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Na Karlínských farmářských trzích si můžete 
vychutnat vína slavných francouzských herců

Nové Centrum Krakov se prvním návštěvníkům 
otevře již 1. listopadu

Magistrát by měl při svěřování zanedbaných 
pozemků do správy zrychlit, říká místostarosta Gros

Fórum: Mají být do mateřinek přijímány i děti,  
které nejsou z Prahy 8?

Program nového  
Centra aktivizačních programů v Mazurské ulici

Prevence je vždy levnější, než následné řešení 
vzniklých problémů, tvrdí radní Markéta Adamová

Na ďáblickém sídlišti vznikne nový dětský klub. 
Bude mít jméno Ďáblík

Nová výstava na Libeňském zámku  
se věnuje mnichovské zradě

Obědy v Mateřské škole Na Korábě  
patří k absolutní tuzemské špičce

V Libčické ulici v Čimicích by měla vyrůst  
takzvaná lesní školka

Právník radí:  
Jaká jsou smluvní pravidla při předváděcích akcí
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Vážení spoluobčané,
předpokládám, že nejen obyvatele Karlína bu-

dou zajímat informace o chystané rekonstrukci 

Negrelliho viaduktu, o níž se v tomto čísle Os-

mičky píše. Nutno dodat, že jedna z nejzají-

mavějších památek Prahy 8 si již o generální 

opravu po desítkách let služby notně říká. Měl 

jsem tu možnost se blíže seznámit s celým projektem rekonstrukce 

a domnívám se, že chystanou opravou získá Karlín další dominantu, na 

kterou bude moci být právem pyšný.  

Za hlavní považuji především významné snížení hluku generovaného 

projíždějícími železničními soupravami. Místní pak jistě potěší uvolnění 

mnoha dosud zastavěných mostních oblouků, čímž se nám otevírá pro-

stor pro jednání s jejich majitelem o využití tohoto prostoru. Nebylo by 

pěkné dát si na takto zajímavém místě třeba kávu? 

V září byla zastupiteli hlavního města konečně schválena novela vy-

hlášky, jež zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných pro-

stranstvích. V Praze 8 se to týká 162 přesně vymezených lokalit. Musím 

vás ale ubezpečit, že razantní zvýšení počtu míst se zakázanou konzu-

mací alkoholu si neklade za cíl znepříjemňovat život slušným občanům 

a takříkajíc je „buzerovat‟. V poslední době se ovšem na některých pro-

blematických místech velmi rozmohlo nestřídmé popíjení skupinek, které 

poté pravidelně obtěžují místní nejen nevhodným chováním. V součas-

nosti tak má policie konečně účinnou metodu, jak tomu bránit.

Závěrem vás chci pozvat na některé z říjnových akcí  

pořádaných osmou městskou částí.  

Rád se tam s vámi setkám.

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Negrelliho viadukt čeká rekonstrukce
Negrelliho viadukt – železniční most, jenž byl 

uveden do provozu v roce 1850, tvoří po dlouhá 

desetiletí přirozenou vstupní bránu do Karlína 

a tedy i celé Prahy 8. Svého času se jednalo o re-

kordmana. Až do roku 1910 se totiž mohl pyšnit 

titulem nejdelšího mostu v Evropě. Při pohledu 

na jeho aktuální stav však člověk superlativům 

těžko uvěří. Stavbě zapsané ve státním sezna-

mu nemovitých kulturních památek se ale blýská 

na lepší časy. Správa železniční dopravní cesty 

připravuje jeho důkladnou rekonstrukci.

„Ač by měl Negrelliho viadukt návštěvníky 

mířící do Prahy 8 ze západního směru vítat, 

děje se v současnosti pravý opak. Tato ve své 

době jedinečná stavba si bez debat rekon-

strukci zaslouží. Zpráva o její přípravě mě tak 

nesmírně potěšila,‟ svěřil se starosta Prahy 8 

Jiří Janků, který se nad návrhem celé rekon-

strukce sešel na konci září s hlavním inžený-

rem projektu Markem Foglarem. 

Chystané práce na viaduktu, jež je místní-

mi zvaný též Karlínský, vyřeší nevyhovující 

stav mostní konstrukce, železničního svršku, 

zabezpečovacího, sdělovacího, silnoproudého 

zařízení a trakčního vedení. Součástí bude též 

tolik potřebná rekonstrukce spodních staveb, 

tedy mostů, opěrných a zárubních zdí. V rámci 

toho budou všechny klenby zbaveny vestaveb 

a přístaveb, které rekonstrukci brání. Všechny 

oblouky mostu budou také očištěny a hloubko-

vě přespárovány, přičemž rozsah oprav bude 

podléhat historickému průzkumu. Jedná se 

teprve o druhou celkovou opravu mostu v jeho 

více než stošedesátileté historii. Ta první eta-

pově probíhala mezi roky 1928 až 1942.

Plánované architektonické řešení si klade za 

cíl nalezení souladu starého a nového tvaroslo-

ví tak, aby výsledek vyjadřoval harmonii mezi 

oběma přístupy. Nové konstrukce budou mít 

soudobý technický výraz, tak aby bylo zřejmé, 

ve které době vznikly.

Mimo jiné se občané mohou těšit na razant-

ní snížení hlučnosti projíždějících železničních 

souprav, k němuž právě díky výměně svršku 

dojde.

„Dostupné vizualizace dávají poměrně jas-

nou představu o budoucí podobě stavby. Kar-

lín, jakožto současná výkladní skříň architektu-

ry v Praze 8, opět získá rekonstrukcí viaduktu 

na atraktivitě. Osobně se na výsledek velmi 

těším,‟ konstatoval Janků. Podle něj je rovněž 

dobrou zprávou, že díky rekonstrukci budou 

otevřeny téměř všechny mostní oblouky, tedy 

kromě těch, které přiléhají k Autobusovému 

nádraží Florenc. Vznikne tak prostor pro jed-

nání s vlastníkem stavby o jejich budoucím 

využití. „Lidé by jistě kavárnu či jiné zajímavé 

využití prostoru mezi pilíři uvítali,‟ dodal.

Rekonstrukce by měla začít koncem příštího 

roku a skončit o dva roky později. -jh-

Takto vypadá viadukt přes ulici Prvního pluku dnes...                                            ...a takto by měl po rekonstrukci

Z historie mostu
V současnosti druhý nejstarší most přes 

Vltavu v Praze (prvním je Karlův most) má 

délku 1110 metrů. Byl vystavěn jako sou-

část drážďanské větve projektu Severní 

státní dráhy Olomouc – Praha – Drážďany. 

Viadukt, o jehož výstavbě bylo rozhodnu-

to již roku 1842, byl postaven dle projektu 

rakouského inženýra Aloise Negrelliho, vý-

znamného konstruktéra kamenných mos-

tů. Na přípravě stavby spolupracoval také 

český technik Jan Perner, který již dříve 

vedl stavbu trati z Olomouce do Prahy.

Most je postaven z opukového lomového 

zdiva, obklady pilířů jsou z pískovce se žu-

lovými kvádry na rozích. Klenby jsou pro-

vedeny z žulových klenáků s násypy. Ma-

sivní pilíře jsou pak založeny na dubových 

roštech. Dodavatelem stavby byli společ-

níci bratři Kleinovi a Vojtěch Lanna.

Již koncem 19. století bylo umístění 

viaduktu podrobeno kritice, kdy se prý 

tato stavba stala s postupným rozvojem 

města určitou dopravní překážkou. Podle 

tehdejších kritiků měla být vedena více 

na východ. Svému umístění však Negrel-

liho viadukt vděčí především ceně tehdej-

ších pozemků v místě. Jednalo se o levné 

venkovské parcely, byl tedy pro železnici 

vhonější.

ZAJíMAVOSTI:
n  do roku 1910 nejdelší most  

v Evropě (1110 m)

n  druhý nejstarší most v Praze  
přes Vltavu (užíván od roku 1850)

n  jeden že čtyř pražských mostů,  
na nichž během záplav v roce 2002 
nebyl přerušen provoz

Projekt starostovi 
Prahy 8 Jiřímu 
Janků (vlevo) 

představili hlavní 
inženýr Marek 

Foglar (vpravo) 
a zástupce 

investora Milan 
Jindra 
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Zpravodajství

Osmá městská část chce do ná-

vrhu Územního plánu HMP zahr-

nout pět míst, která by napříště 

měla být vedená jako rekreač-

ní lokality, resp. jako městská 

a krajinná zeleň. V současné 

době je jejich funkční využití ve-

dené v územním plánu jako čistě 

obytné, veřejné vybavení či vše-

obecně smíšené.

 „Jedná se o severní část Pra- 

hy 8, kde nechceme, aby dochá-

zelo k dalšímu zahušťování stá-

vající zástavby, kapacita území 

je zde již vyčerpaná. Jakýkoli pří-

padný nárůst obyvatel by byl na 

úkor stávajících obyvatel a zhor-

šil by komfort jejich bydlení – 

zmínit mohu například zvýšení 

poptávky po školních zařízeních. 

Chceme proto, aby vyjmeno-

vané lokality byly do budoucna 

součástí zeleně,‟ uvedl starosta 

Jiří Janků. Do seznamu je tak 

zařazen prostor mezi ulicemi 

Bukolská, Podhajská pole a are-

álem TJ Slovan Bohnice, mezi 

ulicí U polikliniky a K Pazderkám, 

pozemky mezi ulicemi Glowacké-

ho a K Pazderkám, plochy mezi 

ulicemi Lešenská a Sosnovecká 

a prostor před KD Krakov.  -hš-

Radnice chce více městské a krajinné zeleně

Senioři získali další aktivizační centrum
Radnice osmé městské části spus-

tila provoz dalšího Centra aktivi-

začních programů pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením 

(CAP), které naváže na činnost po-

dobného centra v Burešově ulici. 

To již několik let poskytuje na bázi 

dobrovolnictví vzdělávací a spor-

tovní programy. Součástí nového 

centra umístěného v budově Po-

likliniky Mazurská na bohnickém 

sídlišti je i zahrada s fitness prvky 

určenými pro návštěvníky centra.

„Centrum má dvě větší místnos-

ti s tím, že jedna je vyčleněna na 

počítačovou výuku, druhá je více-

účelová. Velkým plusem je přístup 

na zahradu, takže předpokládám, 

že aktivity budou probíhat i tam,‟ 

uvedla Vladimíra Ludková, zástup-

kyně starosty Prahy 8 a iniciátor-

ka vzniku obou zařízení.

Provoz centra v Mazurské poběží 

do konce roku v liché týdny, vstup 

bude na členský průkaz přenosný 

mezi CAP Mazurská a CAP Burešo-

va. „Provoz bude vycházet z mož-

ností dobrovolníků a ze zájmu 

návštěvníků. Poptávka po dalším 

CAP na severu Prahy 8 je opravdu 

vysoká,‟ sdělila Ludková. Prozatím 

CAP Mazurská nabízí kurzy něm-

činy a angličtiny, výtvarnou dílnu, 

kterou již tradičně místostarostka 

povede, tvořivou a patchworkovou 

dílnu, zdravotní cvičení, školičku 

PC a internetu či trénink paměti. 

K dispozici je i přístup na internet 

či sociální poradenství.

Zahájení provozu si nenechaly 

ujít desítky seniorů, kteří v podsta-

tě zcela zaplnili prostranství před 

vchodem. Následně si prohlédli 

nové prostory a v naprosté větši-

ně novou nabídku aktivit přivítali. 

„Velký zájem z řad občanů mě pře-

kvapil. A kdo by čekal jen ženy, byl 

by udiven i přítomností řady mužů. 

Určitě to bude místo, kde se bude-

me rádi scházet, vzdělávat a bavit,‟ 

komentovala otevření nového zaří-

zení Ludmila Králíková.

První Centrum aktivizačních 

programů funguje v DPS Burešova 

v Kobylisích již čtvrtým rokem. Na 

jeho činnost navázal před půldruhým 

rokem Klub seniorů při DPS Křižíko-

va v Karlíně, který rovněž zve ve-

řejnost k aktivnímu trávení volného 

času. „Již od otevření CAP v Koby-

lisích jsem plánovala postupné za-

kládání center po celé Praze 8, aby 

v každé lokalitě měli senioři své cen-

trum. Aktivizační nabídku považuji  

za nesmírně důležitou,‟ prohlásila 

Ludková. Podle ní centrum v DPS 

Burešova funguje plně podle hesla 

senioři seniorům. „Pokud bude mít 

někdo zájem o poskytování dobro-

volnických služeb, ať se přihlásí, už 

teď je vítán. Stačí ovládat nějakou 

činnost a chtít se o ni podělit s ostat-

ními – může to být cokoli, přes ja-

zyky, tanec, cvičení, výtvarnou čin-

nost až po přednášky na konkrétní 

téma,‟ dodala Ludková.   

Program nového centra  
na str. 20

Nové centrum 
otevřely 
místostarostka 
Prahy 8 
Vladimíra 
Ludková 
(vlevo) a Alena 
Lehovcová ze 
společnosti 
Immunia

Senioři mají k dispozici i několik fitness prvků Fo
ta
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KD Krakov se opravuje
Avizovaná rekonstrukce kultur-

ního domu Krakov začala. Jeho 

obvodový plášť dlouhodobě ne-

vyhovuje estetickým a hlavně 

ekonomickým požadavkům zři-

zovatele a nájemců. Například 

v loňském roce zaplatila MČ Pra- 

ha 8 za vytápění budovy téměř 

dva miliony korun. Z těchto dů-

vodů se zástupci radnice rozhodli 

využít možnosti čerpat dotaci ze 

Státního fondu životního prostře-

dí, a to v rámci 44. výzvy, do níž 

bylo možné předkládat žádost do 

začátku března letošního roku. 

Vyrozumění o přidělení dotace 

radnice obdržela koncem červ-

na, poskytnutá částka v hodnotě 

více než 11 milionů korun bude 

čerpána z  Operačního programu 

Životní prostředí a je určena na 

zateplení fasády a výměnu otvo-

rových výplní (tedy oken a dveří). 

Finanční dotace pochází z Fondu 

soudržnosti Evropské unie a byla 

poskytnuta na základě rozhodnutí 

ministerstva životního prostředí.

Po splnění všech lhůt výbě-

rového řízení připadl začátek 

stavebních prací na září, dokon-

čení se předpokládá ještě letos. 

Vzhledem k tomu, že stavební 

práce budou prováděny v chlad-

nějším období, bylo nutné se 

domluvit s nájemci na nutných 

opatřeních. Někteří zůstanou 

v budově během prací, jiným byly 

poskytnuty náhradní prostory či 

svou činnost dočasně  přerušili. 

„Chápu, že pro mnohé návštěvní-

ky kulturního domu je přesunutí 

poskytovatelů kroužků a dalších 

služeb nepříjemné, avšak věřím, 

že situaci pochopí a odměnou za 

jejich trpělivost jim bude vyšší 

komfort v Krakově po řadu násle-

dujících let,‟ uvedla radní Marké-

ta Adamová, pod niž spadá gesce 

evropských fondů.

Již zateplená Poliklinika Mazur-

ská, v současnosti dokončované 

obchodní centrum Krakov a brzy 

již také KD Krakov se tak stanou 

příjemnou a kultivovanou zónou 

této části Prahy 8, kterou budou 

rádi využívat místní i vzdálenější 

obyvatelé Prahy. -red-

NÁZEV KURZU PROVOZOVATEL NÁHRADNí PROSTORY KONTAKT
Hudební ateliér pro děti Pecháčková Mgr. Lea ZŠ Glowackého, Glowackého 6, Praha 8 777 132 231, lea.pechackova@gmail.com
Hudební kurzy  
YAMAHA CLASS pro děti

Klesová Eva Fitcentrum Visla, Zhořelecká 514, Praha 8 602 863 506, yamahaclass@email.cz

Hudební škola ABC Koutná Martina SOŠ Sociální, Hnězdenská 549, Praha 8 603 772 813, wichule@centrum.cz
Hudební škola Osmikvítek Hudební škola Osmikvítek MŠ ŘEŠOVSKÁ 8, Praha 8 774 378 259, info@osmikvitek.cz
Lekce klavíru Ratolístková Alena KURZ PŘERUŠEN
Baby masáže Kratochvílová Lenka Squash centrum Čimice, Čimická 780, Praha 8 776 137 951, sedmikrasky2007@volny.cz
Hrátky s batoláky Karbanová Lenka Fitcentrum Visla, Zhořelecká 514, Praha 8 605 219 555,  

hratkysbatolatky@seznam.cz
Tanečky pro nejmenší Kovářová Martina DDM Spirála, Dolákova 26,  

Squash centrum Čimice, Čimická 780, Praha 8
739 003 564,  
kavakawa@gmail.com

Taneční kurzy pro děti INDANCE o.s. Kult. centrum Za plotem,  
Ústavní 249, Praha 8

602 258 533,  
indance@indance.cz

Žirafí škola Novotná Mgr. Julie pro informace volejte 606 874 645 606 874 645, zirafajulie@centrum.cz
Cvičení na velkých míčích Fajtová Daniela DDM Spirála, Dolákova 26, Praha 8 724 881 258, daniela.fajtova@seznam.cz
CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO - 
Bodyform, Fitball

Cákoci Lenka pro informace volejte 777 217 881 777 217 881, leidaf@seznam.cz

Dynamická jóga Novotná Bára KURZ PŘERUŠEN
Dynamický pilates Ocelíková Zdeňka PO, ST, PÁ - Dolákova 537/26,  

ÚT, ČT - ZŠ - Poznaňská 830/32, Praha 8
602 748 729,  
info@slunecnikruh.cz

Jóga Molnárová Květa pro informace volejte 774 008 024 774 008 024
Jóga proti bolestem zad Spol. Jóga v denním životě KURZ PŘERUŠEN
Jógování s miminky Mrázková Nikola Malého 1, Praha 8 Karlín 776 011 933, nmrazkova@seznam.cz
Pilates Novotná Mgr. Julie pro informace volejte 606 874 645 606 874 645, zirafajulie@centrum.cz
Taiči pro dospělé Jirásková Vladislava Salesiánské centrum, Praha 8 604 608 761, vladislavaZ@seznam.cz
Taneční kurzy pro dospělé, 
Latin dance pro ženy

ÚAMK Sport Agency pro informace volejte 777 800 234 777 800 234

Kurzy FLORISTIKY Nováková Miroslava pro informace volejte 605 275 031 605 275 031, miroslava.novakova@ 
kurzy-aranzovani-kvetin.cz

Výtvarné kurzy  
a keramická dílna

KURZY PŘERUŠENY kurzy@kdkrakov.cz

Odbory 
radnice 
dočasně 
mění sídlo
S ohledem na rozsáhlou re-

konstrukci KD Krakov budou 

některé části úřadu osmého 

obvodu přechodně sídlit na 

nové adrese. Odbor školství 

a část odboru kultury tak jsou 

občanům k dispozici v prosto-

rách areálu První soukromé 

hotelové školy a Vysoké školy 

hotelové v Praze, a to na ad-

rese Svídnická 506, Praha 8 – 

Troja, 1. patro (poblíž konečné 

stanice městské hromadné do-

pravy Poliklinika Mazurská). 

Omlouváme se občanům za 

případné komplikace. -red-
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Farmářské trhy čeká vinný speciál

Praha 8 chce další  
pozemek do správy

Na Karlínských farmářských trzích se po roce 

opět objeví stan plný Francie. Šéfkuchař „Mon 

Rouge Pif‟ Michal Tanko, který předvádí své 

umění v Praze 3 v Dalimilově ulici, nabídne 

malou ochutnávku novinek. Ty vycházejí z no-

vého konceptu restaurace postavené na fran-

couzské venkovské kuchyni reprezentované 

standardním a degustačním menu „Pierre Ri-

chard‟, obohaceném o tematické, regionální 

či sezonní nabídky. Předností je pak spojení 

s dovozcem a distributorem vín, společností 

French wines.

Návštěvníci nebudou 12. října ochuzeni ani 

o již klasická vína z produkce Chateâu Belle 

Eveque v majetku Pierra Richarda, jenž je zá-

roveň patronem restaurace a po jehož vínu 

nese „Mon Rouge Pif‟ svůj název, ani o vína 

Chateâu de Tigné, které vlastní Gerard De-

pardieu. Jejich vína osobně představí majitelé 

restaurace a dovozce.  -red-

Zastupitelé Prahy 8 schválili ná-

vrh Rady MČ Praha 8, aby radni-

ce požádala hlavní město o svě-

ření pozemků o výměře více než  

12 tisíc m2 poblíž Sosnovecké uli-

ce na sídlišti Bohnice. „Stejně jako 

u předešlých žádostí i nyní chce-

me pozemky proto, abychom se 

mohli lépe postarat o zeleň. Péče 

je tam podle nás nedostatečná,‟ 

uvedl zástupce starosty Prahy 8 

Ondřej Gros s tím, že o zmíněné 

pozemky radnice požádá v násle-

dujících dnech.

O svěření vybraných pozem-

ků žádá MČ Praha 8 průběžně, 

v některých případech již převo-

dy proběhly, u dalších se táhnou 

i řadu let. 

Mezi úspěšná svěření se řadí 

například koupaliště Ládví, které 

bylo řadu let uzavřené. „Radnice 

Prahy 8 se tam dlouhodobě snaži-

la o nápravu, roky žádala o svěře-

ní do své správy. Nyní již probíhá 

zadávací řízení a počítáme, že na 

sezonu 2014 koupaliště otevřeme. 

I když musím přiznat, že nový zá-

kon o veřejných zakázkách nám 

v naší snaze příliš nepomáhá,‟ 

prohlásil místostarosta. 

Mezi plochy, o které MČ Pra-

ha 8 v nedávné době požáda-

la, patří například pozemek  

o rozloze přes devět tisíc m2 mezi 

ulicí Podhajská pole a TJ Slovan 

Bohnice v Bohnicích, pozemek na 

rohu ulic Lodžská a Těšínská v Tro-

ji, dále uliční pás zeleně v Poznaň-

ské a Bínově ulici, za Gymnáziem 

U Libeňského zámku a kostelem 

sv. Vojtěcha směrem k SK Meteor 

či pozemky kolem dětského hřiště 

U Rokytky. „Na pozemku v Bohni-

cích zvažujeme vybudování par-

kových ploch nebo psí louky, na 

pozemku v Troji zřízení dětského 

hřiště nebo sportoviště, případně 

o založení parku. Ve zbývajících 

čtyřech případech se chceme po-

starat o řádnou údržbu zeleně,‟ 

popsal situaci Gros. -hš-

PROGRAM A MENU:
n  10:00–16:30 ochutnávka vín

n  11:30–16:30 speciální alsaské menu

n  Polévka Bourride z plodů moře

n  Alsaský Choucroute s vařenými 

brambory

n  Pošírovaná hruška v červeném víně 

s jemným tvarohovým krémem

K menu se budou podávat tato vína:

n  Crémant d Álsace 

n  Riesling Reserve   
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Starosta Janků: Městské části  
by měly mít možnost vydávat vyhlášky
Není 162 míst bez alkoholu moc?

Někomu se toto číslo může zdát jako vel-

ké, ale musíme si uvědomit, že Praha 8 je ve 

své podstatě velké město na úrovni například 

Hradce Králové. Ale na rozdíl od něj bohužel 

nemáme my, ani jiné městské části pravomoc 

tvořit vlastní vyhlášky. Vše tak závisí na hlav-

ním městu a jeho zastupitelích. A to, jak se 

právě v tomto případě ukázalo, je poměrně 

nešťastné, protože jakákoli změna trvá příliš 

dlouho. Přestože jsme námi vybrané lokali-

ty zasílali hlavnímu městu již na jaře, novela 

vstupuje v platnost až v průběhu října. V let-

ních měsících jsme tak my ani policie neměli 

téměř žádnou páku na opilé skupinky obtěžují-

cí nevybíravým způsobem místní obyvatele. 

Jde i o znalost místního prostředí, kterou ve-

dení každé městské části má. Je sice pěkné, že 

můžeme magistrátu zasílat návrhy na místa, 

kde alkohol zakázat, ale nebylo by jednodušší 

moci vyhlášku schválit naším místním zastu-

pitelstvem?

Nemyslíte si, že tyto skupinky se prostě 
přesunou jinam a vy budete žádat o další 
rozšíření seznamu míst se zákazem 
popíjení?

Právě proto se bavíme o čísle 162. Ve vy-

hlášce je nově mnoho lokalit, o kterých se do-

mníváme, že by mohly těmto osobám dobře 

posloužit v případě, že budou vykázány z mís-

ta, kde konzumují alkohol nyní. I to je právě 

důsledek dlouhého procesu, který je potřeba 

podstoupit při novelizaci dané vyhlášky zastu-

pitelstvem hlavního města. 

Chybí zde pružnost, abychom například moh-

li během jediného měsíce rozhodnout o zákazu 

konzumace v lokalitě, která je z pohledu míst-

ních obyvatel problematická. Nikdo si nepřeje 

potkávat každý den po cestě do práce či s dět-

mi do školky na tom samém místě skupinku 

opilců nevhodně pokřikujících na kolemjdoucí, 

která si navíc udělala z nejbližšího křoviska 

pod něčím balkonem veřejnou toaletu.

 

Nebudou někteří občané i tak vnímat 
takovéto kroky jako přílišný zásah do 
osobní svobody?

Je nutné si uvědomit, že osobní svoboda 

jednoho končí tam, kde začíná svoboda ostat-

ních. A jelikož se zde bohužel potulují indi-

vidua, jimž toto rčení nic neříká, je na místě 

efektivně jednat a já se domnívám, že toto ře-

šení efektivní je. Samozřejmě bych byl radši, 

kdybychom měli možnost si vyhlášky tohoto 

typu schvalovat sami, a tím pružně reagovat 

na vývoj situace. A zákazových míst by nebylo 

potřeba zdaleka tolik. 

Hlavně, nejde o nástroj k perzekuci běžných 

občanů, naopak je má chránit před nepořád-

kem a nepřiměřeným hlukem. Skutečně nerad 

bych viděl policistu pokutujícího nešťastlivce, 

jenž si po náročném tréninku nese v ruce ple-

chovku piva na osvěžení. -jh-

Zastupitelstvo hlavního města 

Prahy odsouhlasilo novelu vyhláš-

ky, která upravuje požívání alko-

holických nápojů na veřejných 

prostranstvích. V Praze 8 je tak 

v současnosti 162 přesně vyme-

zených lokalit, kde je konzumace 

alkoholu na veřejnosti zakázána. 

Novela začala platit 3. října.

 „Na novelu vyhlášky jsme ne-

trpělivě čekali, potřebovali jsme ji 

již dávno. Městská policie dosta-

ne do ruky nástroj, kdy bude moci 

lépe postihovat nepořádek a růz-

né nešvary. Počítám s tím, že ho 

bude využívat rozumným způso-

bem, tedy nikoli proti občanům 

udržujícím pořádek,‟ sdělil sta-

rosta Prahy 8 Jiří Janků. Podle něj 

ale došlo ke schválení bohužel až 

nyní, kdy již tento problém tolik 

„nepálí‟. „V letním období, kdy 

neslušné skupinky popíjejících 

obtěžují okolí, jsme proti nim ani 

my ani policie, neměli téměř žád-

nou páku,‟ řekl. 

Kromě míst přímo uvede-

ných ve vyhlášce upravuje no-

vela paušálně požívání alkoholu 

v okolí dětských hřišť, u nichž 

se zákaz vztahuje na stometro-

vý okruh, a přístřešcích MHD. Již 

by se tedy nemělo v takové míře 

stávat, že občané, schovávající 

se před deštěm, budou muset 

krytou zastávku sdílet s opíjejí-

cí se skupinkou. Obsah vyhlášky 

se samozřejmě netýká zahrádek, 

které budou fungovat ve stejném 

režimu jako doposud.

Seznam míst najdete na in-

ternetových stránkách www.

praha8.cz, a to v sekci občané 

– bezpečnost. -jh-

Na dalších místech se nesmí pít alkohol

Starosta Prahy 8 Jiří Janků
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Po šestnácti měsících intenzivní práce se po-

dařilo uprostřed bohnického sídliště na místě 

původního zchátralého nákupního střediska 

Krakov z počátku 80. let postavit zcela nové 

moderní obchodní centrum. To ponese označe-

ní Centrum Krakov. Budova je již téměř hoto-

va, dokončena byla i rekonstrukce lávky a nyní 

probíhají práce především ve společných pro-

storách centra a v jednotlivých jednotkách ná-

jemců.

Centrum Krakov přivítá své první návštěvní-

ky 1. listopadu. Po celý tento víkend bude pro 

zákazníky připraven speciální program, který 

nabídne nejen zábavu, ale také zajímavé slevy. 

Pro děti se chystají zajímavé soutěže a hry, jež 

doplní veselá odpoledne s klaunem a mnoho 

dalšího. 

„V přízemí projektu, které je s výjimkou je-

diné jednotky u vstupu zcela plné, bude k dis-

pozici vedle supermarketu Billa například velké 

knihkupectví Kanzelsberger, dm drogerie, kos-

metika Yves Rocher nebo prodejny domácích 

potřeb Orion či potřeb pro chovatele Happy 

Zoo. Je tam rovněž zóna služeb včetně Ko-

merční banky, České spořitelny a řady dalších, 

jako jsou třeba tabák Peal, Eiffel Optic, čistír-

na 5áSec nebo lékárna,‟ informoval předseda 

představenstva společnosti Centrum Krakov 

Martin Kubišta.

Potravinový sortiment pak rozšíří pekárna 

Ječmínek, čaje Oxalis nebo prodejna italských 

lahůdek pod jménem Sola Enotria. Ta bude 

v centru provozovat i originální pizzerii spolu 

s příjemnou kavárnou. 

Zvýšenému přízemí pak dominuje přede-

vším móda, sport a elektro, které reprezentuje 

s plochou 800 m2 řetězec K+B elektro expert. 

Dále tam zákazníci najdou velkou prodejnu 

Sportisimo, oděvní řetězce C&A, Takko, CCC 

boty a další. „Z menších konceptů bych uvedl 

mladistvou módu Madonna nebo spodní prá-

dlo Extreme Intimo, jejichž sortiment postup-

ně doplňujeme o další – především z oblasti 

módy,‟ řekl Kubišta. 

Zábavě a relaxaci je vyhrazeno poslední 

podlaží, které patří rovněž dětem. V soused-

ství prostorné zóny s rychlým občerstvením 

a kavárnou najdou zákazníci například nad-

standardně koncipovaný dětský koutek zabíra-

jící plochu 400 m2, prodejnu hraček Bambule či 

rodinné fitness centrum Olgy Šípkové o třech 

cvičebních sálech a s velkou posilovnou, kte-

ré je určeno pro všechny věkové kategorie, od 

dětí až po seniory. -jf-

Centrum Krakov začne  
sloužit od listopadu

Centrum Krakov  
je těsně před dokončením

Praha  
podporuje  
podnikání
Hlavní město Praha se zaměřuje na podpo-

ru malých a středních podnikatelů ve svém 

regionu a to prostřednictvím Akcelerace 

– programu podpory podnikání – www.ak-

celerace-praha.cz. Projekt hlavního města 

Prahy je realizován jeho akciovou společ-

ností Rozvojové projekty Praha. V rámci 

Akcelerace počátkem roku zahájilo svůj 

provoz i Kontaktní centrum pro podnikate-

le. To nabízí celou škálu služeb od poskyto-

vání obecných informací o podnikání přes 

odborná školení, zajímavé semináře, work-

shopy až po specificky zaměřené projekty, 

které jsou reflexí na zpětnou vazbu klientů 

a jejich přímé požadavky. Jedním z nich je 

i projekt Úspěšná žena. Ten je zaměřen na 

potřeby žen a jejich podporu v  podnikání. 

Ve svém obsahu pracuje zejména s přiroze-

nými vlastnostmi a schopnostmi žen a jeho 

absolvování bude efektivní pro ženy, které 

o podnikání uvažují, ale i pro ty, které již 

mají s podnikáním zkušenosti. Zájemkyně 

se mohou zúčastnit celého programu nebo 

si vybrat pouze jednotlivá témata.

„Malé a střední podnikání je důležitou 

součástí zajištění občanské vybavenosti 

a inovací. Sám bych takovýto projekt při 

svých podnikatelských začátcích velmi uví-

tal,‟ sdělil radní Tomáš Slabihoudek. 

Semináře probíhají interaktivní formou 

v přátelské atmosféře. Cílem je podpořit 

ženy v jejich záměru podnikat. Dodat jim 

odvahu na startu podnikání, předat prak-

tické podnikatelské návody, motivovat je 

úspěšnými příběhy z podnikatelské praxe. 

Účastnice mají možnost diskutovat o kon-

krétních tématech, která je nejvíce za-

ujmou a vyměňovat si vzájemně své zkuše-

nosti a podnikatelské nápady.

Ženy mají vysokou pravděpodobnost uspět 

v podnikatelském prostředí. Jsou schopné, 

houževnaté, cílevědomé, mají dobrý instinkt, 

jsou charizmatické, umí navazovat a rozvíjet 

vztahy. Mnoho žen touží podnikat, jediné, co 

jim v tom často brání, jsou obavy. Strach se 

pak stává hlavní příčinou, proč žena nejde 

svojí vlastní cestou, brzdou a limitem v její 

práci i osobním životě.   -red-

V současnosti probíhají dokončující práce 
především v interiéru

Fo
to

: 
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Magistrát by měl zrychlit, 
říká místostarosta
Radnici osmého obvodu se nelíbí stav někte-

rých veřejných ploch, které nejsou v jejím 

majetku. Stále více proto žádá o jejich svěření 

do své správy. „Některé jsou ostudou Prahy 

8, a to chceme změnit,‟ prohlašuje zástupce 

starosty Ondřej Gros, v jehož gesci je majetek 

osmé městské části.

Všechny pozemky, o které Praha 8 žádá, 
patří hlavnímu městu. Proč svěření 
některých z nich trvá tak dlouho?

To opravdu nevím. Absolutně nechápu, co 

městu trvá rok na svěření naprosto nehorázně 

zanedbaného parku pod plynojemem na Pal-

movce. Iniciovali jsme s kolegy jednání mezi 

Českými drahami a hlavním městem, kde 

směna pozemků před rokem proběhla. Již loni 

v prosinci jsme o pozemek požádali, ale stále 

nic. Park je stále ostudou Prahy 8. Bylo by dob-

ré, kdyby se na magistrátu místo politikaření 

a vymýšlení PR akcí vrátili k práci.

Jistě to není jediný pozemek, který má 
Praha 8 „ve hře‟?

Samozřejmě je jich víc. Někdy dokonce 

i uspějeme. Ale zrychlit by mohli, o tom není 

sporu.

Lidé v okolí Ládví jistě nedočkavě čekají 
na rekonstrukci bazénu? Jak to s ním 
vypadá?

V těchto dnech se rozhoduje o výběru zho-

tovitele. Nový zákon o veřejných zakázkách se 

však nepovedl. S trochou nadsázky říkám, že 

je opravdu důsledně „protikorupční‟, jelikož 

úspěšně hatí snahu vybrat kvalitní dodava-

tele a realizovat veřejné zakázky. Co se týče 

bazénu, zákon nám způsobil prodloužení celé 

procedury. Ale stále doufám, že se v něm příští 

rok budeme koupat.

Co považujete za největší problém 
veřejných zakázek?

Když si pozvete firmu k sobě domů a ona tu 

práci zkazí, asi jim už nikdy nezavoláte. Vám, 

jako veřejnému zadavateli se může hlásit klid-

ně znovu a znovu a pokud bude její nabídka 

nejlevnější, musíte jí tu práci zadat. Za její ne-

kvalitní práci dostanete od občanů vynadáno 

vy. Trochu jako v Kocourkově.

Jste zodpovědný i za privatizaci domů 
do rukou nájemníků? Bylo to s odstupem 
času správné rozhodnutí?

Byl to jednoznačně pozitivní krok. Rozhodnutí, 

které padlo již v roce 2007, bylo průlomové. Roz-

jela se tak opravdu masivní privatizace bytového 

fondu. Jsem opravdu rád, že se nám v roce 2011 

povedlo dát šanci koupit si vlastní byt i obyvate-

lům Karlína a Libně, které byly postiženy povodní 

v roce 2002. Původně se totiž předpokládalo, že 

v těchto oblastech bude kvůli úvěru privatizace 

zablokována až do roku 2033. 

Privatizace byla moje osobní priorita. Ale 

vzhledem k tomu, jak se před rokem 2010 

stavěl k těmto věcem magistrát, přiznám se, 

že jsem měl obavy. S novým primátorem Svo-

bodou jsme však našli rychle společnou řeč. 

Když pak byla schválena privatizace v Karlíně 

a Libni, spadl mi kámen ze srdce.

Kdy privatizace skončí?
Přestože nám do prodejů zasáhla i červnová 

povodeň, se privatizace stihne do konce příští-

ho roku.

Prodej bytového fondu ještě běží. 
Zaznamenal jste nějaké problémy?

Obecně řečeno privatizace jede celkem bez 

problémů. Jediným, který mne zlobí, je žaloba 

řádu křižovníků na vrácení několika objektů. 

Považuji ji za naprosto nesmyslnou, protože 

máme v ruce rozsudek z roku 2000, který nás 

potvrzuje jako vlastníka. Problém je však na 

straně soudů. I když se jejich práce proti mi-

nulosti zrychlila, přesto mne jejich doba rozho-

dování stále zvedá ze židle.

Můžete s tím něco udělat?
Nejhorší na tom je právě bezmoc. Musíme 

být trpěliví, nic jiného nám nezbývá.

Křižovníci podali svou žalobu na základě 
církevních restitucí?

Ano, jenže obce nejsou povinnými osobami, 

takže jejich úspěch naprosto neočekávám. Na 

druhé straně je však třeba dodat, že nám zákon 

o církevních restitucích umožní vyřešit otázku 

pozemků, které byly starým zákonem o půdě 

blokovány. Jedná se většinou o pozemky, na 

nichž stojí již prodané domy. Ty tak budou moci 

být konečně prodány bytovým družstvům. -jf-

Místostarosta Prahy 8 Ondřej Gros

Neudržovaný 
pozemek pod 
plynojemem 

patří hlavnímu 
městu. Praha 8 

by tam chtěla 
vybudovat 

odpočinkovou 
zónu. Bez 

svěření do 
správy to nejde
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Doprava

Otevření tunelu Blanka 
zhorší dopravu,  
Praha 8 hledá řešení
Tunelový komplex Blanka má být otevřen 

v květnu příštího roku a dopravu v hlav-

ním městě výrazně ovlivní. Měl by se snížit 

počet motorových vozidel v centru města, 

ale už se nemluví o tom, že auta směřující 

z Prahy zahltí komunikace v Praze 8 a Pra- 

ze 9. „Největší nápor vozidel se povalí do 

ulic V Holešovičkách a Povltavské. S tím, 

jak budou řidiči hledat objízdné trasy, če-

káme výrazné navýšení provozu v ulici 

Trojská, Bulovka, Zenklova a vůbec v celé 

oblasti dolní Libně,‟ sděluje obavy osmé 

městské části místostarosta Michal Švarc, 

který je zodpovědný za dopravu. 

Tunel Blanka je budován jako součást 

Městského okruhu a propojí úsek od Stra-

hovského tunelu přes Letnou až k vyústě-

ní v Praze 8 u Pelc-Tyrolky. Původně měla 

Blanka navazovat na tunelový komplex 

Blanka II a dále na Vysočanskou radiálu. 

Z  těchto plánů je však v současnosti reali-

zovaná jen část Vysočanské radiály na sa-

mém okraji Prahy. Od jara 2014 tedy hrozí, 

že zvýšený nápor dopravy pocítí velká část 

Prahy 8 a Prahy 9.

„Bohužel dřívější vedení Prahy trochu 

zapomnělo na to, že motoristé, kteří pro-

jedou Blankou a budou mířit na sever a na 

východ musejí projet Prahou 8 a Prahou 9. 

Proto jsme se se zástupci Prahy 9 domlu-

vili na společném postupu a iniciovali jsme 

jednání na magistrátu, abychom našli ces-

tu k zmírnění dopadů v našich městských 

částech,‟ řekl Švarc.

Východisek se nabízí několik, i když 

žádné není ideální. K možným varian-

tám patří vybudování tunelového kom-

plexu Blanka II a dostavění Vysočanské 

radiály, což je ale řešení realizovatelné 

v poměrně dlouhém časovém horizontu. 

V Holešovičkách se uvažuje o mobilních 

protihlukových stěnách. Na stole jsou 

i návrhy na změnu dopravního režimu 

v ulici Nad Rokoskou, kde si řidiči zkra-

cují čekání V Holešovičkách. „S Prahou 9 

jsme diskutovali třeba i o mimoúrovňo-

vém křížení na Harfě, což by pomohlo 

vyřešit rychlejší průjezd aut i Prahou 8. 

Uvidíme, na čem se nakonec s magistrá-

tem dohodneme,‟ dodal Švarc. -red-

Akce dětem připomněla 
dopravní pravidla

Na veřejném dopravním hřišti ZŠ Glowackého 

se 26. září uskutečnil Den dopravní bezpeč-

nosti. Připravené atrakce a aktivity potěšily 

malé i velké. Děti se mohly vyřádit na skáka-

cím hradě či na diskotéce a zúčastnit se mnoha 

připravených soutěží. 

Tatínkové a maminky si na simulátoru ná-

razu zkusili, co obnáší přímý náraz ve třice-

tikilometrové rychlosti do pevné překážky.  

Návštěvníci měli také možnost si vyzkoušet 

„nástrahy‟ největšího pražského dopravního 

hřiště, jehož součástí jsou i originální prvky 

jako benzinová pumpa, vlakový přejezd či sta-

noviště taxi. Nad správným projížděním hřiště 

dohlíželi příslušníci Městské policie, kteří dě-

tem pomáhali v osvojení základních pravidel 

silničního provozu.

 „Potěšila nás neobvykle vysoká účast a zá-

jem rodičů, kteří, i přes nepřízeň počasí, přišli 

sobě a svým dětem připomenout nebezpečí, 

které na silnicích a ulicích na účastníky silnič-

ního provozu číhá,‟ řekl radní Prahy 8 Tomáš 

Slabihoudek. Vrcholem celé akce pak bylo vy-

stoupení skupiny Maxim Turbulenc. 

Dopravní hřiště při ZŠ Glowackého je se 

svou rozlohou přibližně 4500 m2 největším po-

dobným areálem v Praze. Celý je bezbariérový 

a vstup do něj je zdarma. -red-

Dětem 
udělala 
radost 
skupina 
Maxim 
Turbulenc

Simulátor nárazu si vyzkoušel i radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

10 říjen 2013

Doprava, inzerce

MČ Praha 8 pořádá
14. listopadu 2013 od 18.30 hod. 

v DDM Spektrum,  
Karlínské nám. 7, Praha 8

Veřejnou debatu na téma 
„regulace parkování‟

Pozvání přijali zástupci radnice, 
odboru dopravy ÚMČ Praha 8 

a projektanta úpravy

Regulace parkování se blíží
Regulace parkování v některých částech Pra- 

hy 8 začíná mít konkrétní podobu. Poté, co zá-

měr schválili radní Prahy 8, prošel i jednáním 

zastupitelstva a to bez výhrad. Tlak Prahy 8 na-

víc vyprovokoval k následování i další městské 

části a celý záměr vzal na vědomí i Magistrát 

hl. města Prahy. Náměstek primátora Jiří Nou-

za přislíbil na koordinační schůzce dotčených 

městských částí součinnost s úpravou.

„Byli jsme mile překvapeni vstřícností pana 

náměstka, který projevil porozumění vůči sví-

zelné situaci jednotlivých částí Prahy. Dal nám 

víceméně volnou ruku při řešení problémů rezi-

denčního parkování,‟ řekl ke koordinační schůz-

ce místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.

„Předpokládáme, že naše dočasná úprava 

bude sloužit obyvatelům Prahy 8 minimálně 

dva roky. Parkovací karta, kterou občané bu-

dou moci ještě tento rok bezplatně obdržet, 

bude platná do zavedení nové celopražské 

úpravy. Rádi bychom projednali s občany náš 

návrh úpravy a zjistili konkrétní potřeby jednot-

livých ulic či domů. K tomu nám mají posloužit 

nyní probíhající jednání s bytovými družstvy 

a občanskými sdruženími, která momentálně 

vedeme. Na listopad navíc chystáme veřejnou 

debatu,‟ dodal Švarc. Konzultační schůzku lze 

domluvit na michal.svarc@praha8.cz či na tele-

fonním čísle 606 035 260.

O distribuci karet budou občané informo-

váni již koncem října na webu www.praha8.cz 

a v listopadovém vydání Osmičky, kde najdou 

i potřebný formulář k vyplnění. -red-Takto by měla vypadat nová parkovací karta

(Placená inzerce)
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Bezpečnost, pozvánka

Narkoman  
se šel koupat 
Policejní hlídka byla 5. září odpo-

ledne vyslána na Libeňský ostrov, 

kde měl ve slepém ramenu Vltavy 

plavat oblečený muž. Na místě se 

snažila s mužem navázat kontakt, 

ale ten zmateně vykřikoval, že 

ho chce někdo zabít a plaval stá-

le dokola. Zároveň nezapomněl 

policistům vulgárně nadávat. Na 

místo se dostavili i holešovičtí 

hasiči.

U místa zásahu byl přítomen 

27letý muž, který policistům po-

skytl svůj člun, aby se dostali 

k plavajícímu. Ten byl následně 

vytažen do člunu a odvezen na 

břeh. Muž byl neustále zmatený, 

choval se agresivně vůči všem 

zasahujícím osobám. Lékař z při-

volané záchranné služby po ošet-

ření rozhodl o jeho transportu do 

Psychiatrické léčebny Bohnice. 

Dotyčný byl s největší pravděpo-

dobností pod silným vlivem drog 

a reálně hrozilo nebezpečí jeho 

utonutí. 

Na tomto místě bych rád podě-

koval 27letému muži, který nabídl 

k dispozici svůj člun, jehož vnitřek 

byl po zásahu znečištěn.    

Vrátil tisícikorunu
Na libeňské policejní oddělení se 

14. září ráno dostavil 43letý muž, 

který tam odevzdal tisícikoru-

novou bankovku, kterou nalezl 

ve výdejním okénku bankomatu. 

Peníze byly policisty odevzdány 

příslušné bance, která zajistí její 

předání oprávněné osobě. 

Asistovali u porodu
Zcela neobvyklou situaci museli 25. 

září řešit libeňští policisté. Kolem 

23. hodiny byli vysláni do Nemoc-

nice Na Bulovce, a to na porodnické 

oddělení. Hlídka na místě zjistila, 

že se tam nachází rozrušená mladá 

žena těsně před porodem, která 

kvůli bolestem po lékařích požadu-

je, aby porod provedli císařským 

řezem. Lékaři však porod tímto 

způsobem nepovažovali za nutný, 

neboť porod probíhal normálně 

a nehrozilo nebezpečí matce ani dí-

těti. Rodící žena prosila hlídku, aby 

zakročila proti lékařům, se který-

mi odmítala spolupracovat. Porod 

se blížil do poslední fáze a rodička 

policisty žádala, aby byli přítomni 

u porodu až do konce. Po poradě 

s lékaři a s ohledem na rozrušení 

rodící ženy hlídka byla při porodu 

přítomna, přičemž byla pro dotyč-

nou duševní podporou. Po úspěš-

ném porodu, při kterém žena při-

vedla na svět zdravou holčičku, již 

s lékaři spolupracovala a respekto-

vala jejich pokyny. 

Lapili hledaného
V ulici Palmovka policisté 5. září 

večer zastavili 39letého muže 

bulharské národnosti. Při kontro-

le zjistili, že dotyčný je vyhlášen 

v celostátním pátrání z důvodu 

vydání předběžného souhlasu se 

zadržením. Muž byl po provedení 

všech potřebných úkonů předán 

do policejní cely. 

npor. Zdeněk Pohunek,  

zástupce vedoucího MOP Libeň  

pro trestní řízení   

ZÁPISNíK POLICISTY
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Bezpečnost

Chytili sprejery
Hlídka strážníků z Prahy 8 přijala 

18. září oznámení, že v Dolákově 

ulici dva mladíci poškozují zeď jed-

noho z objektů sprejem. Strážníci 

se ihned vydali na místo a o něko-

lik ulic dál spatřili dvojici, která 

odpovídala popisu. Oba měli na ru-

kou černé rukavice a jeden z nich 

držel v ruce sprej. Na dotaz stráž-

níků, odkud jdou, shodně ukázali 

směrem do ulice Dolákova. Hlíd-

ka proto oba mladíky doprovodila 

zpět k místu trestného činu, kde 

je bezpečně poznal oznamovatel. 

Strážníci oba mladíky omezili pro 

podezření ze spáchání trestného 

činu na osobní svobodě a předali 

je Policii ČR k dalšímu řešení.

Pil za volantem
Ve středu 11. září ráno dohlíže-

li strážníci z Prahy 8 u přechodu 

pro chodce v Maškově ulici. Tam 

jim oznámil kolemjdoucí občan, že 

u nedalekého obchodního domu 

konzumuje muž, sedící ve vozidle 

na místě řidiče, alkohol. Když muž 

uviděl přicházet strážníky, odložil 

nápoj a rozjel se z parkoviště pryč. 

Strážník jej zastavil a vyzval k pro-

kázání totožnosti. Muž se ale dal po 

předložení dokladů na útěk. Hlídka 

ho však po několika desítkách met-

rů dostihla a pomocí donucovacích 

prostředků mu znemožnila další 

útěk. Celou věc na místě převzala 

Policie ČR.  -MP Praha-

STRÁŽNíCI V AKCI

Radnice bojuje s nepovolenou diskotékou
Rada MČ Praha 8 nesouhlasí se změnou užívání 

restauračního zařízení „Cafe – bar – pizzerie‟ 

v Bínově 6, podle níž by zde měla být provozo-

vána hudební produkce bez omezení. Již nyní 

má provoz nelegálně provozované diskotéky 

negativní vliv na život tamních obyvatel, rad-

nice proto hledá řešení.

„S povolením hudební produkce zásadně 

nesouhlasíme. Již nyní provoz nepovolené dis-

kotéky v tomto zařízení dlouhodobě zasahuje 

do života tamních obyvatel, kteří jsou v noč-

ních hodinách rušeni a buzeni hlukem a křikem 

jejích návštěvníků. Na radnici hledáme napříč 

odbory efektivní řešení, legislativa nám v tom 

ovšem moc nepomáhá,‟ uvedl starosta Prahy 8 

Jiří Janků. Žádost o povolení hudby byla podá-

na vlastníkem nemovitosti v rámci projednání 

změny v užívání stavby v řízení na stavebním 

odboru Úřadu MČ Praha 8.

„Jsem přesvědčen, že vlastník, potažmo 

provozovatel, se tímto krokem snaží rychle 

zlegalizovat svoji činnost tak, aby byl zcela 

nepostižitelný,‟ popsal situaci starosta. Sta-

vební úřad je totiž před několika měsíci vyzval 

v rámci řízení k nápravě situace a ve spojitosti 

s provozováním nepovolené diskotéky uložil 

majiteli i provozovateli pokuty v řádu statisíců. 

Vzhledem k tomu, že ani poté nebylo od provo-

zování „diskotéky‟ ustoupeno, chystá radnice 

další kroky.

Že jde o problematické zařízení dokázala 

před několika dny policejní kontrola, při níž 

byla během pozdních nočních hodin zjištěna 

více než desítka nezletilých osob pod vlivem 

alkoholu, který jim byl v podniku podáván.

Vedení městské části se dlouhodobě snaží 

v rámci legislativy najít možnosti, jak provo-

zovatele, nejen v tomto konkrétním případě, 

přimět k tomu, aby jeho zařízení, respektive 

návštěvníci, noční klid neporušovali. V sou-

časné době ale městské části nemají účinný 

nástroj.

Reálnou možností by například bylo stanovit 

v této lokalitě omezení otevírací doby podni-

ků pomocí místní vyhlášky. To bohužel není 

v kompetenci městské části, ale hlavního měs-

ta. „Opět se vracíme k tomu, že je třeba posílit 

pravomoci městských částí, aby si své problé-

my byly schopny řešit samy pružně a bezod-

kladně,‟ dodal Janků. -hš-

Noční provoz zařízení v Bínově ulici občany obtěžuje
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Životní prostředí, pozvánky

Dětské hřiště v Burešově ulici v Kobylisích se 

může pochlubit novým herním prvkem. Jde 

o herní sestavu se skluzavkou a prvky na pro-

cvičení motoriky menších dětí. Dopadová zóna 

je z křemičitého písku. Sestava byla umístěna 

v prostoru, kde došlo k vybourání plochy určené 

pro hru streetball, protože byla v částečně nevy-

hovujícím stavu. Dalším prvkem, který byl v Bu-

rešově doplněn, je pergola tvořící stín na písko-

višti. Toho byl v areálu v horkých letních dnech 

nedostatek. Odbor životního prostředí plánuje 

ještě letos na hřišti výsadbu dřevin, bude tak vy-

tvořen další prostor, který poskytne stín a mož-

nost příjemného posezení na lavičkách. -red-

Hřiště v Burešově zdobí nové herní prvky
Nový herní 
prvek procvičí 
motoriku 
menších dětí
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Životní prostředí

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

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

Přistavování velkoobjemových kontejnerů  
a jejich provoz provádí svozová společnost IPODEC – 
ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel. 286 583 310.

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů říJEN 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 8. 10. 13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská 8. 10. 14.00–18.00

Havlínova x Pohnertova 8. 10. 15.00–19.00

Havránkova x Šimůnkova 9. 10. 13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská 9. 10. 14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická 9. 10. 15.00–19.00

Janečkova 10. 10. 13.00–17.00

Jirsíkova x Malého 10. 10. 14.00–18.00

K Mlýnu x Chorušická 10. 10. 15.00–19.00

Kandertova x Lindnerova 11. 10. 13.00–17.00

Kašparovo Náměstí 11. 10. 14.00–18.00

Ke Stírce x Na Stírce 11. 10. 15.00–19.00

Dolákova x Hackerova x Kusého   12. 10. 9.00–13.00

Korycanská x K Ládví 12. 10. 10.00–14.00

Křivenická x Čimická 14. 10. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) 14. 10. 14.00–18.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 14. 10. 15.00–19.00

Kurkova (parkoviště) 15. 10. 13.00–17.00

Libišská (parkoviště) 15. 10. 14.00–18.00

Lindavská 15. 10. 15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice) 16. 10. 13.00–17.00

Mlazická 16. 10. 14.00–18.00

Modřínová x Javorová 16. 10. 15.00–19.00

Na  Dlážděnce x U sloupu  
(parkoviště) 17. 10. 13.00–17.00

Na Pecích x Chaberská (sobota) 17. 10. 14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky 17. 10. 15.00–19.00

Na Truhlářce (parkoviště) 18. 10. 13.00–17.00

Na Vartě 18. 10. 14.00–18.00

Na Žertvách x Vacínova 18. 10. 15.00–19.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 19. 10. 9.00–13.00

Nad Rokoskou x Kubišova  19. 10. 10.00–14.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 21. 10. 13.00–17.00

Pakoměřická x Březiněveská 21. 10. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická 21. 10. 15.00–19.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 22. 10. 13.00–17.00

Dolejškova x U Slovanky 22. 10. 14.00–18.00

Písečná x Na Šutce 22. 10. 15.00–19.00

Pivovarnická (proti domu č. 15) 23. 10. 13.00–17.00

Pod Labuťkou x Prosecká 23. 10. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží  
(východní konec) 23. 10. 15.00–19.00

Pod Vodárenskou věží  
x Nad Mazankou 24. 10. 13.00–17.00

Podhajská Pole 
(za hlídaným parkovištěm) 24. 10. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 24. 10. 15.00–19.00

Roudnická (za Bešťákovou) 25. 10. 13.00–17.00

Stejskalova x U Rokytky 25. 10. 14.00–18.00

U Pekařky 25. 10. 15.00–19.00

V Zahradách x Na Sypkém 26. 10. 9.00–13.00

Řešovská x Zelenohorská 26. 10. 10.00–14.00

V Zámcích (u domu 51/64) 29. 10. 13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce 29. 10. 14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála 29. 10. 15.00–19.00

Braunerova x Konšelská 30. 10. 13.00–17.00

Drahorádova 30. 10. 14.00–18.00

Frýdlantská  
(parkoviště u Žernosecké) 30. 10. 15.00–19.00

Chaberská x Líbeznická 31. 10. 12.00–16.00

Křivenická x Čimická 31. 10. 13.00–17.00

Lindavská 31. 10. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 31. 10. 15.00–19.00

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně patří?
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany  
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří?
Odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad  
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,  
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,  
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
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Životní prostředí

Kobylisy: Havlínova x Klíčanská 12. 10. 9.00 –12.00

Kobylisy: Na Okrouhlíku x Na Stírce 12. 10. 13.00 –16.00

Čimice: Do údolí x Libeňská 19. 10. 9.00 –12.00

Bohnice: Sopotská x Bydhošťská 19. 10. 13.00 –16.00

Libeň: Kubišova x Gabčíkova 20. 10. 9.00 –12.00

Libeň: Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 20. 10. 9.00 –12.00

Libeň: Kandertova – západní konec 26. 10. 9.00 –12.00

Čimice: Turská x K Větrolamu 26. 10. 13.00 –16.00

Čimice: Přívorská x Hanzlíkova 27. 10. 9.00 –12.00

Čimice: Brandýská x Ke Hřišti 27. 10. 9.00 –12.00

Mimořádně bude městskou částí Praha 8 přistaven 
velkoobjemový kontejner na bioodpad

Střížkovská 733/64 13. 10.

Hlaváčová (parkoviště) 13. 10.

Modřínová – Březová 20. 10.

Nad Popelářkou 11 20. 10.

Na Hranicích – Kočova (parkoviště) 20. 10.

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) 
hmota, která v sobě váže spousty živin, jež 
můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky 
ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastrood-
pad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, 
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny 
a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, 
který je využíván v zemědělství, pro pražskou 
zeleň či na rekultivaci.

Co do mobilního sběru patří:  
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, 
zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla 
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, 
lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 
přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 
odstraňování plísní), zářivky a výbojky

Datum Místo Čas
    přistavení 
  a odvozu

Datum Místo Čas
    přistavení 
  a odvozu

HARMONOGRAM MOBILNíHO SBěRU NEBEZPEČNéHO ODPADU  říJEN 2013

HARMONOGRAM VELKOOBJEMOVýCH  
KONTEJNERů NA BIOODPAD říJEN 2013

 8. 10. křižovatka ul. Bohnická x Ústavní  
  (točna autobusu)  15.00–15.20
  ul. Eledrova (u č. 730) 15.30–15.50
  ul. Zhořelecká (parkoviště u prodejny) 16.00–16.20
  ul. Kostřínská (parkoviště u ul. Lodžská) 16.30–16.50
  křižovatka ul. Vratislavská x Štětínská 17.00–17.20
  křižovatka ul. Mazurská x Svídnická 17.30–17.50
  ul. Olštýnská (parkoviště) 18.00–18.20
  ul. Podhajská pole (parkoviště) 18.30–18.50

 9. 10. křižovatka ul. Křižíkova x Lyčkovo nám.    8.00–8.20
  křižovatka ul. Ronkova x Na Žertvách   8.40–9.00
  nám. Na stráži (parkoviště)   9.20–9.40
  křižovatka ul. Střelničná x Davídkova  
  (parkoviště, směr Libeň) 10.00–10.20
  křižovatka ul. Služská x Přemyšlenská  
  (proti prodejně) 10.40–11.00
  ul. Podhajská pole (parkoviště) 11.20–11.40
  ul. Ouholická (u č. 453) 15.00–15.20
  křižovatka ul. Drahanská x Chlumínská 15.30–15.50
  ul. Na zámkách  
  (parkoviště centrum Draháň) 16.00–16.20
  křižovatka ul. Na průhonu x Korycanská 16.30–16.50
  křižovatka ul. Kočova x Na hranicích 17.00–17.20

  ul. K Ládví (parkoviště u restaurace) 17.30–17.50
  V Podhoří (točna autobusu) 18.10–18.30 
  křižovatka ul.   
  Trojská x Pod Havránkou 18.40–19.00

 28. 10.  křižovatka ul. Prosecká x Pod Labuťkou 15.00–15.20
  křižovatka ul. Stejskalova x U Rokytky 15.40–16.00
  křižovatka ul. Chocholouškova  
  x Elznicovo nám.  16.10–16.30
  křižovatka ul. Ronkova x Na Žertvách 16.40–17.00
  ul. Molákova (u prodejny) 17.30–17.50
  křižovatka ul. Křižíkova  
  x Peckova (u kostela) 18.00–18.20
  křižovatka ul. Křižíkova x Lyčkovo nám.  18.30–18.50

 29. 10. nám. Na stráži (parkoviště) 15.00–15.20
  křižovatka ul. Rozšířená x Na Stírce 15.30–15.50
  křižovatka ul. Pakoměřická  
  x Březiněveská  16.10–16.30
  ul. Opálkova (u autobazaru) 16.40–17.00
  křižovatka ul. Střelničná x Davídkova  
  (parkoviště, směr Libeň) 17.10–17.30
  křižovatka ul. Třebenická  
  x Frýdlantská (parkoviště) 17.40–18.00
  křižovatka ul. Březová x Kaštanová 18.10–18.30
  křižovatka ul. Jelínkova x Formánkova 18.40–19.00
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Mají být do mateřinek přijímány i děti,  které nejsou z Prahy 8?

Fórum

Jedna z osmičkových školek nepřijala dítě, které 
nemá trvalý pobyt v Praze 8. Rodiče na to rea-
govali stížností k ombudsmanovi a ten řekl, že 
takový postup je diskriminační a musí se změnit. 
Praha 8, která z daní svých občanů investuje do 
rozvoje školství obrovské peníze, to dělá prioritně 
pro ně, nikoli pro obyvatele sousedních „golfo-
vých‟ obcí. Pro ně je osmý obvod pouze spádo-
vým územím při cestě do práce. 

Ombudsman se tak již podruhé ve svém rozho-
dování ve věci mateřských škol ukázal jako špatný 
rádce. Mezi jeho dalšími nedávnými rozhodnutími 
bylo, že z pravidel pro přijímání dětí musí zmizet 
přednost dětí, jejichž rodiče se musejí vrátit do 
zaměstnání. Obě rozhodnutí vyvolala velkou bou-
ři nevole. Má smysl instituce ombudsmana, když 
z ní odcházejí rozhodnutí, která jsou sice korekt-
ní, ale odporují zdravému rozumu?

Rozhodnutí ombudsmana je poplatné dnešní 
době, kdy se všichni snaží tvářit hlavně politicky 
korektně, nikoho nenaštvat a nedej bože se ně-
koho dotknout nebo vyslovit něco, s čím by mohl 
někdo nesouhlasit. Politici se mnohdy schovávají 
za řízené diskuze s občany, tak aby vlastně ne-
rozhodli oni, ale výsledek vzešel právě z takové 

diskuze a tito politici tak nenesli jakoukoli odpo-
vědnost. Náš svět se stává hyperkorektní, bez-
břehý a neuchopitelný. I proto vznikají taková 
rozhodnutí, jako že ten, kdo něco postavil, zapla-
til a provozuje, nesmí upřednostnit ty, pro které 
pracuje, v případě našeho tématu to znamená 
občany Prahy 8. Vím, že za tato slova nesklidím 
mnoho potlesku právě od těchto „korektních‟. 

Boom, který se pomalu přesunuje na základní 
školy, vyvolal zdání, že je již zbytečné zabývat se 
otázkou předškolního vzdělávání. Pro mě osobně 
totiž tato otázka vždy zněla: Existuje dostatečný 
počet kvalitních alternativ předškolního vzdělává-
ní, ze kterých si já jako rodič mohu vybrat? Nikoli. 
A to kvůli nesmyslně přísné legislativě, která dělá 
například ze soukromých mateřských škol finančně 
nedosažitelná zařízení. Obdobně nesmyslně přísně 
se zákon tváří na existenci lesních školek. 

Vladimíra  
Ludková
zástupkyně starosty  
MČ Praha 8 za ODS

ODS Praha 8: A co práva městské části, pane ombudsmane?

Téma k mateřským školkám je dobré v tom, že 
mohu vyvrátit řeči o tom, že opozice jen a jen kri-
tizuje. Pokud totiž v Praze 8 nějaká oblast fungu-
je, tak je to školství. Nevím, zda je to více zásluha 
pana místostarosty pro školství Martina Roubíčka, 
či vedoucího školského odboru Petra Svobody, ale 
to není podstatné. Důležité je, že alespoň jedna 
oblast v Praze 8 dobře funguje a je skvělé, že to 
je zrovna školství. 

I v oblasti mateřských školek udělala Praha 8 
maximum pro to, aby se na boom tzv. „Husákových 
vnuků‟ připravila. Není to samozřejmě zrovna jed-
noduché vzhledem k tomu, že dopředu odhadovat 
počet dětí v předškolním věku, je velmi nesnadné. 
Vcelku se ale vždy podařilo uspokojit většinu dětí, 
které splňovaly podmínky pro přijetí. A to i přes 
různé změny těchto podmínek a pravidel v průběhu 
posledních let. K těmto změnám však došlo roz-

hodnutím nadřízených orgánů městské části a ta 
je musela akceptovat. Jedinou drobnou výtku bych 
snad měl, že se mi zdálo nedostatečné informování 
rodičů při změnách těchto pravidel. 

Školky se nyní stávají populárním politickým 
tématem, což je svým způsobem velmi zvláštní, 

protože se tématem stávají ve chvíli, kdy vlast-
ně boom končí. Při sledování trendu narozených 
dětí je příští ročník možná posledním problémo-
vým ročníkem, pak bude již následovat jen a jen 
pokles. Otázka by tedy paradoxně měla znít, co 
budeme dělat s prostory, kde vznikly nové třídy 
mateřských škol, které již za dva tři roky nebu-
deme potřebovat. Další otázkou je pak i to, jak 
se připravit na přesun silných ročníků dětí do zá-
kladních škol.

Abych odpověděl na otázku, tak musím kon-
statovat, že ještě v příštím roce bych jednoznač-
ně při přijímání dětí do mateřských škol upřed-
nostňoval děti, které bydlí a jejichž alespoň jeden 
z rodičů bydlí v Praze 8. Od dalšího ročníku na-
opak můžeme upravit pravidla tak, aby do našich 
školek, které se začnou pomalu vyprazdňovat, 
chodily i děti z jiných městských částí. 

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8  
za ČSSD

Pochvalme něco, co funguje

Vážení spoluobčané, dnešní téma z dílny TOP 09 
se zdá být zajímavým popudem k veřejné disku-
si, ovšem dle mého názoru v něm lze spatřit čistě 
populistické předvolební heslo. Ti, kdo se o danou 
problematiku alespoň trochu zajímají (a tím mám 
na mysli i tisíce rodičů našich „školkáčků‟), vědí, 
že nemůžeme a KSČM ani nechce zakázat přihlásit 
se „přespolním‟ dětem do mateřinek v Praze 8. 

Co se však děje nejen u nás, ale v celé republi-
ce, je skutečnost, že obce zvýhodní děti ze svého 
katastru. Je to logické, když máme více dětí než 
míst ve školkách. V Praze 8 je situace výrazně 
lepší než například na jiných MČ v Praze. U nás 
se velká většina dětí z Prahy 8 do MŠ dostane 
(jsou to zhruba tři tisíce dětí). Důležité je nepole-
vit a zajišťovat stále dostatečnou kapacitu v MŠ. 
Mým přáním by bylo těch míst mít o nějakou tu 

stovku vícero. Nesmíme zapomenout, že naše 
děti rostou a po školce bude potřeba zajistit jim 
místo v základních školách. 

Já na položenou otázku odpovídám takto: „Po-
kud bude ve školkách v Praze 8 dost míst, při-
jměme i zájemce odjinud. Ale a priori odmítat ne-

rezidenty nelze‟. Už mnohokráte jsem slyšel, že 
zřídit nová místa ve školkách je drahé nebo jsou 
tu i soukromé školky či dejme možnost vytvoření 
„dětských skupin‟. Vezmu to popořadě. Ano, vy-
tvořit jedno místo ve školce je drahé. Každá obec, 
když má peníze, a to Praha 8 má, je povinna ta-
kové místo zřídit, a to i na úkor toho, že kupří-
kladu členové rady nebudou mít nové kanceláře 
v chystaném megalomanském projektu „Centra 
Palmovka‟. Soukromé školky jsou velice drahou 
„srandou‟ a jsou pro drtivou většinu rodičů ne-
dostupné. Myšlenka vytvoření „dětských skupin‟ 
naštěstí padla spolu s Poslaneckou sněmovnou. 

Upřednostněme zájmy většiny obyvatel Pra- 
hy 8, před zájmem skupin, jež hájí pouze své zá-
jmy. Každá investovaná koruna do našich dětí se 
nám v budoucnu vrátí stokrát.

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8  
za KSČM

Boj o místo ve školce
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Odpověď na tuto otázku samozřejmě nemůže 
znít jinak než – ne. Zcela jasné ne. Každý rok se 
stovky rodičů snaží přihlásit své dítě do mateř-
ské školy v místě svého bydliště, což je přirozená 
volba pro umístění jejich dítěte do předškolního 
zařízení. 

Tato místa zřizujeme jako obec s veškerými 
náklady, které to s sebou nese. Stavět nové, 
nebo rozšiřovat stávající mateřské školy o nová 
místa, něco stojí. A nejsou to zrovna malé nákla-
dy. Tyto finanční prostředky ze svého rozpočtu 
poskytuje městská část. 

Tudíž nevidím důvod, proč by městská část či 
obec, která se chová odpovědně a investuje do 
rozvoje předškolní výchovy, měla dotovat rodiny 
z obcí, které tak nečiní. A pokud někdo namít-
ne, že to není problém těch rodin, tak si dovolím 
namítnout zase na oplátku já: nechť tyto rodiny 
následně ve volbách rozhodnou svými hlasy, zda 

opravdu mají v obecním zastupitelstvu usednout 
ti, kteří o rozvoj předškolní výchovy a navyšová-
ní počtu míst v mateřinkách neusilují.

Radnice Prahy 8 za poslední tři roky zvýšila 
počet míst ve školkách o téměř 200 a dalších  
80 míst přibude ještě tento školní rok. 

Tato místa zřizujeme pro děti našich občanů, 
nikoli pro přespolní, kteří k nám pouze přijíždějí 

za prací. Rozšířit kapacitu ve stávající školce není 
snadná a levná záležitost. Je nutné dodržet celou 
řadu přísných hygienických předpisů, především 
rozšiřování stávajících mateřinek o nová sociální 
zařízení není vždy snadno realizovatelné. 

Výrok ombudsmana Varvařovského, který 
vlastně stojí za touto otázkou, na kterou zde od-
povídáme, se dotýká předškolních dětí, které je 
nutné do mateřinky přijmout. 

Lze určitě považovat za správné, že se snaží 
dbát na práva dítěte a jeho rodičů, kterým radí, 
že v případě nepřijetí dětí do školky je nutné se 
obrátit na krajský úřad s odvoláním. Nicméně 
uvítala bych, kdyby se zaměřil na opravdovou 
podstatu problému. A to směrem k zákonům, 
které znesnadňují situaci zaměstnavatelům při 
zakládání firemních školek a při zřizování alter-
nativních forem hlídání dětí, jako jsou dětské 
skupiny nebo lesní školky. 

Fórum

Mají být do mateřinek přijímány i děti,  které nejsou z Prahy 8?

Markéta  
Adamová
radní MČ Praha 8  
za TOP 09

TOP 09: Má být Praha 8 trestána za svůj odpovědný přístup?

V současné době se přijímání dětí do mateř-
ských škol na území MČ Praha 8 hodnotí podle 
těchto kritérií. Za prvé – jediným subjektem, 
který je v rámci zápisu posuzován, je dítě, 
které zákonní zástupci do mateřinky hlásí. Za 
druhé – hodnotí se (bodují) pouze následující 
věci: trvalý pobyt dítěte na území Městské části 
Praha 8, jeho věk, zda má již ve školce souro-
zence a zda se hlásí k celodennímu provozu. To 
je vše. Jsem si jist, že tento systém podložený 
doporučením ombudsmana je spravedlivý, ale 
nedává možnost více zvýhodňovat například 
rozvedené matky nebo rodiny na hranici „so-
ciální slabosti”. 

Půjdu tedy rovnou k položené otázce. Pra-
ha 8 přispívá na chod mateřských školek velmi 
vysokou částkou, a to především v rámci po-
třebných rekonstrukcí budov, zateplení, údržby 

a vnitřního vybavení. Proto jsem přesvědčen, 
že občan, který zde platí daně a podílí se na 
rozpočtu obce naší Prahy 8, má mít přednostní 
právo, ať je to korektní nebo ne. 

Proto bych mimo hodnocení dítěte zahrnul do 
rozhodování o umístění také povinnost trvalého 

bydliště jednoho z rodičů. Tato otázka by nikdy 
nevznikla, kdyby byl dostatek míst ve školkách, 
a proto je třeba vypracovat dlouhodobější kon-
cepci mateřinek, a to s výhledem na čtyři až 
šest let. 

Aby v případě náhlého menšího zájmu bylo 
možné prostory školek využívat například jako 
učebny pro školy v rámci specifické výuky (pre-
vence, zájmové kroužky apod.) a při opětov-
ném zvýšeném zájmu znovu plynule přejít na 
provoz mateřských školek. 

Je postavené na hlavu, že vás stát trestá, 
když neodevzdáte dotazník při sčítání lidu, ale 
získaná data nijak dále nevyužije. Stejně tak 
počty nově narozených lze snadno získat z ma-
trik, takže pár let dopředu víme, kolik bude 
kde třeba jakých míst. Není to tak složité, jen 
chtít.

Miroslav Koranda
předseda  
Volby pro Prahu 8

Nejsem korektní, chci školky jen pro občánky Prahy 8

Zelení: právo na místo ve školce od tří let pro každého
Mám tři děti a vím, jak těžko se hledá volné 
místo ve školce. Zelení prosazují jednoduché 
a férové pravidlo – dítě má mít od věku tří 
let právo na místo ve školce stejně, jako jeho 
táta či máma mají právo na rychlý návrat do 
zaměstnání. 

Školka je veřejná služba, ke které by měli 
mít všichni rovný přístup. Dítě se zde naučí 
fungovat v kolektivu a připravit se na školu, 
rodiče se rychleji dostanou do práce. V tuto 
chvíli však platí nespravedlivý stav, kdy děti 
s místem v obecní školce jsou dotované z daní 
nás všech. Rodiče dětí v soukromých školkách 
musejí platit celou výši školného. To není 

správné. Obce by měly mít povinnost zajistit 
místo předškolní výchovu pro děti od tří let. 
Pokud toho nebudou schopny, podle Strany 

zelených by obce měly přispívat dětem, na 
které nezbylo místo. Výše částky by byla stej-
ná jako dotace na dítě v obecní školce a šlo 
by ji využít pro úhradu pobytu v soukromé či 
firemní školce. 

Síť školek – stejně jako systém veřejné do-
pravy – nemá smysl řídit z úrovně městských 
částí. Koordinaci by měl vykonávat magistrát, 
který by také byl zodpovědný za kapacitu před-
školních zařízení. Odpadly by tak mj. nesmyslné 
boje o trvalý pobyt a nepřijetí stovek dětí. Zelení 
nesouhlasí se zvyšováním školného, protože se 
domníváme, že rodiče by neměli být trestáni za 
to, že přivedli na svět dítě.

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8  
za Stranu zelených
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Pondělí

   9:00–10:00 Přístup na internet

   9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů  
(vede R. Svobodová)

   9:00–9:50   Ruština – Co v učebnici nebylo  
(vede Mgr. L. Bodláková)      

   9:00–11:00  Nordic walking pro méně zdatné (vede H. Šandová), 
sraz před katastrálním úřadem, metro C Kobylisy

 10:00–10:50  Francouzština zábavným způsobem  
(vede Ing. K. Krpejš) 

 10:00–10:50; Školička PC a internetu – začátečníci 
 11:00–11:50 (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP

 10:00–11:30  Angličtina pro věčné začátečníky  
(vede Mgr. J. Hanková) 

 10:00–11:00 Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)

 11:00–11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny 
(vede PhDr. J. Sukopová) 

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně 
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

 13:00–16:00 Přístup na internet  

 13:00–16:00 Právní poradenství – jen pro objednané

Úterý

    8:00–12:00  Přístup na internet 

    9:00–9:50  Conversational English: angličtina konverzační 
metodou „mírně pokročilí‟(vede Ing. P. Vondráček)   

   9:30–11:30  Dramaticko-recitační kroužek (vede E. Hrbotická) 

 10:00–10:50  Topical English: angličtina – témata „středně pokročilí 
a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)

 10:00–10:50  Německý jazyk pro „věčné začátečníky‟  
(vede Ing. J. Bartoš)

 11:00–11:50  Creative English: angličtina kreativně  
„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček)

 13:00–14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé  
(vede L. Ulč) 

 13:00–14:30  Přístup na internet

 14:00–16:00  Taneční terapie (vede R. Šamšová)

 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  
– vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

Středa

   8:00–12:00  Přístup na internet

   9:00–9:50; Trénink paměti 
 10:00–10:50 (vede Bc. A. Novotná)

   9:30–11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková) 

 10:00–10:50  Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý)

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(vede MUDr. M. Veselý) 

 11:00–11:50  Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta) 

 11:00–11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící  
nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně 
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

 13:00–14:30  Přístup na internet

 13:00–14:20  Německý jazyk pro radost (vede R. Šimonovská) 

 13:00–15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná)

 14:00–14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

 14:30–16:00  Německá konverzace pro pokročilé  
(vede E. Solničková) 

 14:30–15:20;  Školička PC a internetu – začátečníci 
 15:30–16:20 (vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP

 15:00–16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky 
(vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek

   8:00–15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)

   8:00–10:00  Přístup na internet

   9:00–9:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.  
(vede Ing. H. Soukupová)   

  9:00–11:00  Nordic walking pro zdatné (vede Ing. M. Carbochová), 
sraz obvykle před katastrálním úřadem, info v CAP

 10:00–12:00  Půjčování knih  – v klubovně DPS Burešova 12  
(vede M. Kloudová)

 10:00–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně 
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede JUDr. V. Vinš)

 10:00–10:50;  Školička PC a internetu – pokročilí 
 11:00–11:50  (vede Ing. J. Mrkvička) – sudé týdny: 17. 10., 31. 10.), 

přihlašování v CAP

 10:00–10:50  Anglická konverzace pro pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro středně pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

 13:00–14:30  Přístup na internet

 13:45–14:30  Anglický jazyk pro začátečníky  
(vede E. Parma) – sudé týdny: 17. 10., 31. 10.

 15:30–17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí  
(vede P. Smitková) 

 17:00–18:00  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede P. Smitková) 

Pátek

  8:00–10:00  Psychologická poradna  
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

poradny 

pohyb

kluby

jazyky

paměť

internetBurešova 1151/12
tel.: 283 881 848 

e-mail: cap@ouss8.cz 
www.ouss8.cz 

PROGRAM  
CAP BUREŠOVA
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  8:00–12:00  Přístup na internet

  9:00–12:00  Arteterapie – četba světové literatury  
(vede R. Svobodová)

 10:00–11:00  Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá) 

 10:00–11:00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková) 

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně  
zahrát v klubovně DPS Burešova (vede D. Červenková) 

 11:00–12:00  Psychologická poradna  
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

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

 

 

Speciální

Pravidelně každý týden pořádáme pod vedením  
RNDr. M. Štulce turistické vycházky a výlety za přírodními 
a kulturními památkami středních Čech, které 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.

7. 10. od 14:30  Cestování po severním Peru  
– cestopisná přednáška Mgr. E. Farfánové-Barriosové

8. 10. od 9:30  Patchworková dílnička Mgr. S. Kyselové  
– materiál zajištěn

10. 10. od 14:00  „Čísla vypráví historii života”  
– pokračování přednáškového cyklu R. Svobodové

12. 10. od 9:00  Celodenní výlet za léčivými prameny do 
Poděbrad – vede P. Aksamitová, přihlášky v CAP

14. 10. od 14:00  Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol.  
– v klubovně v přízemí DPS Burešova

15. 10. od 10:00  Pražská čtvrť pod Vyšehradem: Podskalí  
– povídání s H. Kohoutovou – přednáškový sál CAP

15. 10. od 13:00  Zažívací obtíže – jaké užívat léky?  
– přednáška lékárnic z pražského IKEM na téma: 
zácpa, průjem, pálení žáhy... – přednáškový sál CAP

17. 10. od 10:00  Výtvarná dílnička  
místostarostky Mgr. V. Ludkové – materiál zajištěn

21. 10. od 13:00  Náramky z korálků – tvořivá dílnička V. Urbanové

22. 10. od 9:00  Kroužek šikovných rukou  
– dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové

22. 10. od 16:30  Promítání filmu „Šmejdi”   
– společná akce s Tichou kavárnou, po promítání filmu 
v prostorách kavárny následuje beseda, vstup volný 

30. 10. od 13:30  Vycházka po Praze s výkladem H. Barešové  
– přihlašování v CAP buď osobně, nebo tel. 
283 881 848 

31. 10. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem  – povídání na téma „Boží 
slovo v životě křesťana‟

říJEN  

2013
Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956

říJEN 2013
Otevírací doba: 
Po 18.00–21.00, St a Čt 20.00–22.00, Ne 14.00–16.00
Neděle 27. 10. a pondělí 28. 10. zavřeno 
Úterý 29. 10. a středa 30. 10. podzimní prázdniny  
10.00–12.00,13.30–15.30. 

PřEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné  
14. 10.  RNDr. Jiří Jiránek,CSc.: ZEMě jako vesmírný terč
21. 10.  Ing. Karel Dohnal: ITÁLIE z letadla  

jak jste ji ještě neviděli

POZOROVÁNí OBLOHY dalekohledy
St, Čt 20.00–22.00, Ne 14.00–16.00

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami 
Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha:   Měsíc – od 10. 10. do 22. 10. 
Uran, Neptun – za dobrých podmínek  
Dvojhvězdy,  
vícenásobné soustavy – po celý říjen 
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno jasná obloha, při 
nepříznivém počasí (zataženo) je možné si prohlédnout přístrojové 
vybavení hvězdárny, stálou astronomickou výstavu a zakoupit astro-
nomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

HROMADNé NÁVŠTěVY – vždy ve St a Čt 19.00–20.00  
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).  
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů spojené s prohlíd-
kou přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na počasí).

ŠKOLNí  POřADY
v Po, Út, St, Čt, Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní 
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 
a objednávky na č. 283 910 644.  

PODZIMNí PRÁZDNINY
Út 29. 10., St 30. 10. otevírací doba 10.00–12.00, 13.30–15.30. 
10:15  Měsíc u krejčího (pohádka)
14:15  Slunce
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce, příp. Venuše.

POHÁDKY pro nejmenší 
Ne 20. 10. od 10.15 Africká pohádka
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce.

  Pozor. oblohy Pořady

VSTUPNé: dospělí 45 Kč 55 Kč
 mládež 25 Kč 30 Kč
 senioři (od 65 let)  40 Kč 50 Kč

Doprava: –  konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,  
tram 10 a 10 min. pěšky

 –  stanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C Ládví) 
103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky
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CAP Mazurská je otevřeno vždy v liché týdny, tzn. v říjnu  
v týdnech od 7. 10. – 11. 10. a 21. 10. – 25. 10.  
Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni  
využívat programy v obou centrech, stejně tak novým zájemcům  
z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8  
rádi vystavíme průkaz na obou místech.

Pondělí (7. 10.)

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–11:00  Korálková dílnička: „Zlatá rybka‟ (vede J. Protivová)

 11:00–12:00  Angličtina pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)

 13:00–13:50  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)

 14:00–14:50  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)

Úterý (8. 10.)

   8:00–12:00  Přístup na internet 

   8:30–9:45  Německý jazyk konverzační metodou  
pro pokročilé (vede L. Ulč)

 10:00–12:00  Výtvarná dílnička Mgr. V. Ludkové 

 13:00–15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)

 13:00–14:30  Přístup na internet

Středa (9. 10.) 

   8:00–9:00; Přístup na internet 
 10:30–12:00

   9:00–10:30  Školička PC a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál)

   9:00–9:50  Anglický jazyk pro začátečníky  
(vede Ing. H. Soukupová)

 10:00–12:00  Tvořivá dílnička (vede I. Košťálová)

 10:30–11:30  Pilates (vede Ing. P. Halodová)

 13:00–14:30  Přístup na internet

Čtvrtek (10. 10.)

 8:00–10:00  Přístup na internet

 9:30–11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem 
(vede J. Matějková)

 10:00–10:50  Školička PC a internetu – pokročilí  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

 11:00–11:50  Školička PC a internetu – pokročilí  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

 13:00–14:30  Přístup na internet

 13:45–14:30  Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

Pátek (11. 10.)

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–9:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 

 10:30–11:20  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

 12:30–14:30  Individuální rehabilitační poradna  
(vede Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824 ) 

Pondělí (21. 10.)

  8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–11:00  Korálková dílnička: „Pavouček pro štěstí‟  
(vede J. Protivová)

 11:00–12:00  Angličtina pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)

 13:00–14:30  Klubové posezení (vede A. Králová)

 13:00–13:50  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)

 14:00–14:50  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)

Úterý (22. 10.)

   8:00–12:00 Přístup na internet 

   8:30–9:45  Německý jazyk konverzační metodou  
pro pokročilé (vede L. Ulč)

 10:00–12:00  Výtvarná dílnička Mgr. V. Ludkové 

 13:00–15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)

 13:00–14:30  Přístup na internet

Středa (23. 10.) 

   8:00–9:00; Přístup na internet 
 10:30–12:00

   9:00–10:30  Školička PC a internetu pro začátečníky  
(vede Ing. V. Košťál)

   9:00–9:50  Anglický jazyk pro začátečníky  
(vede Ing. H. Soukupová)

   9:30–12:00  Patchworková dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)

 10:30–11:30  Pilates (vede Ing. P. Halodová)

 13:00–14:30  Klubové posezení (vede A. Králová)

 13:00–14:30  Přístup na internet

Čtvrtek (24. 10.)

   8:00–10:00  Přístup na internet

   9:30–11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě  
a terapie tancem (vede J. Matějková)

 10:00–12:00  Tvořivá dílnička – koláž (vede M. Baťhová)

 10:00–10:50  Školička PC a internetu  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

 11:00–11:50  Školička PC a internetu  
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

 13:00–14:30  Přístup na internet

 13:45–14:30 Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

poradny 

pohyb

kluby

jazyky

paměť

internetMazurská 484/2
tel.: 283 024 118 

e-mail: cap@ouss8.cz 
www.ouss8.cz 

PROGRAM  
CAP MAZURSKÁ
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Centrum aktivizačních programů pro  seniory  

Pátek (25. 10.)

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–9:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 

 10:30–11:20  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

 12:30–14:30  Individuální rehabilitační poradna (vede Bc. A. No- 
votná, po objednání na tel. 732 101 824, viz info níže) 

Zájemci o počítačové a jazykové kurzy se mohou hlásit  
v kanceláři CAP Mazurská buď osobně,  
nebo telefonicky na č. 283 024 118 nebo 283 881 848.

Individuální rehabilitační poradna

 Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou 
OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení vašich problémů.  
Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku, 
základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního 
plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti 
po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady 
kompenzačních pomůcek a další. 

říJEN  

2013
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Investujme do prevence,  
je to levnější, říká radní
Řešení sociální a drogové problematiky pat-

ří mezi důležité úkoly samospráv. Nejinak je 

tomu i v osmém obvodu. „Prevence je vždy 

levnější, než následné řešení vzniklých problé-

mů,‟ říká radní Prahy 8 Markéta Adamová, do 

jejíž gesce tato oblast patří.

Praha 8 nabízí 32 azylových bytů, které 
často využívají lidé v tíživé situaci, často 
i finanční. Jak radnice tuto problematiku 
řeší? 

Azylové byty jsou určené pro rodiče s dětmi, 

kteří mají kromě bytového problému i nějaké 

další závažné potíže či jejich kombinaci, na-

příklad výchovné problémy dětí, výkon trestu 

jednoho z rodičů nebo problematický rozvod. 

Nejčastěji v nich bydlí ženy samoživitelky. 

Před rokem jsme přistoupili na nový systém 

správy těchto bytů a například dluhy na pod-

nájemném se díky tomu snížily o polovinu. 

Nyní funguje jiný model smluv, kdy nájemníci 

mají nejdříve smlouvu uzavřenu na dobu ur-

čitou na tři měsíce, během nichž si můžeme 

ověřit jejich platební morálku a třeba i soužití 

se sousedy. Pokud jsou tyto záležitosti v po-

řádku, smlouva se prodlouží na delší čas, ale 

vždy na dobu určitou. Musíme si uvědomit, že 

tento druh ubytování slouží k překlenutí tíživé 

situace, ne k trvalému bydlení.

Kdo na dodržování nových pravidel 
dohlíží?

Především pracovnice sociálního odboru, kte-

rá je od zavedení nového systému přímo určená 

pro klienty azylových bytů. Právě díky dobré prá-

ci sociálního odboru se snižuje zadlužení klientů 

azylových bytů a šetří prostředky městské části. 

Hodně se ulevilo i Obvodnímu ústavu sociálních 

služeb, který dříve azylové byty spravoval.

V Prosecké ulici má v dnes opuštěné 
budově vzniknout azylový dům. Pro koho 
bude určen?

Jedná se o samostatně stojící dům ve vlast-

nictví Prahy 8, nyní ve špatném stavu po pro-

blémových nájemnících. Poté lákal bezdomov-

ce a squattery. Příští rok se začne opravovat, 

nyní zpracováváme projektovou dokumentaci 

a úřední záležitosti. Měl by tam vzniknout azy-

lový dům pro osoby, jimž hrozí, že skončí bez 

střechy nad hlavou. Jako příklad uvedu invali-

du s nízkým důchodem, z něhož se může snad-

no stát bezdomovec. Těmto lidem může takové 

zařízení výrazně pomoci. 

Kolik takových lidí tam nakonec najde 
střechu nad hlavou a kdo bude objekt 
provozovat?

Počítáme s necelou čtyřicítkou osob, půjde 

o malé bytové jednotky, v domě bude recep-

ce s ostrahou. Bude tam samozřejmě posky-

tována standardní sociální služba dle zákona 

108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Provozovatelem nebude přímo městská 

část. Pravděpodobně se jím stane charitativní 

organizace s bohatými zkušenostmi s provozo-

váním azylových domů, takže nebude dochá-

zet ke zneužívání sociálních dávek na bydlení 

vlastníkem, jak se dnes často děje v případě 

soukromých ubytoven.

Radnice chystá i projekt pro školy 
týkající se rasismu a xenofobie. Co si od 
něj slibujete?

Tento projekt jsme odstartovali se začátkem 

nového školního roku, protože problém rasismu 

a xenofobie je v současné společnosti velmi ak-

tuální. Týká se obou stupňů základních škol. 

V první fázi půjde o vzdělávání pedago-

gických sborů základních škol v této oblasti, 

následně se zapojí celá škola podle vlastních 

potřeb a možností. Konečně v březnu příštího 

roku akce vyvrcholí „oslavou‟ mezinárodního 

Dne za odstranění rasové diskriminace. Bude 

se jednat o velkou akci, kde školy představí, jak 

toto téma samy uchopily. Zároveň téma chceme 

prezentovat žákům ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi, které se mu dlouhodobě věnují, 

a to formou workshopů, promítání krátkých fil-

mů, výtvarných dílen, diskuzí a tak dále.

Máte na starosti i protidrogovou 
prevenci. Co se chystá v této oblasti?

V posledních dvou letech probíhá například 

projekt ve spolupráci s občanským sdružením 

MISE týkající se protidrogové prevence. Týká 

se žáků z osmých či devátých tříd základních 

škol, kteří se setkají a hovoří s lidmi, kteří se 

závislostí měli problémy a prošli léčbou. Část 

těchto setkání se koná i na půdě bohnické lé-

čebny. Žáci tak mohou vyslechnout životní pří-

běhy osob, které se skutečně dostaly na sa-

motné dno a dokázaly se z něho dostat. O tom, 

že žáky tyto zkušenosti velmi zasáhly, není po-

chyb, neboť jsme zaznamenali velmi pozitivní 

ohlasy přímo od nich samotných. Proto v pro-

jektu budeme dále pokračovat.

Zkušenosti nám říkají, že prevence je zásad-

ní a v důsledku i levnější. 

A co jiné věkové skupiny?
Se společností Člověk v tísni se rozjel pro-

jekt, kdy promítáme zájemcům, především 

z řad seniorů, film Šmejdi dokumentující nekalé 

praktiky některých prodejců a následně diváci 

besedují s odborníky z Člověka v tísni. Nejdříve 

jsme oslovili zájemce z domů s pečovatelskou 

službou, dále nabízíme tuto možnost i osmič-

kovým domovům pro seniory, další termín pak 

bude určen široké veřejnosti. Téma samozřejmě 

není primárně určeno pouze seniorům, i když se 

jedná o nejohroženější skupinu. Podívat se mo-

hou přijít i jejich děti a pak s nimi o problemati-

ce diskutovat. Všechny tedy srdečně zvu do KD 

Ládví, kde se v hlavním sále bude promítat 22. 

listopadu od 17 hodin. Vstup je volný. -vk-

Radní Prahy 8 Markéta Adamová
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Benefiční koncert pro neslyšící se vydařil
Dřevěný secesní kostel sv. Vojtě-

cha v Libni se 15. září rozezvučel 

temperamentní africkou hud-

bou. Spirituály i folklorní skladby 

z Konga a Angoly v podání česko- 

-afrického souboru Nsango Mala-

mu si přišlo poslechnout 97 ná-

vštěvníků, kteří se svou účastí 

rozhodli podpořit občanské sdru-

žení APPN, jež bylo v červnu letoš-

ního roku postiženo povodněmi.

O úvodní slovo se před koncer-

tem podělily tři řečnice: hlavní or-

ganizátorka koncertu fotografka 

Renata Molová, která poděkovala 

návštěvníkům za hojnou účast 

a popřála jim příjemný zážitek, 

místostarostka Prahy 8 Vladimí-

ra Ludková, pod jejíž záštitou se 

koncert konal, a Renata Dohna-

lová z občanského sdružení APPN 

(Agentury pro neslyšící). Ta po-

psala přítomným situaci organi-

zace postižené povodněmi a před-

stavila služby APPN poskytované 

našim neslyšícím spoluobčanům.

Některé africké písně inter-

pretované v národních jazycích 

členové souboru přiblížili i v čes-

kém překladu, a tak bylo možné 

si vychutnat také jejich duchovní 

poselství. V zaplněném koste-

le seděli malí i velcí návštěvní-

ci a kdekoho melodické písně či 

podmanivý rytmus doprovodných 

nástrojů strhl k pobrukování nebo 

alespoň k rytmickému kopání do 

dřevěných kostelních lavic (v pří-

padě mladších posluchačů). Hodi-

na koncertu uběhla až příliš rychle 

a odcházet se ještě nikomu ne-

chtělo. Pěvecký sbor proto věno-

val ještě jeden přídavek a okoře-

nil ho tanečním vystoupením. Po 

něm se již návštěvníci rozcházeli 

domů. Na konto APPN díky jejich 

dobrovolným příspěvkům přibylo 

skoro sedm tisíc korun. 

„Jsme moc rádi, že i několik 

měsíců po povodních lidé na ta-

kovouto výzvu stále slyší a jsou 

ochotni nám pomoci. Potěšilo nás, 

že lidé přišli navzdory deštivému 

a chladnému počasí. Lákadlem byl 

určitě i netradiční soubor Nsango 

Malamu. Velice děkujeme paní 

Molové za organizaci koncertu 

a samozřejmě také všem muzi-

kantům a návštěvníkům,‟ uvedla 

po skončení koncertu Dohnalová.

Radost neskrývala ani Molová, 

která má s organizací podobných 

kulturních akcí bohaté zkušenosti. 

Pořádá pravidelný cyklus koncer-

tů Kulturní osmičky (program na 

www.osmicky.cz), které se konají 

v kostele sv. Petra a Pavla v Pra-

ze 8 – Bohnicích každý osmý den 

v měsíci, a to již po dobu pěti 

let. Po červnových povodních se 

rozhodla své zkušenosti využít 

a uspořádat benefiční koncert ve 

prospěch organizace postižené 

povodněmi. Oslovila místosta-

rostku Ludkovou, a ta jí doporuči-

la organizaci APPN a převzala nad 

koncertem záštitu. 

„Mám radost z pozitivních ohla-

sů návštěvníků koncertu. Nadšení 

byli i členové česko-africké vokální 

skupiny Nsango Malamu. Je sym-

bolické, že název Nsango Malamu 

znamená v africkém jazyce lingala 

Dobrá zpráva. Návštěvnost kon-

certu i výtěžek z něj předčily veš-

kerá moje očekávání. Chtěla bych 

poděkovat panu faráři P. Václavu 

Sochorovi za to, že se v kostele 

koncert mohl uskutečnit,‟ dodala 

Molová.

Občanské sdružení APPN 
poskytuje řadu služeb 
neslyšícím klientům, 

například on-line 
tlumočnickou službu 

NONSTOP, sociální, právní 
a profesní poradenství, 

podporované zaměstnání, 
tranzitní program pro 

studenty středních škol aj.

Česko-africký soubor Nsango Malamu návštěvníky koncertu nadchl

Hlavní organizátorky akce – zleva Renata Molová,  
Renata Dohnalová a Vladimíra Ludková
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PROGRAM  
KLUBU SENIORů 
v říjnu 2013
DPS Křižíkova 50, Praha 8 - Karlín

Provozní doba klubu:
ÚTERý  15:00–18:00 hod.
ČTVRTEK  13:00–16:00 hod.

n  8. 10. – 15.00 hod.  
Trénink paměti – Bc. Novotná

n  10. 10. – 13.00 hod.  
Filmový klub  
(film „Bílá paní‟ Z. Podskalského)

n  15. 10. – 15.00 hod.  
Navlékáme náhrdelníky z korálků  
a opravíme rozbité  
(výtvarná dílnička Mgr. Neckářové)

n  17. 10. – 13.00 hod.  
Přednáška Policie ČR na téma  
„Bezpečí našich seniorů‟

n  22. 10. – 15.00 hod.  
Hudební odpoledne Mgr. Vomáčky 
(vzpomínka na Karla Valdaufa)

n  24. 10. – 14.00 hod. „Bangkok‟ – 
přednáška Ing. Burdycha z cyklu  
„Světové metropole‟

n  29. 10. – 15.00 hod. – „Kypr, o kterém 
se mluví‟ – poznatky z cesty 
Mgr. Neckářové

n  31. 10. – 13.00 hod. – výtvarná 
dílnička Frivolitky pí Luskové

Po celou provozní dobu bude v klubu  
volný přístup na internet a vždy v úterý  

od 17.00 do 18.00 hodin můžete  
využít rad lektora Adama Nováka. 

Na ďáblickém sídlišti 
vznikne dětský klub

Osmík, Karlík a dokonce roku také Ďáblík. To 

je sourozenecká trojice dětských klubů, které 

provozuje radnice osmé městské části. „Při-

pravovaný Ďáblík na ďáblickém sídlišti vyplní 

mezeru pro možnosti trávení volného času ro-

dičů s nejmenšími dětmi, kterou v této oblasti 

dlouhodobě vnímám. Věřím, že rodiče přijmou 

tento třetí klub za svůj a pomohou vytvořit 

jeho atmosféru,‟ sdělila zástupkyně starosty 

Prahy 8 Vladimíra Ludková. 

Dětský klub nabídne dopolední i odpolední 

hernu s programem, rodiče ho najdou v dlou-

hodobě nevyužívaném prostoru domu v Taus-

sigově ulici. Nájemníci domu však nemusejí 

mít žádné obavy, že by provoz klubu jakkoli 

narušil jejich klid, protože Ďáblík bude mít sa-

mostatný vchod, u kterého budou moci rodiče 

nechat kočárky. „V tuto chvíli si mnozí neumí 

představit, že se dnes nehostinný nebytový 

prostor během několika měsíců vyklube v mo-

týla, přesto bych ráda všechny rodiče dopředu 

pozvala k jeho otevření a doufám, že ho stih-

neme ještě v prosinci,‟ doplňuje Ludková ke 

své iniciativě. 

Více informací o stávajících dětských klu-

bech a o nově připravovaném na www.det-

skekluby.cz nebo na jejich facebookových 

stránkách.  -red-

Klub nahradí 
bývalé prodejny 
potravin 
a rybářských 
potřeb
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Senioři z domova s pečovatel-

skou službou v Praze 8 mohli 

20. září zhlédnout jeden z nej-

zajímavějších dokumentů tohoto 

roku – snímek Šmejdi. Městská 

část Praha 8 zorganizovala pro-

mítání v sále Kulturního domu 

Ládví ve spolupráci s občansky 

prospěšnou společností Člověk 

v tísni.

Snímek Šmejdi ukazuje drs-

né pozadí předváděcích akcí 

pro seniory. Dle autorky filmu 

Silvie Dymákové je často cílem 

těchto zdánlivě výhodných na-

bídek donutit staré lidi k náku-

pu předraženého zboží. Radnice 

se proto rozhodla touto cestou 

upozornit seniory na potenciál-

ně problematické situace a va-

rovat je před podobnými prak-

tikami. Po projekci následovala 

debata s odborníky z organizace 

Člověk v tísni. Senioři rovněž 

dostali brožurky „Obezřetnost 

se vyplácí – Průvodce nejen pro 

seniory‟. 

„Praktiky obchodníků provo-

zujících takové předváděcí akce 

pro seniory považuji za neetic-

ké a doslova nebezpečné. Naši 

starší spoluobčané žijí mnohdy 

na hraně udržitelnosti finanční 

situace své domácnosti a jaký-

koli výdaj navíc může mít ka-

tastrofální následky. Důležitá 

je v tomto případě prevence – 

zabránit, aby se taková situace 

vůbec stala. A věřím, že naše 

aktivita může v tomto snažení 

napomoci.  Chystáme další tako-

vá promítání, aby se informace 

dostaly k co největšímu počtu 

seniorů,‟ sdělila radní pro soci-

ální oblast, protidrogovou pre-

venci a evropské fondy Markéta 

Adamová.

Další repríza je na programu 

v listopadu. Ta již bude přístup-

ná širší veřejnosti. Odehraje 

se opět ve velkém sálu Kultur-

ního domu Ládví, který umož-

ňuje pořádat promítání až pro  

600 osob. Všichni občané jsou 

zváni na promítání i následnou 

besedu s odborníky z Člověka 

v tísni. -red-

Film Šmejdi má varovat seniory

Immunia přispěla  
k rozjezdu nového centra
Společnost Immunia nemalou měrou přispěla 

k rozjezdu nového Centra aktivizačních pro-

gramů pro seniory v Mazurské ulici. „Chceme 

alespoň částečně přispívat k aktivnímu a dů-

stojnému stáří,‟ vysvětluje primářka Immunie 

Eva Daňková.

Finanční dary seniorům nejsou tak časté 
jako v jiných oblastech. Co vás k tomu 
motivuje? 

Jsme ve věku, kdy pečujeme o své rodiče, 

a možná proto vnímáme citlivěji náročnost 

péče o seniory. Společnost se zabývá spíše 

podporou dětí a hendikepovaných, přitom stej-

nou pozornost si zaslouží i stárnoucí, kterým 

ubývá sil. Je důležité věnovat se této stále se 

zvětšující skupině obyvatel a postarat se ales-

poň částečně o jejich aktivní a důstojné stáří. 

Immunia působí v Praze 8 Karlíně již 
několikátý rok a poskytuje péči v oblasti 
alergo-imunologické. Její ordinaci od září 
nově najdeme i v Poliklinice Mazurská. 
Můžete vaši společnost představit? 

Immunia – Cetrum prevence a léčby aler-

gií a poruch imunity poskytuje zdravotnické 

služby od roku 2008. Karlín jsme si vybrali 

pro jeho atmosféru, protože je to živá měst-

ská část metropole. Zabýváme se diagnosti-

kou a léčbou jak dospělých, tak dětí. Velmi nás 

těší, že jsme mohli otevřít novou ambulanci 

v Poliklinice Mazurská a rozšířit tak naše služ-

by i pro další obyvatele Prahy 8. Naše zařízení 

má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními 

pojišťovnami ČR. 

Co vás vlastně přivedlo k tomuto oboru?
Klinická imunologie a alergologie je poměr-

ně novým rychle se rozvíjejícím oborem, který 

se prolíná všemi lékařskými specializacemi. 

Jde o obor jak klinický, tak i laboratorní. Tak-

že naši lékaři mohou napomoci při diagnostice 

i volbě terapie řadě dalších specialistů. 

Stále větší procento lidí, a to od 
nejútlejšího věku, musí vyhledávat 
právě alergologii a imunologii. V čem 
vidíte dnes hlavní posun v léčbě oproti 
dřívějším rokům?  

Vývoj laboratorních metod umožnil přesněj-

ší diagnostiku a tím i cílenější léčbu, ve které 

došlo ke značnému posunu směrem k efektiv-

nějším léčivým přípravkům. Ty mají navíc stále 

méně vedlejších nežádoucích účinků a nezatě-

žují proto tolik pacienta. Alergiků stále přibý-

vá zřejmě vlivem současného životního stylu 

a vlivem prostředí. 

Existuje nějaké všeobecné doporučení 
alergologa? 

Naše doporučení je podobné jako u jiných 

lékařských oborů. Správná životospráva, do-

statek pohybu a pozitivní myšlení.  -red-

Primářka Immunie Eva Daňková

Promítání filmu  
Šmejdi a následná  
beseda s odborníky  

z Člověka v tísni
Velký sál KD Ládví

22. listopadu 2013  
od 17 hodin

Promítání je určeno nejen 
pro seniory a je zdarma.
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PROGRAM  
NA říJEN 2013
Dýně (do 20. 10.)
Přijďte nasát atmosféru podzimu 
rozzářenou veselými barvami dýní. Nechte 
se inspirovat originálními dekoracemi 
z těchto plodů podzimu. Ve venkovní 
expozici budou k vidění aranžmá z krásně 
barevných plodů doplněná různorodým 
materiálem. Atraktivní plody dýní se stávají 
čím dál tím populárnější a již několik let 
kralují nejen v podzimní výzdobě našich 
zahrad, ale hlavně v kuchyni. Přijďte se 
inspirovat. 

Stromy – očima výtvarnice 
P. Dvorské (5. 10.–28. 10.)
Výtvarnice Pavla Dvorská se již řadu 
let věnuje ilustraci knih, volné grafice 
a spolupracuje na tvorbě výukových 
materiálů přírodovědných oborů 
a naučných stezek. 
Na výstavě uvidíte jak ukázky z její volné 
tvorby, tak i její vědecké ilustrace. Volná 
tvorba bude zastoupena zejména portréty 
konkrétních stromů skicovaných při cestách 
po Čechách i v cizině. 

Podzimní hrátky s plody   
(19.–20. 10.) 
Popusťte svoji fantazii, vraťte se do 
dětských let a přijďte s námi tvořit!
O víkendu 19. a 20. 10. jsou pro 
návštěvníky připraveny hrátky s plody 
podzimu. Do tvorby se může zapojit 
každý, záleží jen na zručnosti a fantazii. 
Výsledkem budou různá zvířátka, příšerky 
či jiné abstraktní objekty, které si odnesete 
domů. Čeká vás příjemný den se zábavou 
pro celou rodinu.

Halloween (31. 10.)
Čarodějnice, duchové, dlabané dýně, 
svíčky a tajemná atmosféra… To je svátek 
Halloween v Botanické zahradě, který 
proběhne 31.10. od 15 do 20 hodin ve 
venkovní expozici. Svátek Halloween má 
kořeny v prastaré tradici Keltů, kteří se 
takto loučili s létem, a neodmyslitelně 
k němu patří lucerny z dlabaných tykví. 
Ty si návštěvníci mohou vydlabat během 
odpoledne a od 18 hodin se pak zapojit 
do tradičního průvodu rozsvícených dýní. 
Závěr večera bude možné příjemně strávit 
u ohně při opékání buřtů.

Botanická zahrada  
hl. m. Prahy
Nádvorní 134
171 00 Praha 7 Troja
www.botanicka.cz

Své vybrané firmy a živnostníky můžete podpořit  
a anketní lístky zasílat do 30. března 2014 na adresu redakce: 

Měsíčník Osmička 
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 Libeň

Anketa

NEJLEPŠÍ NA OSMIČCE
V každé kategorii vyplňte pouze jednu firmu, živnostníka 
či instituci sídlící v Praze 8, kterou považujete za nejlepší. 

Kategorie:

  1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7. Sport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše adresa nebo e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partner akce

Tipovací oTázka pro hlasující:

Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kulturní program  
Klubu V. kolona  
v říjnu 2013
 

Otvírací doba:  pondělí až pátek  
od 13:00 do 21:00 

sobota, neděle  
od 13:00 do 17:30

Tel: 777 913 058 (284 016 517)

E-mail: v.kolona@greendoors.cz

Web: www.greendoors.cz  

Facebook: http://www.facebook.com/v.kolona

Spojení:  Bus 177 a 200 z metra C Kobylisy na zastávku Odra,  
klub se nachází přímo v PL Bohnice

n Čtvrtek 10. 10. od 19.00

DEN DUŠEVNíHO ZDRAVí  
- XAVIER BAUMAXA. JEZINKY
Koncert v klubu V. Kolona v rámci dne otevřených dveří v Psychiat-
rické nemocnici Bohnice a Světového dne duševního zdraví. 16:30 - 
pohádka (Divadlo Za plotem), 18:00 - Jezinky, 19:30 - Xavier Baumaxa

n Čtvrtek 17. 10. od 19.00

PíSNIČKÁřSKý VEČER
Jaromír František Palme zvaný FUMAS a hosté...

n Čtvrtek 24. 10. od 19.00

THE POLOLÁNíKS
Domácí kvintet The Pololáníks působí od roku 2011, kdy vznikl 
jako radikalizovaný odštěpek improvizačního orchestru Marináda 
dekorativních aspektů. Oproti mateřskému tělesu, jehož sestava 
se nepředvídatelně měnila s každým vystoupením a zahrnovala až 
třináct účinkujících, se The Pololáníks soustavněji a soustředěněji po-
koušejí nalézt hudební jazyk, v němž by se propojila odlišná hudební 
východiska jednotlivých hráčů. Základní nástrojovou skladbu tvoří 
kontrabas, zobcové flétny, trombon, laptop a klarinet/saxofon/ky-
tara, zvukově se ale zapojuje pestrá škála dalších objektů i nástrojů 
vlastní konstrukce; výsledkem je plný, ale převážně neagresivní 
a volně plynoucí zvuk tělesa.

n Pátek 25. 10. od 18.00

BUBNOVÁNí
Relaxační večery plné improvizace vás zvou na hudební osvěžení do 
V. kolony v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Můžete si přinést 
i vlastní bubínky a chřestítka a dát tak fantazii volný rozlet v zářivých 
hlubinách vlnících se rytmů. Popis cesty: http://mapy.cz/s/7BnS 
Vystoupíte na zastávce Zhořelecká, projdete sídlištěm, vedlejším 
vchodem projdete skrz baráček do areálu a po padesáti metrech již 
uvidíte divadlo Za plotem.

n Čtvrtek 31. 10. od 18.00

THE VIBE TRIP VOL.1 + KONCERT  
„YEDHAKI:NAUTIKA”
Setkání hráčů československé didgeridoo scény.  
Program: Workshop různých technik hry na didgeridoo pro začáteč-
níky i pokročilé hráče. Základy vibrační masáže. Skupinové hraní, 
výměna hracích technik a znalostí o didgeridoo. Závěrem menší 
koncert projektu „YEDHAKI:NAUTIKA”

PL-Bohnice 
Divadlo Za plotem 
Ústavní 91 
181 02 Praha 8

Šimůnkova 1600
Praha 8 Kobylisy
182 00
tel.: 286 883 676

BURZA SENIORů 
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

PROGRAM NA říJEN 2013

n  15. 10. ÚTERý: VýTVARNÁ DíLNA – Šitá krajka a síťování

Pomůcky: jehla, bavlnka, perlovka ve stejných barvách + stehovka, 
síťovací jehla bude k zapůjčení na místě. 13.00 – 16.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč.  
Pod vedením Alexandry Boušové

n 17. 10. ČTVRTEK: VýLET – ÚŽICE - Minigolf

Cena na celý den je 110 Kč. Nutno předem přihlásit na recepci 
Gerontologického centra do 10. 10. 2013. Sraz v 8.45 hod.  
stanice bus 372, metro Kobylisy, před katastrálním úřadem.  
Pod vedením Věry Dvořákové

n 22. 10. ÚTERý: BABINEC – Tombola

Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru.  
Pod vedením Marie Froňkové

n 29. 10. ÚTERý: VýTVARNÁ DíLNA – Drátování

Pomůcky: kleště štípací, ploché, s kulatými čelistmi.  
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru.  
Vstupné: 20 Kč. Pod vedením Alexandry Boušové

n NORDIC WALKING: VYCHÁZKA S HOLEMI.  
Ve středu 9. 10., 16. 10., 23. 10. a 30. 10. Hole vlastní nebo  
můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru.  
Pod vedením paní Ivy Hubené

n PéTANQUE: PéTANQUEOVé HřIŠTě 

Přijďte si zahrát do zahrady Gerontologického centra,  
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.  
Všední dny od 8.00 hod. do 19.00 hod. Víkendy od 11.00 hod.  
do 19.00 hod. Zdarma vám půjčíme pétanqueové koule

n BOWLING: Pondělky: 14. 10. a 21. 10. 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 Vozovna Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové

n Konverzační kurzy anglického jazyka – OD ZÁŘÍ 2013. 
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:  
1. pondělí 9.25 – 10.55, od 2. 9. do 16. 12. 2013 
2. úterý 9.25 – 10.55, od 3. 9. do 10. 12. 2013.  
Počet lekcí: 15 x 90 min. Cena: 675 Kč.  
Není vhodné pro začátečníky.  
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra, 
Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 286 883 676.

n 5. 11. ÚTERý: Cvičení na židlích

Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru.  
Pod vedením Věry Dvořákové



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

28 říjen 2013

Pozvánka



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

29říjen 2013

Pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

30 říjen 2013

Kultura

Dětský turistický oddíl Sůvy slaví letos již  

28 let od svého založení. Nejprve oddíl pů-

sobil v Dolních Chabrech a od loňského roku 

sídlí v Poznaňské ulici v Bohnicích. Ke svým 

narozeninám se Sůvy rozhodly obdarovat 

ostatní svými akcemi.

Oddíl určený pro všechny děti od 8 do 

15 let nabírá nové členy se zájmem o pří-

rodu a chutí po dobrodružství. Na schůz-

kách, které probíhají v oddílové klubovně 

každé úterý, se děti dozvídají nejrůznější 

zajímavosti o přírodě, učí se tábornickým 

dovednostem, hrají hry a soutěží. První po-

loletí tohoto školního roku budou pátrat po 

záhadách „nedokončeného kalendáře‟ sta-

rých Mayů, který prorokoval konec světa 

v prosinci 2012, a budou postupovat Me-

xikem napříč časem. Na výpravách a celo-

víkendových akcích mimo Prahu se budou 

seznamovat s mexickými zvyky a odhalí 

i taje mexické kuchyně. Vše vyvrcholí na 

táboře o jarních prázdninách, které Sůvy 

stráví v Orlických horách.

Zároveň se oddíl orientuje i na děti 

a mládež bez členství a spouští projekt Mi-

moSoutěž. A co se pod tímto názvem skrý-

vá? MimoSoutěž je odpovědí na poptávku 

po bezpečném a smysluplném vyžití volné-

ho času takzvaně neorganizované mládeže 

na sídlištích Prahy 8 i ostatních přilehlých 

oblastí hlavního města. Posláním projektu 

je nabídnout pozitivní alternativu trávení 

volného času mládeži, pro kterou jsou jiné 

volnočasové aktivity v místě bydliště z růz-

ných důvodů nedostupné. Stěžejními akti-

vitami jsou turnaje v deskových hrách, ale 

i různé kreativní workshopy (malování bar-

vami na textil „Vyrob si originální tričko!‟, 

tvoření s barvami na sklo, vánoční dílna…) 

a na jaře příštího roku se chystá sportovní 

turnaj.

Pokud vás činnost oddílu Mladých ochrán-

ců přírody zaujala, více informací naleznete 

na www.suvy.cz nebo se rovnou vypravte 

navštívit některou ze schůzek. -suv-

Oddíl Sůvy nabízí rozmanité aktivity 

Výstava představuje mnichovskou zradu

Až do poloviny prosince si lze na 

Libeňském zámku prohlédnout 

výstavu o okolnostech, které 

vedly k podepsání Mnichovské 

dohody. Expozice, jejímž auto-

rem je Eduard Stehlík, přibližuje 

další ze závažných témat našich 

soudobých dějin. „Je dobře, že se 

na Libeňský zámek vrací historic-

ké téma a my tak pokračujeme 

v cyklu historických výstav, které 

mapují důležité okamžiky našeho 

státu. Historická témata jsme za-

čali veřejnosti nabízet již v době 

příprav instalace Pomníku Opera-

ce Anthropoid a tyto výstavy patří 

k velmi navštěvovaným,‟ uvedla 

místostarostka Prahy 8 Vladimíra 

Ludková. Již v minulosti tak mohli 

návštěvníci vidět například výsta-

vy Od Mnichova k atentátu, Váleč-

né plakáty, 20 let od pádu železné 

opony, 2. světová válka v ulicích 

Prahy 8, Osudové roky české stát-

nosti a putovní výstavu Operace 

Anthropoid – někomu život, něko-

mu smrt. 

„Nesmírně cenný je pro mě 

i fakt, že na výstavy míří i žáci zá-

kladních škol a mohou si tak užít 

hodin dějepisu méně tradiční for-

mou,‟ dodala Ludková. Výstavu je 

možné navštívit v pondělí a středu 

od 8 do 18 hodin, v úterý a čtvr-

tek od 8 do 15.30 hodin a v pátek 

od 8 do 15 hodin. -red- 

Rozhodující okamžik. Zástupci evropských mocností právě podepisují okleštění Československa 
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Svojsíkův závod: 
Uspěli skauti  
z Prahy 8

Když se 6. září chystaly 

družinky skautů a skautek  

z 24. střediska Sever na kraj-

ské kolo Svojsíkova závodu, 

nikdo nepředpokládal, s jak 

skvělými výsledky budou od-

jíždět. Svojsíkův závod je akce 

pro skupinky skautů a skautek 

z celé republiky, obsahuje roz-

manité spektrum úkolů z ob-

lastí skautingu, tábornictví, 

zdravovědy i praktického živo-

ta. Cílem závodu, pojmenova-

ném po zakladateli skautingu 

v Čechách, je zlepšit spolupráci 

a vztahy v družině, otestovat si 

své dovednosti a hlavně zažít 

napínavý víkend plný zábavy.

Družinky skautek „Lasič-

ky‟ a skautů „Mustangové‟ 

postoupily z obvodního kola 

a v konkurenci jednadvaceti 

skautských družin z celé Prahy 

si vedly velice dobře. S obdivu-

hodným zápalem a nadšením 

se skauti pouštěli do všech dis-

ciplín a nakonec obsadili me-

dailové pozice. Skautkám jen 

těsně unikl postup a nakonec 

se umístily na skvělém třetím 

místě. Skauti překonali všech-

na očekávání, dosáhli na první 

místo a postoupili do závěreč-

ného celorepublikového kola.

Iva Hamerníková, „Dráček‟

Dominanta Karlína  
slaví stopadesátiny
Nejen Karlínští si 18. října letoš-

ního roku připomenou 150. výročí 

vysvěcení kostela sv. Cyrila a Me-

toděje v Karlíně. Jedna z největ-

ších sakrálních staveb v republice 

byla právě 18. října roku 1863 

slavnostně otevřena za účasti du-

chovního otce stavby, arcibiskupa 

Bedřicha ze Schwarzenbergu.

Několik slov k historii této pa-

mátky: mohutná trojlodní novoro-

mánská bazilika, stavěná z tesa-

ného kamene podle vzorů starých 

románských kostelů, náleží svou 

rozsáhlostí mezi nejpřednější cír-

kevní stavby v Čechách. Plány zho-

tovil profesor stavitelství ve Vídni, 

architekt Karl Rösner (1804–1869), 

mnohé podrobnosti v nich ale změ-

nil pražský architekt Vojtěch Ignác 

Ullmann (1822–1897), pod jehož 

vedením stavbu prováděli stavitel 

Jan Bělský a kamenický mistr Ka-

rel Svoboda. Samotná stavba chrá-

mu probíhala v letech 1854–1863.  

Délka celého kostela je 75 met-

rů a šířka 31 metrů, výška hlavní 

lodi je 27,5 metru, délka 71 me-

trů a šířka 13,4 metru. Obě vy-

soké věže dosahují výše přes  

78 metrů a na jihu jsou situo-

vány tři polokruhové apsidy. Ve 

své době byl kostel největší stav-

bou v Praze a jejích předměstích.  

V roce 1849, kdy počet tamních 

obyvatel činil již 12 tisíc, neměl 

Karlín svoji duchovní správu, proto-

že do roku 1851 spadal pod olšan-

skou farnost. Karlínští stále toužili 

po vlastním, důstojném chrámu 

a o to, že se ho v nejbližších le-

tech dočkali, se nejvíce zasloužila 

Jednota katolická v Praze, zvláště 

hrabě Otakar Černín a svatovít-

ský kanovník Jan Valerián Jirsík.  

Po úředním schválení stavby za-

čaly sbírky po celé zemi. Přispěli 

do nich mimo jiné císař Ferdinand 

Dobrotivý a jeho choť Marie Anna, 

ovdovělá císařovna Karolina Au-

gusta (manželka Františka I.), 

podle níž je pojmenován Karlín – 

Karolinenthal. Po sehnání peněz 

zakoupila karlínská obec v ceně 

25 tisíc zlatých staveniště a okol-

ní pozemky, které byly 9. března 

1854 (tehdejší den sv. Cyrila a Me-

toděje) arcibiskupem Bedřichem 

ze Schwarzenbergu vysvěceny.  

Základní kámen ke stavbě byl 

položen dne 10. června 1854 za 

účasti císaře Františka Josefa I. 

a jeho choti císařovny Alžběty.  

Za devět let byl chrám dostavěn 

a 18. října 1863, při příležitosti 

milénia příchodu slovanských vě-

rozvěstů na Moravu, slavnostně 

vysvěcen. 

Více o kostelu k dohledání na 

www.praha8.cz/Kostel-sv-Cyrila-

a-Metodeje.html nebo na www.

farnost-karlin.cz. -red-

V neděli 20. října 2013 od 15 hodin se v kostele  
sv. Cyrila a Metoděje uskuteční slavnost,  

jejímž hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka, 
arcibiskup pražský. MČ Praha 8 bude na akci reprezentovat  

místostarosta Michal Švarc a radní Markéta Adamová.

Věže karlínského kostela měří více 
než 78 metrů

Fo
to

: 
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Divadlo pod Palmovkou se stále  
drží nad vodou, říká jeho nový ředitel
V červnu letošního roku bylo Di-

vadlo pod Palmovkou již podruhé 

zasaženo povodněmi. Čeká ho re-

konstrukce, která pravděpodobně 

potrvá celou sezonu, ale nezna-

mená to, že divadlo vůbec nehra-

je. Ředitel a umělecký šéf Michal 

Lang, který do funkce nastoupil  

1. září, dokonce zkouší novou in-

scenaci, jejíž premiéra se usku-

teční v říjnu. 

V budově Divadla pod 
Palmovkou se v současné 
době nemůže hrát. Kde mohou 
diváci vidět vaše představení?

Kvůli červnovým povodním jsme 

byli nuceni zrušit všechna zářijová 

představení a změnit některé plá-

ny, ale stále se držíme takříkajíc 

nad vodou. Od října se nám poda-

řilo domluvit se s jinými pražskými 

divadly, že nám poskytnou dočas-

ně prostor, a tak naše představení 

diváci mohou navštívit v Divadle 

v Dlouhé, ve Švandově divadle na 

Smíchově, na Nové scéně Národ-

ního divadla a od listopadu také 

v Divadle Komedie.

Na jevišti Divadla pod 
Palmovkou se tedy hrát 
nemůže. Jak je to s ostatními 
prostory v budově? Můžete 
například dál pracovat ve 
svých kancelářích? 

V kancelářích zatím pracuje-

me, hledáme ale řešení, které by 

nám umožnilo zůstat i přes zimu, 

protože máme poškozenou kotel-

nu. Pokladna je od září otevřena 

v době od 10 do 18 hodin a diváci 

si zde mohou nejen zakoupit vstu-

penky na všechna představení, ale 

i získat další informace o provozu 

divadla, repertoáru a chystaných 

premiérách. Vstupenky jsou k za-

koupení také na internetu a v po-

kladnách divadel, kde se jednotli-

vá představení konají.

Přestože jsou podmínky 
k práci složité, chystáte 
dokonce v říjnu premiéru. 
Krvavou svatbu F. G. Lorky 
režírujete a jste zároveň 
autorem hudby. Proč jste si 
vybral právě toto drama?   

Krvavou svatbu jsem inscenoval 

již před časem v Olomouci a byl 

jsem zklamán, že vydržela na re-

pertoáru poměrně krátkou dobu 

i přes příznivé ohlasy diváků. Ve-

lice rychle se totiž vyhrála v rámci 

abonomá. Takže ve mě i díky tomu 

zůstala potřeba se k látce ještě 

jednou vrátit. Dalším důvodem je 

snaha přivést do Divadla pod Pal-

movkou nové tváře jako například 

Ondřeje Veselého a Ondřeje Vo-

lejníka z Českých Budějovic nebo 

Terezu Dočkalovou z divadla Aré-

na v Ostravě. Ke spolupráci jsem 

rovněž oslovil někdejšího dlou-

holetého člena souboru Divadla 

pod Palmovkou Aleše Procházku. 

A protože měli zmínění herci sho-

dou okolností čas v prvním termí-

nu této sezony, ihned jsem začal 

myslet na Krvavou svatbu. V této 

souvislosti ale nesmím zapome-

nout také na Zuzanu Slavíkovou, 

členku souboru DpP, která je ide-

ální představitelkou Matky.

O čem je Krvavá svatba? 
Krvavá svatba je příběhem spa-

lující vášnivé lásky, která dala do 

pohybu osud. Formálně se pohybu-

je někde na pomezí poemy a diva-

delní hry a je napsána básníkem, 

obdařeným ohromnou fantazií a zá-

roveň velkým citem pro drama. Se-

tkat se s takovou obrazotvorností 

je opravdu zážitek. Diváci se o tom 

mohou přijít přesvědčit na říjno-

vé premiéry, které se uskuteční  

26. října v Divadle v Dlouhé  

a 29. října ve Švandově divadle, 

v listopadu pak budeme hrát Krva-

vou svatbu v Divadle Komedie. 

Co dalšího se chystá 
v průběhu sezony? 

V září začaly zkoušky na první 

titul ze zamýšlené série „nemilo-

srdných politických kabaretů‟ re-

žiséra Tomáše Svobody s názvem 

Miloš Ubu aneb … málem králem. 

Premiéra bude 11. listopadu ve 

foyeru Nové scény Národního di-

vadla, která je zároveň jedním 

z partnerů tohoto ojedinělého 

projektu. Na další měsíce chystá-

me českou premiéru hry britského 

dramatika Johna Hodge (mj. sce-

nárista slavného Trainspottingu) 

Spolupracovníci, Tomáš Svoboda 

připravuje další autorský projekt 

Bratři Pospíšilovi. V plánu je též 

pražská premiéra skvělé komedie 

holandské scenáristky a drama-

tičky Marii Goos Cloaca, kterou 

režisér Petr Zelenka přejmenoval 

na FUK. Divadlo pod Palmovkou 

ji do svého repertoáru přebírá 

s laskavým svolením Jihočeského 

divadla v Českých Budějovicích 

nejen proto, že se jedná o di-

vácky velmi úspěšnou inscenaci 

známého režiséra, ale také, že se 

v ní pražskému publiku představí 

herci, s nimiž chceme v další diva-

delní sezoně blíže spolupracovat. 

V rolích dávných přátel diváci uvi-

dí např. Martina Hrušku a Ondřeje 

Volejníka.  -red-

Michal Lang je i uměleckým šéfem divadla

Divadlo pod Palmovkou 
hraje v říjnu a listopadu 
v těchto divadlech
n Divadlo v Dlouhé

n Švandovo divadlo

n Nová scéna ND

n Divadlo Komedie

Vstupenky zakoupíte
n  v pokladně Divadla  

pod Palmovkou,  
Zenklova 34, Praha 8

n  v pokladnách divadel,  
kde se příslušná  
představení konají

n  on-line na  
www.divadlopodpalmovkou.cz
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BEZPLATNÁ PORADNA 
PRO BEZRADNé
Volejte 283 840 612  
nebo 723 914 602

E-mail: info@nakorabe.cz
PO–PÁ   8.00–16.00 hod.

JUDr. Vítězslav Jaroš,  
zastupitel MČ Praha 8

Sousedský 
úklid rozjasnil 
Kobylisy
Při akci nazvané První sousedský den v Koby-

lisích se 14. září podařilo uklidit velký kus síd-

liště mezi ulicemi Žernoseckou a Střelničnou. 

Kromě záslužné práce obyvatelé poznali i své 

sousedy. Celou akci pořádanou obyvateli os-

mého obvodu za podpory Městské části Pra- 

ha 8 provázela přátelská atmosféra. S úklidem 

pomáhali i radní Tomáš Slabihoudek a Markéta 

Adamová. 

Účastníci měli příležitost seznámit se s růz-

nými tématy a problémy, které trápí obyvatele, 

a diskutovat o nich i s radními. Navíc pomoh-

li sobě navzájem i svému okolí. To vše nabídl 

První kobyliský sousedský den. Na jeho konci 

mohl jistě všechny zúčastněné hřát příjemný 

pocit z dobře odvedené práce.  -red-
S úklidem pomáhal  
i radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek

STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ
KATOVICKÁ 411, Praha 8-Bohnice (vchod z ulice Lodžská) 
Otevírací doba: 
Pondělí 10 – 19 hod.
Úterý 10 – 19 hod.
Středa 14 – 19 hod.
Čtvrtek 12 – 19 hod.
Pátek 10 – 19 hod.

mobil: 

721 554 119
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Děkujeme všem 
návštěvníkům, 
zaměstnancům 
a pacientům 
Psychiatrické nemocnice 
Bohnice, neziskovým 
organizacím, hudebním 
a divadelním souborům 
a partnerům za účast 
a spolupráci při realizaci 
festivalu Babí léto 
v Bohnicích. Budeme se 
na vás těšit i příští rok  
druhou zářijovou sobotu.

Psychiatrická nemocnice 
Bohnice

Výstava bude ve 
znamení vzpomínek
Domov pro seniory Slunečnice 

v Bohnicích pořádá další ročník 

reminiscenční výstavy „Střípky 

našich životů II‟. Výstava se bude 

konat od 14. do 18. října denně 

v době od 10 do 18 hodin v kul-

turním sále Domova pro seniory 

Slunečnice (Na Hranicích 674/18, 

Praha 8; www.ds-slunecnice.cz). 

Výstava návštěvníkům nabíd-

ne pohled na dobové předměty, 

fotografie z doby, kdy většina se-

niorů byla v produktivním věku. 

Na výstavě budou zastoupeny 

předměty z různých kategorií – 

rodina, dětství, škola, zaměstná-

ní a řemeslo, domácnost, záliby 

a tak dále. Na promítacím plátně 

bude možné sledovat prezentaci 

dobových fotografií. Návštěvníci 

jistě využijí i možnost posedět 

u kávy či šálku čaje a mezi se-

bou si popovídat o svých vzpo-

mínkách.

Pořadatelé se těší nejen na uži-

vatele Domova pro seniory Slu-

nečnice a jejich rodinné příslušní-

ky, ale také na všechny, kdo chtějí 

příjemně strávit čas v dobách mi-

nulých. -red-

Na výstavě se všichni dostanou o několik desítek let zpátky

(Placená inzerce)
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Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 28. srpna 2013 zveřejněném dne 28. srpna 2013  
ve Sbírce zákonů č. 266/2013, částka 102, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny  

Parlamentu České republiky, a byly stanoveny na tyto dny:

pátek    25. října 2013    od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota    26. října 2013    od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Volební příloha

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8  
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26. října 2013

530 Karlín, Karlínské nám. 7/316,  
 Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy
531 Karlín, Karlínské nám. 7/316,  
 Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy
532 Karlín, Karlínské nám. 7/316,  
 Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy
533 Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA
534 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
535 Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA
536 Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK
537 Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA
538 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
539 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
540 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
541 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
542 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ
543 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
 ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)
544 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
 ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)
545 Karlín, Za Invalidovnou 3/579,  
 ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)
546 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
547 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
548 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
549 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka
550 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
551 Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium
552 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
553 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
554 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala
555 Libeň, Lindnerova 3/517,  
 PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
556 Libeň, Lindnerova 3/517,  
 PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
557 Libeň, Lindnerova 3/517,  
 PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.
558 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)
559 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)

560 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)
561 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)
562 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)
563 Libeň, Krejčího 1/350,  
 ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)
564 Libeň, Nad Rokoskou 7/111,PB  
 - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu,s.r.o.
565 Libeň, Nad Rokoskou 7/111,PB  
 - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu,s.r.o. 
566 Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola                       
567 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
568 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
569 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
570 Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR
571 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance
572 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 
573 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 
574 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
575 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
576 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
577 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
578 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
579 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
580 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
581 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ
582 Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT
583 Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT
584 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ 
585 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
586 Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice
587 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ
588 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
589 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
590 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 
591 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ
592 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
593 Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

Stat. Sídlo volebního okrsku  
č. ok. (počet volebních okrsků celkem: 108)

Stat. Sídlo volebního okrsku  
č. ok. (počet volebních okrsků celkem: 108)
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594 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ
595 Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola   
596 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
597 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
598 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
599 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
600 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ
601 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
602 Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže
603 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
604 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
605 Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy
606 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
607 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
608 Bohnice, Na Hranicích 18/674,  
 Domov pro seniory „Slunečnice‟
609 Bohnice, Na Hranicích 18/674,  
 Domov pro seniory „Slunečnice‟
610 Bohnice, Na Hranicích 18/674,  
 Domov pro seniory „Slunečnice‟
611 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
612 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
613 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní
614 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ

615 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
616 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
617 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ
618 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
619 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
620 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
621 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
622 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ
623 Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ
624 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
625 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
626 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
627 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
628 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
629 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
630 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ
631 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
632 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní
633 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
634 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
635 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
636 Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská
637 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

KARLíN
Březinova č. p.  407, 451, 463, 468, 473,  

485, 509, 523, 524 a 535 539
  č. p. 444, 453 a 471  541
  č. p.  465, 474, 475, 487 až 492,  

495 až 498, 501, 510, 512, 513,  
536 a  640 540

Hybešova všechna čísla popisná  542
Jirsíkova č. p. 19, 478, 484, 540 a 541 531
  č. p. 538  530
K Olympiku všechna čísla popisná  544
Kaizlovy sady všechna čísla popisná  541
Karlínské náměstí  č. p. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399  533
  č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238 534
  č. p. 225 a 316  535
Karolinská  č. p. 650 a 654 533
Ke Štvanici  všechna čísla popisná  530
Kelsenova  všechna čísla popisná 532
Kolárova  všechna čísla popisná  535
Korybutova  všechna čísla popisná  542
Křižíkova  č. p.  7, 55, 56, 70, 76, 123, 125,  

147, 160, 195, 208, 238 a 393         534
  č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266 531
  č. p.  23, 35, 52, 53, 103, 134, 159,  

167, 173, 181, 213, 219, 290,  
346, 348, 556 a 557    537

  č. p.  62, 83, 99, 102, 115, 220, 242,  
328, 330, 331, 384, 385, 386,  
537 a 553 538

  č. p.  104, 138, 148, 179, 180,  
194, 237 a 289 535

  č. p.  139, 150, 153, 165, 202, 209 a 212 533
  č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197 532

  č. p.  245, 254, 255, 267, 269, 270,  
272, 275, 279, 283, 308, 329,  
332, 335, 344, 345 a 552 530

  č. p. 424, 448 a 457  541
  č. p.  431, 435, 451, 463, 464, 470,  

477 a 488 539
  č. p. 447, 500 a 530  542
  č. p. 452, 455, 459, 489, 506, 512 a 623 540
Kubova č. p. 460  540
  č. p. 505, 514, 515, 526 a 535 542
Libeňský ostrov č. evid. 617  551
Lyčkovo náměstí č. p. 447, 450, 481, 482 a 514 542
  č. p. 459 až 462, 472 a 508 540
Malého  všechna čísla popisná  531
Molákova č. p.  573, 574, 577, 578,  

580 až 583 a 614 544
  č. p. 576 a 592 až 601  543
Na Střelnici  všechna čísla popisná  542
Na Špitálsku  č. p. 616  542
Nekvasilova  č. p.  17, 569 až 572, 575,  

584 až 591 a 625 544
  č. p. 615  545
Peckova  č. p. 225 a 292  535
  č. p.  251 až 253, 263, 277, 280,  

296, 301 a 306 531
Pernerova  č. p.  9, 63, 124, 136, 168, 212,  

398, 403 a 440 537
  č. p.  10, 11, 121, 149, 221, 271,  

273, 292, 324, 326, 336, 357,  
378, 383, 391, 392, 397, 400,  
410, 412, 413 , 427 a 660 535

  č. p.  39, 250, 251, 287, 288, 293,  
294, 307, 317, 318 a 478 531

Zařazení jednotlivých ulic a čísel popisných do volebních okrsků

Stat. Sídlo volebního okrsku  
č. ok. (počet volebních okrsků celkem: 108)

Stat. Sídlo volebního okrsku  
č. ok. (počet volebních okrsků celkem: 108)
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  č. p.  426, 486, 494, 502, 516, 532,  
549, 558 a 559 542

  č. p. 533 a 536  540
Petra Slezáka  č. p.  421, 433, 445, 446, 458, 471,  

479, 480, 511, 518, 531 a 546 541
  č. p. 483, 509, 517, 547 a 548 539
Pobřežní  č. p.  1, 6, 27 až 29, 49, 58, 68, 79,  

80, 81, 87, 88, 94, 95, 97, 122,  
192, 249, 260, 291, 339, 340,  
362, 442, 619 a 655  536

  č. p. 77, 215, 227, 285 a 297  532
  č. p. 239, 248, 333 a 369  533
  č. p.  299, 304, 311, 312, 323, 370,  

380 a 394 530
Pod Plynojemem  všechna čísla popisná i evidenční  545
Pod Výtopnou  všechna čísla popisná   530
Prvního pluku  č. p.  31, 140, 143, 144, 169, 172,  

174, 224, 539, 621 a 896 532
  č. p.  33, 205, 206, 207, 210, 211, 320,  

321, 322, 327, 335, 353 a 375 530
Rohanské nábřeží  č. p. 657 533
Rohanský ostrov  č. evid. 198 536
Sokolovská  č. p.  1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44,  

47, 48, 49, 68, 73, 75, 79, 81,  
86, 87, 88, 94, 97, 101, 161,  
192, 278 a 337 536

  č. p.  4, 12, 31, 67, 106, 107, 108,  
111, 126, 127, 129, 130, 222,  
231, 233, 240, 438, 439 a 539  532

  č. p. 5, 43, 46, 91, 112, 113, 120 a 155  533
  č. p. 24 a 651  542
  č. p.  25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45,  

65, 69, 89, 90, 200, 204, 205,  
327, 341 až 343, 351, 352 a 371 530

  č. p.  54, 57, 74, 85, 98, 100, 110,  
626 a 627 538

  č. p.  78, 84, 92, 93, 105, 109, 128,  
131, 145, 146, 182, 366, 381,  
629, 630 a 633 534

  č. p. 268, 274, 325, 349, 359 a 615 545
  č. p.  409, 415, 416, 428, 429,  

434, 444, 449 a 454 541
  č. p. 467 a 468  539
Sovova  všechna čísla popisná  540
Šaldova  č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418 a 476 538
  č. p. 278, 337 a 340  536
  č. p.  406, 408, 414, 417, 431,  

466 a 504 539
  č. p.  419, 425, 456, 493, 506,  

533, 543, 544 a 545 540
Thámova  č. p. 10, 183, 221, 289 a 396 535
  č. p. 21, 38, 82 a 291  536
  č. p. 84, 118, 119, 147 a 191 534
  č. p. 110, 115 až 117, 132 a 133 538
  č. p.  124, 136, 137, 166, 181,  

193, 246, 401 a 402 537
U Invalidovny  č. p. 165  543
  č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555 542
U Libeňského mostu  všechna čísla popisná 544
U Nádražní lávky  č. p. 43, 46 a 358  533
  č. p. 81  536
U Rustonky  všechna čísla popisná 545
U Sluncové  č. p.  8, 64, 71, 135, 560, 613,  

664 a 666 545
  č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612 543
Urxova  č. p.  430, 436, 437, 448, 449, 454,  

458, 479 a 480 541
  č. p. 469, 470 a 483  539

Vítkova  č. p.  5, 91, 151, 154, 186, 188, 201,  
202, 333 a 350 533

  č. p.  15, 241, 244, 247, 261, 262,  
265, 266, 286, 293, 295 a 318 531

  č. p. 130, 189, 197, 227, 236, 243 a 439 532
Zábranská  všechna čísla popisná 531
Za Invalidovnou  všechna čísla popisná  543
Za Poříčskou bránou  všechna čísla popisná  530

LIBEň 
Andrštova  všechna čísla popisná  552
Batličkova  všechna čísla popisná  570
Bednářská  všechna čísla popisná  554
Bedřichovská  všechna čísla popisná  571
Braunerova  č. p.  279, 315, 372, 390, 423,  

431, 512 a 1497 558
  č. p.  481, 483, 563, 573, 581, 801,  

852 až 854 a 2325 557
  č. p. 514 a 561  555
Bublíkova  č. p. 2187 až 2189  566
Budilova  všechna čísla popisná 561
Budínova  všechna čísla popisná  563
Bulovka  všechna čísla popisná  563
Čertův vršek  všechna čísla popisná  561
Červená báň  všechna čísla popisná  558
Davídkova  č. p.  50, 338, 533, 591, 602, 642,  

650, 651, 653 až 660, 674,  
692 až 694, 1179, 1945, 2236,  
2368, 2375, 2376 a 2388 561

  č. p.  443, 537, 1013, 1190, 1635,  
1685, 1764, 1767, 1788, 1789,  
1925, 2143 a 2166 571

  č. p.  670 až 673, 675 až 690,  
1068, 1076, 1115 až 1120,  
1132, 1178, 1182, 1245 až 1250, 
1982 , 2251, 2383 569

  č. p. 2101 až 2103  570
Dolejškova  č. p. 1402 a 2155  570
Elsnicovo náměstí  všechna čísla popisná  551
Františka Kadlece  č. p. 1007, 1259, 1514 a 1515 562
  č. p.  179, 182, 571, 572, 594, 848,  

849, 868 až 870, 900, 1461, 1540,  
1541, 1761 až 1763, 1765 a 2378 560

Gabčíkova  všechna čísla popisná  564
Hejtmánkova  č. p. 543 a 828  555
  č. p. 863  556
Heydukova  č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897 547
  č. p.  374, 412, 421, 1218 až 1220,  

1261 a 1589 548
Horovo náměstí  všechna čísla popisná  554
Chlumčanského  všechna čísla popisná  563
Chocholouškova  všechna čísla popisná  551
K Okrouhlíku  všechna čísla popisná  567
Kandertova  všechna čísla popisná  555
Karla Hlaváčka  všechna čísla popisná 556
Kašparovo náměstí  č. p. 362, 2233, 2254 a 2271  563
Klihařská  všechna čísla popisná  556
Klínová  všechna čísla popisná  571
Koláčkova  všechna čísla popisná  569
Konšelská  č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453 558
  č. p.  378, 397, 985, 995, 1011,  

1014, 1015 a 1841 563
  č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403 557
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Kotlaska  č. p. 30 a 64 553
  č. p.  353, 363, 369, 381, 417, 554,  

555, 562, 815 a E214 550
  č. p. 1046 až 1048  551
  č. p. 1498  552
Koželužská  všechna čísla popisná  551
Krejčího  všechna čísla popisná  563
Kubišova  č. p.  915, 918 až 923, 988 až 992,  

1036, 1222, 1263, 1265, 1266,  
1300, 1302 až 1305, 1842, 1860,  
1921, 1953, 2016 a 2017, 2185,  
2186 a 2273 566

  č. p.  1107, 1225, 1227, 1241 až 1244  
a 1379 až 1383 564

  č. p. 1315 až 1317 a 1967  565
Kundratka  všechna čísla popisná  556
Lhotákova  všechna čísla popisná 569
Libeňský ostrov  všechna čísla evidenční  551
Lindnerova  č. p.  104, 448, 521, 525, 538, 539,  

1021,1403 a 2396 557
  č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610 555
Ludmilina  všechna čísla popisná  550
Malý Okrouhlík  všechna čísla popisná  567
Na Dědince  č. p. 394  562
  č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540 560
  č. p. 817, 818, 931 a 1502 559
Na Dílcích  všechna čísla popisná  571
Na Dlážděnce  č. p. 862, 1012 a 2157  597
  č. p.  1309 až 1312,  

1358 a 2096 až 2099 598
Na Hájku  všechna čísla popisná i evidenční 553
Na Hrázi  všechna čísla popisná  550
Na Jabloňce  č. p. 169, 2353 a 2354 565
  č. p. 764 , 768 až 774 a 766  598
Na Jílu  č. p. 2220 a 2256 561
Na Kindlovce  všechna čísla popisná  565
Na Kopanině  všechna čísla popisná  569
Na Kopečku  všechna čísla popisná  545
Na Korábě  všechna čísla popisná  563
Na Košince  č. p.  70, 106, 502, 2175, 2198,  

2199 a 2200 551
Na Kuchyňce  č. p. 755  565
Na Labuťce I až IV  všechna čísla popisná i evidenční 556
Na Malém klínu  všechna čísla popisná  571
Na Okrouhlíku  všechna čísla popisná  567
Na Rokytce  č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035 554
  č. p.  1081, 1112 až 1114, 1329,  

1340 a 1341 552
  č. p. 1106, 1111 a 1814  553
Na Rozhraní  č. p. 2154  556
Na Slovance  č. p.  1044, 1045, 1115, 1130,  

1176, 1245, 1394, 1803, 1813,  
1837 a 1850 569

  č. p.  1195, 1196, 1389, 1427, 1533,  
1544, 1575, 1592, 1593, 1616,  
1617, 1696, 1925, 1938, 1939,  
1940, 1963, 2002, 2100, 2139,  
2142, 2194, 2201, 2205, 2206,  
2207 a 2208 571

Na Srázu  všechna čísla popisná  563
Na Stráži  č. p.  312, 313, 544, 932 až 937,  

1210, 1306 a 1405 561
  č. p.  1410, 1429, 1430, 1442,  

1517 až 1528, 1546 až 1550, 1595, 
1596, 2231, 2344, 2379 a E312 561

  č. p. 1006 a 1007  562

Na Sypkém  č. p. 89, 839, 924 a 925  559
  č. p. 900, 1307 a 1461  560
  č. p. 1430 a 1550  561
  č. p. 1686  558
Na Šedivé  všechna čísla popisná  556
Na Štěpnici  všechna čísla popisná  571
Na Truhlářce  č. p. 38, 39 a 100  563
  č. p.  1443, 1453, 1455 až 1460,  

1478 až 1487, 1580 až 1583,  
1585 až 1587, 2000, 2014,  
2025 až 2032, a 2065 až 2086 564

Na Úbočí  všechna čísla popisná  565
Na Vartě  všechna čísla popisná  561
Na Zedníkové  všechna čísla popisná  565
Na Žertvách  č. p. 107, 108, 351, 897 a 898 547
  č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221 548
  č. p. 406, 559, 560, 583, 783 a 2431 550
  č. p.  876, 877 a 879 až 881,  

2196 a 2230 549
Nad Košinkou  všechna čísla popisná  563
Nad Kotlaskou I až V  všechna čísla popisná i evidenční 553
Nad Mazankou  všechna čísla popisná  569
Nad Novou Libní  všechna čísla popisná  569
Nad Okrouhlíkem  všechna čísla popisná 570
Nad Rokoskou  č. p.  19, 25, 57, 96, 111, 113, 798,  

799, 908 až 910, 938,  
1316 až 1323, 1325, 1326,  
1342 až 1349, 1829, 1900,  
2237, 2275, 2361 a 2415 565

  č. p. 847, 1299, 1301 a 1302 566
  č. p.  1227, 1228, 1230, 1376 až 1379,  

1399 a 2439 564
náměstí  
Dr. Václava Holého  č. p. 63 a 1329 až 1332 552
  č. p.  1048, 1049, 1050, 1052,  

1054 až 1057 a 1059 551
náměstí Na Stráži  č. p. 520 a 544  561
Novákových  č. p.  59, 351, 358, 375, 439, 444,  

456, 893, 894 a 895  547
  č. p.  257, 655, 656, 874,883 až 887,  

970, 976, 977, 1816, 1817, 1917,  
2380 až 2382 549

  č. p.  380, 393, 412, 420, 487, 489,  
805, 856, 857, 858, 1000, 1217,  
1218, 1359, 1954 a 2210 548

Palmovka  všechna čísla popisná  547
Pátkova  všechna čísla popisná  565
Pivovarnická  č. p.  106, 1104, 1618, 1619, 1808,  

1814 a 1942 553
  č. p.  166, 1022, 1023, 1024, 1435,  

1436, 1843 a 1844 554
Pod Bání  všechna čísla popisná  556
Pod Čertovou skalou  č. p. 823 a 824  559
  č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259  562
  č. p. 843 a 848  560
Pod Dlážděnkou  všechna čísla popisná   598
Pod Hájkem  všechna čísla popisná  550
Pod Kotlaskou  všechna čísla popisná  550
Pod Kuchyňkou  č. p. 1476    565
Pod Labuťkou  všechna čísla popisná i evidenční  556
Pod Plynojemem  všechna čísla popisná i evidenční 545
Pod Stírkou  všechna čísla popisná  567
Pod Vlachovkou  č. p.  490, 494, 496, 564, 574, 787,  

915, 986 až 988, 1267 až 1269,  
1300 a 1842 566

  č. p.  911, 938, 1134 a 1326 565
Pod Vlastním krovem  všechna čísla popisná  571



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

41říjen 2013

Volební příloha

Pod Vodárenskou věží  č. p.  1120 až 1123, 1172, 1182  
až 1185, 1189, 2305 až 2307,  
2316 až 2324, 2335 a 2336 569

  č. p. 271, 1143 a 1999 570
Podlipného  č. p.  222, 517, 561, 810, 811, 812,  

833, 997 a 998 555
  č. p.  448, 481, 483, 505, 521, 838,  

864, 942 a 943 557
Pomezní  všechna čísla popisná  564
Povltavská  č. p.  70, 71, 106, 502, 2167,  

2175 a č.evid. 680 551
Primátorská  č. p. 4 a 172  554
  č. p. 114, 128, 160, 222, 284 a 325 555
  č. p. 539, 540 a 779  557
  č. p. 241, 296 a 323 558
  č. p. 1008, 1011 a 1830 563
Prosecká  č. p.  28, 47, 49, 76, 77, 318, 407, 484,  

509, 524, 579, 785, 1897, 1899,  
1902, 1911, 1919, 1922 až 1924,  
1926, 1927 a 2309 556

  č. p. 190, 460, 543 a 2160  555
Přádova  všechna čísla popisná  598
Rakousova  všechna čísla popisná 569
Ronkova  všechna čísla popisná  550
Rosenbergových  viz „Světova‟ 
Rozšířená  všechna čísla popisná  567
Ryzlinková  všechna čísla popisná  569
S. K. Neumanna  č. p.  846, 944, 954, 955, 986, 990,  

992 až 994, 996, 1269, 1304,  
1305, 1892, 1893, 1901 a 1993 566

  č. p.  911 až 914, 1134 až 1138, 1948,  
1967, 1968 a 2004 až 2012 565

Sokolovská  č. p.  31, 387, 1260, 1848, 1851, 
1853 a 2170 549

  č. p.  52, 53, 146, 264, 1273,  
2288 a 2289 545

  č. p.  1276 až 1278, 1283,  
1285 a 1287 až 1291 545

  č. p.  260, 266, 374, 377, 535,  
780 a 2234 548

  č. p.  274, 364, 371, 379, 385, 399,  
400, 429, 430, 445, 513, 530,  
541, 1097, 1406, 1464, 1465,  
1475 a 1680 546

  č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584 547
Soví vršek  všechna čísla popisná  556
Společná  všechna čísla popisná  571
Srbova  všechna čísla popisná  556
Stejskalova  všechna čísla popisná  554
Střelničná  č. p. 1969 až 1980 570
  č. p. 2221, 2269 a 2270 571
Střížkovská  všechna čísla popisná i evidenční 561
Stupňová  všechna čísla popisná  564
Světova  č. p.  15, 249, 256, 454, 471, 473,  

474 a 542 550
  č. p.  133, 447, 472, 498, 523,  

1041 až 1043, 1051 a 2224 551
Štěpničná  všechna čísla popisná  571
Štorchova  všechna čísla popisná 551
Švábky  všechna čísla popisná  545
Trojská  č. p. 1197 až 1201  566
Turnovská  všechna čísla popisná  546
U Balabenky  všechna čísla popisná  549
U Českých loděnic  všechna čísla popisná  551
U Hercovky  č. p. 752  565
U Libeňského  č. p. 63, 1077, 1078,  
pivovaru         1332 až 1336 a 2229  552

  č. p.  1025 až 1027, 1035, 1435,  
440 a 1441  554

  č. p.  1139, 1140, 1612 až 1615, 1808,  
1834, 1835, 1943, 2015, 2430,  
2242 a 2444 553

U Libeňského zámku  všechna čísla popisná  551
U Meteoru  všechna čísla popisná i evidenční 554
U Pekařky  všechna čísla popisná  556
U Pošty  všechna čísla popisná  546
U Rokytky  č. p. 117 a 273  552
  č. p. 148, 156, 411 a 475  554
U Slovanky  č. p. 286, 269, 1388, 1746, 1770 a 2440 570
  č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992 569
U Stírky  všechna čísla popisná  567
U Synagogy  všechna čísla popisná  550
U Vlachovky  všechna čísla popisná  566
V Holešovičkách  č. p.  94, 1107 až 1109, 1146,  

1154 až 1160, 1361, 1374, 1375,  
1443 až 1451, 1478, 1489  
až 1494, 1577 až 1581 a 1594 564

  č. p.  97, 593, 747,1397 1398,  
1400 a 1401 565

  č. p. 1879  563
V Mezihoří  všechna čísla popisná  546
V Podvrší  čp. 1349 až 1352  565
  č. p. 1362 až 1365  564
V Zahradách  č. p.  89, 515, 528, 534, 569, 570, 584,  

786, 802, 843 až 845, 916, 917,  
1411, 2406 a 2407 560

  č. p.  818 až 823, 836, 837, 839,  
842, 855, 878 a 1502 559

  č. p. 1599 , 1686, 2393 a č.evid. 562 558
Vacínova  č. p.  396, 420, 425, 536, 780, 858,  

859 a 860 548
  č. p. 874 až 876 a 1848  549
Valčíkova  všechna čísla popisná  564
Ve Vrchu  všechna čísla popisná  558
Vinopalnická  č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666 561
  č. p. 667 a 668  569
Voctářova  č. p.  47, 48, 51, 244, 247, 599,  

1477 a 2436 551
  č. p. 108, 261, 418, 469 a 2367 545
Vojenova  č. p. 238, 418 a 623  545
  č. p. 175  551
Vosmíkových  č. p.  90, 102, 832, 850, 851,  

1001 až 1006 a 1681 až 1683 562
  č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931 559
Wichterlova  všechna čísla popisná  570
Za Slovankou  č. p. 1782  570
Za Vodárnou  všechna čísla popisná  571
Zahradnická  čp. 1476 565
Zenklova  č. p.  1, 2, 41, 60, 186, 212, 250,  

252, 305, 433, 440, 464, 465,  
523, 576 a 1059 551

  č. p.  8 až 12, 14, 137, 147, 164, 165,  
181, 245, 1419, 1420 a 1545 554

  č. p. 17, 360 a 437  556
  č. p. 21, 22, 24 a 26  552
  č. p. 121, 236, 286, 340, 454 a 566 550
  č. p.  42, 62, 215, 224, 290, 291, 293,  

303, 306, 309, 316, 332, 335, 336,  
344, 356, 432 434, 485 a 1513 558

  č. p. 43, 384, 633 až 635 a 641 563
  č. p. 59, 486, 545, 890 a 1171 547
  č. p.  91, 413, 414, 416, 531, 596, 598,  

781, 787, 840, 841, 846, 847,  
1298, 1299, 1327 a 1901 566
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  č. p. 93 a 1230 až 1236  564
  č. p. 460, 514, 828 a 829  555
  č. p. 608 a 610 až 617  562
  č. p. 1795 a 1800  567
Zvonařovská  č. p. 84 a 691  561
  č. p.  67, 686, 689, 690, 1076, 2242,  

2238, 2259, 2265 a 2266 569
E 157   567

KOBYLISY 
Akátová  všechna čísla popisná  584
Balabánova  všechna čísla popisná  603
Bašťská  všechna čísla popisná  601
Benákova  všechna čísla popisná  603
Bergerova  všechna čísla popisná  604
Binarova  č. p. 1661  574
Bojasova  všechna čísla popisná  590
Bořanovická  všechna čísla popisná  594
Březiněveská  všechna čísla popisná  594
Březová  všechna čísla popisná  584
Burešova  č. p. 1130  589
  č. p. 1151, 1638 a 1662 až 1665 575
  č. p. 1659 až 1661  574
Čimická  č. p. 440 a 1021 až 1025  596
  č. p.  480, 501, 502, 522, 537, 557,  

583, 584, 587, 593, 594, 595,  
613, 634, 653, 657, 673, 717, 768,  
1265, 1266 a 1275 601

  č. p.  592, 772, 775, 776, 1047,  
1063, 1278 až 1280,  
1628 až 1630, 1760 a 1833 606

  č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003 597
Čumpelíkova  č. p.  551, 855, 883, 1055,  

1058 až 1061, 1648, 1681 a 1705 593
  č. p. 552, 1008 až 1012 a 1864 594
  č. p. 1221, 1222 a 1764 591
Davídkova  č. p. 773, 986 až 989  572
Dohnalova  viz „Balabánova‟ 
Ďáblická  všechna čísla popisná,  kromě č. p. 553  584
Famfulíkova  č. p. 1131 až 1146 a 1803  588
  č. p. 1147, 1148 a 1149  589
Formánkova  všechna čísla popisná  587
Frýdlantská  č. p. 1296 až 1307  581
  č. p. 1308 až 1320 a 1351 580
  č. p. 1350  578
Havlínova  č. p. 99 a 1678  601
  č. p. 1027  605
  č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722 604
  č. p. 1111,1112 a 1113  603
  č. p. 1124, 1129 a 1708  606
Havránkova  všechna čísla popisná  585
Hlaváčova   č. p. 1158 až 1164 577
  č. p. 1663 575
Horňátecká  č. p. 447, 448, 481, 482,  782 až 786  596
  č. p. 483 a 787 až 791  595
  č. p. 111 a 1772 603
  č. p. 700 a 701  604
  č. p. 661, 569 a 1049 593
Hovorčovická  č. p. 443, 444, 479, 726, 1039 a 1677  601
  č. p.  504, 539, 585, 1281, 1701,  

1713 až 1718 a 1780  606
  č. p. 1027  605
Hrubého  všechna čísla popisná  575

Chabařovická  č. p. 1125  580
  č. p.  1321 až 1323, 1327 až 1333,  

1349 a 1796 578
  č. p. 1324 až 1326  579
Chaberská  č. p.  10, 183, 230, 233, 271,  

287 až 293, 295 až 297, 301, 302,  
304, 414, 495, 509, 528 a 639 594

  č. p.  285, 298 až 300, 305, 337, 375,  
382, 395, 397, 402, 409, 410,  
446, 448, 488, 575 a 691 593

  č. p. 734, 1014, 1621 a 1818 593
  č. p. 1800 595
Chotovická  všechna čísla popisná  606
Janečkova  všechna čísla popisná  587
Javorová  všechna čísla popisná  584
Jedlová  všechna čísla popisná  584
Jelínkova  všechna čísla popisná  587
K Ovčínu  všechna čísla popisná  584
Kaňkovského  č. p. 915  591
  č. p. 1233 až 1241  592
Kaštanová  všechna čísla popisná  584
Ke Koupališti  všechna čísla popisná  568
Ke Stírce  č. p.  13, 42, 127, 172, 238, 242, 267,  

338, 356, 381, 385, 490, 540,  
1837, 1844 a 1845 568

  č. p.  212, 236, 237, 245, 246, 256, 274,  
275, 280, 281, 326, 357, 418,  
419, 445, 491, 532, 564, 568,  
579, 600, 610, 617, 625, 630,  
730, 751, 762, 1766 a 1774 567

Klapkova  č. p.  3, 10, 12, 14, 15, 17, 26, 40 až 42,  
54, 67, 109, 124, 127, 156, 172,  
242, 545, 546,   562, 612, 1848,  
1851 a 1871 568

  č. p.  86, 92, 95, 106, 109, 117, 119,  
122, 123, 154, 159, 161, 166,  
169 až 171, 180 až 182, 185,  
228, 473, 487, 549, 695 a 731 594

  č. p.  148,160, 164, 165, 197, 198,  
201, 204, 314 až 317, 432, 460,  
474, 475, 517, 519, 800, 801,  
888 až 894, 1014, 1038, 1045,  
1126 a 1847 593

Klecanská  všechna čísla popisná  593
Klíčanská  č. p.  444, 456, 553, 597, 1265 až 1268,  

1631 až 1634, 1677 a 1721 601
  č. p.  461, 463, 465, 470, 493, 494,  

508, 536, 554, 585, 732, 1028,  
1053, 1127, 1128 a 1701 606

Kobyliské náměstí  č. p. 261, 262, 483, 687, 997 a 998  595
  č. p. 439 a 447  596
  č. p. 640, 1000 a 1033 597
Košťálkova  všechna čísla popisná  602
Krčkova  viz „Mašínova‟ 
Kubíkova  č. p.  946, 948 až 950, 1042,  

1175 a 1378 až 1381  584
  č. p. 1176 až 1180  585
  č. p. 1698  586
Kurkova  všechna čísla popisná  574
Kyselova  všechna čísla popisná  574
Líbeznická  všechna čísla popisná  593
Libišská  všechna čísla popisná  606
Luhovská  všechna čísla popisná  606
Máslovická  všechna čísla popisná  593
Mašínova  všechna čísla popisná  593
Maškova  č. p. 700 a 1646  604
Mirovická  č. p. 1078 až 1083  603
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  č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118 604
  č. p. 1027  605
  č. p.  464, 493, 494, 500, 520, 538,  

662, 677, 702, 1129, 1282, 1688,  
1693, 1712, 1757 a 1817 606

Modřínová  č. p.  980, 1042, 1122, 1389 až 1435,  
1474 až 1482 a 1699 584

Na Dlážděnce  č. p.  94, 102, 105, 116, 142, 146,  
258, 260, 269, 270, 599 a 1866 597

Na Hlínách  všechna čísla popisná  567
Na Kopytářce  všechna čísla popisná  567
Na Ládví  všechna čísla popisná  593
Na Pecích  č. p.  120, 121, 133, 149, 216, 303,  

310, 318, 361, 433, 434, 476,  
544, 601, 620, 637 a 638 594

  č. p.  140, 143 až 145, 265, 391, 411,  
412, 524 a 1044 593

Na Pěšinách  č. p. 247 až 249, 1720 a 1807 567
  č. p.  4, 6 až 9, 20, 23, 24, 27, 31, 33  

až 35, 48 až 52, 58, 60, 61, 63,  
64, 68 až 75, 81, 84, 85, 87 až 90,  
96, 101, 158, 174, 365, 366, 641,  
642, 675, 676 a č. evid. 4 568

Na Přesypu  č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996 601
Na Rozvodí  všechna čísla popisná  584
Na Stírce  všechna čísla popisná  567
Nad Hercovkou  č. p.  175, 259, 270, 309, 580, 1051,  

1276, 1627 a 1782 597
Nad Koupalištěm  všechna čísla popisná  568
Nad Šutkou  č. p. 490, 540, 576 a 1811    568
  č. p. 982 až 984 a č. evid. 41    595
  č. p.  503, 513, 514, 526, 626, 659,  

684, 1033 a 1034 597
Nad Záložnou  všechna čísla popisná  597
Náhorní  všechna čísla popisná  568
Neratovická  všechna čísla popisná  606
Okrouhlická  všechna čísla popisná  567
Opálkova  č. p. 1658  574
Ořechová  všechna čísla popisná  584
Pakoměřická  č. p.  333, 373, 374, 376 až 379, 422,  

466, 512, 558, 570, 577, 607,  
608, 655, 738, 753,  
1017 až 1019 a 1775 594

  č. p.  336, 343 až 346, 349, 350,  
367 až 372, 510, 647, 656,  
1862 a 1863 593

Paláskova  všechna čísla popisná  602
Petra Bezruče  všechna čísla popisná  593
Pod Hliništěm  všechna čísla popisná  567
Pod Hvězdárnou  všechna čísla popisná  584
Pod Kynclovkou  všechna čísla popisná  597
Pod Náměstím  všechna čísla popisná  567
Pod Sídlištěm  všechna čísla popisná  595
Pod Statky  všechna čísla popisná  568
Pohnertova  všechna čísla popisná  604
Předbořská  všechna čísla popisná  593
Přemyšlenská  č. p.  123, 133, 182, 202, 220, 224,  

225, 277, 297, 361, 374, 413,  
421, 422, 427, 437, 495, 505,  
515, 521, 529, 543, 552 a 561 594

  č. p.  145, 147, 197, 203, 213, 285,  
298, 312, 313, 348, 350 až 355,  
372, 383, 391, 432 , 551 a 1829 593

  č. p.  455, 484, 485, 658, 668, 673, 
 678, 679, 685, 688, 709, 733,  
758, 759, 1040, 1041, 1054, 1624,  
1642 až 1644, 1684, 1704,  
1771 a 1825      601

  č. p. 792  595
  č. p. 1102  602
Rajmonova  všechna čísla popisná  575
Rolnická  všechna čísla popisná  568
Sedlecká  všechna čísla popisná  593
Slancova  všechna čísla popisná  589
Služská  č. p.  115, 128, 457, 534, 537, 565,  

578, 582 a 588  601
  č. p. 705, 706, 749, 1003 a 1865 597
  č. p.  777 až 781, 1004 až 1006,  

1025 a 1026 596
Střekovská  všechna čísla popisná  579
Střelničná  č. p.  229, 373, 731, 1007, 1008,  

1019 a 1020 594
   č. p. 644, 645, 748, 760, 761 a 1826 572
  č. p. 1673, 1680 a 1816 568
Šimůnkova  č. p.  1183, 1184, 1591 až 1596,  

1599 až 1606 a 1625 585
  č. p. 1607 až 1612 a 1685 587
Šiškova  č. p. 1223 až 1228  591
  č. p. 1229 až 1232  592
Štíbrova  všechna čísla popisná  591
Tanvaldská  všechna čísla popisná  572
Taussigova  č. p. 1150, 1152 až 1157 a 1165 až 1171 576
  č. p. 1172  572
Trojská  č. p.  30,43, 44, 46, 53, 56, 76 až 79,  

82, 97, 100, 107, 110, 125, 134,  
137, 157, 163, 167, 168, 173, 175,  
176, 177, 263, 306 až 308, 425,  
530 a 635 597

Trousilova  č. p. 1106  602
Třebenická  č. p. 1284 až 1295  573
  č. p. 1348  572
Třeboradická  č. p.  98, 104, 438, 478, 479, 692, 704,  

722, 754, 755, 1274, 1275, 1283,  
1683 a 1684 601

  č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772 603
  č. p. 1077 a 1109  602
U Dětského domova  všechna čísla popisná  597
U Měšťanských škol  č. p. 525  568
U Nádrže  všechna čísla popisná  567
U Pískovny  všechna čísla popisná  593
U Školské zahrady  všechna čísla popisná  568
U Třešňovky  všechna čísla popisná  567
U Větrolamu  č. p. 1702  593
Učitelská  všechna čísla popisná  584
Uzavřená  všechna čísla popisná  597
V Brance  č. p. 112  568
Veleňská  všechna čísla popisná  601
Veltěžská  všechna čísla popisná  593
Větrušická  všechna čísla popisná  593
Vodochodská  všechna čísla popisná  593
Vršní   č. p.  150, 152, 153, 155, 393, 394,  

396, 417, 792 až 799 a 1800 595
  č. p.  341, 347, 348, 398, 403, 416,  

420, 450, 496, 535, 573 a 661 593
  č. p.  515, 516, 527, 542, 560, 651,  

1036, 1037, 1052 a 1804 594
Za Střelnicí  všechna čísla popisná  572
Zdibská  č. p.  178, 196, 200, 205 až 208,  

220, 221, 223, 226, 227, 229,  
437, 442 a 723 594

  č. p.  203, 213 až 215, 217, 218, 311,  
328 až 332, 547, 623, 1801,  
1823 a 1830 593
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Zenklova  č. p. 56  568
  č. p.  28, 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131,  

135, 139, 156, 162, 192, 199,  
492 a 531 567

  č. p. 431  594
Zlonínská  všechna čísla popisná  606
Žernosecká  č. p. 842  593
  č. p. 1597  587

TROJA 
Čimická  č. p.  233, 253, 254, 257, 295, 297,  

310, 367, 368, 462 a 706  599
  č. p. 442, 443, 446 a 848 600
Dřínová  všechna čísla popisná 621
Glowackého  všechna čísla popisná  620
Hnězdenská  č. p. 556 až 560, 607 a 735  620
  č. p. 583 až 588 a 658 622
  č. p. 579, 595 až 597  621
  č. p. 767 636
K Haltýři  všechna čísla popisná 621
K Sadu  č. p.  206, 215 a 412 až 416, 726,  

754 a 811 599
  č. p. 530 a 590  600
Krosenská  č. p. 531 až 534  621
  č. p. 539 až 543  620
Krynická  č. p. 488 a 491 až 505  635
  č. p. 489 a 490  633
Lešenská  č. p. 535, 536, 546 a 547  621
  č. p. 537, 538 a 548  620
Lublinská  všechna čísla popisná  622
Marchlewského  viz „Těšínská‟ 
Mazovská  všechna čísla popisná  633
Mazurská  č. p. 484 a 758  633
  č. p. 516 až 526 a 846 634
Na Dlážděnce  č. p.  9, 11, 13, 14, 16, 17, 42, 43, 45,  

50, 77, 97, 99, 105, 107 až 111,  
124, 139 až 141, 149, 151 až 153,  
155, 163, 170, 225, 229, 287, 300,  
317, 348 až 354, 379 a 847 598

  č. p.  624, 644, 647, 672, 701, 1310,  
719, 736, 373, 737, 739, 732,  
784, 808, 812, 820 a 838 598

Na Jabloňce  č. p.  90, 101, 104, 129, 130, 203, 665,  
666, 738, 740, 759, 793, 794,  
802 a 808 598

Na Přesypu  č. p.  227, 246, 292, 293, 297, 310,  
312, 320, 321, 418, 425, 428,  
436, 437, 441, 527, 603 a 623 599

Na Šutce  všechna čísla popisná  599
Nad Hercovkou  č. p. 108, 369, 419 až 422 a 430  599
  č. p. 332, 333, 354, 356 a 604  598
Nad Popelářkou  všechna čísla popisná  598
Nad Strání  všechna čísla popisná  598
Nad Trójou  všechna čísla popisná  598
Nad Vavrouškou  všechna čísla popisná 621
Notečská  č. p. 561 a 562  620
  č. p. 563 až 568  622
Olštýnská  č. p. 607 620
  č. p. 733 621
Písečná  č. p.  251, 305 až 307, 323, 324,  

328, 378, 393, 437, 459, 462,  
601, 605 a 611  599

  č. p. 444, 445, 447 až 456 a 610  600
Pod Lisem  všechna čísla popisná  598

Pod Písečnou  všechna čísla popisná  599
Pod Přesypem  všechna čísla popisná  599
Pomořanská  všechna čísla popisná  633
Povltavská  č. p. 89, 114, 150, 156, 158 a 304  598
Ratibořská  č. p. 598  634
Rokossovského  viz „Hnězdenská‟ 
Sosnovecká  všechna čísla popisná  621
Svídnická  č. p. 506 až 515 a 613  636
  č. p. 599  634
Tařicová  všechna čísla popisná 619
Těšínská  č. p. 600  621
Trojská  č. p. 41 a E8 597
  č. p.  8, 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87,  

91, 94, 98, 100, 102, 103, 115,  
117, 122, 123, 128, 132, 135, 138,  
159 až 161, 164 až 168, 201, 221,  
256, 294, 333 až 347, 606, 722,  
753, 772 , 780, 782, 809 a 813 598

U Pentlovky  všechna čísla popisná  634
U Polikliniky  č. p. 484  633
U Sloupu  č. p. 247  598
Vavrouška  č. p. 240  565
Velká skála  všechna čísla popisná 621
Vřesová  všechna čísla popisná 621
Vzestupná  č. p. 191, 292 a  441  599

BOHNICE 
Bohnická  všechna čísla popisná  623
Bukolská  všechna čísla popisná  607
Bydhošťská  všechna čísla popisná  613
Cafourkova  všechna čísla popisná  624
Čimická  č. p. 96   623
  č. p. 177, 244 a 254   608
  č. p.  200, 223, 268, 269,  

302 a 767 až 769  607
  č. p. 316, 317, 822 a 823   606
Dolákova  č. p. 527 až 532, 536 a 537   624
  č. p. 533, 551 až 555 a 598  625
  č. p. 719 až 724   626
  č. p. 794 až 803   637
Eledrova  všechna čísla popisná   626
Farky    č. evid. 562   627
Feřtekova  č. p. 538 až 548 a 560 až 562 627
  č. p. 555 a 556   625
  č. p. 557 a 739 až 746  626
Gdaňská  všechna čísla popisná   613
Hackerova  č. p. 571 až 576   625
  č. p. 791 až 793   637
Hanouškova  všechna čísla popisná   627
Hlivická  všechna čísla popisná   632
K Farkám  všechna čísla popisná   623
K Pískovně  všechna čísla popisná   623
Katovická  všechna čísla popisná   631
Kostřínská  všechna čísla popisná   623
Kusého  všechna čísla popisná   625
Lindavská  všechna čísla popisná   607
Lodžská  č. p. 399 a 401   612
  č. p. 427   632
  č. p. 463 až 467 a 568   619
Na Bendovce  všechna čísla popisná   623
Na Hranicích  všechna čísla popisná   608
Nad Pentlovkou  všechna čísla popisná   623
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Opolská  všechna čísla popisná   613
Pekařova  č. p. 250 a 838  610
Pod Čimickým hájem  č. p. 17, 200, 201, 221, 222 a 224  607
  č. p. 177 až 180 a 189 až 192  608
Podhajská pole  všechna čísla popisná   607
Poznaňská  č. p. 428 až 442   618
  č. p. 443 až 467 a 568   619
Před Ústavem  všechna čísla popisná   623
Radomská  všechna čísla popisná   628
Ratibořská  všechna čísla popisná,  kromě č. p. 598  629
Řepínská  všechna čísla popisná   608
Řešovská  č. p. 490 až 495 a 563 až 567  628
  č. p. 515 až 519   626
Sopotská  všechna čísla popisná   613
Štětínská  č. p. 338 až 349 a 372 až 381  613
  č. p. 350 až 371   611
Toruňská  všechna čísla popisná   611
U Drahaně  všechna čísla popisná   623
U Pazderek  všechna čísla popisná   623
U Skalky  všechna čísla popisná   623
U Velké skály  všechna čísla popisná   623
Ústavní  č. p.  24, 25, 77 až 84, 90 až 95,  

97 až 102, 115 až 136, 138, 140,  
141, 156, 166, 176, 181, 182, 184,  
185, 187, 188, 197, 198, 199,  
202 až 207, 249, 600, 824, 904  623

  č.p. 413 a 414   631
V Nových Bohnicích  všechna čísla popisná   623
V Zámcích  všechna čísla popisná   623
Ve Vrších  všechna čísla popisná   623
Vraňanská  všechna čísla popisná   608
Vratislavská  č. p. 382 až 384   613
  č. p. 385 až 398   612
Zelenohorská  č. p. 475 až 489   628
  č. p. 496 až 500   629
  č. p. 501 až 513   630
Zhořelecká  č. p. 514   630

STříŽKOV 
Bešťákova  č. p. 457 a 553   582
Bínova  všechna čísla popisná  582
Černého  č. p. 426 až 429  583
   č. p. 511 až 522  582
Červenkova  všechna čísla popisná       582
Česákova  všechna čísla popisná  583
Děčínská  č. p. 552  561
Drahorádova  č. p. 511 a 530  582
Ďáblická   č. p. 553 582
Habartická  č. p. 581 561
Jitravská  všechna čísla popisná 561
K Zahradnictví  č.p. 59 a č. evid. 13 584
Roudnická  všechna čísla popisná  583
Střížkovská  všechna čísla popisná  561
U Kapliček  všechna čísla popisná i evidenční  561

ČIMICE 
Beřkovická  všechna čísla popisná  617
Brandýská  všechna čísla popisná  614
Byšická  všechna čísla popisná  617
Čimická  č. p.  1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29,  

31, 82, 187, 218, 221, 252 až 254,  
883, 891 a 894 617

  č. p.  6, 7, 19, 26, 30, 32 až 38, 44,  
75, 93, 130 a 866 614

Do Údolí  všechna čísla popisná  614
Drahanská  všechna čísla popisná  617
Fořtova  všechna čísla popisná  614
Hanzlíkova  všechna čísla popisná  610
Chlumínská  všechna čísla popisná  617
Chorušická  všechna čísla popisná  617
Chvatěrubská  č. p. 342, 350 až 356, 367 a 392 609
  č. p. 361 až 366  610
Jestřebická  všechna čísla popisná  610
K Drahani  č. p. 815, 816 a 873 617
K Ládví  č. p.  6, 151, 155, 168,  

214 a 291 až 295, 303 až 306,  
817, 819, 854, 861 a 895 614

  č. p. 344, 369, 392 a 825 609
K Mlýnu  všechna čísla popisná  617
K Polím  všechna čísla popisná  617
K Rybníku  všechna čísla popisná  617
K Větrolamu  všechna čísla popisná  617
Ke Hřišti  všechna čísla popisná  614
Kočova  všechna čísla popisná  610
Korycanská  č. p. 367 až 372 a 860 609
  č. p. 394, 395, 671, 778 a 855 614
Křivenická  č. p. 406 až 420  615
  č. p. 421 až 435 a 443 až 453 616
Libčická  všechna čísla popisná  614
Libeňská  všechna čísla popisná  614
Lužecká  všechna čísla popisná  617
Mikovická  všechna čísla popisná  617
Minická  všechna čísla popisná  610
Na Hranicích  č. p. 357 až 360  609
  č. p. 616 a 630 až 636  610
Na Průhonu  všechna čísla popisná  614
Na Zámkách  všechna čísla popisná  617
Nedomická  č. p. 366  610
Okořská  č. p.  40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72,  

76 až 78, 101, 120, 140, 158,  
162, 163, 174, 175, 210, 258,  
300 až 303, 319, 782 , 787 a 887 614

  č. p. 338 až 344 a 346 až 349 609
Ouholická  všechna čísla popisná  616
Pekařova  č. p. 879, 880 a 881 610
Pešinova  všechna čísla popisná  610
Přívorská  všechna čísla popisná  610
Rousovická  všechna čísla popisná  610
Skálova  všechna čísla popisná  610
Strážnická  všechna čísla popisná  615
Tišická  všechna čísla popisná  614
Turská  všechna čísla popisná  617
Vánková  všechna čísla popisná  617
Vehlovická  všechna čísla popisná  617
Větrná  všechna čísla popisná  617
Vidimská  všechna čísla popisná  617
Vidovická  všechna čísla popisná  617
Zaječická   všechna čísla popisná 616
Zlončická  všechna čísla popisná  617
Žalovská  č. p.  88, 89, 107, 108, 110, 111, 117,  

122, 136, 144, 154, 156, 181,  
199, 209, 215, 224, 227, 250,  
253, 275, 282, 284, 311, 316, 318,  
336, 613, 663 až 665, 770 a 781  617

  č. p. 380  615
  č. p. 429 až 435  616
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V Mateřské škole Na Korábě připravují čtvr-

té nejlepší obědy v České republice. Tak zní 

výsledek čtvrtého ročníku soutěže O nejlepší 

školní oběd, kterou pořádá Všeobecná zdra-

votní pojišťovna. Vítězem se stalo Střední od-

borné učiliště U Krbu z Prahy 10.

Do letošního klání se přihlásilo 88 soutě-

žících z celé země. Nejlepších deset školních 

jídelen se utkalo ve finálovém kole, které se 

uskutečnilo 27. srpna 2013 v prostorách škol-

ní jídelny Základní školy Chelčického v Praze. 

„Úkolem soutěžících byla příprava kompletního 

poledního menu o třech chodech s důrazem 

na zdravé stravování, kvalitu a energetickou 

vyváženost. Nezbytnou surovinou hlavního 

chodu byla drůbež,‟ informovala odbornice na 

školní stravování Alena Strosserová. Důležitou 

roli hrála také limitní cena jedné porce ve výši 

34 korun. Zvolené menu muselo odpovídat 

skutečné nabídce školní jídelny a patřit mezi 

oblíbené pokrmy studentů.

MŠ Na Korábě patří dlouhodobě k tuzemské 

špičce i loni se dostala mezi finalisty soutěže. 

„Jsem ráda, že mám v naší školce mladé, ak-

tivní a pracovité lidi, kteří se nebojí prezento-

vat svou práci na veřejnosti a změřit své síly 

s ostatními v oboru,‟ řekla ředitelka libeňské 

mateřinky Hana Francová. 

V letošním ročníku  
kuchařky z MŠ  
Na Korábě uspěly  
s následujícím menu: 
n Polévka: Minestrone

n Hlavní chod: Kuřecí paličky na medu,  

bramborovo-pohanková kaše

n Dezert: Panna cotta

„Úspěšné menu jsem ochutnal a byl to na-

prostý opak mých hrůzných gastronomických 

zážitků z mládí. Ukazuje se, že se ve školních 

kuchyních dá vařit zdravě, chutně a pestře za 

rozumnou cenu. Tento úspěch by měl být pří-

kladem pro ostatní školní jídelny nejen v os-

mém obvodu,‟ prohlásil radní pro školství 

Prahy 8 Martin Roubíček.  -jf-

Pohádková fyzika, tak se jmenu-

je program MŠ Štěpničná, který 

seznamuje děti a žáky zábavnou 

interaktivní formou s vybraný-

mi jevy z oblasti neživé přírody, 

zvláště fyziky. Cílem je povzbu-

dit a rozvinout v dětech jejich 

přirozený zájem o přírodní vědy. 

Všechny děti se aktivně zapojují 

a mají šanci si některé pokusy 

vyzkoušet. 

Pro upevnění nově získaných 

poznatků kreslí děti po kaž-

dém setkání obrázky pokusů, 

které se jim nejvíce líbily. Děti 

jsou také vybízeny k tomu, aby 

o všem, s čím se seznámily, po-

věděly rodičům, sourozencům 

a kamarádům. V MŠ Štěpničná 

se s Pohádkovou fyzikou setká-

vají od roku 2008. V uplynulém 

školním roce se zkoumala ná-

sledující témata: „Co umí voda‟, 

„Teplo‟, „Magnety‟ (dvakrát), 

„Lupy a zrcátka‟ a „Co umí svět-

lo a jak je to se stínem a se sklá-

dáním barev‟.

Autorkou programu Pohádková 

fyzika je Jitka Houfková z Kated-

ry didaktiky fyziky Matematicko- 

-fyzikální fakulty Univerzity Kar-

lovy. Program je určen pro děti 

od tří let a je zaměřen především 

na mateřské školy a první stupeň 

základních škol. Anna Kolesárová,  

 učitelka MŠ Štěpničná

Věda v mateřské škole MŠ Štěpničná 

Zaměstnankyně školní jídelny MŠ Na Korábě 
- kuchařky Kristina Horňáková, Ludmila 
Vostárková a vedoucí Lucie Francová (zleva) 
představují své úspěšné menu

Kuchařkám gratuloval i radní Prahy 8 Martin Roubíček Zodpovědná příprava minestrone

Na Korábě se špičkově vaří

Fo
ta

: 
ve

rp
a
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Deváťáci opět navštíví Mauthausen
Osmá městská část u příležitosti 

výročí heydrichiády hodlá stejně 

jako vloni vypravit autobusový 

zájezd pro žáky devátých tříd spo-

jený s návštěvou koncentračního 

tábora Mauthausen.

Na místě nejprve proběhne pi-

etní vzpomínka spojená s boho-

službou k uctění památky obětí 

československých vlastenců, 

podporovatelů a příbuzných pa-

rašutistů operačních skupin An-

thropoid, Silver A, Out Distance 

a Intransitive zavražděných ve 

dnech 24. října. 1942, 26. led-

na 1943 a 3. února 1944 právě 

v Mauthausenu. Následovat bude 

prohlídka takzvaného Bunkru 

a táborového areálu. Odpoledne 

účastníci navštíví město Linz. 

 „Termín zájezdu je stanoven 

na čtvrtek 24. října 2013, tedy 

v den výročí nejmasovější po-

pravy českých vlastenců. Mnozí 

z nich byli obyvatelé Prahy 8,‟ 

uvedl místostarosta Prahy 8 Mi-

chal Švarc, iniciátor akce. „Loň-

ská návštěva spojená s polože-

ním věnce a květin k památníku 

českým obětem v koncentračním 

táboře byla pro všechny účastní-

ky hlubokým prožitkem. S potě-

šením jsem zaznamenal, že naše 

žáky výklad a prohlídka areálu 

nenechaly lhostejnými a živě se 

o tyto tragické události zajímali,‟ 

doplnil Švarc.   

Zájezd i vstup do areálu kon-

centračního tábora pro žáky i pe-

dagogy hradí MČ Praha 8. -jf- 

Šest základních škol zřízených Městskou 

částí Praha 8 se aktivně zapojilo do projektu 

„Centrum péče pro žáky se speciálními vzdě-

lávacími potřebami (SVP) škol zřízených MČ 

Praha 8‟.  Na tento projekt  byla získána do-

tace z Evropské unie, a to z Operačního pro-

gramu Praha Adaptabilita, prioritní osy Mo-

dernizace počátečního vzdělávání. Maximální 

výše schválené dotace je stanovena ve výši 

3,72 milionu korun.

Centrum poskytuje  školám služby psycho-

loga, logopeda, speciálního pedagoga a odbor-

níka na integraci dětí cizinců. Služeb těchto od-

borníků již od začátku školního roku využívají 

žáci, pedagogové i rodiče dětí. Primární cílovou 

skupinou jsou žáci. Projekt by jim měl napomo-

ci k začleňování se do vzdělávacích programů 

a zároveň působit jako prevence předčasného 

opouštění vzdělávacího systému. 

Dalším cílem je získávání nových praktic-

kých znalostí pedagogů v oboru psychologie, 

speciální pedagogiky, logopedie a v proble-

matice integrace dětí cizinců. Vybranými 

formami (mentoring, individuální konzulta-

ce, workshopy atd.) budou zvyšovány jejich 

praktické znalosti. 

V rámci řešení projektu bude vytvořena 

metodika pro práci se žáky se SVP. Metodi-

ka bude reflektovat specifika škol v Městské 

části Praha 8, jejich přizpůsobení se práci 

se žáky se SVP, zkušenosti pedagogů a tak 

dále. 

Na projektu s Městskou částí Praha 8 spo-

lupracují ZŠ Na Slovance, ZŠ Hovorčovická, 

ZŠ Mazurská, ZŠ U Školské Zahrady, ZŠ Pal-

movka a ZŠ Dolákova. Podpořeno bude rám-

cově 300 žáků.

„Pedagogové jsou velmi vstřícní a otevření 

této formě pomoci. Zatím jsme se nesetkali 

s negativními reakcemi,‟ uvedla manažerka 

projektu Lenka Pokorná. A jaké konkrétní 

aktivity již probíhají? Odbornice na integra-

ci začala v některých školách tvořit výukové 

skupiny. Detailně se mapují žáci s potřebou 

logopedické péče. Speciální pedagožka rov-

něž provádí monitoring ve třídách. Psycho-

logická podpora je prozatím zaměřena na 

oblast výchovných a výukových problémů ve 

třídách.

Ačkoli všechny školy zapojené do projektu 

by o něm měly mít základní informace zve-

řejněné na svých webových stránkách, pro 

jistotu ještě uvádíme kontakt na jeho ma-

nažerku: Lenka Pokorná, tel: 607 033 168, 

e-mail: lenka.pokorna@praha8.cz. -red-

Projekt pro žáky se speciálními  
vzdělávacími potřebami se rozbíhá

Místostarosta 
Michal Švarc 
si se žáky 
9. ročníků 
připomněl 
oběti 
heydrichiády 
již vloni 

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Jsou děti, které nikdy nepůjdou 

spokojeně ve dvojicích při pro-

cházce a jsou děti, kterým je 

i oplocená zahrada malá. Mnoho 

rodičů ví, jak jejich děti protestu-

jí, když mají jít domů bez ohledu 

na nepřízeň počasí. I toto jsou dů-

vody, proč vznikají takzvané lesní 

školky, které dětem nabízejí vzdě-

lávání mimo zdi budovy a učebnou 

se stává dostupná a celoročně 

proměnlivá příroda. 

Takovou přírodu lze nalézt i ve 

městě. Severní část Prahy 8 na-

bízí v tomto ohledu krásnou pří-

ležitost díky Drahaňskému údolí. 

„Drahaň mám prochozenou s dí-

tětem křížem krážem, je to klid-

ný a krásný kus přírody, který 

je ideální pro bezpečné putování 

dětí a jejich pedagogů. I proto 

se dlouhou dobu zabývám myš-

lenkou zbudovat v jejím dosahu 

zázemí pro vznik lesní školky,‟ 

řekla zástupkyně starosty Prahy 8 

Vladimíra Ludková. Příležitost se 

naskytla díky nevyužitému objek-

tu v Libčické ulici v Čimicích ved-

le stávající mateřské školy. Dnes 

nevzhledná budova by mohla brzy 

dostat po zamýšlené rekonstrukci 

nový kabát s cílem zbudovat tam 

zázemí pro lesní školku.

Současná legislativa však lesní 

školky nezná a i přes odbornou 

diskuzi a velmi úspěšný pilotní 

projekt ze strany ministerstva, 

které uznalo jejich přínos ve 

vzdělávání dětí, není jejich exis-

tence snadná. Odmítavý přístup 

je zejména v postoji Ministerstva 

zdravotnictví ČR. V tuto chvíli 

musí lesní školka splňovat všech-

ny podmínky jako běžná mateřská 

škola, pokud chce získat dotace 

ze strany státu. Filozofie lesních 

školek, a samozřejmě také vyso-

ké náklady, nutí lesní školky, aby 

zůstaly součástí neziskového sek-

toru a jsou to tedy rodiče, kteří ve 

výsledku nesou veškeré náklady. 

„Je velká škoda, že ministerstvo 

zatím odložilo šanci podchytit 

lesní školky jako regulérní zdroj 

předškolního vzdělávání, protože 

tak u mnoha existujících lesních 

školek nelze hovořit o naplňování 

filozofie lesní pedagogiky a jsou 

jen lákadlem pro rodiče. Osobně 

nevnímám lesní školky jako řešení 

nedostatku počtu míst v mateř-

ských školách, ale jako alternativu 

pro mnohé děti a rodiče,‟ uvedla 

Ludková. 

Pobyt dětí venku je pro mno-

hé z nich přínosný i podle léka-

řů. Dobře vedenou lesní školku 

tolik netrápí rýma a kašel. A co 

je tedy nutné pro zdárný chod 

takového zařízení? Zázemí pro 

chvíle odpočinku a stravování za 

nepříznivého počasí. To vše umí 

zajistit nově připravovaný prostor 

v Lib čické ulici s tím, že stravová-

ní bude zajištěno v sousední ma-

teřské škole. 

Do konce letošního roku bude 

hotový projekt rekonstrukce 

a během příštího roku by mohl 

nový prostor přivítat první děti. 

„Vzhledem ke zmíněné legislativě 

nebude možno školku zařadit do 

sítě vzdělávacích zařízení, i pro-

to bude hledán zkušený zájemce 

o její provozování. Nicméně jsem 

ráda, že jsem mohla iniciovat 

vznik tohoto prostoru,‟ informo-

vala místostarostka. 

Lesní školka v Čimicích nabídne 

dvě samostatné třídy, společnou 

hernu a místnost pro pedago-

gy. „Samozřejmě chápu, že lesní 

školky mají mnoho odpůrců, a to 

i mezi rodiči. Nicméně sama jsem 

se přesvědčila, jak může lesní 

školka fungovat a rozhodla jsem 

se udělat maximum pro to, aby 

v osmém obvodu byla podobná 

možnost více dostupná. Sami ro-

diče ať se rozhodnou, kam chtě-

jí své děti posílat. Umím si velmi 

dobře představit třeba první lesní 

školku obohacenou o výuku jazy-

ků,‟ dodala Ludková. -red- 

Zhruba takto by mohla nová lesní školka vypadat

V Čimicích má vzniknout lesní školka



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

49říjen 2013

Školství, pozvánka

Veni,  
vidi, vici...
Ne, tak snadné to opravdu nebylo. Ale od 

začátku. V úterý 24. září byl úplně obyčejný 

školní den. Ne však pro nás. Deset statečných 

odvážlivců a dvě ještě statečnější paní učitelky 

vyrazili dobývat zahradu Grabovy vily. Tam se 

totiž konala soutěž v první pomoci pro základní 

školy Prahy 8. 

Díky skvělé práci organizátorů a maskérky 

Kláry všechna zranění vypadala velmi realis-

ticky a ošetřovat je bylo těžké. Co byste děla-

li, kdybyste viděli člověka s vnitřním krváce-

ním? Jak byste ošetřili otevřenou zlomeninu, 

poranění hlavy nebo ucha? Zavolali byste zá-

chranku?

To ale nestačí. O tom jsme se přesvědčili na 

vlastní kůži právě tam. Hlavním cílem soutěže 

bylo ukázat své dovednosti, případně se poučit 

z chyb. Nám se to všechno povedlo na výbor-

nou, hodiny pilné přípravy se nám vyplatily. 

Vybojovali jsme 1. místo.

A já doufám, že kdybychom se někdy ocit-

li u nějaké nehody, budeme si vědět rady. 

A možná se nám povede dokonce zachránit 

i lidský život.

Edita Korshynska, ZŠ Palmovka, 9. ročník

U Ládví  
vznikla nová škola
V září se slavnostně otevřela nová škola a 

školka Heřmánek s křesťanským programem 

na Ládví, a to v Rajmonově ulici poblíž sta-

nice metra Ládví. Učitelé přivítali 45 dětí do 

čtyř nových tříd mateřské školy a 12 prvňáč-

ků. Pro děti je připraveno mnoho zajímavých 

školních aktivit v příjemné, rodinné atmosfé-

ře, kterou škola nabízí. V předmětech jako 

tvořivá matematika, vědy nebo dramatická 

výchova se děti učí aktivní komunikaci, tý-

mové spolupráci, vzájemné úctě a respektu. 

Předškolní klub  
se opět rozjel
Rodičům i dětem je od začátku září opět 

k dispozici předškolka Člověka v tísni 

v Karlíně. Ta funguje za přispění MČ Pra-

ha 8, a také díky nedávnému materiálnímu 

daru firmy Roche, která poskytla vybavení, 

především dětský nábytek. V předškolce 

se s dětmi pracuje na získávání základních 

znalostí a dovedností, které se jim budou 

hodit při nástupu do prvních tříd základních 

škol. Školka se nachází v prostorách Člově-

ka v tísni v Březinově ulici 29 a je otevřená 

každý všední den od půl osmé do půl jedné. 

Rodičům je služba poskytována zdarma. 

Dosud jsou v předškolce volná místa. -red-

Krátce

Organizátorka soutěže Libuše Terezie Vojtová za asistence radního pro školství Martina Roubíčka  
vysvětluje zásady první pomoci

Žáci si vyzkoušeli ošetření nejrůznějších zranění

VýSLEDKY SOUTěŽE  
(prvních pět míst):
Pořadí 1. stupeň Pořadí 2. stupeň

1. ZŠ Mazurská 1. ZŠ Palmovka

2. ZŠ Hovorčovická 2. ZŠ Dolákova

3. ZŠ Palmovka 3. ZŠ Hovorčovická

4. ZŠ Šutka 4. ZŠ Libčická

5. ZŠ Žernosecká 5. ZŠ Žernosecká
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Místo herny školka

Na místě bývalé herny na Podhajských polích byla na začátku 

školního roku otevřena nově zrekonstruovaná moderně vybavená 

mateřská škola Sofia School. Kvalifikovaní učitelé a každoden-

ně přítomní rodilí mluvčí využívají nemodernější didaktickou 

techniku, jako například interaktivní tabuli a mnoho anglických 

i českých interaktivních programů. Odpolední kroužky jsou v ceně 

školného a navíc ještě děti chodí každý týden plavat. Vzdělávací 

program je pevně nastaven tak, aby žáčci byli dokonale připrave-

ni do prvních tříd ZŠ i na cizojazyčných školách.  

Více na www.sofiaschool.net. -sos-

O výměnnou knihovnu byl velký zájem

Smysluplná škola založila 
výměnnou knihovnu

Rodiče Smysluplné školy, o. s., se 

spolu s dětmi a učiteli ze ZŠ na 

Lyčkově náměstí v rámci akce 

„Zažít Karlín jinak‟ rozhodli při-

spět svojí troškou do mlýna a za-

ložili výměnnou knihovnu. 

Princip je jednoduchý. Přinesete 

knihu, kterou už máte přečtenou, 

aby si ji mohl užít i někdo další. 

Pokud chcete, můžete napsat i vě-

nování. Za knihu, kterou předáte 

do knihovny, si můžete vybrat 

jinou. Brát si žádnou samozřej-

mě nemusíte. O knihovnu byl při 

akci veliký zájem a police se velmi 

rychle zaplnily krásnými publika-

cemi. Nejhezčí je však pokračová-

ní knihovní služby. Knihovna byla 

přestěhována do vestibulu ško-

ly, kde bude pro výměnu knížek 

k dispozici dál a dál. Kdykoli, kdy 

je škola otevřená, je možné přijít 

a přinést i odnést si další kus. 

Navíc v průběhu „Zažít Karlín 

jinak‟ proběhla výstava originá-

lů ilustrací dětí ke knize „První 

věta‟, která je společným dílem 

dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí. Kdo 

měl zájem, mohl si originál obráz-

ku koupit. Obrázky ke koupi jsou 

dále k dispozici ve škole. Stejně 

jako kniha „První věta‟, jejíž křest 

proběhl na Zahradní slavnosti 

v červnu letošního roku.

Tak neváhejte a přijďte se po-

dívat na poklady ukryté ve vý-

měnné knihovně, přineste svoji 

trošku do mlýna a zažívejte Karlín 

jinak i nadále.

Rodiče Smysluplné školy, o. s.
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ZŠ Palmovka fandí hokeji
Tak nám začal školní rok. Pro ně-

které je to už obehraná rutina 

a pro některé je to nově otevře-

ná kapitola života, která je bude 

provázet v podstatě až do doby 

dospělosti. Ovšem každý nový 

školní rok na ZŠ Palmovka  při-

náší i ryčné: „Hurá, začíná nám 

extraliga ledního hokeje!‟ Co má  

společného nový školní rok na ZŠ 

Palmovka s naší nejvyšší hokejo-

vou soutěží? Můžete klidně hádat.  

Je to velmi jednoduché.

ZŠ Palmovka má již dlouhodobé 

přátelství s legendární HC Spar-

tou Praha. Tomuto týmu celá ško-

la fandí, drží mu palečky prvňáci 

a palce už skoro dospělí deváťáci. 

Na oplátku přicházejí hráči mezi 

žáky, aby se jim ukázali jako vzory, 

jako hvězdy, které pro úspěch mu-

sely obětovat spoustu času, úsilí 

a odříkání. Není divu, že žáci k nim 

vzhlížejí s obdivem a úctou, která 

v současné době není moc obvyklá. 

Děti si mohou na své sportovní hr-

diny sáhnout, a to doslova. Mohou 

se dozvědět, co všechno se skrývá 

za  leskem hokejové hvězdy. Hoke-

jisté  přicházejí v době významných 

událostí ZŠ Palmovka a tím posilují 

přátelství mezi legendárním hoke-

jovým klubem a naší školou. Velmi 

příjemný je fakt, že naši žáci mají 

na každý domácí zápas Sparty za-

jištěné volné vstupenky.

I hokejisté, když sundají brusle 

a sportovní brnění, rádi nostal-

gicky zavzpomínají na školní léta 

a usednou alespoň na chvíli místo 

na střídačku do školní lavice vedle 

svých malých obdivovatelů.

A my přejeme HC Sparta Pra-

ha do nového extraligového roku 

hodně úspěchů a na konci hoke-

jové sezony titul mistra republiky. 

Hodně úspěchů v novém školním 

roce budou mít určitě i žáci ZŠ 

Palmovka.        

Marcela Kyselá, ZŠ Palmovka

Náklady spojené s odstraňováním škod způ-

sobených neodborným zacházením s boletic-

kými panely obsahujícími nebezpečný azbest 

během rekonstrukce ZŠ Hovorčovická nako-

nec Městská část Praha 8 bude po společnos-

ti CGM Czech vymáhat soudní cestou. Spor 

mezi firmou CGM Czech a Prahou 8 trvá od 

srpna 2011, kdy zástupci městské části firmu 

poprvé upozornili na neodborné zacházení 

s azbestem.

Městské části, která tehdy musela oka-

mžitě zareagovat a na vlastní náklady za-

jistit odstranění výrobků z azbestu i provést 

všechna následující opatření, přišla neod-

bornost a přístup stavební firmy na více než  

14 milionů korun.

Na problémy s používáním azbestu při 

stavbě ZŠ Hovorčovická upozornili firmu 

CGM Czech zástupci MČ Praha a technický 

dozor investora a koordinátor BOZP v srpnu 

2011. „Již první kontrolní měření koncentra-

ce azbestových a minerálních vláken ze dne 

18. srpna 2011 prokázalo přítomnost nadli-

mitního množství azbestových a minerálních 

vláken na m3,‟ řekla radní Prahy 8 Markéta 

Adamová. Firma proto byla důrazně vyzvá-

na k okamžitému odbornému odstranění de-

sek obsahujících azbest ze školy a nakládání 

s nebezpečným odpadem dle technologické-

ho postupu schváleného Hygienickou stanicí 

hlavního města Prahy před začátkem prací 

s azbestem.

„MČ Praha 8 si také nechala vypracovat 

znalecký posudek od firmy Equita Consulting. 

Z posudku je zřejmé, že CGM Czech zásadně 

podcenila nasazení stavebních kapacit v are-

álu ZŠ Hovorčovická. Je také zcela jasné, že 

zhotovitel pochybil v opakovaném nedodržo-

vání bezpečnosti práce na stavbě, nedosta-

tečném úklidu staveniště a hlavně chybném 

a nebezpečném nakládání s nebezpečnými 

odpady – azbestem, což mělo negativní do-

pad na provoz všech škol v areálu,‟ doplni-

la radní. Neodborné zacházení s azbestem 

ze strany CGM Czech potvrdil také odborný 

posudek soudního znalce Jaroslava Kutzen-

dörfera, specialisty na veškerá vlákna včetně 

azbestových a minerálních.  

„Od první chvíle jsme se snažili s firmou CGM 

Czech dohodnout, bohužel marně. Proto jsme 

nuceni domáhat se zájmů daňových poplatníků 

soudní cestou,‟ dodala Adamová. -vk-

Radnice se bude soudit kvůli opravě školy 

Podle posudků firma CGM Czech  
při opravě školy pochybila

Hráči hokejové Sparty 
žáky ZŠ Palmovka 
často navštěvují



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

52 říjen 2013

Sport, inzerce

Vyhecované  
fotbalové derby  
vyhrál Meteor
Fotbalové třetiligové derby Meteo-

ru s Admirou mělo vše, co k tako-

vému utkání patří. Velké nasazení, 

bojovnost, emoce i slušnou divác-

kou kulisu. Skoro pět stovek divá-

ků nakonec vidělo výhru domácích 

1:0, když v polovině první půle roz-

hodl pěknou střelou Boruta.

„Tahle porážka nás hodně bolí. 

Nezačali jsme dobře a nechali 

si dát hloupý gól. Pak jsme sice 

začali hrát, ale už jsme neměli 

šanci,‟ přiznal po zápase Ondřej 

Vosický, záložník, který si během 

kariéry zahrál za oba týmy. Teď 

v derby bojoval na straně poraže-

né Admiry. Hosté z Kobylis se zlo-

bili na sudího Slavíčka, jenž podle 

nich zápas nezvládl. „Jednoznač-

ně musím říct, že jsme nebyli hor-

ší. Nepodali jsme optimální výkon, 

umíme odehrát lepší zápas,‟ ulevil 

si kouč poražených Jiří Tesař. Hos-

té se ale často nechávali verdikty 

rozhodčího vytočit, slovně je ko-

mentovali a vztekali se místo sou-

středění na hru.

Na straně hostů vládly emoce, 

u domácích šlo spíš o úlevu. „Pro 

nás je to strašně důležité vítěz-

ství, nutně jsme ho potřebovali, 

protože venku neumíme. Herně 

to není špatné, ale o ten gól pro-

stě prohrajeme. Už jsem si zvykl, 

že zvenku toho asi moc nepřive-

zeme,‟ hodnotil duel Josef Ple-

ticha, kouč vítězů. Nedivil se, že 

vzhledem k sousedství obou celků 

v Praze 8, bude mít derby o náboj 

postaráno. „Dobře jsme věděli, 

že to bude heclé. Týden jsme se 

připravovali na to, že se nesmíme 

nechat vyprovokovat. Za žádnou 

cenu. Tušili jsme, že to bude tvrdé 

a důrazné. Museli jsme přitvrdit 

i my. Proti soupeři, který hraje 

tvrdě, se nedá hrát nic jiného,‟ 

řekl.

Meteor podržel gólman Gabriš, 

posila z Bohemians 1905, jenž 

chytal za Meteor poprvé. „Ukázal, 

že je šikovný. Působil jistě a kluci 

to vnímali,‟ řekl kouč. Gabriš se 

blýskl třeba parádním zákrokem 

proti hlavičce Vosického zblízka. 

Admira mohla v tento okamžik vy-

rovnat. Naopak v závěru Meteor 

neproměnil několik šancí. I tak ale 

bral všechny body. -jf-

Tento útok 
Meteoru 
brankou 

neskončil

Po utkání hráči libeňského klubu  
na kolenou neskončili 

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Slavnostní 
výkop derby  
provedl 
dlouholetý 
hráč Meteoru 
a nynější 
místostarosta 
Prahy 8  
Ondřej Gros, 
na snímku  
s kapitánem 
Janem Fíčkem
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Žákyně Joudrs jsou české mistryně

SK Meteor Praha zve na kuželky

Do bohaté sbírky trofejí softba-

lového klubu Joudrs Praha přibyl 

další cenný kousek. Tým žákyní 

totiž ve velmi silné konkurenci po 

infarktových zápasech vybojo-

val pro bohnický klub titul Mistra 

České republiky a završil tak svou 

úspěšnou letošní sezonu tím nej-

lepším způsobem.

V semifinále hraném na dvě ví-

tězná utkání se bohnická děvčata 

utkala se soupeřkami z Eagles Pra-

ha, v jejichž areálu v Praze – Krči 

turnaj probíhal. Role favorita však 

Joudrsačkám svázala ruce a svůj 

úvodní duel prohrály. V neděli 

tak již musely vyhrát, aby naplni-

ly svůj cíl probojovat se do finá-

le. Do druhého utkání tedy vlétly 

jako uragán a domácí Orlice jed-

noznačně smetly. Do rozhodující-

ho zápasu tak Joudrs nastupovaly 

s menší psychickou převahou, ale 

tentokrát bylo utkání velmi vyrov-

nané a Joudrsačky jej zvrátily na 

svou stranu až v poslední směně 

a mohly se radovat z postupu do 

boje o zlato. V něm se utkaly s tý-

mem Trutnova.

Finále pak bylo opravdovým 

vyvrcholením celého víkendu. 

Utkání bylo velmi dramatické 

a napínavé až do konce. Trut-

nov se ujímal vedení, Joudrs jej 

však dokázaly vždy eliminovat 

a srovnat skóre. Zápas se tak za 

mohutného fandění nevídaného 

počtu fanoušků, rodičů a spolu-

hráčů děvčat v oranžovém dostal 

za nerozhodného stavu do pro-

dloužení. V něm Trutnov dvakrát 

skóroval a s bohnickými hráčkami 

to vypadalo zle. Naštěstí se ne-

nechaly zaskočit a ukázaly svou 

obrovskou touhu po vítězství. 

Nejprve se jim opět podařilo vy-

rovnat a pak uštědřily soupeřkám 

závěrečný direkt. Obrovská ra-

dost vzplála v táboře Joudrs, na 

hřišti i na tribuně zavládlo bouř-

livé nadšení. „Titul Mistra ČR vy-

bojoval spravedlivě nejlepší tým 

letošní žákyňské extraligy, navíc 

naše hráčka Eliška Jašková byla 

po právu vyhlášena nejlepší nad-

hazovačkou finálového turnaje,‟ 

hodnotil úspěch týmu trenér Petr 

Pospěch. 

Právě teď probíhají v Joudrs ná-

bory, takže máte-li chuť si softball 

vyzkoušet, stačí přijít na trénink 

týmu příslušné věkové katego-

rie. Bližší informace naleznete na 

www.joudrs.cz. -red-

Zřejmě ani vy jste do této chvíle nevěděli, že 

se v areálu fotbalového Meteoru v Libni nachá-

zí kuželna se dvěma dráhami. Původní kuželnu 

postavil SK Meteor po druhé světové válce. 

Oddíl vznikl sloučením dvou kuželkářských 

klubů KK Blaník a Gama Libeň. Na těchto dra-

hách se stavěly kuželky ručně a povrch drah 

tvořil asfalt. 

Pracovním úsilím členů kuželkářského klubu 

se dráhy stále vylepšovaly. V roce 1983 byly 

předělány na saduritové a byly instalovány au-

tomatické stavěče. Poslední větší rekonstrukce 

kuželny proběhla v roce 2011, kdy se provedly 

rozsáhlé stavební úpravy a proběhla moder-

nizace centrálního ovládacího pultu a stavěčů 

kuželek. Kuželna je nyní vybavena modernizo-

vanými stavěči kuželek od výrobce BESKO, no-

vými počítadly, tiskárnami detailních výsledků, 

novými náhozovými deskami včetně rozběžiště 

a novými podlahovými povrchy. Velký podíl na 

zajištění všech úprav mají sami hráči a spon-

zoři z jejich řad.  

Klub prošel i několika změnami názvů. K dneš-

nímu SK Meteor Praha přes SK Meteor Praha 

VIII a TJ Meteor Praha. Mezi Klubové barvy patří 

zelená a bílá. Klub reprezentuje téměř čtyřicet 

aktivních hráčů rozdělených do pěti družstev. 

Družstva „A‟ a „B‟ hrají Mistrovství Prahy I (MP1). 

Družstvo „C‟ bojuje o body v MP2, družstvo „D‟ 

hraje MP3 a družstvo „E‟ MP4.

Klub ve spolupráci s Pražským kuželkář-

ským svazem loni uspořádal na počest Petra 

Firka (dlouholetý hráč kuželek SK Meteoru 

a v letech 1999–2012 předseda PKS) 1. ročník 

Memoriálu Petra Firka – Turnaj dvojic v kužel-

kách. Zúčastnilo se ho celkem 78 dvojic. Zá-

stupci klubu i nadále chtějí v pořádání tohoto 

turnaje pokračovat.

Kuželkářský sport neoplývá velkou rekla-

mou, takže získat nové hráče není jednoduché. 

Možná i také z toho důvodu, že „kuželky‟ vy-

žadují trpělivost a čas. Libeňský klub rád uvítá 

nové tváře, a to nezávisle na pohlaví a věku. 

Takže, jsou-li mezi čtenáři zájemci, přijďte se 

na Meteor podívat a zkusit tento klasický sport. 

Kontakt: Ivana Vlková, tel. 605 225 136. -red- 

Krav Maga  
to je účinná  
sebeobrana
Na ZŠ Chabařovická se začala vyučovat 

nová volnočasová aktivita – nejúčinnější 

sebeobranný systém na světě zvaný Krav 

Maga,a to každé úterý a čtvrtek od 19 do 

20.30 hodin. Náborová hodina se uskuteč-

ní v úterý 15. října.

Krav Maga znamená v překladu boj zblíz-

ka nebo kontaktní boj a původcem tohoto 

systému je Imi Lichtenfeld, původem z Bu-

dapešti. Dnes Krav Maga používají všechny 

složky izraelských ozbrojených sil, americ-

ké CIA, FBI, DEA, francouzská elitní jed-

notka GIGN nebo belgická armáda.

Krav Maga je moderní, praktickou, pro-

věřenou soustavou sebeobranných technik, 

pečlivě koncipovaných tak, aby odpovídaly 

podmínkám současného, rychle se mění-

cího světa. Vyznačuje se natolik logickým 

přístupem ke konfliktním situacím a sebe-

obranným technikám, že potenciálnímu 

praktikantovi umožňuje dosáhnout relativ-

ně vysokého stupně dovedností v poměr-

ně krátkém čase. Krav Maga se díky svým 

vynikajícím charakteristikám prezentuje 

jako ideální souhrn sebeobranných metod 

pro muže i ženy, osoby mladé i staré, pro 

lidi více či méně fyzicky vybavené. Podrob-

nosti najdete na www.kravmaga.cz. -jh-

Přede dvěma lety  
klub prošel rozsáhlou modernizací



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

54 říjen 2013

Sport, pozvánky

První ročník seniorského sportovního dne
Léto se přehouplo do podzimu 

a nás čeká ta chladnější část roku. 

Ani v tuto dobu však nekončí kalen-

dář atletických a sportovních akcí 

letošního roku. Nepřející počasí 

ale nezaskočilo pořadatele první-

ho ročníku Libeňského sportov-

ního dne pro seniory, který se za 

přispění MČ Praha 8 konal 21. zá- 

ří v areálu TJ AC Praha 1890.

Organizátoři připravili celkem 

12 tradičních i netradičních spor-

tovních disciplín. A jelikož je tato 

akce spíše ojedinělého charakte-

ru, nevěděl organizační tým, ja-

kou reakci očekávat. Podobně na 

tom byli i případní závodníci. Co 

nás vlastně čeká? Jak vše pro-

běhne? Jak špičkoví atleti přijdou? 

Neztratím se mezi nimi? A řada 

podobných otázek se jistě honila 

hlavou těm, kteří zvažovali svou 

účast. Kdo se rozhodl přijít a pře-

konat ostych, ale nelitoval.

Počty startujících nebyly nej-

vyšší, o to více musíme smeknout 

před řadou výkonů. Například nej-

starší účastník Josef Smola (ročník 

1931) zvládl tisíc metrů nordic-

walkingu v čase 9:44 minuty, ve 

stejné disciplíně stojí za zmínku 

i výkony Marie Průchové a Anny 

Klausové, obě ročník 1942. Klauso-

vá nastoupila ještě v dalších šesti 

disciplínách a rozhodně se neztra-

tila. Můžeme ještě vyzdvihnout vý-

kony Zdeňka Svobody  (ročník 47, 

starty na 60 m, vrh koulí, 1000 m, 

hod kriketovým míčkem a skok do 

dálky), Františka Dolečka (ročník 

43 a jeho starty: 60 m, vrh koulí, 

1000 m, 500 m a hod kriketovým 

míčkem), Miloslava Fiedlera (roč-

ník 43 a jeho starty: 60 m, vrh 

koulí, 1000 m a 500 m) a v nepo-

slední řadě Josefa Vonáška (ročník 

37 a jeho starty na 1000 m, v hodu 

raketkou, hodu kriketovým míč-

kem a kuželkách).

Všichni závodníci si z tohoto dne 

odnesli pamětní list se svými vý-

kony, pěkné vzpomínky a odhod-

lání přijít příští rok znova. Dou-

fejme, že příští rok se jejich řady 

rozrostou o další sportující senio-

ry a den se opět vydaří. -zou-

Senioři ukázali svou lásku ke královně sportu 
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Inzerce, pozvánka
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Poradna

V této Osmičce se budeme vě-

novat problematice předvádě-

cích akci, na které často lákají 

občany nejrůznější společnosti 

prostřednictvím letáků. V nich 

jim nabízejí kulturní akci či výlet 

spojený s obědem, v jehož rám-

ci je prezentováno nejrůznější 

zboží a jeho „výhodná koupě‟. 

Následně se často stává, že 

si občané po příchodu domů 

uvědomí, že nabídka nebyla tak 

výhodná, jak byla prodávajícími 

prezentována a chtějí od smlou-

vy odstoupit. 

Pokud byla smlouva o koupi 

zboží uzavřena mimo prostory 

obvyklé k podnikání prodávající-

ho, je možné od smlouvy písem-

ně odstoupit do 14 dnů od jejího 

uzavření. Pokud zatím nedošlo 

k dodání zboží, je možné odstou-

pit bez uvedení důvodů a bez ja-

kékoli sankce do jednoho měsí-

ce. Prodávající je přitom povinen 

kupujícího písemně upozornit na 

právo kupujícího odstoupit od 

smlouvy, a to nejpozději při je-

jím uzavření. Pokud tuto svou 

povinnost poruší, má kupující 

právo odstoupit od smlouvy do 

jednoho roku od jejího uzavření. 

Prodávající je zároveň povinen 

vrátit kupujícímu zaplacené fi-

nanční prostředky do 30 dnů od 

odstoupení od smlouvy. V pří-

padě, že je prodávající nevrátí 

dobrovolně, nezbude kupujícímu 

jiná možnost, než se domáhat 

svého nároku soudní cestou. 

Prodávající často argumentu-

jí tím, že mají-li například byt 

zapsán v živnostenském rejst-

říku jako provozovnu, jedná se 

o prostory obvyklé k podniká-

ní a odstoupení kupujícího pak 

není možné. Tomuto přístupu 

však nelze dát za pravdu. Pou-

hým zápisem provozovny v žád-

ném případě nevzniká prostor 

obvyklý k podnikání a možnost 

odstoupení je nadále zachová-

na. Prostor obvyklý k podnikání 

je dán jeho funkčním uspořádá-

ním a tím, zda kupující mohl dů-

vodně očekávat, že mu zde bude 

nabízeno zboží ke koupi. 

Odstoupení od smlouvy je nut-

né učinit písemně a důležité je 

také uchování dokladu o učinění 

tohoto úkonu pro případný soudní 

spor. Pokud kupující již zboží ob-

držel, je jeho povinností jej pro-

dávajícímu navrátit zpět. Důležité 

je odstoupení adresovat prodejci, 

nikoli případnému obchodnímu 

zástupci či jiné kontaktní osobě 

uvedené na kupní smlouvě. 

Často zároveň s kupní smlouvou 

uzavře kupující i úvěrovou smlou-

vu, kdy cenu hradí z prostředků 

poskytnutých mu úvěrovou spo-

lečností, a jí pak je povinen hradit 

sjednané splátky. Pokud dojde 

k odstoupení od kupní smlouvy, 

má toto za následek automaticky 

zánik úvěrové smlouvy, nicméně 

kupující je povinen o tomto záni-

ku úvěrové smlouvy subjekt po-

skytující úvěr informovat. Je však 

možné, pokud kupujícímu zboží 

vyhovuje a nevýhodnou je pro 

něho pouze úvěrová smlouva, od-

stoupit pouze od smlouvy o úvěru 

a zboží uhradit prodávajícímu ji-

ným způsobem.

Pokud kupující spolu s proda-

ným zbožím obdržel také nějaký 

dárek, i tento by měl vrátit pro-

dávajícímu.

Dalším „trikem‟ prodávajících 

je také uzavření nejen kupní, ale 

i zprostředkovatelské smlouvy 

s kupujícím. Pokud následně 

kupující odstoupí jen od smlou-

vy kupní, může to mít pro něho 

také další závažné důsledky, 

které byly sjednány ve smlouvě 

zprostředkovatelské. 

Pro bližší dotazy nás 
neváhejte kontaktovat  
na tel. 724 784 302,  
využít bezplatnou on-line 
právní poradnu,  
případně navštivte  
jednu z našich poboček.

PRÁVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

Často slyšíme v televizi „vláda schválila zákon‟. 

Co to vlastně znamená? Znamená to pouze, 

že byl učiněn jeden z kroků, které vedou ke 

schválení nového zákona. Celý proces vzniku 

nového zákona je složitý a hlavně dlouhodobý 

a skládá se z řady kroků, které na sebe nava-

zují. Pokud jde o normální přípravu zákona, tak 

jde o následující postup:

1) legislativní plán vlády – vláda si určí jaké 

činnosti chce regulovat zákonem.

2) následuje věcný záměr zákona – minis-

terstvo napíše, jak si zákon představuje a co 

v něm chce mít

3) paragrafové znění – zákon už má podobu, 

jak ji známe, a můžeme si ho přečíst ve Sbírce 

zákonů

4) mezirezortní připomínkové řízení – jednot-

livé rezorty a další instituce paragrafové znění 

návrhu cupují. Tento bod končí vypořádáním 

připomínek. Připomínkovými místy jsou nejen 

ministerstva, ale i například Svaz měst a obcí, 

hospodářská komora, kraje a další.

5) Projednání vládou – uslyšíme v televizi „vlá-

da schválila zákon‟

6) Zařazení na program jednání sněmovny – 

rozhoduje organizační výbor

7) První čtení – sněmovna rozhoduje, jestli se 

bude návrhem zabývat. Pokud ano, návrh při-

dělí výboru nebo výborům k projednání.

8) Druhé čtení – sněmovna projednává stano-

viska výborů, kterým byl návrh přidělen, a po-

změňovací návrhy poslanců

9) Třetí čtení – sněmovna schvaluje návrh zá-

kona včetně přijatých pozměňovacích návrhů 

a posílá návrh do Senátu

10) Projednání v Senátu – Senát návrh zákona 

projedná, nebo se návrhem odmítne zabývat 

(návrh jde přímo prezidentovi k podpisu)

11) Prezident – po podpisu je zákon zveřejněn 

ve Sbírce zákonů

Vidíte, že proces přijetí zákona značně slo-

žitý, a to jsem nepsal o různých modifikacích 

procesu, jako je například vyhlášení stavu le-

gislativní nouze. 

Příště si povíme o typech předpisů, kte-

ré musíme dodržovat. Přeji všem čtenářům 

správný výběr v předčasných volbách do sně-

movny. Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:
http://www.volny.cz/jiri.payne/Legproc.htm 
nebo hledejte ve vyhledávači legislativní proces

JAK SE SPRAVUJE ČESKÁ REPUBLIKA?

Vznik zákona
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Výročí

Nově narozené děti

ÚNOR 2013

Morávek Jan

BřEZEN 2013

Beneš Vojtěch 

Brabcová Eliška

Hubovi Veronika a Daniel 

Qualizza Elen

DUBEN 2013 

Čáp Albert 

Girgašová Zuzana

Horáková Karolína

Chmelař Jakub 

Trojanová Klára 

Vernerová Rozálie

KVěTEN 2013

Boušová Barbora 

Dobrovolný Jaroslav

Kuthanová Julie

Nejdlová Dorota

Prášilovi Rozárie a Jan 

Sasák Matěj

Tyráčková  Viktorie 

ČERVEN 2013

Černý Václav

Konrádová Julie 

Kovářová Zora

Pašeková Michaela

Švarcová Tereza 

Šebelíková Terezie

Véle Ondřej 

Zubák Vojtěch

ČERVENEC 2013

Bálková Kateřina

Bukovský Daniel 

Hála Štěpán 

Jakovcová Hana 

Jandová Rozálie

Kostiuk Matouš 

Kramešová Nina 

Marko Tereza 

Marko Lucie

Šumný Dominik 

Schödlbauerová Jolana 

SRPEN 2013

Bitrmanová Anežka

Čižinská Anna 

Havlásková Zuzana

Kováčová Laura

Plešinger Dominik 

Slabá Eliška

Stejskal Kryštof 

Šteklová Marie

Vávra Petr

Záhorová Eliška 

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, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.  

Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.  
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Výročí, pozvánky

Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně  
osobních údajů, který nám neumož-
ňuje získávat údaje o jubilantech 
z jiných zdrojů, je nutné, abyste nás 
na významná výročí svých blízkých 
upozorňovali sami.  Děkujeme.

ZÁří 2013

n  Manželé Jarmila a Jiří Charvátovi 
oslavili v září zlatou svatbu. 
Gratulujeme!

n  Manželé Vlastimila a Otta Sojkovi 
oslavili v září kamennou svatbu.  

SRPEN 2013

n  Manželé Alena 
a Zdeněk 
Kasalovi oslavili 
v srpnu 50 let 
společného 
života. 
Gratulujeme!  
 
 
 

n  Marta a Josef Havlíčkovi  
oslavili dne 16. srpna zlatou svatbu.

n  Dne 27. srpna 2013 oslavil pan 
Antonín Kůrka z Prahy 8 – Ďáblic 
89 let. Přejeme hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti a ještě hodně radosti 
do dalších let. Dcery Alena a Ivana 
s rodinami

Pokud chcete komunikovat  
se členy vedení radnice za ODS, 
můžete je vyhledat na Facebooku 
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo 
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz 
(životní prostředí, informatika),  
vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura, 
sociální a zdravotní problematika),  
ondrej.gros@praha8.cz (majetek) 
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

Zástupce radnice za TOP 09  
můžete kontaktovat následovně: 
Michal Švarc – doprava a finance, tel: 
222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.  
Markéta Adamová – sociální oblast 
a protidrogová prevence, evropské fondy, 
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec  
pro Palác Svět, tel: 222 805 186, 
tomas.slabihoudek@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8  
mají pro občany tuto nabídku: vytipujte 
největší problémy naší městské části, 
pokusíme se je spolu s vámi řešit.  
Volejte +420 284 825 820 či použijte 
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat 
22. 10. od 17 do 19 hodin. Kromě toho  
je možné navštívit webové stránky  
www.cssdpraha8.cz, Facebook cssdpraha8 
a nebo naše informační středisko v Libni, 
Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty: 
tel: 246 035 966, mob: 721 029 892 
email: ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům setkání 
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti 
pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele 
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte 
se zelenými na Facebooku (odkaz  
www.qrs.ly/of36zac), sledujte web 
praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se 
zajímáte o dění v naší městské části.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8  
pořádá setkání s občany 30. října 2013  
od 18 hodin v přízemí budovy  
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6. 
Tématy budou privatizace bytů  
a další otázky života v Praze 8.  
Na setkání zve JUDr. Václav Musílek.  
E-mail: vaclav.musilek@praha8.cz,  
tel.: 724 889 420.

Setkání s politiky
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Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Farmářské trhy ve znamení ryb

Výherci, kteří obdrží knihu o Praze 8: Karlín – nejstarší předměstí Prahy, jsou: 
Věra Dvorská (Praha 8), František Urban (Zdiby), Mirka Antlová (Praha 8), 
Jiří Kamenický (Praha 8), Roman Kolek (Praha 8), Milan Zástěra (Praha 8), 
Alexandra Sedláková (Praha 9), František Mošna (Praha 8),  
Kristýna Šíchová (Praha 8) a Jaromír Dusílek (Praha 8).

Správné znění tajenky z říjnového čísla nám zašlete nejpozději  
do 31. října 2013 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 dvě vstupenky 
na koncertní vystoupení armádního pěveckého 

sboru ALEXANDROVCI  
(hosté: Eva Urbanová & Petr 
Kolář); Tipsport arena, Praha, 
neděle 1. prosince 2013.
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MALíř – LAKýRNíK. ŠTUKOVÁNí 
A TAPETÁřSKé PRÁCE.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93. 
www.malir-zenisek.cz

PRODÁM (2 890 000,- Kč)  
NEBO DLOUHODOBě PRONAJMU 
(14 500,- Kč/měs. + popl.) nový 
ŘRD, moderně zařízený 5 + kk,  
3 podlaží, zahrádka vč. dř. nábytku, 
2 parkovací stání. Dům se nachází 
9 km od Zdib. Nejbližší dostupnost 
z P6, 8, 9. Dům je vybaven 
moderním nábytkem a tapetami, 
značková kuchyně,  
2 WC, v koupelně vana a sprch. 
kout. Celý dům zařízen designéry 
v rámci soutěže „Jak se staví dům‟.  
Tel.: 721 916 980. 

JESLE ŠKOLKA KORÁLEK – 
CELODENNí PéČE O DěTI  
OD 1 – 4 LET. Provozní doba 
po – pá 8.00 18.00 hod. Cena 
za měsíc 8.000,- Kč. Čistička 
vzduchu se stabilizátorem 
a s fotokatalyzátorem. Denně 
čerstvé ovoce a zelenina. Bezpečné 
a hezké prostředí. Výborné 
reference. Individuální přístup, 
bohatý program, malý kolektiv. 
www.jesleskolkakoralek.cz
Šaldova 8, Praha 8 – Karlín. 
Tel.:+420 605 132 696.

NABíZíM PRÁVNí SLUŽBY 
a zastoupení při převodech 
nemovitostí, vč. depozita a ověření 
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová, 
advokátka, AK Praha 8 Libeň,  
tel.: 602 250 836. 

PROVEDU LAKýRNICKé 
A MALířSKé PRÁCE.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

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

RIZIKOVé KÁCENí,  
řEZ STROMů. ZAHRADY.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

HODINOVý MANŽEL.  
Drobné i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 775 50 76 00.

ZA 2,2 mil. PRODÁM st. pozemek 
v Hovorčovicích – 1 100 m2.  
Tel.: 602 250 836.

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

PLYNAř – INSTALATéR – 
TOPENÁř – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů  
a plynové revize. Tel.: 
603 93 70 32. Vladimír Tymeš.

ODVYKÁNí KOUřENí 90%.  
Tel.: 604 20 77 71.

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

JESLE ŠKOLKA KORÁLEK,  
www.jesleskolkakoralek.cz výborné 
reference. Tel.: 605 132 696.

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

INSTALATéR – TOPENÁř – 
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 

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

ČALOUNICTVí, MATRACE  
NA MíRU, KOŽENKY, POTAHOVé 
LÁTKY, MOLITANY a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1, 
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 724 060 603.

HÁJEK ZEDNíK ŽIVNOSTNíK. 
Provádím veškeré zednické, 
obkladačské, malířské a bourací 
práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytů, domků, 
nebytových prostorů apod. Praha 
a okolí. Tel.: 777 670 326. 

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

ŠICí STROJE – OPRAVY 
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů a overlocků.  
Revize a opravy elektrospotřebičů 
a nářadí. Autorizovaný servis 
Singer, Klapkova 74, Praha 8. Tel.: 
272 773 079, www.singerservis.cz  

KOUPíM BYT A DůM KDEKOLI 
V PRAZE. 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, 
3+kk, 3+1 až 8+1. Platba možná 
hotově do 48 hodin!  
Tel.: 607 110 477.

HODINOVý MANŽEL – 
profesionální pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc  
ve vaší domácnosti, na zahradě, 
chatě nebo v kanceláři.  
Tel.: 736 14 09 42.

!! VYKLIDíME VÁŠ BYT,  
SKLEP, POZůSTALOSTI, ODVOZ 
starého nábytku k likvidaci.  
Tel.: 777 22 78 40. 

ZPRACOVÁNí ÚČETNICTVí, 
daňové evidence, mezd, přiznání 
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, 
tel.: 603 42 20 80, e-mail: blankad.
dvorakova@seznam.cz

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

STROPNí SUŠÁK PRÁDLA, 
montáž na míru. Tel.: 602 273 584. 

NABíZíM MALířSKé  
a lakýrnické práce + štukování, 
stěrkování. Tel.: 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz. 

KNIHY A KNIŽNí POZůSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

ZAKÁZKOVé KREJČOVSTVí ADU 
– styl. Poznaňská 149,  
Praha 8 – opravy, úpravy,  
návrhy oděvů, šítí na míru.  
Tel.: 602 218 041,  
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz.  

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

INSTALATéRSTVí ŠVÁRA.  
Tel.: 233 551 973,  
mob. 728 324 916. 

HODINOVý MANŽEL  
– řemeslné práce v domácnosti. 
Tel.: 774 908 240.

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

VEŠKERé ÚKLIDOVé 
A ZAHRADNICKé PRÁCE – 
LEVNě. Tel.: 604 512 297. 

řEMESLNé PRÁCE – LEVNě: 
malování, instalatérské, zednické aj. 
domácí práce. Tel.: 602 835 102. 

SOUKROMé LEKCE ANGLIČTINY 
A NěMČINY. Tel.: 739 677 891. 
ZAHRADY, trvalkové záhony, údržby. 
www.zahradyrevit@seznam.cz.   
Tel.: 604 928 069. 

KOUPíM FELICII.  
Tel.: 602 123 253. 

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

KLEMPířSTVí, POKRýVAČSTVí, 
NÁTěRY. Kvalitní opravy i nové 
střechy. Tel.: 605 350 665.  
www.strechyjarnov.cz. 

ZAKÁZKOVÁ VýROBA NÁBYTKU, 
zaměření, konzultace, doprava 
zdarma. Tel.: 775 130 866.

POLIMONT PRAHA.  
Výroba, opravy nábytku  
za rozumné ceny. Tel.: 774 443 485. 
www.polimont.cz

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 apod. 
a dát čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

TRUHLÁř S PRAXí  
nabízí výrobu i menšího nábytku, 
kuch. linek či opravy v domácnosti 
či chatě. Tel.: 775 034 757.

!! STěHOVÁNí !! Stěhování 
všeho druhu, odvoz nepotřebných 
věcí k likvidaci. Doprava po Praze 
zdarma. Tel.: 777 227 840. 

ZNALECKé POSUDKY –  
bytů, RD, chat, garáží a pozemků 
pro účely daňové a dědické, 
rychle a levně. Eduard Hölzel, 
602 618 470. holzel@centrum.cz

PřEVODY BYTů DO 
VLASTNICTVí, prohlášení 
vlastníka, stanovy BD  
dle nového OZ, zakládání SVJ.  
Tel.: 724 304 603. 

ELEKTROPRÁCE VŠEHO DRUHU, 
hodinový manžel, spolehlivost.  
Tel.: 284 687 436,  
mob.:602 881 859. 

MASÁŽE LÁDVí – klasická, čínská, 
láv. kameny, baňky, moxa. Dornova 
metoda, kineziotaping, lymfodrenáž. 
Tel.: 284 688 918, 608 056 067.

VEŠKERé MALířSKé 
A LAKýRNICKé PRÁCE,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 432 476. 

ČISTíME KOBERCE, postele, 
matrace, sedačky, křesla a židle 
mokrou metodou profi stroji Karcher 
– zbavte se prachu a roztočů,  
které nevidíte, ale pořád jsou 
s vámi. Rychle, kvalitně, levně.  
Doprava Praha 8 ZDARMA. 
Objednávky na tel.: 777 717 818.  
www.cistimekoberce.cz. 
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HLEDÁM GARS. – 2+1 v Praze 
max do 11 000 nebo 3+kk – 4+1 do 
13 000 vč. popl. Tel.: 603 257 202.  

HODINY BICíCH NÁSTROJů 
A RYTMIKY PRO DOSPěLé 
I DěTI. Tel.: 737 667 904.

POTřEBUJETE PRO VÁŠ 
DůM ŠTíTEK – průkaz 
energetické náročnosti budovy? 
Volejte  604 634 243 – Francová.

UČENí, DOUČOVÁNí, PříPRAVA 
NA ZKOUŠKY, náprava dys  
poruch, angličtina – zkušená 
lektorka, nízká cena, dobrá 
dosažitelnost, ověřené výsledky.  
Více na www.barvicka-uceni.cz,  
tel.: 606 418 972.

ZMěřENí ÚROVNě 
PřEKYSELENí TěLA a chybějících 
minerálů i vitaminů ve výživě. 
Vhodné po porodu, při nadváze 
a únavě. Tel.: 608 155 338.  
www.phzazrak.cz. 

PříPRAVNé PřIJíMACí 
ZKOUŠKY „ZKUS SI TO‟ 
pro žáky 5. roč. – každý pátek 
od 11.10.2013, 15 – 18 hod. 
v ZŠ Špitálská 789, P – 9, M – 
Vysočanská. Tel.: 724 512 382.

VYMÁHÁNí POHLEDÁVEK, pátrání 
po osobách. Tel.: 602 35 44 88. 
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz. 

KOUPíM BYT V PRAZE 8. Přímo 
od majitele. Tel.: 604 617 788.

KADEřNICTVí ŽENY, MUŽI, 
DěTI. Důchodci a ženy  
na mateřské – 10%. Stříhání bez 
mytí 60,- Kč, dámy od 75,- Kč. 
Praha 8 – Čimice, Okořská 38.  
Tel.: 233 556 612, 606 752 053.  
www.kadernictvi-mvasickova.cz

PříMý ZÁJEMCE KOUPí DVA 
BYTY V PRAZE. Menší byt pro 
dceru, 1 – 2+1 a větší pro sebe  
3 – 4+1. Platba hotově. Na 
vystěhování nespěchám, vyplatím 
dluhy či exekuce. Lze i před 
privatizací. Tel.: 608 661 664.

NABíZíME PRONÁJEM 
NEBYTOVéHO PROSTORU – 
KADEřNICTVí – (VYBAVENO). 
Praha 8 – Bohnice. Měsíční poplatky 
4.900,- Kč. Tel.: 602 395 531. 

NABíZíME PRONÁJEM 
NEBYTOVéHO PROSTORU – 
přízemí, vlastní vchod,  
plocha 30,94 m2. Měsíční  
poplatky 4400,- Kč.  
Tel.: 602 395 531. Praha 8.

OBCHOD S VYBAVENíM 
KOUPELEN – rozváží zboží po 
Praze zdarma. www.kera-praha.cz. 
Tel.: 603 574 112.

ŽEHLENí VČETNě DOPRAVY.  
Tel.: 608 221 626,  
www.zehleniplus.cz.

SEVERNě OD PRAHY 8,  
v obci Zdiby prodám parcelu na RD, 
956 m2, cena 1190,- Kč/m2.  
Sítě na okraji pozemku.  
Tel.: 602 312 212, 602 215 014.

PRODÁM 2 GARÁŽOVÁ STÁNí 
V OV, v novostavbě domu 
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.  
Cena za obě stání 299 000,- Kč. 
Tel.: 603 113 113.

CCA 8000,- ZAPL. za zlatou  
ruskou minci10 Rb., min. 6000,-  
za st. svatovacl. dukát. Koup. st. 
stř. předměty, zl. šperky atd. kval. 
obrazy čs. mistrů. INTERANTIK  
Pha 9, Pod pekárnami 3.  
Tel.: 283 893 334, 605 829 440. 
Nákup út až pátek. 

AKČNí NABíDKA - FACELIFT 
s kys. hyaluronovou za 599,-  
kryo lipolýza nebo laser lipolýza  
za 499,- neperoxidové bělení zubů 
za 599,-  kosmetika za 690,-  
ve studiu Greenline.  
Objednávky na tel. 777 258 488.  
www.studiogreenline.cz.  
Akce platí do 31.10.2013.

S NASTěHOVÁNíM IHNED 
nábízím 2 byty na pronájem. Menší 
byt 8500,- Kč a větší 10000,- Kč 
s poplatky. Tel.: 777 640 390.

HLEDÁM DLOHODOBě 
PRONÁJEM BYTU pro 2 lidi. 
Nemáme zvířata a jsme nenároční. 
Do ceny 11000,- Kč. Děkuji za 
nabídku. Tel.: 774 514 241.

REKONSTRUKCE BYTů 
A KOUPELEN na klíč vč. dodání 
kuchyně. Spolehlivá firma  
od roku 1999. Reference můžeme 
zaslat předem. Více na  
www.koupelny-v-praze.cz.  
Tel.: 774 408 123.

ANTIKVARIÁT KOUPí KNIHY, 
obrazy, grafiku, bankovky, mince, 
Čtyřlístky, mapy, pohledy.  
Tel.: 773 542 797.  

PROVEDU MALířSKé a lakýrnické 
práce. Tel.: 605 015 145. Pev. linka 
- 222 946 268 – po 17 hod. 

PONY ŠKOLKA PRAHA 8. 
Výcvikové lekce na ponících, 
procházky s vodičem pro děti  
od 2 let. Objednávky,  
info: 607 757 132. 

OPRAVY A SEříZENí 
PLASTOVýCH OKEN.  
Tel.: 774 443 485. 

MASÁŽE OD MASéRA  
již od 250,- Kč,  
více na 602 876 864. 

1JMREALITY – VAŠE REALITNí 
KANCELÁř. Zajistíme vám - 
prodej, pronájem nemovitosti. 
Kompletní servis v oblasti 
nemovitostí – nízké provize. 
Tel:608 703 343, www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9).

RENOVACE PARKET  
– brouš. a 3x lak – 230,- Kč/m2, 
malov. bytů. Tel.: 603 422 376. 

DřEVěNé HRAČKY – prodej  
již 12 let, velký výběr českých 
hraček najdete v naší specializované 
prodejně Praha 8 Ořechová 5  
(proti Ďáblickému hřbitovu).  
Tel.: 604 287 794  
e-shop: dřevěné hračky – inna.cz.

NJ IND. VýUKA ZKUŠENOU 
LEKTORKOU. Trpělivost, solidnost. 
Děti i dospělí. Tel. 728 818 565  

AUT KRESBA - 1) informativní  
2) energie v obrazech hotových 
nebo na míru pro lidi i zvířata.  
Tel. 728 818 565 

PODLAHÁřSTVí – prodej 
a odborná pokládka (PVC, koberců, 
vinylu, plovoucí podlahy atd.). 
Zakázku bezplatně zaměříme 
a provedeme cenovou nabídku.  
Tel.: 734 381 414.

KOMLETNí PéČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů.  
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis. 
Tel.: 776 191 307, Bc. Krajinová, 
www.nastrom.cz. 

VýKLAD TAROT. KARET. 
Astrologická poradna.  
www.astrojana@seznam.cz. 
Malečková, tel.: 603 910 103. 

RUŠTINA, ŠPANěLŠTINA – 
doučování, konverzace  
(i pro dyslektiky).  
Tel.: 607 835 018. 

VYKOUPíM, OHODNOTíM  
nebo prodám staré bankovky.  
Tel.: 606 159 203,  
www.papirovaplatidla.cz. 

OPRAVA A VýSTAVBA plotů.  
Tel.: 777 852 270.

ZATEPLENí STROPů, SKLEPů, 
GARÁŽí. Tel.: 776 567 904.

MíSTNí MALíř.  
Tel.: 776 567 904.

POKLÁDKA KOBERCů, LINA, 
PLOV. PODLAH.  
Tel.: 776 567 904.

POKLÁDKA ZÁMKOVé DLAŽBY 
A VýSTAVBA PLOTů.  
Tel.: 777 852 270.

REKONSTRUKCE JADER.  
Tel.: 777 852 270.

KOSMETICKé OŠETřENí 
GALVANICKOU ŽEHLIČKOU  
pro vyhlazení a vyčištění pleti.  
Nyní za zaváděcí cenu 600,- Kč. 
Karlín. Tel.: 602 288 444.

GARÁŽOVé KRYTé STÁNí 
K PRONÁJMU V UL. KřIŽíKOVA. 
Tel.: 602 288 444.

ZDARMA KUPCE NEBO NÁJEMCE. 
Bezplatně vám zajistíme  
klienta vaší nemovitosti. Prodej 
a pronájem bytů, domů, pozemků, 
restaurací, obchodů. Realitní služby, 
kvalitní právní servis, správa 
nemovitostí, pojištění, hypotéky.  
www.abc-reality.com.  
Martina Michalcová – realitní 
specialista. Tel.: 773 761 849. 
Michalcova@abc-reality.com. 

VYMěNíM krásný drv. byt 2+kk, 
40 m2 po rek. 2p., cihla, P8 – Libeň, 
ul. Pod Labuťkou za větší byt před 
privatizací v Karlíně. SOLIDNÍ 
JEDNÁNÍ – DOHODA JISTÁ.  
Tel.: 739 571 734. 

ÚČETNICTVí, AUDIT, DANě. 
Zpracování daň. přiznání.  
Ing. Pavel Síč, tel.: 605 240 767, 
www.psaudit.cz. 

LEKTORKA ANGLIČTINY  
nabízí soukromou výuku.  
Tel.: 731 824 182.

PRONAJMU GARÁŽ  
v Libni, 1900,- Kč/měs.  
Tel.: 736 114 063.

PRODEJ 3+1L Ládví  
2 690 000,- Kč – po rekonstrukci.  
Tel.: 722 007 581.

BEZPLATNÁ 
BYTOVÁ  
PRÁVNí  

PORADNA
Kdy? 22. 10. od 17 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 
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Praha 8 – Libeň ul. Novákových
Luxusní byt 3+kk, 74,1 m2

LZE NA HYPO
2. p., cihla,  
byt i dům  
po kompl. rek.
Krásné místo,  
2 min. tramvaj  
i metro

CENA: 3 750 000 Kč   Tel: 777 096 009
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