodinách,” říká.

s

jazykovou

školou

Irislingua

Jazyková škola působící v příze-

oslavit její 15. narozeniny. Při

mí Kulturního domu Krakov v Boh-

příležitosti svého výročí připravila

nicích nabízí mimo jiné speciální

na úterý 13. září 2011 i mnohá
překvapení a v rámci akce MČ

kurz anglického jazyka pro seniory a již podruhé otevře celoroční

mládeže

Kromě

ština, francouzština a italština, se

Praha 8 Kdo si hraje, nezlobí pro

pomaturitní studium, které získalo

tradičních jazyků, jakými jsou an-

v jazykové škole Irislingua vyučují

děti také zábavný program plný

akreditaci

gličtina, němčina, ruština, španěl-

také méně obvyklé jazyky jako

her a atrakcí.

Ministerstva

školství,

a

tělovýchovy.

-red-

Neloučily se jen děti z mateřinek, ale i jeslí
Tak tomu bylo i v jeslích v Mi-

(chodil tam kdysi i můj první, dnes

právě rozloučil. Teď o prázdninách

Jistě to pro něho byly hezké dny

rovické ulici v Kobylisích. A že se

již jedenáctiletý, vnuk). Také on

si hraje se svými plyšáky, sám se

strávené v láskyplném prostředí,

bude dětem první dny stýskat,

na „své” jesličky a hodné tety ještě

„převtěluje” na pana učitele „Evu”,

které tu bezesporu všem dětem

že budou vzpomínat na tety Evu,

dnes rád vzpomíná. Hezké vzpo-

„Vlastu” či „Danu”, protože ví, že

vytvořil veškerý personál jeslí.

Vlastu a Danu, je již dnes víc než

mínky na dny prožité v těchto jes-

ve školce už nebudou tety, ale paní

Děkujeme.

jisté.

lích bude mít i můj mladší vnouček

učitelky. A s plyšáky dělá všechno

Babička vnuků Filípka a Bertíka,

Bertík, který se s nimi v červnu

to, co se dělalo v jeslích.

Jesle doznaly mnohá vylepšení

Kobylisy

(Placená inzerce)
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Další objekty se dočkají zateplení

MČ Praha 8 získala v rámci Operačního programu Životní prostředí finanční dotaci v hodnotě

zateplení obvodových stěn, většiny střech, dojde
i k výměně otvorových výplní – oken a dveří.

V uvedené záležitosti je nutné zmínit, že akce
tohoto druhu jsou z realizačního hlediska natolik

bezmála 37 milionů korun na zateplení ZŠ Ho-

Do další výzvy Státního fondu životního pro-

náročné, že některé dokončovací práce budou za-

vorčovická a ZŠ Na Šutce. Dotace pochází z fon-

středí se připravují podklady na další tři projekty

sahovat do začátku školního roku. Radnice se tak

du Soudržnosti Evropské unie a byla poskytnuta

na zateplení. Jednalo by se o budovy ZŠ Bure-

rodičům omlouvá za případné komplikace, které

na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

šova, ZŠ Libčická a ZŠ Ústavní. Pokud budou

by snad z této skutečnosti mohly vyplynout a věří,

V rámci probíhajících akcí, k jejichž zahájení

projekty schváleny, realizace může proběhnout

že konečný výsledek v podobě nově zateplených

o letních prázdninách příštího roku.

škol vynahradí možné budoucí nepohodlí.

došlo poslední týden v červnu, bude provedeno

-red-

Úspory umožňují více investovat do škol
Michal Švarc je šéfem Servisního
střediska

pro

správu

svěřeného

na otop bezmála deset procent.

Foto: verpa

Důležité také je, že se při silnějších

majetku MČ Praha 8. To má na sta-

mrazech ve třídách zvýšila teplota,

rosti především opravy a investice

takže dětem nebyla zima. Domní-

týkající se školních a kulturních za-

vám se, že cena energií rozhodně

řízení.

nebude klesat.

Kolik škol či školních zaříze-

Proč jste se rozhodli postavit

ní zřízených osmou městskou

nové dopravní hřiště?

částí se letos dočkalo či dočká

Podle statistik umírá nejvíce dětí

investičních akcí nebo velkých

při dopravních nehodách. Proto musí

oprav?

být

dopravní

výchova

nedělitel-

Pokud pomineme investice men-

nou součástí osnov. Podobné hřiště

šího charakteru, tak necelých pa-

na Rokosce již technicky ani kapacit-

desát. Největšími akcemi jsou za-

ně nestačí, proto děti potřebují nový

teplování objektů, a to základních

reprezentativní areál s moderními

škol Hovorčovická a Na Šutce, ma-

dopravními prvky. Počítá se také

teřských škol Na Pěšinách a Na Pře-

s oválem pro in-line bruslení. Sou-

sypu. Novou kuchyni bude mít ma-

částí hřiště bude i budova zázemí,

teřinka v Šiškově ulici, opravená

kde návštěvníci naleznou kancelář

střecha zase ozdobí zařízení v ulici

správce, školící místnost, občerst-

Palmovka a Korycanská. Rovněž se

vení, šatny, půjčovnu in-line bruslí

již zahájila výstavba dopravního hři-

nebo sklad kol. Bude mít bezbariéro-

ště v areálu Základní školy Glowac-

vý přístup, aby se dopravní výchovy

kého v Troji.

dostalo skutečně všem dětem.

Radnice

Prahy

8

investuje

do školství každoročně obrovské

Víte už, jaké investiční akce če-

prostředky, letos je to zhruba 100

kají školy příští rok?
Rádi bychom pokračovali v zatep-

milionů korun. To je v podstatě desetina jejího rozpočtu. Osmá měst-

Vás neovlivnila finanční krize?

Do zateplování se investují

lování objektů, mimo jiné v Korycan-

obrovské peníze, vyplatí se to

ské, Ústavní a Libčické ulici. Na nové

ská část patří díky tomu mezi špič-

Samozřejmě že ano. Ale díky ci-

ku v metropoli, což netvrdím jen

telným úsporám jsme letos do plá-

já, ale například řada pedagogů či

nu akcí mohli zařadit navíc deset dů-

Dám příklad. Základní škola Glo-

klad v základních školách Na Šutce

ředitelů škol. Musím také pochválit

ležitých oprav a investic, a tím jsme

wackého po zateplení ušetřila v top-

a Mazurská. Toto je jen výčet nej-

odbor školství, který pracuje velmi

se dostali na úroveň před začátkem

né sezóně, která byla v porovnání

důležitějších plánovaných akcí, bude

dobře.

zmíněné krize.

s minulou delší a teplotně nižší,

jich samozřejmě víc.

vůbec?

kuchyně se zase mohou těšit napří-

-vk-
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V Libčické získají
nové sportoviště
Žáci základní školy v Libčické ulici v Čimicích se po prázdninách dočkají zcela nového
víceúčelového

hřiště.

„Jeho

výstavbu blokovaly letité majetkoprávní spory týkající se
pozemků, které se v loňském
roce podařilo vyřešit. Městská
část Praha 8 uspěla u soudu,”
informoval radní Prahy 8 pro
oblast

školství

Martin

Rou-

bíček. Podle něj většina škol
zřizovaných osmou městskou
částí podobné sportoviště již
má, v Libčické se ale muselo
čekat na vyřešení zmíněných
Foto: verpa
Na zateplení ZŠ Hovorčovická přispěla EU

Foto: verpa
Na otopu nově ušetří i v MŠ Na Přesypu

sporů.
V první etapě tak žáci budou moci využívat oploceného
a osvětleného víceúčelového
sportoviště 30 krát 57 metrů,
včetně vybavení pro skok daleký. V druhé etapě, se kterou se
počítá v příštím roce, přibude
ještě
ovál.

Základní škola Palmovka má novou střechu

Na opravě pláště se pracuje i na ZŠ Na Šutce
Vizualizace zázemí u dopravního hřiště

Foto: verpa

moderní

lehkoatletický
-jf-
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Libeňský zámek představí milionové housle
V prostorách Libeňského zámku se v sobotu 17. září uskuteční Velký den houslí s podtitulem Slavné housle čtyř
staletí. Obě akce jsou součástí exkluzivního koncertního cyklu Oktáva 2011, nad kterým převzal záštitu houslový virtuos Jaroslav Svěcený.
V 10 hodin bude slavnostně zahájena výstava bezmála dvou desítek
vzácných nástrojů. „K vidění budou
například italské housle Giuseppe
Fioriniho, který vlastnil pozůstalost
po

Antoniu

Stradivarim,

pražské

housle Tomáše Ondřeje Hulinzkého z roku 1774, které byly do roku
1903 ve službách knížete Rohana
na zámku Sychrov či Eberleho housle, které spatřily světlo světa v proslulém malostranském domě U tří
housliček v 1. polovině 18. století,”
přibližuje vzácné exponáty s milionovou hodnotou Jaroslav Svěcený.
„Velkou lahůdkou výstavy v Libeňském zámku bude zřídkakdy viděný
originál italských houslí Stefana Scarampelly z roku 1909, s nímž ve 20.
století koncertovali přední světoví
virtuosové. Chybět nebude nádherný nástroj pražského Stradivariho
Ferdinanda Augusta Homolky nebo
jedny z nejlepších francouzských
smyčců Eugéne Sartoryho. Pražské
mistrovské housle 20. století zde
bude reprezentovat rod Špidlenů
a Vávrů.”
Celodenní výstava rozhodně není

Nad výstavou převzal záštitu virtuos Jaroslav Svěcený. Ten také vystoupí na večerním koncertě

určena jen pro milovníky tajuplné historie, ale také pro děti. Pro

i housle z guatemalského mramoru.

vých skladbách na večerním koncertě

Výstava je pro zájemce od 10

ty budou v obřadní síni Libeňského

Nedílnou součástí výstavy budou

(19.00). Na výstavě bude možné za-

do 16 hodin přístupná zdarma, vstup-

zámku připraveny malé šestnáctino-

dvě komentované prohlídky vedené

koupit nejen nahrávky na CD a DVD

né na večerní koncert tria Svěcený –

vé housle, na které mohu hrát tří až

přímo Jaroslavem Svěceným (10.00

s houslemi 17. - 21. století, ale také

Navrátilová – Klaus stojí 150 korun

čtyřletí muzikanti. Nejen ti nejmen-

a 14.00). Všechny vystavené expo-

česko-anglickou exkluzivní publikaci

a předprodej bude zahájen 15. srpna

ší potom budou mít šanci obdivovat

náty potom zájemci uslyší v jednotli-

Slavné evropské housle.

v Kulturním domě Krakov.

Karlínské farmářské trhy s programem pro děti pokračují
20. 8.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje TJ Sokol Karlín
3. 9.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).
10. 9.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Farní sbor církve Českobratrské evangelické
v Praze 8 - Libni
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum): 10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).

-red-
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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
3D kino – virtuální průlet Langweilovým
modelem Prahy.
Muzeum pro děti – vítejte
ve středověkém domě

VÝSTAVY
Karlín – nejstarší předměstí Prahy
do 6. 11. 2011

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Interaktivní programy
Na interaktivní programy si objednávejte
na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo
na emailu: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Vytvoř si svou rodinu
aneb usedněte u jednoho stolu
Vyber si řemeslo
Eliška Přemyslovna
a Jan Lucemburský
Moje královská cesta
Multikulturní Praha za doby Karla IV.
Arcimboldo na dvoře Rudolfa II.
Jak jsem „ploul” se strejdou Františkem
Plnou parou vpřed!
Archeologické programy pro školní
a zájmové skupiny

Na archeologický program se
objednávejte minimálně 10 dní předem,
tel: 251 106 513 nebo e-mail: edu@
muzeumprahy.cz.
Multikulturní programy
Na multikulturní program je nutné se
předem objednat na tel. 221 709 669
nebo e-mailem: suska@muzeumprahy.cz
Žijí s námi, žijeme s nimi
Komentované prohlídky
Na komentované prohlídky se
objednávejte na tel.: 221 709 677,
721 330 470 nebo na emailu: edu@
muzeumprahy.cz

PROGRAMY
PRO VEŘEJNOST
Akademie volného času
Více informací na www.muzeumprahy.cz
nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem:
suska@muzeumprahy.cz

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. Na Velikonoční pondělí 25. 4. je
muzeum zavřeno.
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).

www.muzeumprahy.cz

(Placená inzerce)
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V Ládví nabízejí dětský beachvolejbalový kemp
Beachklub Ládví v Chabařovické ulici připravil na poslední srpnový týden pro všechny děti

Další plánované akce v Beachklubu Ládví:

nejen z Prahy 8 zpříjemnění závěru prázdnin.
„Nabízíme pětidenní intenzivní beachvolejba-

13. 8. – 14. 8. Závěrečný turnaj Oakley

pro

lový kemp se zaměřením na všeobecný pohy-

beach tour

do 17.30 hodin

všechny

zájemce

otevřen

od

15.30

bový rozvoj dítěte řešený formou příměstského

- vyhlášení nejúspěšnějších účastníků celé

tábora,” informoval hlavní trenér klubu Ondřej

tour, turnaj bude zakončen závěrečnou beach-

31. 8. Prázdninové rozloučení

Michálek. „Kemp je určený pro děti ve věku 7 až

párty

- volně přístupný sportovní den pro rodiče

15 let a kromě plážového volejbalu se děti budou

s dětmi, na všechny účastníky čeká odpoledne

každý den aspoň jednu hodinu věnovat za asis-

20. 8. – 21. 8. Sportuje celá Praha 8

plné her a soutěží. Přijďte si bezplatně vyzkou-

tence kvalifikovaného lektora výuce angličtiny.”

- turnaj pro širokou veřejnost pořádaný Měst-

šet všechny služby, začátek akce ve 14.00, ko-

Cena kempu je 1900 korun, termín od 22.

skou částí Praha 8, beachvolejbal, beachfotbal,

nec v 18.00 hodin

do 26. srpna. Podrobnosti najdete na www.bea-

beachpřehazovaná. Podrobnosti na www.pra-

chklubladvi.cz.

ha8.cz

-red-

9. 9. Sportovní den pro základní a střední
školy Prahy 8

Program
Začátek:

9:30

Trénink:

10:00 – 11:45

Oběd:

12:00 – 12:30

Lekce angličtiny:

12:45 – 13:45

Svačina:

14:00 – 14:30

Trénink:

14:45 – 16:00

Konec:

16:30

26. 8. Nábor dětí do mimoškolních beach-

- turnaj o putovní pohár Beachklubu Ládví,

volejbalových kroužků

základních a středních škol v beachvolejbalu

- kroužky budou dvakrát v týdně pro děti

a přehazované. Začátek akce v 8.30 hodin,

od 7-10 let, 11-14 let, 15-18 let. Areál bude

předpokládaný konec v 15.00 hodin.

Foto: verpa
Foto: verpa

Beachvolejbalový areál u Ládví patří mezi největší ve střední Evropě

1. A třída nabídne v osmém obvodu šest derby
Losovací aktiv Pražského fotbalového sva-

ko Admiry hostem dalšího souseda – Slovanu

A. Dnes ovšem první tým Admiry hraje o třídu

zu zařadil čtyři účastníky 1. A třídy z Prahy 8

Bohnice. Souboj Dolních Chaber s Ďáblicemi je

výš – v divizi. Její béčko se svým postupem

do skupiny A. Sešly se v ní tak Slovan Bohnice,

na pořadu v 8. kole. V 10. kole pojedou Ďáblice

do 1. A třídy dostalo na stejnou úroveň s ďáb-

SK Citadel Dolní Chabry, SK Ďáblice a nováček,

na trávník Bohnic. Ve 12. kole změří síly domácí

lickým SK.

vítěz 1. B třídy FK Admira B.

Bohnice s hostujícími Dolními Chabry. A podzim

Kolotoč mistrovských utkání Admira odstar-

2011 vyvrcholí v posledním, tedy 13. kole, utká-

tuje v neděli 21. srpna doma, na hřišti ZŠ Ho-

ním Ďáblice – Admira B.

vorčovická. Jejím prvním soupeřem budou Kyje.

V podzimní části se tedy může fotbalová veřejnost těšit hned na šest derby Prahy 8.
Hned ve 2. kole se v Dolních Chabrech před-

Zajímavostí je fakt, že ještě před pěti lety se

staví sousední Admira B. Ve 4. kole bude béč-

utkala s Ďáblicemi v Pražském přeboru Admira

Kompletní rozpis podzimní části najdete pod linkem A_trida_los_podzim.

-api-
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Sport, inzerce

Celá Praha 8 sportuje i letos na podzim
Cyklus Sportuje celá Praha 8,

botu je na programu turnaj smíše-

zájemci o plážový fotbal nebo plá-

naj tříčlenných týmů proběhne

který radnice osmého městského

ných dvojic a rodinný turnaj trojic,

žovou přehazovanou, areál v Pra-

od 10 hodin ve spolupráci s no-

obvodu poprvé připravila na jaře

kde alespoň dva hráči musí být

ze 8 se totiž může pyšnit označe-

vým hokejbalovým oddílem HBC

loňského roku a pro velký úspěch

mladší šestnácti let. Neděle bude

ním největší beachklub ve střední

Rebel Praha 8. Na září je pláno-

zopakovala i na podzim, pokračuje

patřit v Chabařovické ulici turna-

Evropě.

ván i vždy velmi žádaný nohejba-

také letos. Prvním turnajem bude

ji dvojic mužů a dvojic žen, dal-

Druhým turnajem ožije veřej-

lový turnaj trojic a podle zájmu

o víkendu 20. a 21. srpna sou-

ší podrobnosti najdete na adrese

né sportoviště v Katovické uli-

sportovců budou připraveny také

peření O pohár starosty Prahy 8

www.beachklubladvi.cz.

Beach-

ci v Bohnicích, které bude patřit

turnaje ve volejbalu nebo basket-

v areálu Beachklubu Ládví. V so-

klub Ládví mohou navštívit také

v sobotu 3. září hokejbalu. Tur-

balu.

Kuličkáři v Karlíně.

-red-

Nově

vybudované hřiště v revitalizovaných Kaizlových sadech v Karlíně
brzy našlo první využití – v polovině
července tam proběhl oficiální kuličkový turnaj organizovaný týmem
Snaživí kuličkáři. Bezmála čtyři desítky kuličkářů strávily ve stínu stromů celou neděli. „Ze strany účastníků turnaje převažovaly jednoznačně
pozitivní reakce na příjemné místo
a ze Strany Českého kuličkového
svazu určitě je zájem toto nové
hřiště využívat,” uvedl organizátor
turnaje Leoš Kofroň.

-red-

(Placená inzerce)
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

S R P E N

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

2011

Otevírací doba:
Po - Čt 10-12, 13:30 – 15:30 /Čt 4., 11. a 18. 8. 21-23.
Ne 14-16.
POŘADY pro veřejnost začátek v 10:15.
Po (1., 8., 15., 22., 29.)
Odkud svítí Sluníčko ( pohádka).
Út ( 2., 9., 16., 23., 30.)
Pohyby Země a čas.
St (3., 10., 17., 24., 31.)
Africká pohádka ( Ogua a piráti).
Čt ( 4., 11., 18., 25.)
Sluneční soustava II.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po - Čt 11-12, 13:30-15:30. Čt 4., 11. a 18. 8. 21 - 23/ Ne 14-16.
Denní obloha:
Noční obloha:

Slunce – povrch se skvrnami
Měsíc – od 4.8. do 18.8.
Neptun – koncem srpna za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý srpen
Hvězdokupy,mlhoviny – za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je výhled na téměř 1/2 území Čech. Podle podmínek okamžité viditelnosti je možné pozorovat krajinu od blízkého okolí až po pohraniční hory (Krušné, Jizerské, Krkonoše). V době
přítomnosti pracovníků hvězdárny je instalován dalekohled pro pozorování krajiny spolu se směrovou růžicí.

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

Pozor. oblohy

Film. večery, přednášky

45,- Kč
25,- Kč

55,- Kč
30,- Kč

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

SRPEN 2011
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Výročí
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
V SRPNU 2011 SLAVÍ
Bidlová Ludmila
Gregorová Marie
Homolková Marie
Hroudová Jiřina
Hrubá Vlasta
Husáková Marie
Chramostová Marie
Janovská Marie
Klíma Zdeněk
Kodrasová Milena
Kolářová Anna
Krámová Bedřiška
Křtěnová Jana
Kučerová Anna
Kunešová Vilemína
Mizerová Bohumila
Nohejlová Věra
Petr Jiří
Pleskotová Miloslava
Polesná Zdeňka
Popová Marie
Pospíšilová Irena

ČERVENEC 2011
Dne 30. července 2011 oslavil
při záviděníhodném tělesném
i duševním zdraví 90. narozeniny Ing. František Hoff,
DrSc. Vše nejlepší do dalších
let mu přejí rodiny Hoffova
a Klecanova.

Ryšková Emilie
Šípková Jarmila
Táborská Eliška
Jen někomu se
podaří
celých
80 let dávat radost,
velkou
oporu a pohlazení všem kolem sebe. Naše
úžasná babička Jiřina Nováková to oslaví
19. srpna. Je to opravdu vzácný člověk a my
jsme rádi, že ji máme ve svém životě. Děkujeme, všichni Frantové, Jiříci, Justinky, Elišky,
Martiny,Vénové a mnoho mnoho dalších.

Eva a Ladislav Voborovi oslavili 50 let společného života.

ČERVEN 2011
Manželé
Hana
a Josef Pechkovi oslavili dne
30. června zlatou svatbu.

Nově narozené děti
Slabý Pavel

Kováčiková Anna

Hlušičková Hana

ČERVENEC 2011
Lafek Tomáš

BŘEZEN 2011
Humlová Karolína
Knopp Filip

Kycl Sebastian

Al-Hajjarová Sára

Sedláčková Aneta

Chejstovská

Šemíková Nicol

Klára

Jandová Lucie

DUBEN 2011

Lhotáková

Novák

Šídová Kateřina

Bartoloměj

Slaměník Ondřej

Jenšíková

Skácel Vojtěch

Vanessa

Šimečková Andrea

Kocvelda Adam

Julie

Synek Dominik

ČERVEN 2011

Klas Kryštof

Brdková

Hanusová Jana

Čapková Barbora

Natálie

Pradáč Lukáš
Kaufmanová Eva

KVĚTEN 2011

Koudelová Veronika

Holubová Nicol

Plch Martin
Langhamme-

Wohanková

rová Eliska

Michaela

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!

Sudoku (lehká)

Znění tajenky z minulého čísla: Karlínské filmové léto
Výherci, kteří obdrží permanentní V.I.P. vstupenku na Karlínské filmové léto
platnou pro dvě osoby na všechna představení, jsou: František Brejcha (Praha
7), Michal Petr (Praha 8), Robert Šindelář (Praha 8), Veronika Kudelová (Praha
8) a Stanislav Košař (Praha 8).
Správné znění tajenky ze srpnového čísla nám zašlete nejpozději
do 31. srpna 2011 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete použít také
e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Deset vylosovaných výherců obdrží knihu o Praze 8: Karlín – nejstarší předměstí Prahy, vydanou Muzeem hl. m. Prahy ve spolupráci s odborem kultury
ÚMČ Praha 8.
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Inzerce
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45,
222 94 62 68, e-mail: kedar.n@centrum.cz.
VÝHODNÉ LETNÍ SLEVY 10%
na veškeré malířské a lakýrnické
práce, nástřik tapet a drobné zednické opravy na červen, červenec
a srpen. Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští
pracovníci, specialisté na stěhování bytů, SO + NE stejné ceny.
Přistavení, odstavení+km po Praze
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK –
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce,
v soudní žalobě, neoprávněně obsazený nežádoucím nájemníkem.
Veškeré formality vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32
nebo 603 42 00 13.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
je číslo volací. Tel.: 603 27 47 04.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO
VAŠI STAVBU? Volejte. Tel.:
606 91 02 46.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
Tel.: 224 214 617; 604 20 77 71.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT
17.30 – 19.00, ČT 16.00 –18.00
hodin. Bližší informace na tel.:
603 80 63 70, www.autoskolatrio.
cz. Další střediska na Praze 7 a 9.
KÁCÍM – ČISTÍM
Tel.: 603 83 31 07.

ZAHRADY.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování,
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce. Tel.: 603 81 33 13.

KOUPÍM BYT V PRAZE 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.:
607 11 04 77.
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik. Tel.:
606 87 89 08.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.:
723 33 91 60, 777 31 66 80.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno vytáhne ke stropu - rychle schne a v koupelně
nepřekáží. Montáž na míru. Tel.:
602 27 35 84.
RIZIKOVÉ
KÁCENÍ,
ŘEZ,
OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ.
Realizace a údržba zahrad. Tel.:
606 66 22 23, 723 89 95 61.
MASÁŽE ĎÁBLICE - záda + šíje
200,-Kč, baňkové, medové, lávové kameny, rašelina, parafín,
dárk. poukazy, nápoj v ceně. Tel.:
777 76 36 05.
ANTIKVARIÁT-Zenklova
2/37
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv. obrázky, grafiku,
Čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.
TRVALÁ DEPILACE, ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY,
ČERVENÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH
SKVRN. PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01,
Braunerova č. 1, „M” Palmovka
nebo tram č. 10 a 24, st. U Kříže
www.ipl-studio.cz.
DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE
vaše účetnictví, mzdy, daň. přiz.,
kontrola účetnictví z poskytnutých
podkladů i v sídle klienta. Vendlová - Zenklova 8, Pha 8. Tel.:
602 29 21 15, vanda@vendlova.cz.
INSTALATERSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader-bytů, domů, sádrokartony. Tel.:
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz.
ELEKTRO
–PRÁCE.
Rychle,
kvalitně.
Rekonstrukce
domů,
bytů a prům. objektů. Tel.:
603 18 40 81, e-mail: olaolda@
volny.cz.
STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, pokrývačské práce, nátěry
prvků a střech, světlíky. Kontakt:
Novotný. Tel.: 605 35 06 65.
SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček,
Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba,
Braunerová, V. Bukovac aj. Za obraz lokomotivy, auta od Kreibicha
nebo Ronka zapl. cca 10 000,- Kč.

Dále platíme hotově zl. Svatovácl.
dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble,
rak.kor. atd. Porcelánové fig. Míšeň, st. šavle atd. Starožitnosti
Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami
3, naproti st. Metro B - Vysoč. Tel.:
283 89 33 34, 605 82 94 40 po 10
hod.
Cca 5 000,- Kč zapl. za obraz od J.
V. Baroneta. Interantik Praha 9.
Tel.: 282 39 33 34, 605 82 94 40.
HODINOVÝ MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy a úpravy v bytech a domech, pokládka
podlahových krytin, truhlářská
výroba, sádrokarton, malování,
obkladačské práce a jiné. Tel.:
773 16 81 70.
ČALOUNICTVÍ,
MATRACE
NA MÍRU, PRODEJ KOŽENEK,
POTAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ a ostatních materiálů na čalounění. Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň,
PO – PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod. Tel.:
284 82 21 81.
ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,
Praha 8. Módní návrhy dámského,
pánského oblečení, skupiny. Opravy. Tel.: 739 09 15 03.
PSÍ SALON – KOMPLETNÍ
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání,
trimování. Praha 8 – Ďáblice (naproti Ďáblickému hřbitovu), ulice
Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56,
www.strihanipsu-praha.cz.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, markýzy, garnýže, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon, těsnění, malování, interiérová práce - Petříček.
Tel.: 606 35 02 70, 286 88 43 39.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.
POTŘEBUJETE
PŘESTĚHOVAT
nebo převézt nábytek nebo spotřebiče a nemáte jak? Nabízíme
tuto velmi levnou službu s dodávkou nebo pick-upem a jedním řidičem. Díky Vaší pomoci při nakládce
a vykládce se ceny pohybují v řádu
stokorun. Tel.: 777 71 78 18.
ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou profi stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15Kč / m2.
Přizpůsobíme se vaším časovým
možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po Praze 8 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz. Tel.:
777 71 78 18.
NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny,
němčiny a italštiny za 3000 Kč.
Tel.: 774 17 18 56.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75.
INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vodovodních baterií, WC, umyvadel,
van, el. ohřívačů, připojení praček, myček, vodoměrů, kohoutů
včetně dodání. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75. E-mail: rothenberg@centrum.cz.
WWW.STRECHY-MARES.CZ,
člen cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů. Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, vyzdívání komínů, zateplení střech i budov. Tel.:
777 85 88 00.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový manžel. Tel.: 602 39 40 43,
608 44 05 51.
PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a odborná pokládka (PVC, koberců,
plovoucí dřevěné podlahy atd.).
Zakázku
bezplatně
zaměříme
a provedeme cenovou nabídku.
Tel.: 734 38 14 14.
!! VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů, půd,
pozůstalostí atd. Stěhování a jiné.
Tel.: 777 22 78 40.
AKČNÍ NABÍDKA všestranných
služeb.
Rekonstrukce,
Zedník,
Malíř, Lakýrník a mnohem více
na
WWW.DOPAREAL.CZ.
Tel.:
604 94 60 96.
VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. Tel.:
777 22 78 40.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel.:
604 81 06 63. P. Nestarec Dis,
776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.
NABÍZÍM SMART PŮJČKU – zaměstnanci,
podnikatelé,
ženy
na MD, důchodci. Do dvou dnů.
V pohodlí Vašeho domu. Tel.:
731 52 47 74.
PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH
KOL, výdejní místo e-shopu. www.
bikemarast.cz. Novovysočanská 7,
Praha 9.
PRODÁM 3+kk, Praha 8 Velká Skála. Cihla, 65m2, garáž. st.,
sklep, OV. Tel.: 602 48 08 61.
ZEDNÍK, INSTALACE, elektro,
revize, přestavby, rekonstrukce.
E-mail: prahazednik@seznam.cz.
Tel.: 603 41 04 00, záruka 3 roky.
MALÍŘ – LAKÝRNÍK: štukování a tapetářské práce. Kontakt:
725 17 35 93. www.malir-lakyrnik.cz.
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PROVÁDÍME IZOLACE A OPRAVY plochých střech, balkonů, teras,
garáží foliovým systémem PROTAN a jiné. Tel.: 607 90 54 00,
606 82 55 18, 739 21 81 08.
HLEDÁM BYT NA PRAZE 8. 1. patro a výše. Jen klidná část v dosahu MHD. Panel a původní stav nevadí. OV nebo DV. Bezproblémoví
sousedé. Tel: 776 00 88 17.
4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8,
ve Zdibech, prodám 2 parcely
na rodinný dům, 956 m2 a 932
m2. Cena 1000,- Kč za m2. Stavba za 4 roky. Tel.: 602 31 22 12,
602 21 50 14.
MASÁŽE KOBYLISY, účinně rehabilitační,
čínské,
japonské,
reflexní a jiné od zkušené terapeutky. Studio u metra, Kobyliské
nám. 6. www.prahamasaz.cz. Tel.:
773 20 33 25.
NABÍZÍM PĚKNÝ BYT K PRONÁJMU V PRAZE 8, 40m2, ihned
volný, zařízení dohodou, max.
pro 3 osoby, cena 9 500,- Kč
včetně poplatků a energií. Tel.:
777 02 01 80.

přizpůsobíme vašim požadavkům.
www.zahradyrevit.cz. , revit@seznam.cz. Tel.: 604 92 80 69.
SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či
kanceláři. Zdarma poradíme, přijedeme, opravíme, zaškolíme s počítačem (slevy). Tel.: 775 67 71 01.
MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.
PRODÁM RD 5 km u Prahy, jih
3/4+1, nový zař., zahrada, garáž,
kan., vod., u lesa, event. vyměním
za 2+kk Velká skála a okolí. Ne RK!
Tel.: 603 71 85 86.
NĚMČINA – výuka a doučování, také LOGOPEDIE – oboje děti
i dospělí. Praxe, solidnost, trpělivost. 250,- Kč/60 min. Tel.:
728 81 85 65.

ZAHRADU
NA
MOBILHAUS
na hranici Prahy 8, ve Zdibech –
Zlatý kopec pronajmu za 80 tis./
rok. Všechny sítě, dlouhodobě. Tel.:
602 31 22 12 nebo 721 57 08 50.
NÁVRHY INTERIÉRŮ A PORADENSTVÍ. První konzultace
zdarma! www.janapekna.cz. Tel.:
606 34 83 41.
OPRAVY
PRAČEK
TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák. Tel.:
775 19 73 09.
HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ OBKLADAČ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce (odvoz sutě zajištěn). Rekonstrukce bytů, kanceláří, domů a sklepních prostor. Tel.:
777 67 03 26.
KRÁLÍKY,
VAJÍČKA,
sádlo, kachny, slepice,
739 90 73 20.

mák,
řepu.

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

PRONAJMU PRAHA 8, Bulovka 1
+ 1. Tel.: 732 26 64 81.

NAVRHUJEME A REALIZUJEME
ZAHRADY, závlahy a zahradní
stavby. Budujeme jezírka, skalky a zídky. Zakládáme výsadby
a trávníky – kobercové i výsevem.
Finanční náročnost zahradní úpravy

PRODÁM
DRUŽSTEVNÍ
BYT
3+kk/L, 78m, ul. Luhovská, Pha
8. Byt i dům po rekonstrukci. Cena
k jednání 3 000 000,- Kč, včetně
nesplacené anuity cca 600 000,- Kč
– splátky 4700,- Kč měsíčně. Nelze hypotékou. Tel.: 602 88 24 31
po 16 hod. E-mail: murphyta@seznam.cz.

ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL TROJA hledá hráče ve věku 6 - 10 let.
Po tříleté odmlce budeme obnovovat činnost přípravek. Prvé tréninky se uskuteční ve středu 23.3.
a pátek 25.3. 2011 od 16. 00 hodin
na hřišti Troji. Tréninky budou dále
pokračovat ve stejných termínech.
Další informace: sekretář Jaroslav

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

HLEDÁM BYT K PRONÁJMU
V PRAZE a okolí pro 2 osoby, cena
nájmu dle velikosti do 15 000,- Kč
se všemi poplatky. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Volejte
nebo sms prosím na 605 84 50 88,
220 80 62 45.

KOUPÍM GARÁŽ v Praze 8, ulice
K Sadu. Tel.: 606 84 21 26.
KUCHYŇSKÉ NÁDOBÍ EUROBAC
a kuchyňský robot prodám za polovinu tržní ceny – nevhodný dárek.
Tel.: 723 97 28 87.

Fliegl. Tel.: 602 15 03 74, tj-sokol-troja@volny.cz.
BASKETBAL PRO DĚTI 10 – 14
LET. Doplňuji tým Pražských Gepardů. Vhodné pro kluky, holky
nebo sportovně založené začátečníky. Trénujeme o nedělích
od 16.30 v hale v Bohnicích. V sezoně od září do května se účastníme přátelských turnajů a zápasů.
Hrajeme pro radost ze hry. Tel.:
724 02 09 98.
DOPROVODY, ASISTENCE –
PEČOVATEL.
Odlehčení
rodině, poskytnutí základní pomoci.
Doporučení a praxi mám. Tel.:
723 53 06 77.
PRODÁM RD s velkým bazénem a pozemkem poblíž Čimického háje. Klidné místo, vše blízko.
Cena 9,6. Tel.: 777 16 65 66.
VČELÍ MED přímo od včelaře, 100
-120/kg. Tel.: 608 14 30 85.
PRODÁM
NĚKOLIK
ROČNÍKŮ Kriminalistiky a učebnice
celkem 30ks za 3 tis. Kč. Tel.:
602 82 07 12.
PRONAJMU POKOJ 10m2 s koupelnou v nové vile v Troji, s pohledem na Prahu. Pět min. od tramvaje 17 a 14, na metro Kobylisy
pěšky 10 min. K dispozici je možné využít studovnu, připojení wifi.
Info: Tel.: 777 68 41 18.
PRODÁM GARÁŽ
732 97 44 13.

Ládví.

Tel.:

PRONAJMU GARÁŽ v hlídaném
komplexu
Čumpelíkova.
Cena
1500,- Kč. Tel.: 732 23 20 93.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Tyto
T
yto novi
oviny
iny di
distri
trib
ibuuj
buuje
je
Česká pošta, s. p.
V případě, že Vám
nedošly do schránky,
nebo jste je obdrželi pozdě,
stěžujte si
us
svéh
vého
op
pošť
ošťáka
áka..
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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