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Zprávy

str.

Zástupci města slíbili, že se bazén
na Šutce otevře za rok

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

3

přesně v Den vzniku samostatného československého státu 28. října
2011 byla v centru Londýna odha-

Bloková čištění ulic budou
od příštího roku začínat později

lena pamětní deska na domě, kde
3

za druhé světové války sídlila československá zpravodajská služba.
V něm se před 70 lety začala plánovat operace Anthropoid, jejímž

Místa, kde vzniknou zóny placeného
stání, určí odborná analýza

stěžejním smyslem byl atentát na zastupujícího říšského protektora
5

Reinharda Heydricha československými parašutisty Janem Kubišem
a Josefem Gabčíkem.
S hrdostí mohu připomenout, že to byla právě radnice Prahy 8, kdo

Botanická zahrada představuje
aktualizovaný generel rozvoje

splnil obrovský morální dluh celé naší společnosti a nechala v roce
8

2008 vybudovat pomník Operaci Anthropoid. Poctu hrdinům, jejichž
čin byl největší odbojovou akcí proti vrcholnému nacistovi na starém
kontinentu a do značné míry změnil postoj západních mocností k oku-

Fórum: Co se zahušťováním sídlištní výstavby
na úkor zeleně a občanské vybavenosti?

pované střední Evropě za II. světové války.
16

Na hrdiny nesmíme zapomínat. Tím se vedení radnice Prahy 8 řídilo
a bude řídit i nadále. A protože historické propojení pomníku Operaci
Anthropoid a Národní kulturní památky Kobyliská střelnice je zcela zá-

Nová soutěž pro žáky škol
se zaměřuje na prevenci AIDS

sadní, projde v příštím roce rekonstrukcí i toto pietní místo. Kobyliská
21

střelnice byla po dlouhých letech svěřena do majetku Městské části
Praha 8, a z tohoto důvodu může začít její rekonstrukce až nyní. Radnice nechala již v roce 2007 v prostorách střelnice na své náklady vztyčit

Nemocnice Na Bulovce zveřejnila
čekací doby plánovaných výkonů

pietní kovový kříž s trnovou korunou, který nahradil původní dřevěný.
22

Je velmi důležité i pro další generace nezapomenout na okamžiky,
na které může být český národ právem hrdý.

Mateřská škola Krynická pořádá
tradiční vánoční jarmark

Jiří Janků
24
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Zpravodajství
Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat se členy vedení radnice za ODS, můžete je vy-

Radnice příští rok chystá
opravu Kobyliské střelnice

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

Nebo využijte e-mailů:

jiri.janku@praha8.cz
prostředí,

(bezpečnost,

informatika),

životní

vladimira.ludkova@

praha8.cz (kultura, sociální a zdravotní problematika) ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).
KSČM v Praze 8 a její zastupitelé nabízejí občanům setkání k otázkám a problémům,
které je trápí. Máte-li zájem, volejte OV KSČM
Praha 8, Světova 8, Libeň tel.: 284 825 820,
e-mail: ov.praha8@kscm.cz, internet: http://
www:praha8.kscm.cz/.

V

případě

zájmu

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

Pohled na nynější stav Národní kulturní památky - Památníku protifašistického odboje
Jediná Národní kulturní památka na území Pra-

rénními valy. V prvním zálivu je dominantní lípa,

hy 8 – Památník protifašistického odboje, takzva-

ve druhém zálivu je socha plačící ženy a za ní

ná Kobyliská střelnice, je po letech snažení koneč-

ve svahu stojí kříž. Třetí záliv je prostor původního

ně ve vlastnictví Městské části Praha 8. „O svěření

střeliště, kde jsou v nálety zarostlém terénu situ-

pozemků jsme usilovali proto, že si uvědomujeme

ovány tři terčové jámy s původním terčovým me-

nými v Praze 8. To se uskuteční 29. 11. od 17

celorepublikový význam Kobyliské střelnice,” při-

chanismem. Právě ty chce Praha 8 v rámci celkové

hodin. Telefon: 721 029 892, e-mail: ovv.pra-

blížil snahu Prahy 8 její starosta Jiří Janků. Podle

rekonstrukce Kobyliské střelnice opravit a zpří-

ha8@cssd.cz.

něj byly v předchozích desítkách let vlastníky are-

stupnit široké veřejnosti. „K prostoru terčových

álu například společnosti Výstavba sídlišť, Sady,

jam bude zpřístupněna cesta, která povede přes

Strana zelených nabízí občanům Pra-

lesy a zahradnictví a v posledních letech Magistrát

trávník a po nově vybudované roštové konstrukci

hy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o pro-

hlavního města Prahy prostřednictvím svých pří-

se zábradlím,” popsal navrhované řešení architekt

blémech naší městské části. Pro dohodu

spěvkových organizací.

Jan Karásek. Na vrcholu valu vznikne nad střední

o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse,
tel.: 602 807 082 nebo pište na e-mail: petr.

Záměrem radnice Prahy 8 je uvést Kobyliskou

částí střelnice se sochou a kovovým křížem vyhlíd-

střelnici do původního stavu, v jakém byla v letech

ková plošina, ze které získají návštěvníci ucelený

1974 a 1975 vybudována. Na vzniku Památníku

přehled o tomto význačném pietním místě.

vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype kontakt

protifašistického odboje se tehdy podíleli architekti

Úctou k obětem bude zamýšlená renovace de-

„vilgus”.

Josef Polák a Luděk Todl, akademický malíř Mar-

sek se jmény všech zastřelených. „Na železobe-

tin Sladký a akademický sochař Miloš Zet. Prostor

tonových panelech je připevněno celkem 36 mo-

pietního území je vymezen uměle vytvořenými

sazných desek, do kterých je zvlášť přišroubováno

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se
zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte

ochrannými terénními valy a je přístupný betono-

každé písmeno,” sdělila zástupkyně starosty Prahy

se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem

vou bránou. Vnitřní prostor je tvořen chodníkem,

8 Vladimíra Ludková. Dodala, že desky jsou dnes

naší městské části. Kontaktovat nás můžete

ze kterého kolmo vybíhají tři zálivy, vymezené te-

pokryty silnou vrstvou epoxidového laku, který se

na telefonu 222 805 138 (Michal Šustr) nebo
e-mailu: Michal.Sustr@praha8.cz.

na mnoha místech prýská a loupe. Převážná většina desek je také poškozena mechanicky, házením
kamenů a pravděpodobně i střelbou ze zbraně.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 pořádá

Celkovou rekonstrukci Národní kulturní památ-

23. listopadu od 18 hodin setkání svých zastupi-

ky Kobyliská střelnice plánuje radnice Prahy 8 pro-

telů a dalších představitelů s občany na téma privatizace bytů a o dalších otázkách života v Praze

vést v roce 2012, kdy si symbolicky připomeneme
70. výročí uskutečnění atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.

-pb-

8. Uskuteční se v přízemí sídla ÚMČ Praha 8 (bílého domu), ulice U Meteoru 6. Za Volbu pro Prahu
8 srdečně zve JUDr. Václav Musílek.

Na střelnici si každý květen připomínáme oběti
nacistické zvůle. Letos se jim poklonil i starosta
Prahy 8 Jiří Janků
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Bazén na Šutce se má otevřít za rok
jehož

„Pro příští rok připravujeme

podporuji určitě nejen já, ale

časnosti zhruba osmdesát pro-

stavba začala už v 80. letech

Plavecký

areál

Šutka,

v rozpočtu částku ve výši 330

i občané Prahy 8,” řekl starosta

cent technologie bazénu už ho-

minulého století, bude dokončen

milionů, která by měla stavbu

osmého obvodu Jiří Janků. Podle

tovo.

na konci roku 2012. Při prohlíd-

kompletně dofinancovat,” uvedla

něj je Šutka dlouhodobým pro-

Kromě padesátimetrového pla-

ce bazénu to 31. října prohlásila

Udženija. Rozpočet Prahy pro rok

blémem celé Prahy. „Řadu let ve-

veckého bazénu budou mít ná-

pražská radní Aleksandra Udženi-

2012 podle ní budou zastupitelé

dení radnice vyzývalo město, aby

vštěvníci k dispozici akvapark se

ja, která má na starosti majetek

schvalovat v polovině prosince.

s areálem něco dělalo. Chci věřit

skluzavkami a tobogány. V are-

města. Stavba byla v minulosti

Na začátku příštího roku by fir-

tomu, že za rok už Šutku za pro-

álu se objeví restaurace, sauny

několikrát zastavena kvůli nedo-

ma měla začít s dalšími pracemi

blém nebudeme považovat,” do-

a posilovna. Součástí projektu

statku peněz či restituci pozemků.

na dokončení areálu.

dal Janků.

je i kompletní dostavba vodo-

Hlavní město jako majitel ob-

„Severní části metropole ta-

Podle Jiřího Bažanta, ředitele

jektu pro letošní rok vyčlenilo

kový areál chybí. Snahu nového

divize stavební firmy SMP, která

komunikací a přilehlé křižovatky

na Šutku 150 milionů korun.

vedení města v této věci plně

objekt vloni převzala, je v sou-

v Čimické ulici.

vodního

přivaděče,

parkoviště,
-jf-

Foto: verpa
Foto: verpa
Zde by měly fungovat šatny pro ženy

Současnou podobu vlastního bazénu představil zástupce stavební firmy
Jiří Bažant

Bloková čištění začnou o hodinu později
Technická správa komunikací hl.

odpadla komplikace v podobě časté-

města Prahy (TSK) změní od příští-

ho uvíznutí odtahových vozů v ranní

ho roku režim blokového čištění. To

dopravní špičce, což byl také jeden

bude ve všech městských částech za-

z důvodů pro start čištění již v sedm

čínat od osmi hodin ráno. Dosud úklid

hodin,” prohlásil ředitel TSK Luděk

komunikací až na výjimky startoval

Dostál.
Podrobné informace o blokových

v sedm hodin. Zároveň se konec úkli-

čištěních v dané lokalitě lze nalézt

du posune na třetí hodinu odpolední.
podněty

také na www.tsk-praha.cz v odkazu

z městských částí, jejichž obyvatelé

„Čištění komunikací”. Další možností,

apelovali na posun začátku úklidu.

jak si zajistit včasné informace o blo-

Důvodem je změna životního sty-

kovém čištění, je bezplatná služba

lu Pražanů, do zaměstnání nezane-

TSK info. Uživatel po registraci do-

dbatelná část z nich odjíždí později,

stane do zadané adresy informace

a proto nebyl důvod tomuto požadav-

o chystaném blokovém čištění v jím

TSK

tak

reagovala

na

zvolené ulici či ulicích vždy týden

ku nevyhovět.
Foto: verpa

„Kvůli změně legislativy také již
neprovádíme plošné odtahy. Tím tak

Správa komunikací opatřením vyhověla přáním občanů

a jeden den před samotným čištěním.

-jf-
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Doprava

Místa pro parkovací zóny určí analýza
Na radnici Prahy 8 se pravidelně obrací řada

a okolí stanic metra Kobylisy a Ládví,” uvedl rad-

informace poslouží také ke zvážení případné vý-

občanů, kteří žádají o zřízení zón placeného stá-

ní MČ Praha 8 pro oblast dopravy Matěj Fichtner.

stavby parkovacích domů a k optimalizaci provoz-

ní, které se osvědčily u jiných městských částí.

Osmá městská část proto zadala zpracování kom-

ní efektivity placených parkovišť,” dodal Fichtner.

Nalézt parkovací místo před svým bydlištěm je

plexní odborné analýzy dopravy v klidu, která má

Analýza včetně projektové části by měla být

totiž pro některé obyvatele velmi obtížné. Rad-

za úkol vytipovat místa, kde budou zřízeny zóny

hotova na jaře příštího roku. Následovat bude

nice se rozhodla problém vyřešit za pomoci od-

placeného stání, a to na základě dat získaných

představení projektu veřejnosti a jeho postoupení

borníků.

průzkumem přímo v terénu. „Odborná analýza

na pražský magistrát, který zóny placeného stání

nejen určí rozsah zón placeného stání, ale získané

vyhlašuje a provozuje.

„V Praze 8 nás nejvíce trápí oblast Karlína

-red-

Pojištění vozidel se vyplatí pečlivě vybírat
Předvánoční čas znamená nejen

jej získat například klient, který si

každoroční shon, ale pro motoristy

věří, že v následujících třech letech

i vyřešit otázku, jaké povinné ručení

nezpůsobí žádnou škodu a dostane

a havarijní pojištění si vybrat. Této

tak vlastně bonus předem,” doplňuje

činnosti se vyplatí věnovat chvilku

Renata Svobodová z České podnika-

času. V případě nehody pak totiž

telské pojišťovny. Některé pojišťovny

můžete být nepříjemně překvapeni.

navíc řidičům umožňují přenos zís-

Jak tedy postupovat:

kaného bonusu z povinného ručení
na havarijní pojištění nebo i na další

1. Vyberte si takové pojištění,

vozidla.

které opravdu využijete
Nabídka pojišťoven je jak v povin-

4. Volejte vždy smluvní asisten-

ném ručení, tak v havarijním pojiš-

ci pojišťovny

tění velmi pestrá. Pojišťovny nabízejí

Dopravní nehody vždy vystavují ři-

zpravidla více cenových úrovní pojiš-

diče stresu a nepříjemným situacím.

tění, a to většinou v různých balíč-

Zvláště v případech, kdy jsou v roli

cích. To nemusí každému vyhovovat.

poškozeného. Mnoho z nich neví, jak

Někdy je výhodnější stavebnicový

v těchto případech postupovat. To je

produkt. V něm si motorista zvolí jen

voda na mlýn nehodových společností, které operují na frekventovaných

rizika, která pro své vozidlo potřebuje. Tím si také určí, kolik za pojištění

pojišťoven si prostě zaslouží, aby vý-

zajistí, že pojišťovna vše vyřeší bez

silnicích a dálnicích. Postiženému řidi-

zaplatí, a to jak v povinném ručení,

běru nejvhodnějšího povinného ruče-

toho, aby poškozený v servisu něco

či okamžitě „zdarma” nabídnou svou

tak v havarijním pojištění. To potvr-

ní každý motorista chvilku věnoval.

doplácel – to běžně nastává, když

pomoc. Podpisem plné moci ve pro-

zuje i Milan Káňa z pojišťovny Koope-

Rozhodovat se podle ceny nebo zby-

pojišťovna viníka krátí pojistné plně-

spěch této společnosti se řidič vozidla

rativa: „Zjistili jsme, že zhruba 80

tečných dárků, které pojišťovna roz-

ní poškozenému proto, že na starší

prakticky stává jejím rukojmím. „Vět-

procent všech škod uplatňovaných

dává, se mu nemusí vyplatit. Důležitý

auto dostal v rámci opravy nové ná-

šinou totiž na místě události nemá

z havarijního pojištění jsou škody

je spíše servis, který pojišťovna v pří-

hradní díly,” upozorňuje Káňa. Dalším

dostatek času pročíst si podmínky

způsobené havárií a poškozením čel-

padě nehody zajistí. „Na trhu najdete

faktorem pro rozhodování může být

spolupráce a ani není v takovém

ního skla. Proto klientům nabízíme

produkty povinného ručení, které se

i kvalita a rozsah asistenčních služeb

psychickém rozpoložení, aby odhalil

možnost pojištění těchto rizik zvlášť,

o vás kompletně postarají, byť jste

či možnost zapůjčení náhradního vo-

například nesmyslné smluvní pokuty

aniž by si museli platit zbytečná rizi-

poškozený. Jedná se o komfort tak-

zidla po celou dobu opravy.

za případné vypovězení smlouvy, ne-

ka obsažená v balíčku pojištění”.

zvané přímé likvidace – přesto, že

výhodné rozhodčí doložky a podob-

nejste viníkem nehody, ale poškoze-

3. Bezpečná jízda snižuje pojistné

2. Při výběru byste se neměli

ným, můžete se obrátit na svoji po-

Cenu pojištění samozřejmě mohou

Rozčarování přichází, když neho-

rozhodovat jen podle ceny

jišťovnu a ta s vámi vše vyřeší. V tra-

ovlivnit sami motoristé svým chová-

dová společnost tyto služby vyúčtu-

ně,” varuje Milan Káňa z Kooperativy.

jsou

dičním systému povinného ručení by

ním. Pojišťovny se je snaží motivovat

je. Částky na fakturách za náhradní

na nejnižší úrovni za posledních pět

motorista měl vše řešit s pojišťovnou

bezpečnějšímu chování a nabízejí

vozidlo většinou výrazně přesahují

let. Proto by měl zájemce spíše zvá-

viníka, to už ale dnes není nutné. Do-

slevu za bezeškodný průběh pojiště-

na trhu obvyklé ceny. Pojišťovna lo-

žit, jaký komfort a rozsah připojiště-

stává se mu vlastně stejné péče, jako

ní. V případě povinného ručení si tak-

gicky proplatí pouze cenu obvyklou

ní pojišťovna za danou cenu nabízí.

kdyby měl havarijní pojištění. Velmi

to mohou vyjezdit až poloviční slevu.

a rozdíl nehodová společnost vymáhá

Rozsah a kvalita nabídek jednotlivých

praktické je také najít nabídku, která

„Existují i další formy bonusů – může

na řidiči.

Ceny

povinného

ručení

-jf-
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Inzerce

| cítím se dobře
Aktivní a lázeňské pobyty
Pobyty pro seniory s polopenzí a programem

od Kč

Naučte vnuky lyžovat: 5x , program

2 800,-

Senioři na běžkách: 5x , instruktor

3 200,-

Luhačovice, Poděbrady: 6x , procedury

3 900,-

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ
PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 29. 11.
od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice
Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím,
objednejte
na tel.: 246 035 966 nebo
721 02 98 92
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Životní prostředí

Botanická zahrada představuje generel rozvoje
Vedení Botanické zahrady seznámilo 19. října zastupitele Městské části Praha 8 s aktualizací generelu rozvoje.
Občané se mohou o záměrech dovědět 16. listopadu v 19 hodin v Kulturním domě Krakov.
Některé body, v nichž se aktualizace liší od generelu z roku 2002:

„Vedení zahrady a zástupci zpracovatele generelu obyvatele seznámí s celou problematikou.
Pokud má někdo zájem o konzultaci k aktualizaci generelu, nebo není ve výkresové části co-

•

Cesta Úvoz zůstává volně přístupná,

•

V severovýchodní části se Venkovní

nebude součástí Venkovní expozice.

koli jasné, jsou občané srdečně zváni v sobotu
12. listopadu od 13 do 16 hodin na ředitelství

expozice zmenšuje o plochu zhruba

Botanické zahrady pod Fata Morganou. Rádi vše

dva hektary.

prokonzultujeme,” uvedla zástupkyně ředitele
•

zahrady Věra Bidlová.

pozemků BZ mezi Salabkou a Bohnicemi

Generel je dokument řešící rozvoj areálu

(přes ulici K Bohnicím).

v úrovni urbanistické koncepce. Definuje hlav•

ní zásady funkčního a provozního členění area hlavní vazby na okolí. Předmětem řešení ge-

Foto: verpa

nerelu není návrh konkrétních staveb, ale stanovení podmínek a regulativů pro jejich řešení.
například i časová hlediska rozvoje areálu.

Vstup na Vinici sv. Klára je řešen v souladu
s plánovaným řešením křižovatky ulic

álu, jeho dopravní a inženýrskou infrastrukturu

Nezahrnuje jen organizaci prostoru, ale sleduje

Upouští se od plánovaného přemostění

Pod Havránkou a Trojská.
•

Navrhujeme chodník podél parkoviště
BZ v ulici K Pazderkám a jeho protažení

Zástupkyně ředitele Botanické zahrady Věra
Bidlová seznámila zastupitele Prahy 8 s aktualizací generelu rozvoje

do tzv. Cesty Svatopluka Čecha podél
východní strany Venkovní expozice.
•

Navrhujeme západovýchodní prostup

Generel Botanické zahrady byl zpracován

- zda se podařilo naplnit základní cíle a zda jsou

v roce 2002 s výhledem na dobu 15 až 18 let.

navržená řešení stále aktuální, nebo je třeba je

mezi vřesovištěm Salabka

Schválen byl usnesením Zastupitelstva hl. m.

v současných podmínkách přehodnotit. Výsled-

a současným Areálem Západ

Prahy 22. října 2002. „Loni na podzim, kdy se

ná zjištění byla podkladem pro provedení dílčích

generel nacházel zhruba v polovině své život-

korekcí původního řešení v rámci takzvané aktu-

nosti, jsme začali vyhodnocovat dosažený stav

alizace,” sdělila Bidlová.

(posun oplocení na úkor Areálu Západ).
•

Pět samoobslužných vstupů, které
podstatně zlepšují průchodnost Venkovní
expozicí (první dva již fungují).
V aktualizaci byly zohledněny majetkové

vztahy u řady pozemků – tato část vychází ze
schválené zřizovací listiny. Do výkresové dokumentace jsou doplněny i pozemky, u nichž je
zatím vlastnictví nejasné nebo jde o pozemky soukromé, o jejichž směně (výkupu) chce
zahrada s majiteli jednat. Aktualizace vychází
také z platného územního plánu.
Podstatná část aktualizace je věnována záměrům rozvoje a rozmístění jednotlivých expozic a je tedy výsostně odbornou záležitostí.
K celé problematice již proběhla v minulých letech obsáhlá diskuse za účasti špičkových odborníků, jejíž závěry jsou v řešení zohledněny.
Pro Botanickou zahradu je rovněž klíčová
otázka nedělitelnosti expozic. „Proto je v aktualizované verzi generelu Venkovní expozice spojena s Areálem Západ, kde se nachází
skleník Fata Morgana, přemostěním. Co je snad
nejdůležitější a nezpochybnitelné, je hledisko
bezpečnosti návštěvníků a potřeba ochrany
cenných sbírkových exponátů a vybavení areDo Studie původního rozsahu východní části Botanické zahrady z roku 1972 je modře zakreslena
velikost expozic podle generelu z roku 2002 a červeně redukce vycházející z letošní aktualizace

álu,” informovala zástupkyně ředitele zahrady
Bidlová.

-vk-
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Životní prostředí, pozvánka
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

LISTOPAD - PROSINEC 2011

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Jirsíkova – Malého
29. 11.
Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
6. 12.
Pobřežní – U Nádražní lávky
8. 11., 13. 12.
Pernerova – Šaldova
15. 11., 20. 12.
Pobřežní – Thámova
22. 11., 27. 12.
Petra Slezáka – Urxova
29. 11.
Pernerova – Sovova
6. 12.
U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
8. 11., 13. 12.
Kotlaska (u mateřské školy)
15. 11., 20. 12.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
8. 11., 13. 12.
Ke Stírce - Na Stírce
15. 11., 20. 12.
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
22. 11., 27. 12.
U Slovanky – Dolejškova
9. 11., 14. 12.
Štěpničná (parkoviště)
16. 11., 21. 12.
Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
23. 11., 28. 12.
Roudnická (za Bešťákovou)
30. 11.
Modřínová – Javorová
7. 12.
Kubíkova – (u DD)
9. 11., 14. 12.

V Mezihoří (u plynojemu)
7. 12.

Petra Bezruče – U Pískovny
1. 12., 29. 12.

Na Pěšinách - Pod Statky
9. 11., 14. 12.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
15. 11., 13. 12.

Uzavřená
12. 10., 16. 11., 21. 12.
Trojská – Nad Trojou
23. 11., 28. 12.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
30. 11.
Písečná – Na Šutce
7. 12.
Na Přesypu – Pod Přesypem
8. 12.
Havlínova – Pohnertova
10. 11., 15. 12.
Podhajská pole (parkoviště)
24. 11., 22. 12.
Gdaňská – Toruňská
1. 12., 29. 12.

Stejskalova – U Rokytky
22. 11., 20. 12.
Valčíkova – Na Truhlářce
29. 11., 27. 12.
Velká Skála – K Haltýři
8. 11., 6. 12.
Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
15. 11., 13. 12.
Dolejškova – U Slovanky
22. 11., 20. 12.
V Zahradách – Na Sypkém
29. 11., 27. 12.
Braunerova – Konšelská
8. 11., 6. 12.

Nekvasilova (parkoviště
u Olympiku)
22. 11., 27. 12.

Havránkova – Šimůnkova
16. 11., 21. 12.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
29. 11.

Šimůnkova (slepý konec)
23. 11., 28. 12.

Na Vartě
6. 12.

Janečkova
30. 11.

Kašparovo náměstí
8. 11., 13. 12.

Kurkova (parkoviště)
7. 12.

V Nových Bohnicích
– K Farkám
24. 11., 22. 12.

Pod Vodárenskou věží
– Nad Mazankou
9. 11., 7. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
15. 11., 20. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
9. 11., 14. 12.

Dolákova – Hackerova – Kusého
1. 12., 29. 12.

Drahorádova
10. 11., 15. 12.

Kandertova - Lindnerova
22. 11., 27. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
16. 11., 21. 12.

K Mlýnu – Chorušická
8. 12.

Lindavská
24. 11., 22. 12.

Nad Rokoskou – Kubišova
29. 11.

Na Pecích – Chaberská
23. 11., 28. 12.

Fořtova – Do Údolí
10. 11., 15. 12.

U Pekařky
1. 12., 29. 12.

Na Truhlářce (parkoviště)
6. 12.

Služská – Přemyšlenská
30. 11.

Korycanská – K Ládví
24. 11., 22. 12.

Chaberská – Líbeznická
8. 12.

Hnězdenská – Olštýnská
8. 12.
Mazurská
(u trafostanice)
10. 11., 15. 12.

V Zámcích (u domu 51/64)
16. 11., 14. 12.
Nad Rokoskou – Na Úbočí
23. 11., 21. 12.
Nad Popelářkou
30. 11., 28. 12.

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

ZÁPISNÍK POLICISTY

panelu se zabudovanou navigací.

4. a 15. července ve fitness centru.

Škoda byla předběžně vyčíslena

Pachatel vždy vytrhl dvířka od šat-

na 65 tisíc korun. Pachateli tohoto

ní skříňky, ze které odcizil kabelku

činu hrozí trest odnětí svobody až

nebo peněženku. Šetřením bylo

na pět let.

zjištěno, že skutku se dopustila
20letá slečna, která se i při výsle-

Zapomněl klíče ve dveřích

vybrat hotovost. Na žádost hlídky

Majitelka vozidla Ford Mondeo

předložil platební kartu, která však

nahlásila 28. října jeho odcize-

byla vystavena na jiné jméno. Při

ní poté, co pachatel využil klíčů

konfrontaci

skutečností

beň objasnili dva případy vloupání

npor. Zdeněk Pohunek,

od vozidla, které její přítel zapo-

muž uvedl, že platební kartu našel

do šatních skříněk, ke kterým došlo

zástupce vedoucího MOP Libeň

mněl v zámku dveří. Když žena

i s lístkem, na kterém byl napsán

s

touto

Dopadli vykradačku
skříněk
Počátkem října policisté MOP Li-

chu na policii přiznala. Oba případy
byly vyřešeny v rámci zkráceného
přípravného řízení.

uslyšela startování motoru, vy-

PIN kód, jenž následně vyzkoušel.

běhla na ulici, kde pouze spatřila,

Vzhledem k uvedeným skutečnos-

jak její auto odjíždí. Hlídka MOP

tem byl muž podezřelý ze spáchání

V dnech 7. října v 18.10 hodin a 30. října ve 12.05 hodin

Libeň o čtyři dny později odcizené

přečinu neoprávněné opatření, pa-

došlo v prostoru lesíka u Proseckých skal ke dvěma útokům na

vozidlo nalezla zaparkované u ob-

dělání a pozměnění platebního pro-

dvě ženy ze strany neznámého pachatele. Tento muž obtěžuje

chodního domu ve Voctářově ulici.

středku. Muž byl na místě zadržen

ženy, které tam běhají, a to tak, že v jednom případě levou

Z šetření vyplynulo, že pachatel

a převezen na policejní oddělení.

rukou poškozenou chytil za krk a pravou rukou jí sáhl do roz-

vozidlo na místě zaparkoval již

Tam byly u muže nalezeny další

kroku, přičemž pronesl vulgární výraz k pohlavnímu styku. Pa-

31. října. Po pachateli se stále pá-

předměty, které byly spolu s uve-

chatel po úderu do tváře z místa utekl směrem k ulici Na Stráži.

trá, nicméně zjištěné skutečnos-

denou platební kartou odcizeny

V dalším případě neznámý muž jednou rukou chytil poškoze-

ti by mohly vést k jeho brzkému

o den dříve na Žižkově z osobního

nou zezadu za mikinu a druhou rukou se pokoušel stáhnout

dopadení.

motorového vozidla Renault. Muž

kalhoty. Pachatel se zalekl křiku poškozené a z místa utekl.

byl následně předán na MOP Žižkov

Ukradená platební karta
selhala
Na linku 158 bylo 31. října

k dalšímu opatření.

POMOZTE PŘI PÁTRÁNÍ

Popis pachatele: jedná se o Roma malého vzrůstu, výšky cca
160-165 cm, velmi drobné postavy, krátkých černých vlasů, bez
vousů, kulatého obličeje, očí blízko u sebe. V prvním případě

Ukradl volant a navigaci

měl na sobě tmavěmodrou mikinu na zip s výrazným šikmým

po půlnoci oznámeno, že něja-

Neznámý pachatel v době od

žlutým pruhem v přední části, tmavé kalhoty (tepláky nebo je-

ký muž v Zenklově ulici bouchá

18 hodin dne 28. října do 7.20 ho-

ansy), ve druhém případě měl na sobě modré jeansy a červe-

do bankomatu. Hlídka policie se

din 29. října v ulici V Zahradách

nou šusťákovou bundu.

neprodleně

místo,

po překonání zámku levých před-

kde u bankomatu zastihla 33le-

ních dveřím vnikl do vozidla VW

JAKÉKOLIV POZNATKY K TÉTO OSOBĚ MŮŽETE OZNÁMIT

tého muže. Muž hlídce uváděl, že

Touareg, ze kterého mimo jiné

NA LINKU 158, NEBO NA MOP LIBEŇ TEL. 974 858 560.

do přístroje nemlátil, pouze si chtěl

odcizil volant a část středového

dostavila

na

Policejní rádce
V současné době Policie ČR eviduje nárůst kapesních krádeží. Pachatelé

- nenoste PIN kód u své platební karty

pravděpodobně využívají období před vánočními svátky, kdy se občané již

- doklady a peníze noste odděleně

poohlížejí po dárcích pro své blízké, a proto u sebe mají větší částky pe-

- mějte vždy přehled o své tašce, batohu apod. (batoh na zádech při

něz. Jelikož zloděj je osoba zbabělá, vybírají si za své oběti zejména starší

nastupování do tramvaje apod., je snadným cílem, taktéž snadným cílem

spoluobčany. Ale okradení mladších osob, zejména žen, není výjimkou.

je peněženka položená v tašce na nákupu)

Nejčastější způsob okradení, na který jsem na těchto stránkách již několi-

- v případě, že zjistíte, že jste okrádán(a), nebojte se křičet slovo „zlo-

krát upozorňoval, je ten, že jeden z pachatelů nastoupí na schody doprav-

děj”, určitě se najde hodně spoluobčanů, kteří vám pomohou, a nepro-

ního prostředku, kde se zastaví a začne se ptát, zda uvedený dopravní

dleně kontaktujte policii

prostředek jede do nějaké stanice. Tím vyvolá tlačenici nastupujících ces-

- stávají se případy, kdy osoba, která výše popsaným způsobem blokuje

tujících. Spolupachatel vzniklé tlačenice využije a nic netušící lidi okrade.

nástup do prostředku, nestihne vystoupit a čeká v prostředku do další

Proto opět doporučuji:

stanice, proto se nebojte kontaktovat policii

- vyhýbejte se tlačenicím při nástupu do dopravního prostředku

- odcizenou platební kartu ihned u své banky zablokujte

- pokud se do takové tlačenice dostanete, okamžitě zpozorněte a hlídejte

- nenoste s sebou větší finanční obnosy, raději využívejte bezhoto-

si tašku, batoh apod. (spolupachatel aby vás mohl okrást se na vás co

vostního platebního styku, odcizení dokladů a platební karty bez PIN

nejblíže natiskne)

kódu rozhodně není taková škoda, jako třeba ztráta patnácti tisíc

- taktéž zpozorněte, pokud vznikne situace, že se nějaká osoba při na-

korun.

stupování do dopravního prostředku zastaví na schodech a tím začne
bránit nástupu cestujících

npor. Zdeněk Pohunek,
zástupce vedoucího MOP Libeň
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HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Pro případ hrozící či nastalé mimořádné události, jako je například povodeň nebo dopravní ne-

Proč každou
první středu v měsíci
houkají sirény?

jednotlivě nebo po skupinách - podle ohrožení

2. uzavřít dveře a okna, vypnout klima-

konkrétní části města.

tizaci,

hoda s únikem nebezpečné látky (chlór, čpavek,

Pro varování obyvatelstva byl zaveden jediný

…), je v Praze vybudována síť sirén, které doká-

varovný signál - „všeobecná výstraha”. Jedná se

úniku nebezpečných látek,

žou obyvatele akusticky včas varovat. Celkově je

o kolísavý tón v délce trvání 140 sekund. U elek-

3. zapnout rádio nebo televizi,

na území hlavního města rozmístěno 420 sirén,

tronických sirén uslyší občané po zaznění signálu

zde se občan dozví, co se stalo a jak postupovat

z toho 222 sirén rotačních, které pouze houkají,

navíc verbální informaci s obsahem:

dále.

nejlépe utěsnit navlhčenou látkou – v případě

a 198 elektronických - ty jsou navíc vybaveny mo-



„všeobecná výstraha” nebo

dulem pro vysílání tzv. verbální informace. Spo-



„nebezpečí zátopové vlny” nebo

lečně tvoří součást celorepublikového takzvaného



„chemická havárie” nebo

bylo v podmínkách hlavního města s úspěchem



„radiační havárie”,

použito při povodních 13. srpna roku 2002. Bě-

jednotného systému varování a vyrozumění. Si-

Varování obyvatelstva prostřednictvím sirén

rény je možné ovládat z operačních středisek Ha-

a budou současně vyzváni ke sledování vysílání

hem jediného dne byl varovný signál spuštěn

sičského záchranného sboru ČR (dále HZS) a ope-

Českého rozhlasu, České televize a regionálního

celkem 33krát. Ve všech případech byla obča-

račního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy.

rozhlasu.

nům přímo či následně poskytnuta též verbální

Při akustické zkoušce sirén, zpravidla první

V případě, že je občan varován rotační sirénou

informace. Díky systému včasného varování se

středu v měsíci ve 12 hodin, jsou sirény spouštěny

bez následné verbální informace a je zřejmé, že

podařilo z vodou ohrožených oblastí evakuovat

na celém území hl. města. Jde o trvalý tón v délce

nejde o povodeň, kde je základní ochrannou čin-

asi 48 tisíc osob, z toho zhruba pět tisíc lidí po-

trvání 140 sekund. Zkouška systému neproběhne

ností evakuace, měl by vždy dodržet níže uvede-

mocí evakuace řízené, přibližně 43 tisíc evaku-

pouze v případě již nastalé mimořádné události,

né tři pokyny:

ací neřízenou.

kdy by hrozila dezinformace občanů či v případě

1. okamžitě se ukrýt,

možných bezpečnostních rizik. Z takového důvo-

to znamená vyhledat úkryt v nejbližší budově;

Co říci závěrem? Snad jen to, abychom zvuk

du byla například zrušena zkouška sirén 7. května

raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před

sirény měli i nadále spojený především s prv-

2010 při státní návštěvě prezidentů USA a RF.

šířením nebezpečných látek, z nichž většina je

ní středou v měsíci a zároveň nezapomněli, že

těžší než vzduch – drží se při zemi,

štěstí přeje připraveným.

V případě varování je možné sirény spouštět

-obok-
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Co se zahušťováním sídlištní výstavby na
ODS svými činy dokazuje, že myslí na občany
Při odpovědích na otázky je nejlepší používat

značnou část Prahy 8 od devastujících následků,

fakta a konkrétní činy, a nikoli se uchylovat k vágní

které by byly spojeny s provozem tohoto zařízení,

bezobsažné, a často i demagogické argumentaci.

kde exhalacemi a dalšími negativními vlivy spo-

Proto uvedu následující:

jenými s provozem by byly zasaženy desetitisíce
obyvatel.

Dlouhodobým cílem ODS je zabránit dalšímu za-

Praha 8 má nespornou výhodu v rozsáhlých plo-

hušťování sídlištních prostor, to znamená zamezit

Jiří Janků

pokračování intenzivní urbanizace lokalit, které by
v konečném důsledku vedlo ke zhoršení životního komfortu obyvatel. Dokládá to několik starších
i čerstvých příkladů. Rada MČ Praha 8 reprezen-

starosta Prahy 8 za ODS
stavbě je omezená, a to právě platným územním

chách zeleně. Sídliště se mohou těšit i z bezprostředního sousedství velkých zalesněných ploch
a naší jednoznačnou prioritou je uchránit tyto plochy na úkor jakékoli necitlivé výstavby .

tovaná v minulém volebním období členy ODS

plánem. Především se jedná o případ, kdy územní

vyjádřila opakovaný zásadní nesouhlas s plánova-

plán lokalitu definuje jako zastavitelné území, kde

stavbě používat zdravý selský rozum a vnímat ná-

nou výstavbou na sídlišti Bohnice. V rámci pod-

lze stavby navrženého typu (bytové domy) umístit.

zory odborníků. Vždyť představte si, že by Karel IV.

nětů na připravovaný nový územní plán schválila

Žádný boj se ale nesmí dopředu vzdávat, což

musel nejen při stavbě mostu poslouchat nynější

požadavek na změnu většího území ze stávajícího

dokazuje nedávný striktní odpor ODS proti záměru

„ekologické” radikály. To bychom tu světoznámé

funkčního využití na zeleň.

výstavby plynové elektrárny v Čimicích. Investor

památky z jeho éry neměli dodnes. I dnes exis-

Na druhé straně musíme při rozhodování o vý-

Bohužel na druhé straně je třeba si uvědomit,

nakonec po zamítnutí ani nevyužil svého práva pro

tují vhodné rozvojové lokality. Sídliště mezi ně ale

že možnost samosprávy zabránit konkrétní vý-

odvolání. Velmi intenzivní prací se podařilo uchránit

nepatří.

S novou výstavbou souhlasit jen v rozvojových územích
pozemky od restituentů a následně je prodáva-

Jako zastupitel a člen komise pro územní rozvoj
bych se samozřejmě měl postavit proti a říci rezo-

jí

lutní STOP další výstavbě na úkor zeleně a občan-

Na Dílcích, které jsou přes oprávněné protesty

ské vybavenosti. Rád bych tak učinil, ale situace

místních obyvatel nabízeny zájemcům k výstavbě.

je mnohdy složitější. Ano, jsem proti necitlivé zá-

A jak těmto problémům zabránit? Základem je

stavbě, která je často v rozporu s původním urbanistickým záměrem projektantů a snižuje pohodu
bydlení. Dopředu ale vím, že v mnoha případech
této nežádoucí výstavbě nebudeme moci zabránit.
Bohužel jí často nezabrání ani samospráva repre-

investorům. Příkladem jsou pozemky při ulici

Radim Zátopek

kvalitně zpracovaný územní plán. Takový má již

zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD

množství zelených ploch další výstavba takřka

technické podmínky staveb, musí ji stavební úřad

dnes například sídliště Ďáblice, kde je přes velké
vyloučena. Dalším možným řešením, které omezí
nežádoucí výstavbu, je odkup a sjednocení drob-

zentovaná radou a zastupitelstvem, ani stavební

povolit. Za tuto situaci mohou zčásti nepromyšle-

úřad jako zástupce státní správy. Většinou nepo-

né restituce, které vracely původním vlastníkům

osob městskou částí nebo magistrátem. Závěrem

můžou ani petice a občanská sdružení.

pozemky mezi

domy a zčásti nedostatečně po-

musím konstatovat, že další zahušťování stávají-

ných sídlištních ploch ve vlastnictví soukromých

Stavební zákon jasně vymezuje, za jakých pod-

drobný územní plán, který často celé územní celky

cích sídlišť pouze zhoršuje život již bydlícím obča-

mínek může investor stavět, a pokud takto navr-

zařadil do obytného (zastavitelného) území. Této

nům a s plánovanou novou výstavbou lze souhlasit

hovaná stavba neodporuje zákonu a splní obecně

chyby pak využívají spekulanti, kteří skupují tyto

pouze v nových rozvojových územích.

Zelené plochy jako ostrovy přírody
Všeobecně vnímáme tlaky developerských společností na zástavbu lukrativních pozemků. Tento
tlak je ekonomický a pochopitelný z jejich hlediska. Co ale přinese občanům? Vždy si musíme
položit tuto otázku, protože přínos je ve výsledku
zkvalitněním života v Praze 8.
V našem obvodě máme dostatek zeleně, kterou
bych se nebál nazvat biotopy. Máme deset chráněných území, které se nachází na celkové ploše
35 hektarů. Máme zde i další plochy. Například
v oblasti od Palmovky až do Karlína je vidět, jak
si příroda bere svůj prostor opuštěný lidmi zpět.
Tento hluchý prostor přirozeně zarůstá mladými
stromy, ale bohužel se i hemží bezdomovci. Mají
tu svůj klid na „třídění odpadů”. Jenže to, co nejde
nijak zpeněžit, zůstává v tomto území a hromadí
se. Další zelené území je lukrativní oblast Libeň-

ně nebydlících v Praze 8. Smyslem ochrany zeleně
vidím to, aby při nově vznikajících projektech byl
vždy dáván důraz na začlenění přirozených přírodních prvků. Praha 8 se tím stane moderní a vyhledávanou městskou částí metropole.
V současné zástavbě s rozumem volit prostor

Petr Časar

pro další zástavbu. Je přeci možné komerční pro-

člen Volby pro Prahu 8

dov dělat zelené tak jako jinde v moderní Evropě.

story vystavět pod zem a střechy moderních bu-

ského ostrova. Tato oblast sousedící s Prahou 7 je

Prostor na to máme, je potřeba mít i vůli něco

velmi lukrativní území a kromě moderní Mariny by

změnit. Je třeba přepnout a začít se více koukat

zde měly vyrůst i luxusní developerské projekty.

kolem sebe. Ochranu zelených ploch v sídlištích,

Zároveň by bylo vhodné, aby se v tomto moderně

lesoparků v okolí, malebných zákoutí okolo Vltavy

pojatém území vytvořily přírodní parky typu Stro-

brát osobně. Sami aktivně přispívat k její ochraně

movka pro veřejnost namísto zahrádkářských ko-

třeba tím, že svůj odpad doneseme do popelnice

lonií užívaných pouze úzkou skupinou lidí povětši-

a neodhodíme ho na trávu.
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úkor zeleně a občanské vybavenosti?
Je dobré naučit se říkat ne
Položená otázka musí vyvolat v každém z nás
silnou emotivní reakci a dát zásadní odpověď - ne.
Bohužel si až nyní klademe otázku co se „zahušťováním”, tak logicky před námi někdo již dříve řekl ano. Ovšem jestli situace sídlišť dospěla tak daleko,
že se „zahušťuje” na úkor zeleně, občanské vybavenosti a veřejných ploch, tak je tento tristní stav
více než na pováženou. Při položení otázky, co s nastalou situací, tak jedinou možnou odpovědí je jen
regulace. Nástroje pro regulaci tu v současné době
máme v podobě regulačních plánů, to že se jich
plně nevyužívá, je odrazem tohoto problému. Regulační plány a studie by měly v první řadě reflektovat potřeby obyvatel sídlišť s důrazem na zlepšení kvality prostředí, například koncepční řešení
dopravy v klidu, parkování a další. Tlak na zástavbu
v těchto „ideálních” lokalitách sílí a bude sílit jako
určitý jev kořistnictví a parazitizmu těžící z neexistence jasných pravidel a rozvojových vizí.

Petr Kocourek
člen komise pro územní
rozvoj RMČ za TOP 09
Zodpovědně a koncepčně se připravme na tento tlak a nepřispívejme tak k naplnění „černého”scénáře Panelstory II. Soustřeďme se hlavně
na širokou veřejnou diskuzi a debatu s obyvateli
sídlišť a odborníky, ze které vzejdou jasná pravidla a budoucí vize. Vytvoření fungujícího sousedství je neustále se opakující výzvou. Intrikám
tvrdého byznysu developerů lze vzdorovat pouze
slušným chováním a přirozeným pudem sebezáchovy.

Zeleň a občanská vybavenost, to jsou jediné základní pozitivní hodnoty, které sídlištní výstavba
zanechala. Sídlištní výstavba jako zrcadlo doby
vypovídá o životním stylu, politické a ekonomické
situaci společnosti a době svého vzniku. Nevtiskujme její dozvuk do setrvávající hmoty staveb,
kde se i v současnosti těžce hledá základní hodnota a harmonie soužití.
Nepřipusťme při současném nedostatku ohleduplnosti stavět si „své soukromé domy”do ploch
„veřejné”zeleně, nebo dokonce do komunikace.
Na prostředí sídlišť je stále ještě v tuto chvíli co
vylepšovat, na tom se jistě všichni shodneme,
plochy zeleně a objekty občanské vybavenosti
z toho nevyjímaje.
Vynechejme proto kolotoč peněz, mafiánských
vztahů a ponižujících závazků a soustřeďme se
na širokou diskuzi o kvalitě prostředí, a to nejen
na sídlištích.

Bez dlouhodobé vize bude Praha rukojmím spekulantů
Zelení mají jasný pohled na budoucnost Prahy.
Naši zastupitelé jsou pro rozvoj města podle nejmodernějších urbanistických zásad. Bohužel, nadšení pravicových stran pro tzv. neviditelnou ruku
trhu způsobuje, že místo citlivého dotváření čtvrtí
dochází ke spekulativnímu zastavování každé volné
plochy. Na položenou otázku by šlo odpovědět populisticky – zakažte jakoukoliv výstavbu. Pravdou
však je, že někde dostavba umožní vznik přirozeného místa setkávání občanů, jinde právě takové
centrum developer zničí.
Co lze udělat pro to, aby skončil současný
neudržitelný trend ve spekulativním zastavování města? Pomůže – ať si obdivovatelé Václava
Klause vzteky překousnou jazyk – plánování. Praha rychle potřebuje nový územní plán, vyhlášku,
která určí způsob využití každého pozemku. Kom-

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8
za Stranu zelených
paktní čtvrti potřebují regulační plán, podrobný
a s veřejností prodiskutovaný projekt zástavby.
Změny zeleně na zastavitelné území se v posledních čtyřech letech neomezené vlády ODS
na magistrátu odehrávaly jak na běžícím pásu.
Praha potřebuje, aby tyto plány neměnili vládnoucí politici pokaždé, když jejich kancelář opustí příslušný lobbista.

Náš pohled na novou výstavbu, to je hluboký
respekt k přírodě, k názoru Pražanů a ke kvalitě
jejich života. V případě problémů se spekulativní
zástavbou se s důvěrou obraťte na zelené, pro
které jsou občané a občanská sdružení přirozeným partnerem. Nebyl bych fér, kdybych prohlásil, že máme sílu „to zařídit”. Tvrdím však, že
uděláme maximum pro vítězství veřejného zájmu
nad cíli zlatokopů.
Metropole i Praha 8 potřebují jasnou vizi
dalšího rozvoje, která by měla projít hlubokou
oponenturou od veřejnosti. Vize – to není postavení budovy radnice za miliardu nebo protlačení šestiproudé dálnice historickou Libní.
Jak by podle vás měla vypadat Praha 8 za dvacet let? Své názory můžete posílat na petr.vilgus@zeleni.cz.

Mysleme na budoucnost našich dětí. Také chtějí vidět trávu růst
Výstavba panelových sídlišť jako reakce na nedostatek bytů v poválečném období byla zahájena ve všech evropských státech. Tehdejší českoslovenští architekti získali ve své době mnohá
ocenění, neboť veškerá sídliště byla původně
projektována tak, aby vytvářela co nejpříjemnější a funkční prostředí pro místní obyvatele.
Především byl kladen důraz na udržování zeleně
významné pro realizaci volnočasových aktivit dětí
a mládeže, dětských hřišť, pískovišť či parků.
Významným vzorem panelových sídlišť se stalo sídliště Ďáblice, které bylo oceněno organizací
UNESCO za zakomponování zeleně do městské
panelové zástavby.
Jako obyvatelka sídliště Bohnice a zastupitelka
Prahy 8 se kategoricky stavím proti zahušťování
sídlišť další výstavbou. Vyzývám proto všechny

Pozastavme se nad novou výstavbou v ulici
Mazurská. Doprava stavebního materiálu, pohyb
nákladních vozů, hluk a prašné prostředí rozhod-

Kateřina
Gottwaldová
Bayerová
zastupitelka MČ Praha 8
za KSČM
obyvatele dotčených lokalit, aby využili svých občanských práv a zasadili se o zachování zbytků

ně nepřispívají žákům sto metrů vzdálené základní školy. Je skutečně zapotřebí v této lokalitě vytvořit dalšího betonového giganta, který již svou
realizací ohrožuje a omezuje místní obyvatele?
Neberme obyvatelům sídlišť možnost pohybu
a odpočinku v parcích, nepřipravme se o poslední
zbytky zeleně, nezhoršujme své životní podmínky
a neničme bezdůvodně životní prostředí.

přírody v okolí svých domovů, ať již formou petic

Všichni rádi vzpomínáme na chvíle strávená

či občanských sdružení, a neváhali bojovat společ-

v parcích a na pískovištích u svých domovů. I my

ně se zastupiteli proti neustávající likvidaci zeleně

jsme sbírali květiny a pozorovali motýly. Naše

na našich sídlištích. Vždy musí dojít k porovnání

společné úsilí musí směřovat k tomu, aby i naše

záměru výstavby s platným územním plánem.

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

Program CAP–LISTOPAD 2011
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9 – 12 Přístup na internet
9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
9 – 9.50 Francouzština pro mírně pokročilé
(vede pí Bodláková)
10 – 11.30 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová)
10 – 11 Cvičení na židlích (vede paní Vorlíčková)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
13 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848
ÚTERÝ
9 – 9.45 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí. Paulusová)
9.45 – 10.30 Školička PC a internetu – pokročilí (vede pí. Paulusová)
9 – 9.50 Conversational English: angličtina konverzační
metodou „mírně pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
9 – 11 Německá konverzace pro pokročilé
(vede pí Solničková) od 8.11.
10 – 10.50 Topical English: angličtina – témata „středně
pokročilí a pokročilí” (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
pí Hubáčkové
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
11 – 11.50 Creative English: angličtina kreativně „věční
začátečníci a mírně pokročilí” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede p. Ulč)
13 – 14.50 Školička PC a internetu - začátečníci
(vede pí Formanová) od 8.11.
13 – 14.30 Přístup na internet
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení a terapie tancem – vždy 3.
a 4. úterý v měsíci (vede pí Matějková)
STŘEDA
8 – 12
9 – 9.50
10 – 10.50
9.30 – 11

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie
tancem (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (MUDr. Veselý)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr.Veselý)

paměť

poradny

kluby

11 – 11.50 Německý jazyk pro mírně pokročilé (vede PhDr. Augusta)
11 – 11.50 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
13 – 14 Přístup na internet
13 – 15 Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
pí Bc. Novotná)
13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – mírně pokročilí
(s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Německý jazyk pro radost – pokročilí
(s pí Šimonovskou)
14 – 14.50 Trénink paměti (ergoterapeutka Bc. Novotná od 9.11.)
14 – 14.50 Školička PC a internetu
15 – 15.50 – začátečníci (vede RNDr. Tomková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)
ČTVRTEK
10 – 12 Nordic walking výlety pro zdatné
(vede Ing. Carbochová) - aktuální informace v CAP
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. Kolářová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede Ing. Kolářová)
11 – 11.50 Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. Soukupová)
13 – 14.50 Přístup na internet
15 – 15.50 Školička PC a internetu
16 – 16.50 – mírně pokročilí (vede paní Smitková)
17 – 17.50 Školička PC a internetu
– začátečníci (vede paní Smitková)
PÁTEK
8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
8 – 12 Přístup na internet
9 – 12 Arteterapie – četba světové literatury
(vede paní Svobodová)
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)
10 – 11 Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
pí Hubáčkové
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)

Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
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Speciální nabídka
8. 11. od 10.00

Nordic walking pro začátečníky (vede

Ing. M.Carbochová)
10. 11. od 13.30

Něžná bílá krása - dědictví našich ši-

kovných babiček (krajky paličkované, háčkované, pletené
dečky, madeira apod.) zahájení výstavy pí H.Bucharové. Výstava v CAP potrvá do 24.11.11.
14. 11. od 15.00

Přírodou středních Čech - povídá-

ní s promítáním obrázků z letošních turistických vycházek
s RNDr. Štulcem
14. 11.od 15.30 - Zimní a vánoční pohlednice formou
skládání čajových pytlíků a dekorativních papírů - vede Z.Láznová z Odboru kultury ÚMČ Praha 8
21. 11.od 14.00 - Hudební odpoledne s pí M.Beranovou
a kol. v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12.
21. 11. od 14.00

„Holandsko viděné z kanálů”- foto-

grafiemi doložené povídání Mgr. K.Pinkase o putování na lodi
po holandských kanálech.
22. 11. od 10.00

Nordic walking pro začátečníky (vede

Ing. M.Carbochová)
24. 11. od 14.00

Sv Marek a jeho evangelium - beseda

s P. J. Brtníkem
28. 11. od 14.00

Tajemství kytiček z papíru a jak

na jejich výrobu - dílnička pod vedením A Hanzelínové.

Všechny jazykové kursy jsou již plně obsazené.
Na školičky PC, NW, a právní poradnu je nutné se předem objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně

Burza seniorů - Program na LISTOPAD 2011
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůnkova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova,
tel. 286 883 676.
Kontakt:
Jana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942
15. 11. ÚTERÝ VYCHÁZKA – Bílkova vila
Sraz ve 13.00 hod. u fontány – metro Ládví
Pod vedením paní Havránkové
16. 11. STŘEDA PREZENTACE LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ
A DOVOLENÝCH
Červeného kříže, prezentuje M. Navrátil
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru
22. 11. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
Adventní věnce – výzdoba proutěných
adventních věnců
Pomůcky: korpus věnců ( v místě), zelené
větvičky, chvojí, buksus či jiné nejlépe stále zelené druhy, květy, svíčky, stuhy - nejlépe červené
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
29. 11. ÚTERÝ BABINEC – promítání snímků z akcí
Burzy seniorů
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením paní Hubené
NORDIC WALKING - VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 9. 11., 23. 11. a 30. 11.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením paní Ivy Hubené
PÉTANQUE

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

BOWLING

Pondělky: 14. 11., 21. 11. a 28. 11.
Herna v Dolních Chabrech, Sraz ve 13.50 hod.
na stanici Osinalická, autobus č. 162
(jezdí z Metra Kobylisy nebo Vozovny Kobylisy)
Pod vedením Věry Dvořákové

v kanceláři CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

Připravujeme
5. 12. od 13.00

Jmelí z perliček – tvoření z korálků s pí

Urbanovou
21. 12. od 14.30

Vánoční koncert p. Mináře – kytara, klá-

vesy a zpěv

Kurzy anglického jazyka
2 skupiny:
1. sk. každé PONDĚLÍ 9.30 – 11.00,
5. 9. - 12. 12. 2011 – kurz již obsazen!
2. sk. každé ÚTERÝ 9.30 – 11.00,
6. 9. - 13. 12. 2011 kurz již obsazen!
Počet lekcí: 15 (1 lekce trvá 1,5 hod.)
Cena: 600 Kč

Příprava na PROSINEC 2011
6. 12. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA
Perníky dvoubarevné a tvarované
Pomůcky: váleček na těsto, vykrajovací formičky, nožík, manikurové nůžtičky, zástěra
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
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Tichá kavárna nabídne i francouzské palačinky
Jde o první podobné zařízení v metropoli, ve kterém budou obsluhovat neslyšící

Foto: verpa

Foto: verpa

Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili i starosta Prahy 8 Jiří Janků, jeho zástupkyně Vladimíra Ludková a desítky seniorů
Praha 8 bude mít od 11. listopadu 2011 zcela

chem uplatnit. Jakým způsobem bude možné

bět výborná káva, čaj, čokoláda a další lahodné

novou unikátní kavárnu. Lidé ji naleznou nedale-

s neslyšícími komunikovat? Představte si, že jste

nápoje. Kavárna bude bezbariérová, nekuřácká

ko stanice metra Ládví, v přízemí nového dvou-

v cizí zemi, jejíž jazyk neovládáte, ale jídelní

a s dětským koutkem. Otevřeno bude od 14 hodin.

podlažního komplexu přímo u pěší zóny Burešovy

a nápojový lístek dostanete ve svém jazyce. Stačí

Prostor kavárny se ale využije již dříve. „Ob-

ulice. Kavárnu bude provozovat nezisková orga-

si jen vybrat, ukázat obsluze na jídelním lístku

jekt bude v poledne sloužit jako jídelna, a to pře-

nizace 365, o. p. s. ve spolupráci s APPN, o. s.

a pak jen chvíli vyčkat, než bude objednávka ho-

devším pro seniory a klienty sousedícího Domu

(Agenturou pro neslyšící). A proč unikátní? „Tichá

tová. „Komunikace se vůbec nebojím, kdyby na-

s pečovatelskou službou, právě proto byl posta-

kavárna bude výjimečná a jediná svého druhu

stal nějaký problém, máme tužku a papír a tak

ven těsně vedle něho. Navíc tak, aby se do něj

v Praze tím, že v ní budou obsluhovat neslyšící,”

se se zákazníkem domluvíme,” svěřila se budoucí

dalo vcházet jak zvenku, tak vnitřkem budov,”

sdělila ředitelka 365, o. p. s. Marie Horáková.

servírka Anna.

řekla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Lud-

Neslyšící patří často mezi dlouhodobě neza-

Tichá kavárna nabídne svým hostům kromě

ková. K stravování dosud sloužila jídelna v 1. pa-

městnané, i když chtějí a umějí pracovat. Tichá

příjemné obsluhy pravé francouzské palačinky

tře DPS, která však přestala kvůli nárůstu zájmu

kavárna chce ukázat, že i v tak náročném oboru,

ve sladké i slané variantě, dezerty a pokrmy ze

o zajištění obědů i stoupajícím nárokům na mo-

jakým je pohostinství, se neslyšící mohou s úspě-

studené kuchyně. V nápojovém lístku nebude chy-

derní stravování vyhovovat.

-hš-

Foto: verpa

V prostoru kavárny budou moci děti využít i koutek na hraní

Senioři z Domu s pečovatelskou službou si přichystali
i zajímavý kulturní program
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Nová soutěž se zaměřuje na prevenci AIDS
Městská část Praha 8 ve spolupráci s Českou společností AIDS POMOC, o. s. vyhlásila v rámci preventivních
programů novou soutěž pro děti druhého stupně základních škol. Tématem je tentokrát nemoc HIV/AIDS,
respektive osvěta v této oblasti.
Žáci

sedmých a osmých tříd při-

záživnou přednášku, ale opravdu

hlášených škol se nejdříve sezná-

o diskusi, žáci měli prostor se ptát

byla přítomna.

mili s problematikou HIV/AIDS for-

a této možnosti využívali. „Dojmy

Městská část se touto atraktivní

mou besedy v Domě světla, která

z návštěvy Domu světla a besedy

formou snaží podpořit a doplnit

byla vedena zkušeným lektorem,

by děti měly zachytit jakoukoliv

preventivní programy pro základ-

a poté si mohli za provozu pro-

literární formou. Nejde nám o pre-

ní školy. „V letošním školním roce

hlédnout i část prostor azylového

ciznost

ale

se chystáme zaměřit ještě na dal-

domu. Již po besedě bylo patrné,

o sdělení toho, jaké pocity si odná-

ší témata – šikanu a poruchy pří-

že v nich zanechala velký dojem,

šejí do svého dalšího života,” uved-

jmu potravy. S každou oblastí nám

neboť se nejednalo pouze o ne-

la radní Markéta Adamová, která

jako garant pomáhá specializova-

slohového

formátu,

soutěž iniciovala a samotné besedě

ná nezisková organizace, která se
na tu kterou problematiku zaměřuje. V případě HIV/AIDS se jedná o Českou společnost AIDS POMOC, které tímto vzdávám svůj dík

Žáci navštívili Dům světla

i za možnost bezplatného využití

Beseda o problematice AIDS byla velmi zajímavá

přednáškových prostor,” doplnila

hrou pro mě samotnou by bylo,

Adamová.

kdyby se těmito projekty podařilo

Vítěze v literární soutěži vybere

na děti co nejvíce zapůsobit a při-

porota složená jak ze zástupců

vést je k zodpovědnému přístupu

osmé městské části jako odbor-

ke svému životu a zdraví,” uzavřela

ného garanta, tak učitelů. Avšak

Adamová.

v takovýchto soutěžích platí více

O výsledcích soutěže vás budeme in-

než kdy jindy, že je důležité se

formovat a vítězné dílo bychom rádi

zúčastnit a není nutné vyhrát. „Vý-

otiskli i v měsíčníku Osmička. -red-

Kolečka na cestách pomáhají po poranění míchy
Občanské sdružení Kolečka na cestách se za-

vykle není schopen sám finančně zajistit nejen

bývá zachováváním a zlepšováním zdravotního,

za sebe, ale především za osobního asistenta

zejména psychického stavu a sociálního posta-

 s volnočasovými aktivitami pro lidi po úrazu

vení občanů imobilních po poranění míchy, dodá-

míchy (koncerty, muzikály, divadla, kina apod.),

ním odvahy k dosažení jejich kvalitního, nezávis-

aktivním provozováním jejich koníčků, ces-

lého, aktivního života, rovnosti práv, možností

továním po ČR i do zahraničí, s co nejmenším

a příležitostí ve společnosti prostřednictvím ces-

omezením, podobně jako zdraví jedinci. Chtějí

tování, poznáváním cizích kultur a zvyklostí.

dopravovat klienty i do míst, která jsou kvůli ba-

Snaží se uspokojovat klienty různorodými kul-

riérovosti pro lidi po úrazu nedostupná (hrady,

turními aktivitami, jež by bez pomoci osobního

zámky apod.)

asistenta nemohli absolvovat. Tímto odstraňuje

 s respitní péčí – díky asistentům sdružení

nepříznivé důsledky ochrnutí v osobním i spole-

umožňuje potřebný odpočinek osobám blízkým,

čenském životě. Sdružení má snahu o zpětnou

trvale pečujícím o vozíčkáře

integraci těchto lidí do společnosti.
Mediální tváří je Martin Zach, vítěz soutěže

 se školením asistentů v kompletní ošetřovaco nejširšího spektra volnočasových, sportovních

telské péči.

Muž roku 2009.

a vzdělávacích aktivit, včetně zajištění finanč-

Kontakt:

Kolečka na cestách pomáhají:

ních prostředků na uhrazení nákladů za životně

Bc. Jana Kadečková, ředitelka

 se sociální rehabilitací a integrací vozíčkářů

nutného asistenta, který jim nahrazuje nohy,

e-mail: Kadeckova@koleckanacestach.cz

mezi běžnou populaci. Hlavním cílem sdružení

a ve většině případů i ruce (ubytování, doprava,

tel. 737 948 645

je plánovat a organizovat pro vozíčkáře nabídku

strava). Jedná se o aktivity, které si vozíčkář ob-

www.koleckanacestach.cz

Osmička

22

LISTOPAD 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče

Jesle v Kobylisích nabízejí i baby-sitting
mezi dítětem, které do jeslí pravi-

dací službu budou moci jesle při-

delně chodí, a které přijde občas.

jmout denně celkem až 77 dětí,

Myslím tím běžný chod, od přícho-

včetně dětí v hlídací službě.

du do šatny, přes společný pobyt,

V letech 2009 až 2011 nechala

prostor a hračky, až po společné

MČ Praha 8 provést rekonstrukční

mytí rukou před jídlem. Jedná se

práce, které zahrnuly úpravu teras,

o určitou aklimatizaci a přípravu

výměnu oken a střechy, zateplení

na jesle či školku,” uvedla.

budov a novou fasádu, zvětšení

V současné době jsou jesle s ka-

plochy tělocvičny, vybudování no-

pacitou 77 míst zcela naplněny.

vého sociálního zařízení, interié-

Nadstandardní hlídací služba, kte-

rové úpravy i práce na zahradě.

rou jesle nabízejí, se řídí stejný-

Velká terasa objektu byla zároveň

mi pravidly jako provoz jeslí, jsou

využita na vybudování zcela nové-

zde však zvláštní sazby za hlídání.

ho oddělení, čímž se navýšila kapa-

Po otevření nových prostor pro hlí-

cita jeslí.

-hš-

Ředitelka OÚSS Miroslava Holá (vlevo), starosta Prahy 8 Jiří Janků
a jeho zástupkyně Vladimíra Ludková otevřeli v jeslích nové prostory
otevřela

bytu určeného pro školníka totiž

v polovině října v budově denních

Osmá

městská

část

nechala vybudovat nové prostory.

jeslí v Mirovické ulici v Kobylisích

„Ty budou určeny výhradně dětem,

nové prostory určené pro baby-

a to právě v rámci baby-sittingu,”

-sitting (hlídací službu). Náklady

sdělila zástupkyně starosty Prahy 8

přišly na téměř 1,7 milionu korun.

Vladimíra Ludková.

Po rekonstrukčních pracích v ob-

Baby-sitting je určen pro nepra-

jektu denních jeslí v Mirovické ulici

videlnou docházku, postupnou so-

a navýšení jejich kapacity se radni-

cializaci a navykání dětí na školské

ce Prahy 8 zaměřila i na zkvalitnění

zařízení. „Mnoho dětí si potřebuje

této navazující služby. Z původního

postupně zvyknout. Je velký rozdíl

25. listopad - MEZINÁRODNÍ DEN
PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH

BULOVKA ZVEŘEJNILA ČEKACÍ DOBY
PLÁNOVANÝCH VÝKONŮ

ACORUS, centrum pro osoby ohrožené domá-

Fakultní nemocnice Na Bulovce zveřejnila na svých webových strán-

cím násilím, se rozhodlo společně s mnoha

kách i sociálních sítích, jak dlouho se v nemocnici čeká na vyšetření

mezinárodními i českými organizacemi a jed-

s více než třítýdenní čekací lhůtou a na operace s více než dvoumě-

notlivci oslavit Mezinárodní den za odstranění

síční lhůtou.

násilí na ženách. Tento den byl vyhlášen v roce
1999 rezolucí č. 54/134 generálního shromáždění OSN na počest boje sester Mirabalových, které byly v roce 1960
brutálně zavražděny tehdejším prezidentem Dominikánské republiky
ACORUS poskytuje již 13 let přímou odbornou komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím, a to prostřednictvím poskytnutí
okamžité krizové pomoci (včetně ubytování na dobu maximálně pět
pracovních dní), bezpečného bydlení v azylovém domě s neveřejnou
adresou (na šest až dvanáct měsíců) a ambulantní poradnu (včetně

„Sledujeme v rámci zlepšování kvality poskytované péče čekací
doby na nejvíce žádané odkladné výkony. Informace o délce čekací
doby na vybrané neakutní zdravotnické úkony totiž umožňují pacientům lépe si zorganizovat svůj pracovní i soukromý program,” domnívá
se ředitel nemocnice Petr Zajíc.
Při posuzování uvedených termínů je třeba však mít na paměti, že
informace o délce čekací doby mají informační charakter. Jsou totiž
ovlivněny řadou faktorů, například četností a nahodilým výskytem

možnosti zastupování advokátkou). Nabízené služby (kromě ubytová-

akutních urgentních operací a diagnostických výkonů, které mají ab-

ní v azylovém domě) jsou bezplatné s celorepublikovou působností,

solutní přednost nebo pracovní kapacitou pracovišť i počtem operač-

v případě zájmu je možné vystupovat anonymně.

ních sálů. Vyšetření a výkony, které neobsahují publikované tabulky,

Více informací o poskytovaných sociálních službách je možno získat

probíhají ve lhůtě do tří týdnů, respektive do dvou měsíců.

na nonstop poradenské telefonní lince 283 892 772 nebo na www.
acorus.cz.

-red-

Čekací doby k vyšetření a výkonu najdete na
http://www.fnb.cz/cs/pro-pacienty.

-maš-
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Zapojte se do sbírky pro dobrou věc
Zastavte se na chvíli v předvánočním čase a vzpomeňte na druhé. Při
předvánočním úklidu se možná najde celá řada věcí, které byste vyhodili
a ony přitom mohou sloužit dál! Děti z Klokánku, Speciální mateřské
školy, Centra integrace dětí a mládeže i Romodromu Vám budou vděčné
za oblečení, hračky i školní potřeby.
Co se sbírá?
•

Oblečení a boty pro děti ve věkovém rozmezí 0 – 10 let.

•

Hračky, deskové hry, stavebnice apod. i pro nejmenší.

•

Školní potřeby, pomůcky.

Oblečení může být obnošené, avšak vždy musí být čisté, nerozbité, použitelné. Hračky rovněž prosíme pouze čisté a kompletní.
Kdy se sbírá?
Sbírka „ Myslíme na Vás” probíhá na Vaší ZŠ/MŠ v termínu od 27. 11.
do 9. 12. 2011 Kam mohu oblečení donést?
V prostorách školy jsou umístěny označené nádoby, kam je možné Vaše
dary donést a které po skončení sbírky předáme obdarovaným Kdo bude
dary využívat?
Obdarovanými organizacemi budou:
•

Centrum integrace dětí a mládeže CID, o. s.

•

Fond ohrožených dětí FOD – Azylový dům Klokánek

•

Speciální mateřská škola – zařízení přechodné péče

•

Romodrom, o. s.
Za přispění do sbírky předem děkují Markéta Adamová,
radní MČ Praha 8 a Michal Švarc, zastupitel MČ Praha 8.

Osmička
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Vánoční jarmark v MŠ Krynická je tu pro vás
První vánoční jarmark v Praze
8 proběhne v Mateřské škole Krynická, a to v úterý 22. listopadu
v 16 hodin. Tradici pořádání jarmarku v této mateřince založila
před pěti lety skupinka šikovných
maminek, které přišly na úžasný
nápad, jak zabavit děti a zároveň
pomoci školce.
Jarmark se koná vždy v týdnu
před první adventní nedělí, aby si
mohli děti a jejich rodiče vyzdobit
zakoupenými

vánočními

deko-

racemi byt či dům. Část výrobků
tvoří samy děti na třech vánočních dílničkách. Ty se setkávají se
stále větším zájmem. Děti nadše-

Vánoční jarmark v Mateřské škole v Krynické ulici má již několikaletou tradici

ně tvoří, zdobí a vyrábějí a ještě

z čeho vybírat – ozdoby z různých

řizuje nové hrací prvky na školní

předškolními dětmi a hlavně místo,

nadšeněji pak hledají svoje výrob-

materiálů, přáníčka, zápichy, per-

zahradu.

kde se rodiče i paní učitelky můžou

ky na stánku, aby se pochlubily.

níčky a především úžasné advent-

Další podstatnou část nabízených

ní věnce a dekorace.

Vánoční jarmark není jen prodej-

setkat a popovídat. Všichni si při

ní stánek a krásné vánoční dekora-

tom rádi pochutnají na dobrotách,

výrobků připravují ochotné a obě-

Celý výtěžek z prodeje je pak

ce, ale také rozsvěcení stromečku

které maminky napekly a zahřejí

tavé maminky doma a je opravdu

věnován školce, která za ně po-

na školkové zahradě, zpívání koled

se punčem či čajem.

-red-

Mateřská škola Řešovská slavila výročí

Foto: verpa

Foto: verpa

Mateřská škola v Řešovské ulici v Bohnicích si
slavnostně připomněla 35. výročí. Nynější učitelský kolektiv na oslavu pozval bývalé zaměstnankyně, které ve školce pracovaly od jejího
otevření v říjnu 1976. Ředitelka mateřinky Ctirada Foučková jim představila současnou podobu
školky – moderní třídy, zázemí i novotou zářící
kuchyni. Děti si připravily krátký kulturní program, který byl oceněn zaslouženým potleskem.
Jako na každé narozeninové oslavě ani tady
nechybělo výborné pohoštění a velký dort.
U dobrého jídla a pití si pak bývalé paní učitelky
měly co vyprávět. Na závěr popřály školce v Řešovské ulici vše nej do příštích let.

-jf-

Foto: verpa
Při oslavě bylo o zábavu postaráno, přispělo k ní i taneční vystoupení dětí z mateřinkyFoto: verpa
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Projekt Čimický podzim – Problémy lidské společnosti
o pořizování občanských průkazů či cestovních

V ZŠ Libčičká v týdnu od 3. do 7. října se opět

né stavby, která měla zajímavě řešený způsob

po roce uskutečnil projekt s názvem Čimický pod-

efektivního využívání světla při práci. Při návště-

pasů. Rovněž měly možnost seznámit se s his-

zim. Jako téma bylo letos zvoleno „Problémy lidské

vě pražské burzy se děti dozvěděly zajímavé

torií budovy. Na Cizinecké policii ČR zjistily, jak

společnosti”. V pondělí byl druhý stupeň ZŠ včet-

informace o historii burzy, jakým způsobem se

funguje, jak probíhá modelová kontrola v objek-

ně 5. ročníku rozdělen do osmi pracovních skupin.

obchoduje se zbožím a kde se nachází další bur-

tech, kde se sdružují cizinci, jak jsou policisté

Každá skupina si vylosovala téma, v jehož duchu

zy cenných papírů. Na Ministerstvu obrany bylo

ozbrojeni. Měly možnost si i na některé zbraně

se nesly přednášky v různých pražských institucích

dětem vysvětleno, jak se předchází válečným

sáhnout. V policejním voze mohly pozorovat, jak

po celý týden. Skupiny se zabývaly tématy jako

konfliktům, jakým způsobem se vojáci Armády

se poznají falešné doklady od pravých. V budo-

ekonomika světa, terorismus, extrémismus, pří-

ČR zapojují do mírových misí ve světě nebo na-

vě OSN si děti poslechly přednášku o tom, jak

roda, práce úřadů, válečné konflikty a spolupráce

příklad to, že stát investuje ročně dvě miliardy

organizace pomáhá s transportem humanitární

mezi národy. Poslední skupina byla dokumentační,

korun do vojenských operací v zahraničí. Na Mi-

pomoci do států nebo oblastí, kde ji lidé nejvíce

tj. žáci se učili pracovat jako novináři.

nisterstvu vnitra byla pro děti přichystána exkur-

potřebují. Další skupina se zúčastnila přednášky

ze po objektu.

v Evropském domě, který slouží jako poraden-

V rámci exkurzí žáci společně s vyučujícími

ské pracoviště pro záležitosti týkající se EU.

navštívili například Letiště Praha. V České tis-

Z úředních budov žáci navštívili ještě Amba-

kové kanceláři se děti seznámily s tím, jakým

sádu Ghany, kde je rodilá úřednice seznámila

Rádi bychom touto cestou všem organizacím,

způsobem se shromažďují zprávy z celého světa.

s tím, jak žijí ghanské kmeny a jakým způsobem

u nichž byly exkurze a prezentace umožněny,

V budově ČSOB se žáci dozvěděli, jak funguje

se ambasáda stará o ghanské obyvatele v České

poděkovali za jejich vstřícnost a ochotu.

banka. Některé zaujala architektura samot-

republice. Na Libeňském zámku se děti dověděly

ZŠ Libčická

Karlínská škola získala ocenění
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí získala v polovině října spolu s dalšími sedmi školami v Česku certifikát Férová škola. Ocenění z rukou zástupce amerického velvyslance v Praze Josepha Penningtona
převzal ředitel karlínské školy Jan Korda (vlevo). Školy, které mají
nebo mohou získat označení „férové”, musejí splňovat určité podmínky vztahující se k problematice inkluze. Na Lyčkově náměstí je
heterogenita třídních kolektivů obrovská. Společně se tu učí žáci se
zdravotním postižením, se sociálním znevýhodněním, romské děti
Foto: verpa

-jf-

a děti cizinců.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
se sídlem v Karlíně, v Pernerově ulici č. 8 tel: 222322624,
e-mail: poradna@kppp.cz
nabízí:
OVĚŘENÍ SCHOPNOSTÍ KE STUDIU
pro žáky 5. a 9. tříd základních škol
Díky vyšetření si rodiče mohou ověřit skutečné předpoklady
svého dítěte, jeho převládající zaměření a úroveň jeho vědomostí
ve srovnání s jinými žáky pražských škol. Výsledky testů budou
sdělovány žákům a rodičům v krátkém pohovoru
v předem domluveném termínu.
Testování proběhne skupinově v budově poradny.
Termín konání:

Pro žáky 5. tříd ZŠ dne 28.11. v 8.30
Pro žáky 9. tříd ZŠ dne 21.11. v 8.30
Cena testování je 150 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Městská část Praha 8 - Úřad městské části
odbor školství
Oznámení přerušení provozu mateřských škol
zřízených Městskou částí Praha 8
ve dnech 27. až 30. prosince 2011
Ředitelé mateřských škol zřízených městskou částí
Praha 8, v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném
znění, po projednání se zřizovatelem stanovili přerušení provozu mateřských škol ve dnech 27. až 30. prosince 2011.
Provoz mateřských škol bude obnoven v pondělí
2. ledna 2012.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí Odboru školství
(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)
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Nový koncertní mistr vystoupí v Kobylisích
sportují v Salesiánském středisku
mládeže.
Koncert převážně vážné hudby ale
nebude jen o hudbě. Diváci budou
mít příležitost před koncertem zaslat
otázky, které je zajímají o životě České filharmonie, o studiu a koncertech
v zahraničí, o světových soutěžích
atd. na e-mail adresu: norbert17@
seznam.cz do 16. listopadu 2011
a hudebníci České filharmonie na některé z nich během koncertu odpoví.
Ze všech zaslaných otázek budou vyFoto: archiv J. Špačka a kvarteta Norbert
Kvarteto Norbert – Milan Vavřínek, Petr Havlín – housle, Jiří Řehák –
viola a Josef Špaček sen. - violoncello

losovány dvě, jejichž zasilatelé obdrží
CD Josefa Špačka.

Josef Špaček junior

Josef během sedmiletého pobytu v USA vystudoval dvě prestižní

světa s významnými hudebními tě-

Většina příznivců vážné hudby již

i v komorní hře společně s kvartetem

hudební univerzity – Curtis Institut

lesy.

zaznamenala, že od letošního září za-

Norbert, jehož členové jsou hudební-

ve Philadelphii, kde získal za mimo-

stává post koncertního mistra v na-

ci České filharmonie.

řádné výsledky cenu Fritze Kreislera

Beethovena, J.S. Bacha, F. Kreislera,
A. Dvořáka, H.W. Ernsta.

šem předním hudebním tělese České

Na

koncertě

zazní

díla

L.van

hudebníci

a Univerzitu Julliard School v New

filharmonie mladý houslista Josef

přijali pozvání k hostování na bene-

Yorku. Zde studoval dva roky u svě-

Srdečně proto zveme nejen vás,

Špaček junior. Toho si bude možné

fičním koncertě, jehož výtěžek z dob-

toznámého houslisty Itzhaka Perlma-

příznivce vážné hudby, ale všechny,

17. listopadu v 19 hodin poslechnout

rovolného vstupného bude věnován

na. Zvítězil v mnoha národních i me-

kteří se rozhodnou pomoci dětem

v Salesiánském divadle v Kobylisích

na dokončení rekonstrukce hokejba-

zinárodních soutěžích a jako sólista

s dostavbou hřiště i účastí na tomto

nejen při sólovém vystoupení, ale

lového hřiště pro děti, které denně

účinkoval již na pěti kontinentech

koncertě.

Všichni

profesionální

-red-

Evropští harmonikáři předvedli své umění

Vítězný soubor Accopur Mühlheim/Ruhr z Německa

Cenu celkovým vítězům předala radní Prahy 8 Markéta Adamová

Poslední říjnový víkend se uskutečnil v os-

zámku se v pátek konal zahajovací koncert

náměstí některé soubory zahrály i v rámci

mém městském obvodě mezinárodní amatér-

a v sobotu se všech jedenáct souborů z pěti

farmářských trhů. Celý festival se konal pod

ský soutěžní festival V. Pražské dny harmo-

zemí Evropy představilo v rámci soutěže

záštitou zástupce starosty osmé městské části

niky a akordeonu. V obřadní síni Libeňského

v sále karlínského Spektra. Na Karlínském

Michala Šustra.

-red-
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Radnice podporuje vznik muzea hrdiny Jana
Kubiše na Vysočině, pomoci můžete i vy
Víte, jaký historický odkaz pojí

obec Dolní Vilémovice požádala

Prahu 8 a obec Dolní Vilémovice

o pomoc. Jsem ráda, že vedení

v kraji Vysočina? Z Dolních Vilé-

Prahy 8 může záměru pomoci na-

movic pochází Jan Kubiš, který 27.

příklad i otisknutím článku v roce

května 1942 spolu s Josefem Gab-

70. výročí Operace Anthropoid.

číkem a Josefem Valčíkem uskuteč-

Na jeden z nejvýznamnějších his-

nil v Praze 8, ve slavné zatáčce pod

torických činů novodobé historie

Vychovatelnou, atentát na zastu-

státu v příštím roce zavzpomínáme

pujícího říšského protektora Rein-

a prohloubíme tím povědomí obča-

harda Heydricha.

nů o významu atentátu,” prohlásila

Obci

se

nyní

podařilo

zástupkyně starosty Prahy 8 Vladi-

získat

míra Ludková.

do vlastnictví rodný domek Jana
Kubiše a pod vedením starostky

Radnice Prahy 8 chce tedy upo-

Jitky Boučkové usiluje o jeho pře-

zornit občany, kterým je historie

měnu v muzeum tohoto válečného

atentátu na Heydricha zvláště blízká, ale též firmy a podnikatele, kteří

hrdiny. Bohužel, přestože Jan Kubiš
prokázal svým statečným činem

Současná podoba vstupu do rodného domu Jana Kubiše

v osmém obvodu sídlí, na možnost

službu celé zemi, náš stát – ales-

přispět k vybudování důstojného

poň zatím - na tento záslužný pro-

památníku hrdinovi Janu Kubišovi

jekt nepřispěl ani korunou. Obec

v jeho rodišti.
Číslo

proto vyhlásila i veřejnou sbírku,

sbírkového

účtu

je

na které se již sešlo přes půl mi-

43-6171460287/0100 KB Třebíč.

lionu korun od malých i větších

Podrobnosti naleznete na www.

dárců.

dolnivilemovice.cz, odkaz Jan Kubiš, veřejná sbírka. Zejména fir-

Praha 8, která si je odkazu hrdinů operace Anthropoid dobře vědo-

mám a podnikatelům připomínáme

ma, má pro úsilí Dolních Vilémovic

možnost odpočtu příspěvku z daní.

plné pochopení. Vždyť i památník

Potvrzení na vyžádání vydá obec.

stojící nyní na památné křižovat-

V případě jakýchkoliv dotazů,

ce radnice vybudovala z vlastních

námětů či komentářů se neváhejte

zdrojů, stát nepřispěl vůbec. Je

obrátit na Veroniku Stromšíkovou,

ovšem jasné, že takovéto finanční

e-mail: obec@dolnivilemovice.cz.
Za váš zájem předem děkujeme.

možnosti Dolní Vilémovice nemají. „Radnici osmé městské části

Pohled na zdevastovaný dvorek

-red-

Salon výtvarníků lákal.
Letošní sedmý ročník Salonu výtvarníků přilákal rekordní počet
vystavujících umělců. Úctyhodný počet 105 vystavovatelů potvrdil,
že originální akce odboru kultury má své místo a její filozofii se daří
udržet díky všem, co nemohou svá díla představit například v galerii.
Výstava se konala v Grábově vile a ukázala obrazy, keramiku, šperky, modely, textilní výrobky a další.
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Praha a její dcery v muzeu na Florenci
Výstavní projekt Muzea hlavního města Prahy s názvem „Praha a její dcery”, připravený při příležitosti oslavy
130. výročí založení muzea (3. října 1881), je pokusem přiblížit pražské dějiny očima a prostřednictvím osudů
jejích obyvatelek.
Dějiny vždy byly především sledem významných událostí veřejného života, vzniků i zániků říší
a států, vyhraných či prohraných
bitev a válek, panovníků a vojevůdců, vynálezů a technologického pokroku, to vše nazíráno především z mužského úhlu pohledu.
Projekt „Praha a její dcery” si
klade za cíl zprostředkovat dnešnímu člověku ženský svět v průběhu
historie a v současnosti. Chceme
specifickými výstavními prostředky, částečně uměleckými, symbolickými, zkratkou, vyjádřit ženský
svět obyvatelek města, obyvatelek
známých jménem i těch neznámých. Ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy i mnoha dalších
institucí se nalézá řada předmětů, vzniklých činností Pražanek

Praha a její dcery 5. 10. 2011 –

v

množství

15. 4. 2012

používa-

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí

různých

artefaktů,

obdobích,
které

ženy

ly, i některá umělecká díla, která

52, Praha 8 – Florenc

zobrazují ženu v různých jejích

Otevřeno: denně mimo pondělí

životních úlohách a postaveních.

od 9 do 18 hodin. Každý prv-

V jednom ze sálů výstavy je insta-

ní čtvrtek v měsíci otevřeno

lován i funkční dámský salon s ob-

do 18 hodin, poslední středa

čerstvením. Podrobnosti na www.

v měsíci prodloužená otevírací

muzeumprahy.cz.

doba do 20 hodin.

-vh-

Neslyšící výtvarnice vystavuje.
Opět po roce se v budově ÚMČ Praha 8 (takzvaný bílý dům)
můžete potkat s obrazy neslyšící ukrajinské umělkyně paní Galiny Ingul, jejíž výstavu organizuje občanské sdružení APPN. Strohý interiér umocňuje barevnost obrazů a podtrhuje optimistický
ráz vyobrazeného. Paní Galina si našla svůj svébytný styl, který
se projevuje v netradičním barevném pojetí v kombinaci s neobvyklými tvary zejména u objektů. Malování je jejím prostředkem
vypořádání se s realitou. Slavnostní vernisáž se konala 17. listopadu za účasti ředitelky organizace Marie Horákové, místostarostky Vladimíry Ludkové (vlevo) a samozřejmě samotné výtvarnice
(uprostřed). Obrazy lze zakoupit, v případě zájmu kontaktujte
o. s. APPN (www.appn.cz).

-red-
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Sport

Úspěchy softbalistek Joudrs – Český
pohár a stříbrné medaile z extraligy
Final Four, Český pohár v softbalu žen, potřetí za sebou vybojovaly hráčky Joudrs Praha. Turnaj se konal
za velkého zájmu publika na domácím hřišti vítězů v Bohnicích, nad akcí převzal záštitu starosta Městské
části Praha 8 Jiří Janků.

Tradiční rivalové Joudrs a Eagles se utkali také ve finále nejvyšší české soutěže. V posledních
dvou letech vyválčily extraligový
titul oranžové Joudrsačky. SouO pohár se utkaly čtyři nejlepší

peř však letos podřídil zisku titulu

týmy ženské extraligy. Joudrs si

vše: jeho tým posílily tři kvalitní

nejdříve podle očekávání poradily

zahraniční akvizice, z toho hned

s moravskými Snails Kunovice. To

dvě na klíčovém postu nadha-

druhé semifinále mezi pražskými

zovačky. Italka, Španělka i No-

týmy Eagles a Čechie bylo mno-

vozélanďanka se činily a dělaly

hem napínavější a skončilo jen

bohnickému týmu značné problé-

nejtěsnějším výsledkem pro krč-

my. Přesto byly všechny zápasy

ské hráčky, které tak ve finále

finálové série hrané na tři vítěz-

vyzvaly tým z Prahy 8. Rozjeté

ná utkání vyrovnané a napína-

Joudrs však Eagles přehrály až

vé až do konce a odehrávaly se

nečekaně hladce tzv. rozdílem

před nádhernou diváckou kuli-

bodů a mohly se radovat z po-

sou. Nakonec se po třech letech

z fanoušků nepochybuje o tom,

ve druhé nejvyšší ženské soutěži

háru pro vítěze. Zároveň získaly

z titulu radovaly Eagles. Děvča-

že udělají vše pro to, aby v příš-

žen i B tým Joudrs, který ve fi-

právo reprezentovat Českou re-

ta z Joudrs si však zaslouží ob-

tím roce vrátily extraligový titul

nálové sérii podlehl až po dra-

publiku příští rok v evropském

div za bojovnost a odhodlanost,

na Joudrs. Držme jim palce.

Poháru vítězů pohárů, ze kterého

s jakou čelila posílenému soupeři

Pro úplný výčet úspěchů boh-

by chtěly přivézt některou z me-

a patří jim zasloužená gratulace

nických softbalistek dodejme, že

dailí.

ke stříbrným medailím.

krásné

A nikdo

Foto: Tomáš Holec

druhé

místo

matickém průběhu a velmi vyrovnaných

zápasech

loňskému

účastníkovi extraligy PV Praha.

vybojoval

-pp-

Praha 8 má nově otevřenou písečnou oázu
Beachklub Ládví právě zahájil

kendových turnajů, na kterých si

celoroční provoz areálu se dva-

díky množství kurtů pod jednou

nácti kurty na léto a šesti kurty

střechou zahraje opravdu každý.

na zimu. „Na zimní sezonu máme

Na stránkách www.beachklublá-

připravenu

nabídku

dví naleznete online rezervace

služeb, od pronájmu kurtů, přes

kurtů, kempů a dětských krouž-

pořádání

ků.

komplexní
pravidelných

turnajů,

různých výkonnostních tříd až

Další novinkou v areálu Beach-

po tréninky a kempy pro děti

klubu Ládví je nová Tenisová

i dospělé,” přiblížil pro Osmičku

škola ESO, která zde vybudova-

jeden z provozovatelů areálu Jan

la nový tenisový areál se 4 an-

Herget. „To vše v příjemné at-

tukovými kurty. V současné době

mosféře zbrusu nové nafukovací

je na všech kurtech stejně jako

haly, která je kvalitně ozvučena,”

na beachvolejbale profesionální

dodal.

přetlaková hala. Ceny začínají již

Beachklub Ládví v Chabařovic-

od 199 korun za hodinu. Všech-

ké ulici tak i v zimních měsících
nabídne příjemnou atmosféru ví-

ny potřebné informace naleznete
Beachklub Ládví v zimě nabízí šest kurtů v hale

na www.tenisladvi.cz.

-red-
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Sport, pozvánky

Naše malé házenkářky nejsou z cukru
V sobotu 8. října připadla na náš oddíl dív-

Tentokrát se hrálo ve třech skupinách. V první

notili jako zdařený, a to zejména díky pomoci

čí házené TJ Sokol Kobylisy II milá povinnost

skupině hrála „áčka” a „ béčka”. V této skupině

ochotných rodičů našich hráček, kteří mrzli

uspořádat turnaj v malé házené 4+1, a to pro

jsme měli dvě stejně silná družstva, která tvoři-

a mokli u stolků časoměřičů a v neposlední řadě

nejmenší hráčky a hráče z Prahy. Série těchto

ly hráčky, které u nás trénují i tři roky. Bohužel

díky hráčkám starších družstev našeho oddílu,

turnajů se koná po celý rok pod záštitou Praž-

se jim tentokrát moc nedařilo a neuhrály žádné

které se zhostily rolí rozhodčích.

ského svazu házené pro hráče ročníků 2001

pěkné výsledky. O ty ale v této věkové katego-

Jak jste si přečetli, naše TJ má poměrně širo-

a mladších.

rii ještě vůbec nejde, a to je na tom vlastně to

kou základnu, což samozřejmě neznamená, že

nejhezčí.

nemáme zájem ji ještě rozšířit. Zveme všech-

Na turnaj se přihlásilo celkem 14 dívčích,
chlapeckých i smíšených družstev z celé Pra-

Ve druhé skupině hrála „céčka”. My jsme

ny zájemkyně z řad děvčat narozených v letech

hy. Vzhledem k tomu, že na začátku školního

do této skupiny postavili hráče a hráčky, kteří

2001 - 2005 mezi nás. Trénujeme každé úterý

roku přišlo docela dost nových hráček do naše-

trénují již déle, ale jsou o něco mladší, tj. ročník

a čtvrtek na jaře a na podzim na hřišti ZŠ Glo-

ho družstva, podařilo se nám postavit dokonce

2003. Zde byly ony nedůležité výsledky mno-

wackého a v zimě (od listopadu do dubna) v tě-

pět družstev od těch zkušených, hráček ročníku

hem lepší – naše družstvo vyhrálo všechny zá-

locvičně ZŠ Burešova vždy od 16.00 do 17.30

2001, po ty nejmenší, děvčata z prvních tříd.

pasy a na tyto zápasy bylo vždy radost se dívat.

hodin. Pokud máte zájem o to, aby vaše dcera

Našeho turnaje se zúčastnili také házenkáři ze

I když učit se je stále ještě co.

sportovala v kolektivu stejně starých děvčat pod

Sokola Vršovice, Slavie Praha, Astry Praha, TJ
Chodov a Lokomotivy Vršovice.

Ve třetí skupině hráli samí skuteční začáteční-

dohledem zkušených trenérů a trenérek, v létě

ci. Náš oddíl zastupovala v této skupině družstva

i v zimě jela na týden na soustředění a zúčastňo-

Jednalo se ještě o venkovní turnaj, který jsme

dvě, obě složená ze začínajících hráček různého

vala se turnajů nejen v Praze, ale v celé republi-

uspořádali na hřišti ZŠ Glowackého v Bohnicích,

věku. A tak spolu hrály hráčky ročníků 2001 –

ce i v zahraničí, přiveďte ji na kterýkoli z našich

kde jsme vytvořili dvě hřiště pro malou háze-

2005. Pro některé to bylo úplně první setkání

tréninků a zkuste to měsíc zdarma s námi nebo

nou. Bohužel právě dva dny před konáním tur-

s turnajem a soupeři z jiných družstev, jelikož

nás kontaktujte na emailu: sokolkobylisyII@

naje skončilo v Praze babí léto a nastal deštivý

začaly s trénováním u nás teprve v průběhu září.

seznam.cz nebo telefonním čísle 604 680 380.

podzim. Naštěstí se hráčky i hráči mohli vždy

I ony však již byly schopné hrát skutečné zápasy

Další informace o nás se dozvíte také na našich

po odehrání svého utkání zahřát v šatně základ-

a dávat skutečné góly.

webových stránkách www.sokolkobylisy2-mini.

ní školy, a tak jim ani nepříznivé počasí nevadilo.

Celý turnaj jsme i přes nepřízeň počasí zhod-

wbs.cz.

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

zal. 1956

L I S T O P A D

2011

Otevírací doba:
Po 18-21/ St, Čt 19-21/ Ne 14-16. Čt 17. 11. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
14. 11.

doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.:
Paradoxní spojení času a prostoru
v Einsteinově teorii relativity a jeho důsledky.

21. 11.

Miloslava Betková:
Putování severní Indií - Jammu, Kasmir a Leh.

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30.
28. 11. APOLLO 12 , APOLLO 14.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
St, Čt 19-21, Ne 14-16 a v Po 7.a 28. 11. 20-21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání. Čt 17. 11. zavřeno.
Denní obloha:

Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha:

Měsíc – do 14. 11.
Jupiter – po celý listopad
Uran, Neptun – za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý říjen
Hvězdokupy,mlhoviny – za bezměsíčných večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy,prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.)
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve St a Čt od 18 do 19 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi,
školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (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. 283910644.
Pozor. oblohy

Film. večery, přednášky

45,- Kč

55,- Kč

25,- Kč

30,- Kč

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky
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Výročí
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
V LISTOPADU 2011 SLAVÍ
Albertová Věra
Bábíčková Vlasta
Beránková Vlasta
Davídek Přemysl
Dostálová Libuše
Fuxová Ludmila
Houštěková Věra
Chaloupková Marie
Ježková Eva
Kudláčková Albína
Kocourková Anna
Krausová Marie
Kreibichová Marie
Linhartová Bohumila
Líbal Miroslav

Lindnerová Marie
Nedbal Karel
Peterka Karel
Polívková Božena
Skřivan Jan
Stuchlíková Marie
Smíšek Josef
Svobodová Marta
Sklenář Josef
Šárovcová Jaroslava
Tučková Sonja
Veverka Jaroslav
Zálišová Zdeňka

Naše milá maminka a babička Anastázie Čížková se
25. listopadu 2011 dožívá
90 let. Za Tvou starostlivost,
obětavost a lásku Ti děkujeme. Do dalších let mnoho
zdraví a spokojenosti mezi
námi Ti za celou rodinu přeje dcera Líba.”
Dne 16. listopadu paní Krausová Marie slaví 91. narozeniny. Vše nejlepší do dalších let
přeje dcera Marie s rodinou.

V ŘÍJNU OSLAVILI
Dagmar Zajícová a Vlasta Buchálková.
Všechno nejlepší přeje rodina a přátelé.

Kreibich Jiří

Nově narozené děti
ČERVEN 2011

Kiliánová Eliška

Licek Tomáš

Chrpková Antonie

Šmejkalová

Štefaňaková Elen

Markéta

ČERVENEC 2011
Hadžiu Laura

Lubellanová Elena

Špimrová Karolína

Habelová Marie

Olivová Sophie

Kvapil Tomáš
Pavlík Jáchym
Srichom Oliver

Procházka Matyáš
Štruncová Alice

Válová

Sýkorovský Jan

Markéta

Skibowá Violetta
Svobodová Kristýna
ŘÍJEN 2011

Vaňhová Barbora
ZÁŘÍ 2011

Konrád Štěpán
Fialová
Kristýna

SRPEN 2011

Nováková Adéla

Capůrek Jan

Podjuklová Ólívie

Fišerová Anna

Sulamanidze Irakli

Habadová Lucie

Křivková Klára a Julie

Kováříková Stela

Vidner Vojtěch

Lachouta
Lukáš

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

Luštěte o ceny!

Sudoku (obtížná)

Znění tajenky z minulého čísla: Dopravní hřiště Glowackého
Výherci, kteří obdrží dvě vstupenky na představení brilantní britské komedie
M. Cooneyho Nájemníci pana Swana aneb Peníze na cestě v Divadle pod Palmovkou,
jsou: Jahodová Věra (Praha 8), Zahradníková Lenka (Praha 8), Sadovská Irena (Praha 8), Šimlová Hana (Praha 9) a Hejsková Ludmila (Praha 8).
Správné znění tajenky z listopadového čísla
nám zašlete nejpozději do 30. listopadu 2011
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 exkluzivní
knihu Jaroslava Čvančary: Heydrich
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INSTALATERSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ – montáž a opravy tepelných zařízení, rozvody vody, topení, kanalizace a odpadu. Tel.:
774 38 08 04, 773 11 10 85,
e-mail: mtarabey@email.cz.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 222 94 62 68, e-mail:
kedar.n@centrum.cz.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet a drobné zednické opravy,
výhodné podzimní ceny. Rychle,
levně, kvalitně. Volejte na tel.:
603 43 24 76.
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští
pracovníci, specialisté na stěhování bytů, SO + NE stejné ceny. Přistavení, odstavení+km po Praze
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK –
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriozní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO
VAŠI STAVBU? Volejte. Tel.:
606 91 02 46.
KUŘÁCI
–
ODVYKNETE
NA 90%! Tel.: 224 214 617;
604 20 77 71.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT
17.30 – 19.00, ČT 16.00 –18.00
hodin. Bližší informace na tel.:
603 80 63 70, www.autoskolatrio.
cz. Další střediska na Praze 7 a 9.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování,
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
ČIŠTĚNÍ

ODPADNÍHO

PO-

TRUBÍ A KANALIZACE,
keré instalatérské práce.
603 81 33 13.

vešTel.:

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

SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček,
Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba,
Braunerová, V. Bukovac aj. Za obraz lokomotivy, auta od Kreibicha
nebo Ronka zapl. cca 10 000,- Kč.
Dále platíme hotově zl. Svatovácl.
dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble,
rak.kor. atd. Porcelánové fig. Míšeň, st. šavle atd. Starožitnosti
Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3, naproti st. Metro B - Vysoč.
Tel.: 283 89 33 34, 605 82 94 40
po 10 hod.
Cca 5000,- zapl. za nepoškoz. st.
zlatý Svatováclavský dukát. Interantik, Praha 9. Tel.: 283 89 33 34,
605 82 94 40.
HODINOVÝ
MANŽEL – údržba domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech, pokládka podlahových krytin, truhlářská výroba, sádrokarton, malování, obkladačské práce a jiné.
Tel.: 773 16 81 70.
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, POTAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ
a ostatních materiálů na čalounění. Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň,
PO – PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod. Tel.:
284 82 21 81.
ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVÁ,
Chabařovická
25, Praha 8. Módní návrhy dámského, pánského oblečení, skupiny. Opravy. Tel.: 739 09 15 03.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, markýzy, garnýže, shrnovací dveře,
čalounění dveří, silikon, těsnění, malování, interiérová práce
- Petříček. Tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ a kanalizace, veškeré instalatérské práce, topenářské práce.
Nepřetržitě!
Rekonstrukce
koupelen a bytových jader. Tel.:
603 42 19 68, 283 88 13 75.
INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vodovodních baterií, WC, umyvadel,
van, el. ohřívačů, připojení praček,
myček, vodoměrů, kohoutů včetně dodání. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75. E-mail: rothenberg@centrum.cz.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový manžel. Tel.: 602 39 40 43,
608 44 05 51.

PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a odborná pokládka (PVC, koberců,
plovoucí dřevěné podlahy atd.).
Zakázku
bezplatně
zaměříme
a provedeme cenovou nabídku.
Tel.: 734 38 14 14.
!! VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů,
půd, pozůstalostí atd. Stěhování
a jiné. Tel.: 777 22 78 40.
AKČNÍ NABÍDKA všestranných
služeb. Rekonstrukce, Zedník,
Malíř, Lakýrník a mnohem více
na
WWW.DOPAREAL.CZ.
Tel.:
604 94 60 96.
VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. Tel.:
777 22 78 40.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel.:
604 81 06 63. P. Nestarec Dis,
776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.
PROVÁDÍME IZOLACE A OPRAVY plochých střech, balkonů, teras, garáží foliovým systémem
PROTAN a jiné. Tel.: 607 90 54 00,
606 82 55 18, 739 21 81 08.
KOUPÍM BYT OD 1. patra výše.
V dobré lokalitě s bezproblémovými sousedy. Dostatek zeleně v okolí výhodou. Tel.: 776 02 85 32.
4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8,
ve Zdibech, prodám 2 parcely
na rodinný dům, 956 m2 a 932
m2. Cena 1200,- Kč za m2. Stavba za 4 roky. Tel.: 602 31 22 12,
602 21 50 14.
MASÁŽE KOBYLISY, účinně rehabilitační,
čínské,
japonské,
reflexní a jiné od zkušené terapeutky. Studio u metra, Kobyliské
nám. 6. www.prahamasaz.cz. Tel.:
773 20 33 25.
MALÍŘ – LAKÝRNÍK: štukování a tapetářské práce. Kontakt:
725 17 35 93. www.malir-zenisek.
cz.
HLEDÁME BYT PRO 2 OSOBY
v Praze a okolí, garsonka až 2+1
do 11.000 Kč včetně poplatků.
Jsme nekuřáci bez zvířat. Zařízení
nerozhoduje. Děkuji za nabídky.
Tel.: 605 84 50 88, 220 80 62 45.
NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU
BYTŮ na Praze 8, 1+kk za 8500Kč
a 2+kk za 10500Kč měsíčně, ceny
jsou konečné včetně všech poplatků. Zařízení dohodou. Tel.:
777 020 180
ŽEHLENÍ PLETI POMOCÍ GALVANICKÉ ŽEHLIČKY. Křižíkova
56. Tel.: 602 28 84 44. Cena 500,Kč za 50 min.
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NAVRHUJEME A REALIZUJEME
ZAHRADY, závlahy a zahradní
stavby. Zakládáme výsadby a trávníky. Provádíme údržby zahrad i zahradních areálů Tel.: 604 92 80 69,
www.zahradyrevit.cz.
MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.
ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT
spol. s r.o. se sídlem ve Vysočanské nemocnici přijímá nové pacienty, nabízí ošetřování dětí, bělení
a čištění zubů, implantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní hrazené
péče (bez finanční účasti pacienta).
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 80,
266 00 61 63. Další na www.stomat.cz.
OPRAVY
PRAČEK
TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák. Tel.:
775 19 73 09.
HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ OBKLADAČ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce (odvoz sutě zajištěn). Rekonstrukce bytů, kanceláří, domů a sklepních prostor. Tel.:
777 67 03 26.
ODDÍL KOPANÉ SOKOL TROJA
hledá nové hráče ve věku 5 – 10
let. Tréninky se konají každou středu a pátek od 16.00 hodin na hřišti v Troji. Bus 112 stan. Čechova
škola. Další informace – sekretář
Jaroslav Fliegl. Tel.: 602 15 03 74.,
tj-sokol-troja@volny.cz.
PŮJČOVNA KOJENECKÝCH POTŘEB, např. váha, sterilizátor, atd.
Karlín. Tel.: 224 81 45 68.
AUTOVRAKY
–
LIKVIDACE
ZDARMA. Tel.: 602 20 61 24.
ASTROLOGICKÁ PORADNA. Výklad tarotových karet. Poznej svůj
horoskop: osobní, partnerský,
profesionální. Malečková, Tel.:
603 91 01 03. www.astrojana.cz.
ELEKTROINSTALACE
NOVÉ
A OPRAVY v domech i panelových bytech. Přihlášky k odběru
revize. Jednání na PRE. Frézování drážek kompletní začištění rýh,
obklady, dlažby, malování. Tel.:
608 27 87 78.
DAŇOVÝ PORADCE nabízí své
služby vč. komplexní podpory pro
podnikání – vedení účetnictví,
mzdy, daňová přiznání, zakládání s.r.o., poradenství. P8 – Karlín
– Vítkova 10. Tel.: 608 06 60 88,
ovsky@ovsky.cz.
NĚMČINA-ANGLIČTINA-ITALŠTINA, PRAHA 8 - KOBYLISY NEDALEKO METRA C LÁDVÍ. Tel.: 605 34 72 28, e-mail:
1950adela@seznam.cz.

KÁCÍM – ČISTÍM
Tel.: 603 83 31 07.

ZAHRADY.

KVALITNÍ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY, matematiky a dal. Tel.:
739 67 78 91.
KVALITNÍ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY, MATEMATIKY a dal.
Tel.: 739 67 78 91.
KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské
a dětské bez mytí od 60 Kč, dámské od 75 Kč. Lze i večer a soboty. Důchodci a ženy na mateřské sleva 10%. Praha 8 Čimice,
Okořská 38.Tel.: 233 55 66 12,
606 75 20 53. www.kadernictvi-mvasickova.cz.
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz.
ZVEME VÁS NA AKVARISTICKÉ TRHY, které se konají v Praze
8 Kobylisích, Střelničná 8 – 150 m
od metra Kobylisy nebo
40 m
od zastávky Střelničná - tram č.
10, 17 – směr Ďáblice. Konají
se každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, a to od 9.00 – 11.00
hodin.
Další informace najdete
na www.akvatrhy.kvalitne.cz.

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ SESTRU pro sezónní, nebo občasnou
výpomoc, pro zdr. zařízení v Praze 8, i v důchodovém věku. Tel.:
603 22 21 23.
NABÍZÍM KOREKTURY KNIH
A ČAS. (ČJ) i před tiskem, překlady N – Č – N a výuku NJ a základů
FJ. Mgr., OSVČ v důchodu. Tel.:
721 36 17 74, e-mail: poe22@volny.cz.
PRODÁM DVOUPODLAŽNÍ NOVOSTAVBU ŘRD 5+kk, komplet
moderně zařízený, vl.zahrádka, 2
stání, Nelahozeves (25km od Prahy). Cena vč. zařízení 4,200.000,Kč. m.agler@seznam.cz.
HLEDÁM OD PROSINCE PRONÁJEM garáž. stání Písečná a okolí.
Tel.: 603 71 85 86.
ZAHRÁDKU V KOLONII ČSZ
OSADA HERCOVKA - přenechám. Tel.: 602 65 80 86.
CHCETE ZMĚNIT VÁŠ INTERIÉR
a nevíte si rady? Rádi Vám poradíme a vytvoříme návrh interiéru
včetně 3D vizualizace pro lepší
představu. Kontakt: sparkdesign@
centrum.cz. Tel.: 602 36 32 13.
KRÁLÍKY, BRAMBORY,
PICE, KACHNY, ŘEPU.
739 90 73 20.

KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů
stromolezeckou technikou. Tel.:
606 52 70 91, arborista@centrum.
cz.

PRONAJMU
P8
720 66 15 01.

MASÁŽE OD LÁDVÍ, klasické,
lávové kameny, medové, man.
lifting obličeje, celulitida. Tel.:
284 68 89 18 nebo 608 05 60 67.

SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či
kanceláři. Zavolejte, ZDARMA přijedeme, profesionálně opravíme.
Tel.: 775 67 71 01.

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

SOLNÁ JESKYNĚ HNĚZDENSKÁ
pro odpočinek a zdraví. Přijďte se
k nám prosolit! Objednávky: Tel.:
737 27 77 64. www.sjhnezdenska.
cz.

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY – 1.5. třída. Docházím. 250,-Kč/h.
Tel.: 777 26 12 52.
KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo,
OV, obecní), stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zaplatím privatizaci,
zajistím další bydlení. Platba hotově, stěhování nespěchá. Doplatek.
Tel.: 777 14 05 75.
DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET
PRODEJE, 10% SLEVA. Velký
výběr českých hraček pro holčičky a kluky najdete v naší specializované prodejně Praha 8,
Ořechová 5/proti Ďáblickému
hřbitovu/. Tel.: 604 28 77 94,
www.inna.cz.
LÉKAŘ HLEDÁ PRO ORDINACI
asi 20m2 (2-3 místnosti+WC) u metra Kobylisy. Tel.: 777 30 16 82.
TRUHLÁŘ - výroba nového, opravy staršího a renovace starožitného nábytku. Tel.: 724 33 51 97.

1+1.

SLETel.:
Tel.:

PRONAJMU ve Vel. Osek 4+1.
Tel.: 723 26 64 81.

hradní kolonii v Troji. Meruňka,
broskev, jabloně, kiwi apod. Přidám
veškeré zahradní náčiní a vařič,
gril, lehátko, slunečník. Zn. ”nemoc”. Zájemci volejte večer. Tel.:
728 30 93 65.
ČISTIME KOBERCE, čalouněný nábytek a interiéry automobilů mokrou
metodou profi stroji Kärcher v domácnostech i firmách. Cena od 15kč/
m2. Přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po Praze 8 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz. Tel.:
777 71 78 18.
NABÍZIME LEVNÉ STĚHOVÁNÍ,
vyklízení bytů a převoz nábytku či
spotřebičů dodávkou či pick-upem.
Pokud můžete při stěhování pomoci, může přijet pouze řidič, cena je
poté velmi nízká, od 500 Kč. Možnost
jakéhokoliv využití vozu VW LT. Tel.:
777 71 78 18.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro
rodiče a zájemce o studium
na Gymnáziu Praha 9, Litoměřická
726 se konají: 7.12.2011 a 4.1.2012
vždy od 17.00 do 19.00 hod. Pro rok
2012/2013 přijímáme celkem 3 třídy,
z toho 1 třídu 4-letého studia a 2 třídy 8-letého studia.Termíny přijímací zkoušky pro 8-leté studium: 23.
a 24.4.2012. Čtyřleté studium bez
přijímacích zkoušek. Zkoušky nanečisto pro osmileté studium: 7.3.2012
a 4.4.2012 od 14.30 do 17.00 hod.
Od 18.1.2012 jsou připraveny přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro oba typy studia.
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ NOVĚ najdete v HRAČKÁCH
BAMBULKA, Katovická 411 Bohnice
u Odry. Můžete zde nakoupit i prodat.
Tel.: 252 54 06 67, 605 56 16 41,
po – pá 9 – 12, 14 – 17 hod. www.
bambulka.cz.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, pátrání po osobách. Tel.: 602 35 44 88.
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz.

PRODÁM LEVNĚ NÁDOBÍ EUROBAK. Výhodný nákup na celý život.
Tel.: 283 84 15 28.

PRONAJMU GARÁŽ, POD DVOJÍM UZAMČENÍM, ul. K Ládví, Tel.:
724 20 93 72.

HLEDÁM PRONÁJEM V PRAZE 8,
9 výhodou, cena = stav, RK nechci,
balkon vítán, jen seriozně. Napište
sms, ozvu se. Tel.: 777 45 81 03.

PRODÁM BYT 2+kk 45m, DV,
výhled,
metro,
Kobylisy.
Tel.:
777 05 33 94.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9
nebo P – 4, 6, 7, lodžie výhodou,
OV/DV, jen seriozní nabídky, RK
nechci. Volejte nebo pište odpoledne na Tel.: 732 75 99 95, stačí
poslat sms.

www.e-hodinovy-manzel-praha.cz. Kompletní interiérové služby
a řemeslné práce. Precizní a rychlé
provedení. Tel.: 603 74 12 53.
MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT PALIVOVÉ
DŘEVO SAMOTĚŽBOU? Informace
na tel. 606 22 74 17.

ŽEHLENÍ PRÁDLA A PRANÍ KOŠIL, www.zehleni-p8.cz, Dana
775 64 21 82.
ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE,
Zdeněk Kadlec, kad-io@seznam.
cz, 721 16 54 21.
PŘENECHÁM ZANEDBANOU ZAHRÁDKU S BOUDOU 200m2 v za(Placená inzerce)

