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Zprávy

str.
Město schválilo prodej
„velkých” domů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

2

Občas se i člověku s velmi klidnou povahou stane, že naprosto
vybuchne. Stačí jen potkat něko-

Radnice rozšířila opatření kvůli
žloutence, uvolní přes šest milionů

ho, kdo nerespektuje vůbec nic.
3

O co jde?
Neznámý řidič před vámi na křižovatce z okna zcela přirozeně vyhodí obal ze zmrzliny a pokračuje

Dětská hřiště
získají nové herní prvky

v jízdě. Po dalších pár stech metrech na červené rovnou otevře dveře
6

a pod kola letí hromada odpadků, kterou tento motorista ve voze měl.
A mizí dál do centra. Lidé kolem včetně mě jen zírají a nevěří vlastním
očím. Místo a čas: Kolbenova ulice, Praha 9, 21. října.

Senioři se dozvěděli,
jak se postarat o svou bezpečnost

Starosta velké městské části, která s nepořádkem neustále bojuje,
9

si klade otázku: Má to vůbec smysl? Kolik podobných „lidí” je? Co na
ně platí? Pomohly by třeba drsné fyzické tresty z méně demokratických částí světa?

Zážitkový kurz, aneb netradiční
škola v přírodě

Odpovědi jsou velmi těžké. Zanedbanou výchovu jen stěží doženeš,
12

nulový vztah k životnímu prostředí a tím i ostatním lidem nezměníš.
Dokážu si představit, jak by se takový

člověk zachoval, kdyby mu

na jeho zahrádku někdo odhodil byť jen nedopalek. Sprosté nadávky

Centrum aktivizačních programů
pro seniory

by byly jen odvarem jeho dalšího možného počínání.
14

Docela by mě zajímaly Vaše nápady, jak proti těmto nešvarům bojovat. Klidně je pište na adresu redakce Osmičky, ty nejzajímavější jistě
ráda otiskne. A třeba budou i dobrou inspirací pro vedení radnice.

Kolpingům dům - azylové zařízení
pro matky s dětmi

Vždyť jde o kvalitní život nás všech, který nemusejí zajistit ani desítky
17

pracovitých uklízecích čet.
Dobrou náladu přeje

Salon výtvarníků
zamířil do Grabovy vily

Josef Nosek
22

starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Město schválilo prodej „velkých” domů
Radní hlavního města na svém říjnovém zasedání odsouhlasili prodej čtyř velkých bytových domů. Podle statutu statutu metropole byl tento souhlas nutný, protože výše prodávaného majetku ve správě Prahy 8 překročila
určitou hranici. Jedná se o panelové domy v Katovické ulici v Bohnicích, Tanvaldské a Hrubého ulici v Kobylisích
a Krynické ulici v Troji.
rem. Chceme nájemníkům koupi vlastního
bydlení co nejvíce usnadnit,” řekl předseda bytové komise RMČ Praha 8 Ondřej Gros.
Zájemci se mohou obracet na Karla Dvořáka
(pronájem „Bílého domu”), telefonní číslo 222
805 680 a Markétu Paulusovou (pronájem sálu
v KD Krakov), číslo 233 312 843.
Schůze nově vznikajících družstev pravidelně navštěvují zástupci radnice Prahy 8. „Je
to poměrně vyčerpávající, ale baví mě s lidmi
diskutovat a vysvětlovat jim možná úskalí privatizačního procesu. Chci svým úsilím přispět
k tomu, aby prodeje domů proběhly hladce,”
prohlásil Gros.

-tk-

Další správní firmy
rozšiřují návštěvní hodiny
Firmy Navatyp Group a JUDr. Hana
Slabá, které se zčásti starají o správu
bytů osmé městské části, prodloužily od
začátku listopadu své úřední hodiny.
Foto: M. Mařatka

Navatyp tak bude občanům k dispozici
v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek

Nájemci z panelového domu v Katovické ulici se před několika dny sešli v KD Krakov. Využili možnosti položit dotazy týkající se privatizace předsedovi bytové komise Ondřeji Grosovi

a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin a 14.00
do 18.00 hodin, JUDr. Hana Slabá ve

„Lze konstatovat, že úspěšnost privatizace

Lidé z obecních domů, které jsou určené

stejné dny od 7.30 hodin, k tomu ještě

bytových domů jejich nájemníkům přinesla

k prodeji, mají velký zájem o pronájem sálů

v úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 8.30

městu efekt. Noví majitelé si své domy chrá-

v takzvaném Bílém domě v Libni a Kulturním

hodin.

ní a současně individuálně investují do oprav

domě Krakov. Tuto možnost jim zdarma nabí-

Třetí správní firma Austis k podobné-

svých bytů a domů. Rekonstrukcemi domů

zí radnice Prahy 8 k tomu, aby se nájemníci

mu kroku přistoupila od začátku října,

došlo nejen ke zhodnocení prodaného majet-

nemuseli například k založení družstva scházet

a to na základě požadavků občanů, kte-

ku, ale i k celkovému zlepšení kvality bydlení

v nevyhovujících prostorách domů, jako jsou

ří s rozvrhem návštěvních hodin nebyli

v Praze,” poznamenal městský radní Jiří Jane-

chodby či sklepy.

spokojeni.

ček.

-tk-

„Je zřejmé, že to byl krok správným smě-

Praha 8 bude mít prognózu vývoje obyvatelstva
Osmá městská část si nechá

relativně nejbližší období proto

lem seniorů v populaci - i proto

vit například i kapacitní využití

vývoje

budeme znát pohyb potřeb oby-

jsme již zahájili práce na novém

jednotlivých

obyvatelstva na období do roku

vatelstva v Praze 8. S ohledem

Domě sociálních služeb,” vysvět-

navyšováním počtu tříd v mateř-

vypracovat

prognózu

budov.

„Například

2035 a navazující studii spádo-

na tyto znalosti budeme moci

lil starosta Prahy 8 Josef Nosek.

ských školách se nám stále daří

vosti a perspektiv využití kapaci-

nabídnout, třeba ve spolupráci se

Podle něj některé služby mohou

vyrovnávat nabídku s poptáv-

ty mateřských a základních škol

soukromým a neziskovým sekto-

ze studie teprve vyplynout a bude

kou. Studie nám dá odpověď, jak

zřízených osmou městskou částí.

rem, patřičné služby. Na některé

nutné se na ně připravit.

mohou být takto navyšované ško-

„Prognóza nám dodá přesná čís-

se připravujeme již nyní, napří-

la o demografickém vývoji. Pro

klad v souvislosti s vyšším podí-

Kromě

nabídky

služeb

si

městská část bude moci připra-

ly využitelné třeba za dvacet let,”
doplnil starosta.

-hš-
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Zpravodajství

Radnice rozšířila opatření kvůli
žloutence, dá přes šest milionů

Krátce

Nové ulice v Karlíně
mají jména

Ta uvolnila z rozpočtové kapitoly zdravotnictví

„Děti, které mají svého pediatra v Praze 8, bude

6,5 milionu korun na očkování proti žloutence.

očkovat jejich pediatr. Děti, které mají pediat-

Městská rada schválila nové pojmenování

„Vzhledem k tomu, že žloutenka se v Praze 8 rozší-

ra mimo Prahu 8, budou očkovány ve Fakultní

ulic v Karlíně. „Nové ulice v Karlíně vznikly

řila do více škol, přistoupili jsme k tomu, že očko-

nemocnici Na Bulovce. Zaměstnanci škol budou

v souvislosti s dokončením posledního úseku

vání proti typu A a první dvě kombinované vakcíny

očkováni závodními lékaři.

Rohanského nábřeží. Ve třech případech jde
o prodloužení stávajících komunikací Rohan-

proti typu A a B nabídneme zdarma všem žákům

Se všemi jmenovanými lékaři a nemocni-

mateřských a základních škol, které osmá městská

cí uzavře MČ Praha 8 smlouvy o očkování,

ské nábřeží, Voctářova a K Olympiku, takže

což jsme samozřejmě projednali předem. Na

pro jejich pojmenování nebylo třeba hledat

nance škol,” prohlásil zástupce starosty Martin

základě těchto smluv bude městská část pro-

nové názvy. Čtvrtá ulice, která vede místy,

Roubíček, v jehož kompetenci je oblast školství.

plácet faktury za zakoupené a použité vakcíny,”

kde stával jeden z nejstarších průmyslových

Vedení radnice následně schválilo oficiál-

vysvětlila základní princip zástupkyně starosty

závodů v Praze - Rustonka, se bude jmeno-

část zřizuje. Ta nabídka se vztahuje i na zaměst-

ní postup při očkování, který bude stejný pro

Vladimíra Ludková, která má oblast zdravotnic-

vat U Rustonky,” uvedl náměstek primátora

všechny školy zřizované osmou městskou částí.

tví na starosti.

Rudolf Blažek.

-hš-

TSK dá na zimní údržbu ulic
přes čtvrt miliardy korun

-tk-

Motoristé bez ručení
budou platit
Vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří
nemají sjednáno povinné ručení, budou od
začátku příštího roku hradit za každý den,
kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do
garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Vyplývá to z novely zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla. V souvislosti s touto novelou zavedl pražský magistrát
mimořádnou službu pro Pražany – vlastníky
či provozovatele motorových vozidel, kteří si
mohou požádat o výdej dat za účelem zjištění
vlastnictví vozidel.

-tk-

Setkání s politiky

Technická správa komunikací je již zcela připravena na příchod zimního období. Ve skladech

dl mluvčí TSK a radní Prahy 8 Tomáš Mrázek.
V

metropoli

jsou

komunikace

podle

své

má 8,5 tisíce tun posypové soli a 380 tun roz-

důležitosti rozděleny do tří základních katego-

toku chloridu vápenatého. Kapacita skladů je

rií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařa-

tak zcela naplněna a v případě potřeby je TSK

zených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad

připravena dokoupit další posypový materiál. Na

ve sjízdnosti 4 hodiny od výjezdu techniky. Na

letošní zimní údržbu společnost má ve svém roz-

páteřních komunikacích označených jako I.a

počtu vyčleněnu částku 288 miliónů korun.
TSK

je

zodpovědná

za

2308

kilometrů

z 3 815 kilometrů komunikací na celém území

jsou to pak 2 hodiny. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po
ošetření nadřazených komunikací.

metropole. Oproti minulé zimě došlo k mírné-

Pro řidiče je pro zimní sezónu opět připrave-

mu nárůstu udržovaných komunikací. Za zbytek

na speciální aplikace „Zimní údržba”. Odkaz je

jsou zodpovědní ostatní správci. „Na starosti

umístěn na webu společnosti www.tsk-praha.

máme také údržbu některých nemotoristických

cz přímo na hlavní stránce. Uživatelé jednodu-

komunikací, jako jsou chodníky či schodiště.

še zjistí, zda je jejich ulice zařazena do systému

Z celkového počtu se však jedná pouze o zhru-

zimní údržby. „Chceme tak zvýšit informovanost

ba pět procent. Odpovědnost stále leží na maji-

zejména motoristů o údržbě komunikací v met-

telích či správcích přilehlých nemovitostí,” uve-

ropoli v zimním období,” podotkl Mrázek.

-jf-

Chcete se setkat se senátorkou
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí od
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod.,
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo
dveří 4, tel.: 284 82 20 31.
Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou občany na pravidelná setkání, která se uskuteční
19. 11., 3. a 17. 12. 2008, v době od 16,00 do
18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8,
Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz.
ČSSD zve občany do svého sídla
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli
zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 18. 11.
2008, od 17.00 hod.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech naší městské části. Pro dohodu
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail:
petr.vilgus@zeleni.cz.

Osmička
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Téma

Lidé bez domova často pomoc odmítají

Foto: M. Mařatka

Bezdomovectví je problém, se kterým si zatím neví nikdo rady. Hledají se cesty, jak tuto otázku řešit, jak zmírnit
dopady na ostatní obyvatele a zastavit nárůst, neboť zcela odstranit tento problém není možné. Bezdomovectví
se týká nejen území Prahy 8, ale metropole jako celku. Vzhledem k těsným územním vazbám jednotlivých městských části a jejich propojení MHD umožňující přesuny v krátkém časovém úseku z jedné části Prahy do druhé
vyžaduje komplexní řešení.

Problémy související s bezdomovectvím často pociťují řádní občané. Příkladem může být parčík poblíž Katastrálního úřadu v Kobylisích, kde lidé
bez domova hromadili nepořádek a přespávali. „Poté, co občané na tuto skutečnost upozornili, radnice ve spolupráci s TSK nechala prostor vyčistit
a odstranit torza zdemolovaných laviček,” řekl radní Prahy 8 Tomáš Mrázek
Toho jsou si vědomi i představi-

ti, které jim vyhovují. V případech,

střeďování bezdomovců, tato místa

telé magistrátu, a proto byl vytvo-

kdy musí něco udělat, něco dodržet

navštěvují a hovoří s bezdomovci.

Pro bezdomovce bylo ve spoluprá-

řen pracovní tým ze zástupců jed-

nebo něčeho se zdržet, tak jejich

Většinou se ale jedná o lidi, kteří

ci s Fakultní nemocnicí na Bulovce už

notlivých pražských obvodů, který

zájem o pomoc ze strany sociálních

nejsou trvale hlášeni v Praze 8.

dvakrát realizováno RTG vyšetření

začátkem

zpracoval

pracovníků opadá. Ano, vytvářejí si

I když jim poskytneme pomoc

plic, za které dostávali odměnu 100

plán, jak tento problém řešit. Prv-

svůj vlastní svět a prostředí, čímž se

a poradenství a nabídneme finanční

korun. Tímto se řeší prevence proti

ním krokem bylo zjistit počty osob

izolují od společnosti, ale to hlavně

pomoc na odjezd do jejich trvalého

rozšíření nebezpečných onemocně-

lidí bez domova a zmapovat lokali-

proto, že jim to vyhovuje. Ti, kteří

bydliště, bezdomovci tuto pomoc

ní, ale ne otázka bezdomovců, kteří

ty, ve kterých se nejvíce zdržují. Na

mají aspoň trochu zájem, využíva-

odmítají a stále setrvávají v Pra-

se čím dál více soustřeďují v Praze.

to navazuje koncepce, jak nárůst

jí nabídky sociálních kurátorů na

ze. Další a početná skupina nejsou

Pro bezdomovce má Praha projekt

počtu bezdomovců zastavit a ale-

odpovídající ubytování na ubytov-

občané ČR a ani nejsou hlášeni na

lodi Hermes k levnému ubytování

spoň části z nich navrátit identitu

nách, které je jim hrazeno.

roku

2007

kách řešit, tak problém nezmizí.

cizinecké policii. Sociální odbor má

pro 250 osob bez přístřeší, kde je

a důstojnost. Spolupracují na tom

Praha 8 má své bezdomovce,

možnost problematiku bezdomovců

poskytována i právní pomoc. Podle

společnosti a sdružení, které se

až na malé výjimky, pod kontrolou

řešit pouze pokud jsou bezdomovci

informací magistrátu tato možnost

problematikou osob bez domova

a pracuje s nimi. Jsou vedeni na

ochotni s námi spolupracovat.

ubytování není bezdomovci zcela

zabývají a pomáhají ji řešit. K mate-

Úřadu práce a pobírají sociální dáv-

Lidé nás občas kritizují a pou-

využívána, a to převážně z důvodů,

riálnímu zabezpečení svých činností

ky vyplácené většinou v poukáz-

kazují na to, že například narko-

že na lodi není možné konzumovat

dostávají od státu a hlavního města

kách. Sociální kurátoři jim zajišťují

manům se pomáhá. Jedná se ale

alkoholické nápoje…

dotace a granty.

ubytování a jsou nápomocni při

o pomoc, při které jim umožňuje-

Z výše uvedeného vyplývá, že

Nelze souhlasit s tím, že bezdo-

hledání vhodného zaměstnání se

me, kam dávat použité stříkačky,

problematika bezdomovců je inten-

movci si většinou sami nevyhledá-

snahou k jejich trvalému umístění.

kde si vzít nové, případně mají

zivně řešena ve spolupráci s magis-

vají informace o možnosti zlepšení

Ne všichni ale mají zájem o radu

zdarma očkování a tak dále. Tím

trátem, i když se v Praze 8 zdržují

své situace. Naopak. Tito lidé jsou

a pomoc, některé nezajímá nic jiné-

se třeba výrazně snižuje nebezpe-

převážně bezdomovci trvale hlášení

velice dobře informování o možnos-

ho než sociální výpomoc ve formě

čí šíření závažných chorob. Pokud

mimo Prahu a často i mimo ČR.

tech, jak svou situaci zlepšit. Většina

finančních dávek. Sociální kurátoři

ale

neprojeví

Jana Janků,vedoucí sociálního

z nich však využívá jen ty možnos-

Prahy 8 mají přehled o místech sou-

snahu závislost na omamných lát-

odboru ÚMČ Praha 8

sami

narkomani

listopad 2008
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Zubní ordinace
a dentální hygiena

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Inzerce

Přijímají nové pacienty
Krynická 489, Praha 8 - Bohnice
Tel. 233 551 433, 602 302 290, 777 302 292

www.odusmedica.cz

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Bezpečný domov začíná dveřmi
Vždy požadujte:
bezpečnostní certiﬁkát 3. a 4. třídy
protipožární odolnost EI 30
zvukovou izolaci 42dB
tepelnou izolaci U=1,3
17 a více jistících bodů
zesílenou zárubeň s bezpečnostními panty
ocelovou kostru s oboustranným pancéřováním
certiﬁkované kování a vložky
návštěvu technika – ZDARMA
NONSTOP servis
záruční dobu 3 roky
tradiční českou ﬁrmu (1990)

NEXT s.r.o., Pobřežní 8, Praha 8, tel: 224 816 458, nonstop: 777 335 878, e-mail: next@next.cz
770_08_Next inzerce_186×56,5.indd 1
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Životní prostředí
Dotazy občanů
Je na území hlavního města možné mytí
automobilů na ulici čistou vodou bez
použití saponátových
prostředků?
Josef Hájek, Praha 8
Problematiku

mytí

automobilů

Děti získají nové herní prvky,
chodci opravené pěší cesty
Obnova dětských hřišť a cest pro pěší či nová výsadba s nástupem chladnějšího období nekončí. Nejpozději do začátku prosince nechá radnice
Prahy 8 osadit nové herní prvky na devíti dětských hřištích. Konkrétně se
jedná o „staré” dětské hřiště Řešovská, dále hřiště Burešova, Nekvasilova,
Sopotská, Štíbrova, Okořská, Košinka, Katovická a Thomayerovy sady.

na

veřejných prostranstvích upravuje obecně závazná vyhláška

č.8/2008 Sb. hl.

m. Prahy o udržování čistoty na ulicích
a jiných veřejných prostranstvích (Vyhláška o čistotě) v § 2 písm.c) je uvedeno, že
za znečištění se považuje: „Roztok mycího prostředku, který odtekl při umývání
karoserií nebo motorů dopravních prostředků.”
Následně ve vyhlášce č.5/1985 Sb. hl.
m. Prahy o čistotě na území metropole
je v čl. 2 je stanoven zákaz znečišťování veřejného prostranství a v písm. b)
tohoto článku je uvedeno: „Znečišťování
odpadními vodami, popř. jinými obdobnými tekutinami, je však povoleno umývání
povrchu karoserií osobních automobilů
čistou vodou; znečištění tím způsobené
musí neprodleně odstranit ten, kdo je
způsobil.”

Hřiště v Burešově ulici ozdobí herní a lanové sestavy
Děti se tak dočkají nejrůznějších prvků, od

zástupce starosty Josef Vokál. Náklady přijdou

Lze to vysvětlit i na příkladu, že pokud

jednoduchých houpadel, domečku, řetízkových

Městskou část Praha 8 na zhruba 1,6 milionu

čistou vodou umývám bahnem znečiště-

houpaček až po herní a lanové sestavy,” uvedl

korun. „Zároveň v okolí dětských hřišť Burešova

nou karoserii auta, je to možné, ale pou-

a u nově vybudovaného hřiště Řešovská prove-

ze za předpokladu, že osoba, která umý-

deme do konce listopadu novou výsadbu, takže

vání karoserie zajišťuje, odplavené bahno

i okolí těchto hřišť bude příjemnější,” informoval

neprodleně odstraní.

místostarosta. Nová výsadba přijde na dalšího

Nicméně vzhledem k tomu, že není

půl milionu korun.

přesně specifikováno, kde případné mytí

Těsně před dokončením jsou rekonstrukce

karoserie bude probíhat, dovolil bych si

dětských hřišť ve Větrušické a Třeboradické uli-

přiložit i stanovisko oddělení vodopráv-

ci v Kobylisích.

ního OOP MHMP, které vychází ze záko-

Do konce roku se osmá městská část bude

na č. 254/2001 Sb., vodní zákon, kde

věnovat opravám pěších cest, tedy těch, které

je v ustanovení § 39, odst. 9 uvedeno:

má ve své správě. Celkem letos na jejich rekon-

„Mytí motorových vozidel a provozních

strukce vynaloží pět milionů korun. Od dubna

mechanismů ve vodních tocích nebo na

byly postupně opravovány cesty v ulicích Střel-

místech, kde by mohlo dojít k ohrožení

ničná, Taussigova, Černého, Mirovická, Třebora-

jakosti povrchových nebo podzemních

dická, Šimůnkova a Žernosecká. „Poslední pěší

vod, je zakázáno.” Podle našeho názo-

cestou, která bude ještě letos opravena, je uli-

ru se jedná o místa, ze kterých mohou

ce Mazurská,” prohlásil Vokál. Kromě peněz do

dešťové vody odtékat mimo zpevněný

údržby cest, které má ve své správě, přispívá

nepropustný povrch ulice nebo do dešťo-

osmá městská část i na opravy chodníků, které

vých uličních vpustí.

jsou ve správě Technické správy komunikací.
Radim Polák,

Odbor ochrany prostředí MHMP

Vizualizace herního prvku na dětském hřišti
v Řešovské ulici

Jenom letos se jedná o deset milionů korun.
-hš, tk-

Osmička

listopad 2008



měsíčník Městské části Praha 8

Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

listopad – PROSINEC 2008

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
18. 11., 30. 12.

Havránkova – Šimůnkova
12. 11., 17. 12.

V Nových Bohnicích
27. 11.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
25. 11.		

Šimůnkova
19. 11.

Dolákova – Hackerova
4. 12.

Pobřežní – U Nádražní lávky
2. 12.

Janečkova
26. 11.

K Mlýnu – Drahaňská
20. 11.

Pernerova – Šaldova
9. 12.

Hlaváčova
26. 11.

Mlazická
27. 11.

Pobřežní – Thámova
11. 11., 16. 12.

Burešova
3. 12.

Petra Slezáka – Urxova
18. 11., 30. 12.

Fořtova – Do Údolí
4. 12.

Kurkova
10. 12.

Pernerova – Sovova
25. 11.

Korycanská – K Ládví
11. 12.

Šiškova
12. 11., 17. 12.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
2. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
19. 11.

Kotlaska (u mateřské školy)
9. 12.

Na Pecích – Chaberská
26. 11.

Nekvasilova (parkoviště za TJ.)
11. 11., 16. 12.

Služská – Přemyšlenská
3. 12.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
25. 11.

V Mezihoří
10. 12.

Na Vartě
2. 12.

Na Pěšinách – Pod Statky
12. 11., 17. 12.

Kašparovo náměstí
9. 12.

Uzavřená
19. 11.

Petra Bezruče - U Pískovny
13. 11., 18. 12.
Pod Vodárenskou věží – Společná
18. 11., 30. 12.
Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
25. 11.
Pekařova – Jestřebická
2. 12.
Valčíkova – Na Truhlářce
9. 12.
Velká Skála – K Haltýři
11. 11., 16. 12.

Trojská – Nad Trojou
20. 11.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky ul.
Žernosecká – Ďáblická)
26. 11.

Na Dlážděnce – U Sloupu
(parkoviště)
27. 11.

Davídkova
(parkoviště severně od garáží Stavegu)
3. 12.

Písečná – K Sadu
4. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
12. 11., 10. 12.

Na Přesypu – Pod Přesypem
11. 12.

Braunerova – Konšelská
19. 11., 17. 12.

Třeboradická
13. 11., 18. 12.

Nad Rokoskou (u školy)
3. 12.

Havlínova – Pohnertova
20. 11.

Nad Popelářkou
12. 11., 10. 12.

Libišská (parkoviště)
27. 11.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
19. 11., 17. 12.

Štěpničná (parkoviště)
12. 11., 17. 12.

Podhajská pole
(parkoviště)
4. 12.

Lodžská – Zhořelecká (parkoviště)
26. 11.

Davídkova (u ul. Tanvaldská – parkoviště)
19. 11.

Gdaňská
11. 12.

Třebenická
26. 11.

Hnězdenská (parkoviště)
13. 11., 18. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
3. 12.

Mazurská (u trafostanice)
11. 12.

Lindavská
4. 12.

Modřínová
3. 12.

Řešovská (u Zelenohorské)
13. 11., 18. 12.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
11. 12.

Kubíkova – u DD
10. 12.

Zhořelecká (parkoviště)
20. 11.

Chaberská – Líbeznická
13. 11., 18. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
11. 11., 16. 12.
Kandertova (proti ul. Lindnerova)
18. 11., 30. 12.
Nad Rokoskou
25. 11.
Na Truhlářce (parkoviště)
2. 12.
Gabčíkova (za ul. Kubišova)
9. 12.
Ke Stírce – Na Stírce
11. 11., 16. 12.
Kubišova – U Vlachovky
18. 11., 30. 12.
U Slovanky – Dolejškova
10. 12.

Pod Vodárenskou věží – Nad Mazankou
20. 11.
Drahorádova
27. 11.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána
po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který 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

17. října byl v jednom nejmenova-

ho pátrání a zároveň pátrala i po

ném baru, kde se nacházel i jeho

podezřelém. Ještě téhož dne večer

29letý známý. Toho požádal, aby

policisté Místního oddělení Kyje

mu z vozidla Honda Civic donesl

podezřelého muže i s vozidlem

dioptrické brýle, přičemž mu pře-

zadrželi v Praze 9. Muž byl násled-

dal klíče od vozidla. K jeho pře-

ně předán na Službu kriminální

Příkladem dobré práce policie

kvapení 29letý muž se s brýlemi

policie a vyšetřování k dalším úko-

Oslavu svých narozenin na poli-

byl i případ z 22. října 2008, kdy

již nevrátil a dokonce si s sebou

nům trestního řízení.

cii zakončil 25letý muž ukrajinské

na Místní oddělení policie Libeň

vzal i zmíněné vozidlo. Policie vůz

národnosti. V polovině října v ran-

ráno přišel muž, který oznámil, že

okamžitě vyhlásila do celostátní-

Zápisník policisty
Opilec prokopl vchodové
dveře domu

S brýlemi si vzal i auto

ních hodinách v ulici Primátor-

Zloděje zadržel skokem
z okna

ská začal kopat do dveří jednoho

Dne 4. října odpoledne si 23letý

z domů. To probudilo spolumajite-

mladík vyhlédl autorádio ve vozi-

le domu, který následně viděl, jak

dle VW Passat. U auta rozbil okno

ve vchodových dveří je díra a v ní

levých předních dveří a odcizil z něj

bota. Následně zjistil, že na ulici se

pouze panel autorádia zn. Sony.

nachází uvedený muž. Neprodleně

Muže při jeho jednání viděl majitel

zavolal policii, která ho zadržela.

vozidla, který bez zaváhání vysko-

Svým nerozvážným činem muž

čil z okna svého přízemního bytu

způsobil škodu minimálně ve výši

a bez ohledu na poranění, které si

osm tisíc korun a bylo proti němu

skokem z okna způsobil, pachatele

zahájeno trestní stíhání.

zadržel a zavolal policii.

-tk-

Policejní rádce

Dohoda ADR

při haváriích vozidel, která na svém dispečin-

Příklad:

Jistě jste za dobu své řidičské praxe potkali

ku spolehlivě podle čísla identifikují nebezpeč-

236

vozidla označená oranžovou tabulkou velikos-

nou látku a zjistí optimální postup při zásahu.

ti 30 x 40 cm s černým orámováním, vodo-

- 2 = plyn, 3 = hořlavá kapalina
(plyn), 6 = jedovatý

Nebezpečných látek je přes tři tisíce. Nás však

33

- lehce hořlavá kapalina

rovným dělícím pruhem a arabskými číslice-

bude zajímat horní část tabulky, kde je uve-

X423

- hořlavá pevná látka reagující

mi v černé barvě velikosti 10 cm, popřípadě

den takzvaný Kemlerův kód, který slouží pro

bez číslic. Pro zajímavost: číslice na tabulce

rychlé zjištění přibližných vlastností látky. Na

musí zůstat čitelná i po 15 minutách přímého

označení nebezpečnosti se používá devět čís-

působení ohně. Víte však, co tabulka označuje

lic, které si lze již zapamatovat a při nehodě

a proč je na vozidle umístěna? Víte jak reago-

již budete např. vědět, že se před vámi pře-

vat při havárii takového vozidla?

vrátila cisterna převážející hořlavou kapalinu

Jedná se o vozidla přepravující nebezpeč-

a dle toho zareagovat. Což vám i ostatním

nou látku. Podmínky přepravy nebezpečných

účastníkům silničního provozu může zachránit

s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

látek upravuje ADR - Evropská dohoda o mezi-

život a zdraví. Na tabulce bude vždy dvojci-

národní silniční přepravě nebezpečných věcí.

ferné nebo trojciferné číslo, někdy i začínající

Podle ADR jsou nebezpečné věci předměty,

značkou X. Zdvojení číslic označuje intenzifi-

pro jejichž vlastnosti, například výbušnost, ží-

kaci příslušného nebezpečí.

ravost, hořlavost, může být jejich přepravou

K samotnému významu číslic:

ohrožena bezpečnost osob, majetku a životní-

1.

výbušné látky a předměty

chů převrácené cisterny převážející plyn

ho prostředí. Zároveň stanovuje a třídí nebez-

2.

plynná látka

a cisterny převážející hořlavou tekutinu.

pečné látky a předměty, stanovuje podmínky

3.

hořlavá kapalina (plyn)

Po zhlédnutí těchto videí pochopíte, jak

pro jejich přípravu a značení a tak dále.

4.

hořlavá pevná látka

takový výbuch vypadá a co dokáže, a uvě-

5.

vznětlivost - látka podporující

domíte si nebezpečí, které hrozí případ-

hoření

ným účastníkům nehody. Doufám však,

Pro nás obyčejné řidiče je dobré vědět,
co čísla na tabulce znamenají pro případ, že

Na internetu můžete spatřit videa výbu-

se staneme svědky nebo dokonce účastníky

6.

jedovatá látka

že se nikdy do takto velice nebezpečné

dopravní nehody vozidla s tímto označením.

7.

radioaktivní látka

situace nedostanete a tento článek bude-

Čtyřmístné číslo ve spodní části tabulky ozna-

8.

žíravá látka

te mít spíše jen pro zajímavost.

čuje identifikační číslo přepravované látky, což

9.

nebezpečí samovolné prudké reakce

je důležité především pro zásahové jednotky

X

látka nebezpečně reagující s vodou

npor. Zdeněk Pohunek
Policie ČR, místní oddělení Libeň
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Bezpečnost

Senioři se dozvěděli, jak se postarat
o svou bezpečnost, zdraví a byt
Jak ochránit svůj život, zdraví i byt, se poučili v rámci říjnové přednášky
o bezpečí senioři z Městské části Praha 8. Užitečné rady a doporučení získali od odborníků a policejních radů Lenky Hofmanové a Hany Krumlovské z Útvaru situační prevence Městské policie hlavního města Prahy.

Krátce
Zloděj se snažil
přeplavat Vltavu
Podezřelého muže jedoucího na motocyklu v deset hodin večer bez světel a přilby
si všimla hlídka v druhém říjnovém týdnu
na Libeňském ostrově v blízkosti vodárny. Poté, co se jej snažili strážníci zastavit
a zkontrolovat, začal muž ujíždět směrem
k vodárně.
„Asi po dvou stech metrech zastavil,
odhodil motocykl a snažil se ukrýt v blízkém křoví. Byl vyzván k opuštění úkrytu.
Nato vyskočil z křoví a začal utíkat směrem k Vltavě, seběhl stráň, skočil do řeky
a snažil se plavat směrem na druhý břeh
do Holešovic,” přiblížil situaci vrchní komisař z obvodního ředitelství Městské policie
v Praze 8 Josef Skalka s tím, že poté, co
muž uplaval přibližně patnáct metrů, začaly
mu docházet síly a po opakovaných výzvách
strážníků, aby se vrátil, začal plavat zpět.

Senioři na přednášce získali spoustu užitečných rad
„Starší lidé jsou pro podvodníky všeho dru-

„Město

se

v

prevenci

před

kriminalitou

Studená voda a uplavané metry však byly
nad jeho síly a začal se topit. „Strážní-

hu snadná oběť. Problém nastává ve chvíli, kdy

a negativními společenskými jevy soustředí

je pro obě osoby motivací zisk, podvodník se

hlavně na nejslabší a nejzranitelnější a před-

snaží na něco nalákat a oběť si myslí, že vydělá.

nášky jsou nedílnou součástí našich preventiv-

a ihned poskytli první pomoc, protože silně

ních programů. Senioři na besedách získávají

podchlazený upadal do šoku. Zavolali rych-

Vydělá ale pouze podvodník,” varovala přibližně dvacet seniorů v klubovně Pečovatelského

informace o možnostech a způsobech ochrany

domu v Praze 8 Hana Krumlovská. Pomocí kar-

osobního bezpečí, zdraví a majetku,” konstato-

tiček s otázkami strážnice zapojily účastníky

val první náměstek primátora pro bezpečnost

přednášky do hry, jak se mají chovat v krizo-

Rudolf Blažek.

vých situacích. Nevyužívat nabídek podomních

Senioři v rámci semináře získali brožuru

ci topícího se muže z vody vytáhli na břeh

lou záchrannou službu a Policii České republiky,” uvedl Skalka. Doplnil, že motocykl byl
kradený a muž po oživení sdělil, že je infikován žloutenkou a je závislý na drogách.

obchodníků, neodkládat svá zavazadla a kabel-

s radami, jak se bezpečně chovat doma, na uli-

K dalšímu vyšetřování si jej následně pře-

ky, nevstupovat do domu ani do výtahu, když

ci či v dopravním prostředku. Přítomným byly

vzali policisté.

je sleduje cizí osoba či používat bezpečnostní

rovněž nabídnuty bezpečnostní řetízky na vcho-

zámek a alarm.

dové dveře.

-teg-

Praha 8 ocenila
profesionalitu strážníků

„Pokud doma uschováváte větší hotovost,

Městská policie a její odbor prevence pro

a to není rozumné, využijte rozhodně malý

občany připravuje kromě jednotlivých téma-

trezor. Vaše schovávačky zloději rychle odhalí

tických přednášek také putovní cyklus Senior

a poničí při tom celý byt,” varovala Krumlov-

akademie, kde se starší spoluobčané dozvědí

ská.

ucelené informace z oblastí právního vědomí,

kům Městské policie – Obvodního ředitelství

ochrany majetku, osobní bezpečnosti a zdraví

Praha 8. „Celkem padesát tisíc korun bude

a prevence kriminality.

rozděleno mezi pět strážníků, které doporu-

Lenka Hofmanová ji doplnila radou, že by si
své věci měli senioři vyřizovat za denního světla, a pokud už vychází ven za noci, měli by se

V rámci Senior akademie funguje i program

vyhýbat opuštěným místům, domům a podcho-

Setkávání se seniory. Během akademie vyberou

dům. „Brzy nastane vánoční čas a na své věci

odborníci z útvaru prevence nejaktivnější obča-

je nutno dávat ještě větší pozor,” upozornily

ny, kteří absolvují týdenní soustředění, v rám-

strážnice.

ci něhož získají v podstatě lektorské základy,

Senioři by se podle nich neměli izolovat
v domě a nechlubit se majetkovými poměry.

MČ Praha 8 poskytne peněžitý dar strážní-

čil jejich ředitel. Budou odměněni za profesionální přístup při zásahu,” uvedl starosta
MČ Praha 8 Josef Nosek, podle něhož tak
chce městská část podpořit činnost Měst-

a mohou poté předávat informace svým vrstev-

ské policie a zároveň ocenit práci strážníků

níkům i své rodině.

a riziko s ní spojené.

-vk-

-tk-
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Roste nájemné rozumným tempem?
V obecních bytech nebydlí sociálně slabí
Otázka, zda roste nájemné „rozumným” tempem, je podle mě naprosto zavádějící. Stejně tak jsme se mohli před nedávnem ptát, zda „rozumně” stoupají třeba ceny potravin. Položenému dotazu lze tedy nejspíše
rozumět tak, zda není současná deregulace příliš rychlá. Je mi jasné, že zde musím hájit nepopulární stanovisko, vždyť kdo by nechtěl platit za cokoli co nejméně.
U růstu nájemného se
však potvrdila stará pravda. Pokud se nejen ten-

stranném zvyšování nájemného, který deregula-

sociální důvody, pro které bychom v nich

ci rozdělil do čtyř ročních kroků.

deregulaci mírnit. Tyto byty neužívají sociálně sla-

Dnes máme za sebou dvě fáze zvyšová-

bí, bydlí v nich lidé v průměru stejní jako v domech

„Osmičková” radnice zatím

soukromých, stejní jako ti, kteří si museli vzít

neřeší, pak roste a bobt-

pokaždé zvýšila nájemné na úroveň, kterou jí

hypotéku. Občanům, kteří se s postupující dere-

ná. Náprava je následně

zmíněný zákon dovoloval s tím, že pro všech-

gulací mohou dostat do problémů, musíme nabíd-

o to bolestivější. V našem

ny byty ve vlastnictví obce použila jako hor-

nout pomoc. A to jak městská část, tak hlavně stát
se svou sociální politikou.

to

problém

dlouhodobě

ní nájemného.

měli

případě se nůžky mezi

ní hranici zvýšení katastr Libně, kde je dere-

regulovanými a neregulovanými nájmy dlouhá

gulace nejpomalejší. Nájemné je tedy dnes

Nájemcům v obecních bytech však musíme

léta stále rozevíraly. Deformovaný trh dvojích

v bytech bývalé první kategorie na úrovni cca

se vzrůstající výší nájmů nabídnout i lepší služ-

cen (regulované a „tržní” nájemné), který vedl

60 Kč/m2. Podle mého názoru je takové nájemné

by. To znamená více prostředků na investice do

k umělému nedostatku bytů, donutil mnoho

sociálně únosné. V dalších letech je třeba pře-

obecních domů, lepší servis správních firem,

občanů k rozhodnutí vzít si hypotéku a splácet

devším zvážit, zda nezastavit zvyšování nájem-

rychlejší a důraznější pomoc při ochraně před

vysoké měsíční splátky nebo přistoupit na příliš

ného v bytech, které plní sociální účely – tedy

sociálně nepřizpůsobivými nájemníky. A v nepo-

vysoký smluvní nájem. Majitelům domů s byty

v domech s pečovatelskou službou a byty sociální.

slední řadě je naší povinností zajistit hladký

s regulovaným nájemným nakonec došla trpěli-

V nich totiž bydlí lidé, u nichž je jasné, že pomoci

průběh probíhajícího prodeje domů oprávněným

vost a začali se obracet na evropské soudy. Pod

s bydlením potřebují a nebudou ji zneužívat.

nájemcům. Ti se totiž o svůj dům postarají vždy

tímto tlakem pak vláda (pod vedením ČSSD)

V ostatních obecních bytech pak považuji za

a parlament přijaly v roce 2006 zákon o jedno-

rozumné dále deregulovat. Nevidím totiž žádné

lépe než obecní úředník.
Ondřej Gros, zastupitel MČ Praha 8 za ODS

Nutná je deregulace i podpora sociálního bydlení
Položená otázka „Roste nájemné v obecních a soukromých domech rozumným tempem?” vybízí k jednoznačné
odpovědi – ano nebo ne. Deregulace nájemného však není černobílý proces. Na jednu stranu je důsledkem příliš nízké regulované ceny špatný stav řady domů a nefungující trh s byty. Na druhou stranu je nutné odmítnout
zcela liberální pohled, že bydlení je „služba jako každá jiná”.
Když bude drahé tele-

– bez ohledu na výši svého příjmu – platí

nou praxi tzv. holobytů pro neplatiče, ale sys-

fonování, omezím volá-

plné nájemné a jiní regulované. Stát přenesl

tém podpory finančně přístupného bydlení ze

ní

Když

náklady na dotování regulovaného nájemné-

strany státu i města pro všechny příjmové

stoupne cena jízdného ve

ho na majitele domů, kteří musí strpět nižší

skupiny. Jako vzor nám může sloužit Vídeň.

veřejné dopravě, sednu

platby i od lidí, kteří by si mohli dovolit platit

Tamní radnice široce podporuje výstavbu soci-

na kolo nebo půjdu pěšky.

tržní nájemné. Receptem na nápravu poměrů

álních bytů, které dotuje jak platbami vyplá-

U bydlení tato jednoduchá

je deregulace kombinovaná s fungujícím sys-

cenými stavitelům, tak nájemníkům. Na byty

matematika neplatí.

témem příspěvků na bydlení a se zavedením

v takto vybudovaných domech mají nárok

dotací na výstavbu sociálních bytů.

rodiny, jejichž příjem nepřesahuje úroveň sta-

na

minimum.

Věřím, že většina majitelů nájemních domů
investuje peníze z nájemného do rozvoje

Dosavadní růst nájemného považuji za

novenou městem. Pravidlem je, že náklady na

komfortu svých nájemníků. Vycházím z vlast-

přiměřený, informace o vývoji cen v příštím

bydlení by neměly převýšit cca 25 % příjmu.

ní zkušenosti – bydlím v soukromém domě,

roce už u mě vyvolávají obavy. Domnívám

Každoročně ve Vídni vyroste v rámci tohoto

který jeho majitel získal v restituci. O dům

se, že úřad Prahy 8 by měl k dalšímu zvýšení

režimu několik tisíc bytů. Aby se zabránilo

se příkladně stará a s nájemníky jedná tak,

nájemného přistupovat obezřetně a dříve, než

vytváření sociálních ghett, rozsáhlejší obytné

jak se má chovat poskytovatel služby k jejímu

o něm rozhodne, by měl zvážit sociální dopa-

komplexy cíleně nabízejí v jednom domě růz-

příjemci.

dy takového kroku.

né formy právního vztahu nájemníků k bytům

Je ostudou „velké politiky”, že téměř 20 let

Za prvořadý problém, který svým význa-

po pádu socialismu se v bytové oblasti stá-

mem přesahuje cenu nájemného, považuji

le postupuje podle tehdy zavedených pravi-

nedostatečnou podporu výstavby nájemních

Petr Vilgus, zastupitel MČ Praha 8

del. Nesprávný je fakt, že někteří nájemníci

a družstevních bytů. Tím nemyslím nespráv-

za Stranu zelených

– dotované i nedotované nájemní bydlení
stejně jako osobní vlastnictví.
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Zdražování bez ekonomických výhledů
Změna nájemného v obecních domech, tj. v domech, kde to mohou zastupitelé ovlivňovat, je velmi zásadním
bodem tohoto volebního období. V čem bych nesouhlasil, je hned název tohoto tématu. Ono totiž nejde o to,
zda nájemné roste rozumně nebo nerozumně. Zde jde o čisté zdražování další jednotky důležitých nákladů
obyvatel.
Bylo

pra-

dal, že stejným způsobem, tedy zdražit o maxi-

připustil na mnou položenou otázku na zastupi-

nejlevnější

mum, budou postupovat i jednotlivé radnice.

telstvu v září minulého roku i později odvolaný

bydlení bylo vždy bydle-

Stalo se tak něco neskutečného, co nikdo netu-

místostarosta za ODS Michal Kindl.

ní v domech, které pat-

šil. Díky praxi radnic vedených ODS je v součas-

Za největší problém bych ale viděl především

řily obci, městu či státu.

nosti nejlevnější nájemné v družstevních bytech.

to, že vše se děje bez jakýchkoliv ekonomických

O něco dražší bylo bydle-

Majitelé domů pak s řadou radnic bojují, kdo

výhledů do budoucna a bez přehledu, co a jak

ní v družstevních domech

z nich bude mít dražší bydlení a kdo tak bude

bude za tři, pět, deset let. Tím pádem se začíná

vidlem,

zvykem
že

a

a nejdražší logicky u majitelů. Před několika lety

moci získat co nejvíce peněz.

ukazovat, že toto zdražování není nikterak eko-

byl po velmi úporném mediálním tlaku a tlaku

V Praze 8 je bohužel se zdražováním spojen

lobby majitelů domů změněn systém týkající se

i další fakt, a to prodej bytů v tzv. privatizaci.

nájemného. Nový systém umožňuje, aby mohla

Bohapusté současné zdražování je úžasným tla-

Závěrem je nutné říci, že sociální demokracie

proběhnout takzvaná deregulace, tedy uvolně-

kem na občany, aby si rychle koupili v privati-

byla a vždy bude proti jakémukoliv bezdůvod-

ní cen nájemného. Aby toto neproběhlo příliš

zaci byt, protože ten jinak bude za chvíli moc

nému zdražování. Naopak pokud v budoucím

skokově, bylo dáno čtyřleté období, kdy každý

drahý. Prodělávají a budou na tom prodělávat

zastupitelstvu či radě bude zastoupena i ČSSD,

rok může být částka zvednuta o určité procento.

především ti občané, kteří si byt nemohou zpri-

tak budeme prosazovat, aby po zpracování eko-

V předchozí větě je nejdůležitější slovo „může”.

vatizovat. Ti totiž budou muset svými zvýšenými

nomického výhledu mohla i výše nájemného

To totiž znamená a zároveň se předpokládalo,

nájmy zaplatit logický výpadek v rozpočtu, kte-

klesnout na přijatelnou úroveň.

že majitelé domů začnou zdražovat o maximální

rý vznikne prodejem bytů, a tím pádem ztrátou

Roman Petrus,

možnou mez. Naprosto nikdo však nepředpoklá-

velkých příspěvků z nájmů. Ostatně tento model

zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

nomicky podloženo a vše se začíná rozhodovat
jen čistě na ideologické platformě.

Bydlení je jednou ze základních potřeb
„Její uspokojování je zájmem nejen soukromým, ale i veřejným. Obce mají dokonce povinnost pomáhat svým
obyvatelům toto právo naplnit.”
Mnohokrát jsme upo-

z hlavních důvodů, proč se nájemci obecních

Nájem bytů je normálním a stále moderním

zorňovali, že nový zákon

bytů dožadují jejich prodeje. Podle rozličných

způsobem bydlení. Nájemní vztahy proto ne-

o

zvy-

zdrojů by si však měla MČ Praha 8 ponechat ve

jsou vhodným nástrojem politického soupeření.

(č.

svém vlastnictví kolem šesti tisíc bytů (25% ze

Okolo této problematiky se ale nakupila spous-

107/2006 Sb.) je záko-

všech bytů), aby mohla plnit funkce, které od ní

ta nepravd. Přímo učebnicovým příkladem byla

nem

občané očekávají.

nedávná přestřelka v pořadu Máte slovo na ČT1.

jednostranném

šování

nájemného
špatným.

Zatímco

v menších městech nedo-

Základním požadavkem proto je, aby Zastupi-

Je známo, že soukromí investoři se ale dnes

volí stanovit nájemné ani

telstvo MČ přijalo koncepci bytové politiky jako

nezajímají o výstavbu nájemních bytů, přestože

na úrovni nájemného, které platí bytoví družs-

součást rozvoje Prahy 8. Ta by měla zajistit nejen

už patnáct let není výše nového nájemného

tevníci, tak v Praze již vzrostlo nájemné na hod-

řádnou péči o stávající bytový fond, ale i výstav-

nijak omezena. Důvod je jednoduchý – prodej

noty, které nákladové nájemné více než dvoj-

bu nových bytů. Při tom opakovaně doporučuji

nových bytů do vlastnictví vynáší mnohem víc.

násobně převyšují a nájmy mají ještě dále růst.

využít výhod bytového družstevnictví. A právě

Podívejte se však na některý z takových domů:

Přitom nájemní bydlení už ze své podstaty přeci

až se znalostí potřebných nákladů by se mělo

Zajímal jsem se, kdo bydlí v nedávno postave-

nemůže být dražší, než bydlení vlastnické.

uvažovat o úpravách nájemného. Vím samozřej-

ném domě s více než devíti sty byty v pražských

Jestliže bytová družstva a SVJ pro dlouhodo-

mě, že o tom rozhoduje výhradně Rada ZMČ, ale

Bohnicích. A ejhle – pouze ve dvaceti procen-

bé udržení domu a bytů v dobrém stavu vybírají

projednání na veřejné schůzi zastupitelstva by

tech bytů jsou jejich vlastníky ti, kdož zde mají

měsíčně kolem 30 korun z metru čtverečního,

bylo prospěšné. Nic totiž nenutí Radu, aby zvy-

i trvalé bydliště. Usuzuji tedy, že se mnoho

pak by stejná hodnota měla postačovat i všem

šovala nájemné na maximální hodnoty, které

z těchto bytů pronajímá! Nevím, jak na to zare-

ostatním vlastníkům. Žádná spekulace s odpi-

sdělení MMR připouští. Je třeba přeci předchá-

aguje finanční úřad, ale každý se může přesvěd-

sy nemůže obstát, vždyť při řádné údržbě bude

zet zvyšování počtu neplatičů a vyčlenění něk-

čit, že vlastníky řady bytů jsou lidé, kteří byd-

bytový dům i po ukončení jeho účetní životnos-

terých skupin občanů. Připomínám, že rozpočty

lí v nedalekých bytech obecních. Nejsou mezi

ti nadále sloužit k bydlení a přinášet majiteli

všech domácnosti jsou dnes souženy i růstem

nimi i ti, kdož se vehementně dožadují, aby jim

přiměřený zisk. Po současných zkušenostech

cen energií a potravin. Příspěvek na bydlení na

byl odprodán jejich obecní nájemní byt?

s bankami je to jistě hodnota velmi cenná!

pokrytí zvýšeného nájemného nebude postačo-

Obavy ze zvyšování nájemného jsou jedním

vat, protože s takovou výší prostě nepočítá.

František Beneš,
zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
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Školství
Krátce
Škuner připlul na zahradu
MŠ Na Pěšinách

Zážitkový kurz – netradiční
týden se školou v přírodě
Na Základní škole Burešova se už stalo tradicí, že žáci druhého stupně
odjíždějí začátkem září na týdenní zážitkový kurz do rekreačního střediska Svor u Nového Boru. Zážitkový kurz, zaměřený na podporu osobnostní
a sociální výchovy, tvoří nedílnou součást Školního vzdělávacího programu Dobrý start.

Díky investiční dotaci Městské části Praha
8 přibyla na zahradu naší školky velká pirátská loď se šplhací stěnou, sítěmi, skluzavkou
a obrovskou houpačkou, ve které se najednou může houpat šest dětí. Loď tak doplňuje
další nové herní prvky – houpadla a lezeckou skálu s tunelem, které mateřská škola
pořídila již na jaře letošního roku z vlastních
zdrojů. O prázdninách byla navíc vybavena
již druhá třída novým nábytkem a herními
prvky. Městská část Praha 8 také zajistila
rekonstrukci osvětlení v celé budově školy.
Za účelnou finanční pomoc Praze 8 děku-

Na zážitkový kurz finančně přispěla i radnice Prahy 8

jí děti, rodiče a zaměstnanci mateřské školy
Na Pěšinách.

Základní školy požádají
o grant na rozvoj hřišť

Forma zážitkového kurzu je odlišná od tradič-

prevenci šikany a zneužívání návykových látek.

ních škol v přírodě. Dopoledne tráví děti se svým

Osmý a devátý ročník se navíc zabývá posilo-

třídním učitelem, pro každý ročník je připraven

váním zdravé sebedůvěry, vztahy mezi pohla-

speciální program orientovaný na posílení vzá-

vími i generacemi, osobními perspektivami do

jemných vazeb ve třídě, na lepší poznání třídní-

budoucnosti. Hry, které měly největší ohlas, pak

Celkem sedm základních škol z Prahy 8

ho učitele s dětmi navzájem v jiném prostředí,

hrajeme i při třídnických hodinách. Mezi nejpou-

bude žádat o grant v oblasti sportu a tělový-

než je školní budova. Odpolední a večerní pro-

tavější hry patřily Naše třída po třiceti letech,

chovy, který na rok 2009 vyhlásil Magistrát

gramy zajišťuje externí organizace a náplní pro-

Židličky, Upíři, vymýšlela se třídní pravidla…

Hlavního města Prahy. Osmá městská část se

gramu je především poznávání dětí napříč mezi

Dětem, které z nějakých důvodů nejely s námi,

na případných úspěšných projektech, jejichž

ročníky. Připraveny jsou různé hry ve středisku

jsme připravili podobný program ve škole.

obsahem jsou rekonstrukce a oprava školních

i v lese, zaměřené na orientaci v terénu, spolu-

Na zážitkový kurz jsme jako každý rok podali

hřišť, bude finančně spolupodílet. „Každá

práci, komunikaci. Letos měla největší ohlas hra

žádost o dotaci z grantového programu Hlavního

škola bude žádat o grant se svým vlastním

Živnosti, kdy si deváťáci vymysleli podnikatelský

města Prahy „Zdravé město Praha 2008”. I když

projektem, s určitým předpokladem nákladů.

záměr v oblasti služeb a ostatní spolužáci pak

jsme původně žádali o dotaci pro všechny děti,

Pokud by bylo všech sedm projektů úspěš-

utráceli „peníze” v masážních či kosmetických

získaly ji „jen” šesté třídy. Považovali jsme to

ných, osmá městská část by se spolupodílela

salonech, nechali se vozit taxislužbou, oblíbené

však za velký úspěch, protože díky tomu se cena

částkou přesahující pět milionů korun,” uvedl

byly také úklidové služby. Také učitelé se moh-

kurzu snížila zhruba o osm set korun každému

zástupce starosty Martin Roubíček.

li např. ve věštírně dozvědět svou budoucnost

žákovi. Další grant jsme podali do výběrového

a z další provozovny odejít s tetováním.

řízení Městské části Praha 8 a zde jsme také

Mezi školami, které předloží magistrátu své
projekty, je ZŠ Petra Strozziho, ZŠ Glowacké-

Zatímco pro šesté ročníky spočívá hlavní cíl

získali prostředky, a to ve výši 200 korun pro

ho, ZŠ Burešova, ZŠ Hovorčovická, ZŠ a MŠ

kurzu v usnadnění přechodu mezi prvním a dru-

každého žáka ze sedmých ročníků. Máme velkou

Dolákova, ZŠ Na Šutce a ZŠ Bohumila Hra-

hým stupněm, v seznámení

se svými spo-

radost, protože díky zmíněné finanční podpoře

bala. Návrh na finanční spoluúčast ještě musí

lužáky i třídním učitelem, program pro sedmé

se zážitkového kurzu mohou zúčastnit i děti,

schválit Zastupitelstvo MČ Praha 8.

třídy se více zaměřuje na úctu k hodnotám,

které by z finančních důvodů nejely.

-hš-

-red-
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Školství

MŠ Libčická prošla
zásadní rekonstrukcí

Budoucnost je ve vzdělání - přijďte mezi nás
Soukromá střední škola Danaé s. r. o. sídlí v objektu Základní školy
Mazurská nedaleko kulturního centra Krakov a již mnoho let nabízí
studium v denním, dálkovém, distančním a nástavbovém studiu absol-

Poslední školou zřizovanou osmou městskou částí, která prošla během prázdnin zásadní přestavbou
a nyní slavnostně otevřela své prostory, je Mateřská
škola Libčická.

ventům základních škol i dospělým při zaměstnání.
Od školního roku 2009/2010 přijmeme absolventy devátých tříd ZŠ
ke studiu ve čtyřletých oborech studia 63-41-M/004 Obchodní akademie a 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost. Oba obory jsou ukončeny maturitní zkouškou a připraví absolventy školy jednak pro výkon
budoucího povolání, jednak ke studiu na vyšších a vysokých školách
v širokém spektru jejich nabídky.
Do 1. ročníku studijního oboru Obchodní akademie se specializací
Ekonomika velkých obchodních řetězců a se specializací Cestovní ruch
přijmeme 60 budoucích absolventů devátých tříd ZŠ a do 1. ročníku
studijního oboru Veřejnosprávní činnost 30 žáků. Škola je charakteristická několika podstatnými přednostmi, které její žáci velmi oceňují,
zejména malými studijními kolektivy, rodinným prostředím, vstřícnou
a přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům a důslednou péčí o žáky se specifickými poruchami učení.
Přijďte se přesvědčit a informovat o studiu na naší škole. Rodiče
i jejich děti uvítáme na dnech otevřených dveří v úterý 18. 11. 2008,
2. 12. 2008 nebo 16. 12. 2008, vždy od 15.00 do 16.00 hodin. V případě zájmu se vedení školy na dnech otevřených dveří věnuje zájem-

Novou školku slavnostně otevřel místostarosta Martin Roubíček
„Během

letních

měsíců

cům o studium ve škole individuálně.
RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

byla

né, takže děti se již mohly vrátit do

vyměněna okna, provedena nová

sice původní, ale moderní a hlav-

fasáda včetně zateplení, proběh-

ně zateplené budovy. Škola byla

la kompletní rekonstrukce stře-

postavená už v roce 1982 a díky

chy, byly vybudovány nové terasy

nákladné rekonstrukci získala zcela

a vyměněno bylo i požární scho-

zaslouženě novou podobu,” dodal

diště,” vyjmenoval úpravy zástup-

místostarosta. Děti byly po dobu

kých školách v Německu. Výuka angličtiny je samozřejmostí, k dalším

ce starosty Martin Roubíček. Také

oprav doma nebo navštěvovaly jiné

nabízeným jazykům patří francouzština, španělština, ruština.

školní zahrada prošla velkými změ-

mateřské školy.

Den otevřených dveří v gymnáziu
Gymnázium Thomase Manna působí v Praze 8 úspěšně již 13. rok.
Zvláštností školy je výuka němčiny ve třech výkonnostních úrovních
a cílem získání jazykového diplomu, umožňujícího studium na vyso-

Ve středu 26. listopadu 2008 se od 8.15 do 13.30 hodin brány školy

nami, nevyhovující herní prvky byly

Ředitelka školky Ivana Rydvalo-

otevřou široké veřejnosti, a to v rámci Dne otevřených dveří. Během

nahrazeny moderními a radnice

vá si zbrusu nový objekt pochva-

něj bude možné navštívit jakoukoli výuku a v 9.50 hodin bude ředitel-

Prahy 8 vybudovala i malé dopravní

luje: „Každý máme nějaké přání

ka školy PhDr. Eva Marešová, CSc. podávat informace ke studiu i zod-

hřiště pro hry dětí.

a naše školka měla také jedno a ne

povídat konkrétní dotazy.

malé. Přála si pořídit nový kabát,

osmnáct milionů korun, se zdržela

aby byla vidět do dálky a lákala

kvůli statickému řešení spojovacího

děti a rodiče z Čimic i okolí, a naše

krčku mezi dvěma pavilony školky.

přání bylo radnicí Prahy 8 vyslyše-

„V tuto chvíli je všechno dokonče-

no a splněno.”

-hš, tok-

O úrovni výuky svědčí i skutečnost, že dlouholetá učitelka německého jazyka Carla Tkadlečková byla v září 2008 oceněna Evropskou
jazykovou cenou Label „Evropský učitel jazyků” a že studenti pod jejím
vedením pravidelně vítězí i na mezinárodním poli v soutěži „Jugend
debattiert”.

-tk-

(Placená inzerce)

Rekonstrukce, která přišla na
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Zdravotní a sociální péče

Gerontologické
centrum má Cenu
Makropulos

Centrum aktivizačních
programů pro seniory
Již několik měsíců je pro seniory osmé městské části otevřeno Centrum aktivizačních programů, které bylo zřízeno v prvním patře Domu s pečovatelskou službou
v ulici Burešova. Centrum není určeno pouze klientům DPS, ale všem starším s volným časem a chutí zajít něco si vytvořit, pobýt u kávy, dovědět se potřebné nebo se
naučit pracovat s počítačem a internetem. Program centra je vytvářen na základě
spolupráce s dobrovolníky z řad studentů, pracujících i seniorů. Na všechny programy je vstup zdarma, u některých je nutná rezervace. Nejlépe je se dostavit na
místo v čas programu a zjistit si další informace.

Cenu Makropulos, kterou
každoročně uděluje ministerstvo zdravotnictví projektům pro seniory, letos získalo Gerontologické centrum
v Praze 8. Křišťálový krystal s pergamenem převzaly zakladatelka centra Iva
Holmerová a místostarostka
Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Ceny se předávaly v Národním
divadle před benefičním představením Verdiho opery Aida.
Výběrová

komise

oceni-

la zejména průkopnickou roli
tohoto zařízení při vytváření
systému

zdravotně-sociálních

služeb.
Denní stacionář Gerontologického centra v Praze 8 pomáhá

CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH
PROGRAMŮ
v 1. p. DPS Burešova 1151/12,
Praha 8 – Kobylisy (do 1. patra lze
dojet výtahem, centrum se nachází
na konci chodby, přístup je bezbariérový), cesta k nám: metro C
Ládví a dále max. 10 minut chůze směrem za Kulturní dům Ládví
(budou-li dveře zavřeny, zazvonit
na vrátného)
PO a ST 9.00 – 16.00 hodin
ÚT 8.00 – 16.00 hodin
ČT 8.00 – 14.00 hodin
PÁ 9.00 – 12.00 hodin

lidem s Alzheimerovou choro-

PRAVIDELNÉ AKCE

bou nebo jinou formou progre-

PONDĚLÍ

sivní demence, kteří se neobejdou bez celodenní pomoci.
Díky centru se významně prodlouží doba, po kterou mohou
nemocní zůstat ve svém rodinném prostředí.
Cena se udílí vždy jen za
jeden projekt, hlavními soupeři
Prahy 8 byly také město Tábor
a jeho G centrum a denní stacionář Naděje 2000 v Chomutově. Ministerstvo zdravotnictví
chce ocenit takové projekty,
které boří mýty o stáří a stereotypy v přístupu ke starým
lidem. Den 1. října nebyl pro
předání ceny vybrán náhodou,
slaví se totiž Mezinárodní den
seniorů.

-tok-

9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE
Dílna seniorů. Vede dobrovolnice R.
Svobodová. Tvořivá práce při rozhovoru, relaxace.
9.00 – 16.00 hodin
Přístup na internet.
10.00 – 11.00 hodin
CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH
Vede D. Vorlíčková. Probíhá v klubovně v přízemí zařízení.
13.00 – 15.00 hodin
Kroužek šikovných rukou.
Vedou dobrovolnice paní Remetenčíková a paní Fridrichová.

8.00 – 10.00 a 11.00 – 12.00
hodin
Psychologická poradna pro
seniory.
Vede PhDr. M. Holá. Pomoc při
řešení těžké životní situace, problémů, samoty. Objednávky na
tel.: 775 26 90 36.

ČTVRTEK
8.00 – 12.00 hodin
Sociální poradenství.
Vede sociální pracovnice zařízení. Informace a konkrétní pomoc
v nepříznivé sociální situaci, pomoc
při vyřizování dávek sociální péče,
hmotné nouze atd.

12.00 – 15.00 hodin
Možnost práce na PC a internetu zdarma pro seniory.
Nutná základní znalost. Nenahrazuje výuku.

12.00 – 14.00 hodin
Školička internetu.

13.00 – 14.00 hodin
Kreativita v seniorském věku.
14.00 – 16.00 hodin
Taneční základy pro seniory
v klubovně DPS.
Vede paní Šamšová.

9.00 – 12.00 hodin
ARTETERAPIE
Dílna seniorů. Vede R. Svobodová.
Přístup na internet.
9.00 – 12.00 hodin
Možnost práce na PC a internetu zdarma pro seniory.

MIMOŘÁDNÉ AKCE
STŘEDA
9.00 – 10.00 hodin
Trénink paměti.
9.00 – 12.00 hodin
Školička internetu.
10.30 - 11.30 hodin
Výtvarná dílna.
13.00 – 15.00 hodin
Klub společenských her.
Šachy, dáma, člověče nezlob se,
žolíky, scrabble, domino a další dle
přání.
15.00 – 16.00 hodin
Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky.
12.00 – 16.00 hodin
Možnost práce na PC a internetu zdarma pro seniory.
Nutná základní znalost. Nenahrazuje výuku.

ÚTERÝ
10.00 – 11.00 hodin
Posilování paměti.

PÁTEK

Ve středu vede programy A. Slobodzianová – ergoterapeutka zařízení.

27. 11. 14.00 hodin
Balení dárků.
Ukázky balení dárků ke všem příležitostem s paní Andreou Hanzelínovou.
6. 11. 10.00 hodin
Ochrana přírody a krajiny v ČR.
1. část šestidílného cyklu Člověk,
příroda a krajina.
20. 11. 10.00 hodin
Krkonošský národní park.
2. část šestidílného cyklu Člověk,
příroda a krajina.
Pokud neprobíhá poradenská činnost v místnosti, kde jsou PC, jsou
pro seniory k dispozici, včetně
přístupu na internet. Čas přístupu je nutno domluvit u okr. sestry Zvolánkové, tel.: 286 58 29 63,
kterou můžete navštívit i osobně
v přízemí DPS Burešova.
Vstup na všechny programy
zdarma!
Programy jsou určeny všem
zájemcům bez ohledu, zda jsou
klienty DPS.
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Zdravotní a sociální péče

Nová možnost pro osoby
s postižením – denní stacionář
Nový denní stacionář pro osoby s mentálním postižením byl v říjnu otevřen
v Praze 8. O tento krok se zasloužilo mladé občanské sdružení Ruka pro
život. Denní stacionář najdete v Kobylisích v Rajmonově ulici 1199/4.

Soutěž o titul
„Česká rodina
roku 2008”

- poskytování podpory při hledání pracovního
uplatnění
- poskytování podpory při jednání s veřejnými
úřady i třetími osobami
- poskytování podpory při uspokojování bytové
potřeby
Ambulantní Denní stacionář poskytuje sociální služby dospělým osobám s mentálním, popř.
kombinovaným postižením, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a to na základě oboustranně uzavřené smlouvy o poskytovaných službách, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Služba denního stacionáře bude obsahovat
tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy,
Lenka Janištinová, zakladatelka sdružení Ruka
pro život
Projekt
osoby

s

Denního

stacionáře

mentálním,

pro

popřípadě

dospělé

kombinova-

Český svaz žen pořádá v letošním roce
již potřetí finále celorepublikové soutěže Krásy každé generace s podtitulem Česká rodina roku 2008. Smyslem
soutěže je zábavnou formou vyzvednout
hodnoty, které rodina představuje - lásku, soudržnost, spolupráci a ukázat, že
i v současné době má rodina opodstatněnou roli, má svou historickou minulost,
ale i přítomnost a budoucnost. Rodinné
týmy, sestavené mezigeneračně, soutěží ve třech disciplínách, které ověřují
nejen šikovnost a schopnost spolupráce
v rodině, ale jejich smyslem je i přispět
k bourání stereotypů.
V průběhu roku 2007 a v 1. pololetí roku

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

2008 proběhla krajská kola této soutěže.

- zprostředkování kontaktu se společenským

Z každého kraje postoupí jedno družstvo
(dvou až třígenerační rodiny) do celorepub-

prostředím,

likového kola, kde za účasti poroty, složené

- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných

ným postižením vychází z filozofie, že i člověk

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

s postižením může samostatně přemýšlet, může

- pomoc při obstarávání zdravotních pomůcek

komunikovat, může se vzdělávat, může praco-

ze známých osobností, budou soutěžit o titul
Česká rodina rok 2008 v několika disciplínách, za účasti tisku, rozhlasu i televize.
Soutěž Krásy každé generace se rozhodly
podpořit nejen například Ministerstvo země-

vat, učit se sám pohybovat mezi domovem a sta-

Denní stacionář je otevřen v pondělí až čtvr-

cionářem. Ruka pro život nemá dlouhou historii,

tek od 7 – 17 hod. a v pátek od 7 – 16 hodin.

věcí, ale i jednotlivé městské části Prahy, na

vznikla z nadšení lidí, kteří dlouhodobě v oblasti

Ceny budou uvedeny ve smlouvě mezi uživate-

jejichž území má Český svaz žen svou působ-

pracovali a pouze se snažili ušít na míru sociální

lem a poskytovatelem podle platného ceníku.

nost v podobě základních organizací. Důka-

službu, po které je zde poptávka. Bylo vyslyšeno

Kontaktní osobou pro Vaše další dotazy je paní

zem dobré spolupráce mezi neziskovým sek-

„volání” po potřebnosti a samostatnosti. Cílem

Lenka Janištinová, tel. 723 158 496.

sdružení

je

poskytování

vzájemné

-vk-

podpory

dělství či Ministerstvo práce a sociálních

torem a státní správou je i vstřícný přístup
radnice Městské části Praha 8. Místostarostka
Vladimíra Ludková podpořila dobrou myšlen-

a pomoci fyzicky a mentálně handicapovaným

ku a do soutěže věnovala množství dárků pro

spoluobčanům, zejména v oblasti: sociální, eko-

účastníky soutěže.

nomické, kulturní a vzdělanostní.

Finále soutěže proběhne v sobotu dne 22.

V rámci svého poslání a stanovených cílů

listopadu 2008 v reprezentativních prosto-

tak činnost sdružení pro handicapované

rách Kaunického paláce, za účasti moderá-

spoluobčany zahrnuje zejména:

torů Jana Rosáka a Hany Šimkové. Porota

- zvyšování svépomocné schopnosti

soutěže Krásy každé generace je sestavena

- zvyšování vzdělanostní úrovně

z osobností společenského i veřejného života,

- hodnotné naplňování volnočasových aktivit

zástupců pořadatele a partnerů akce.

- zvyšování a rozšiřování možnosti pracovního
uplatnění

Klientům denního stacionáře je k dispozici útulný
ateliér

Vítězové, kromě čestného titulu Česká rodina roku 2008, obdrží řadu věcných darů. -jf-
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Zdravotní a sociální péče

Když se řekne domácí ošetřovatelská péče…
Starost o zdraví a strach z nemoci provázejí lidstvo od nepaměti. Dobré zdraví si vzájemně přejeme při nejrůznějších příležitostech. Ale ani sebeupřímnější přání člověka před nemocí neuchrání. Drtivá většina z nás již
někdy onemocněla a ocitla se tak v nepříjemné roli pacienta.
Pro člověka je velmi důležitá psychická sta-

24 hodin denně. Tato nepřetržitá pomoc časem

bilita. Vědomí, že vlivem nemoci jsme se ocitli

vyčerpává a pečující postupně přichází o možnost

v ohrožení, duševní pohodě rozhodně nepřispívá.

libovolně hospodařit se svým vlastním časem.

Dalším stresujícím faktorem bývá nutnost hospi-

V těchto chvílích můžeme pomoci se zprostřed-

talizace. Pokud je organizmus vystaven stresům

kováním kontaktu na pečovatelskou službu, která

a depresím, klesá jeho obranyschopnost. I to bývá

může zajistit dohled nad pacientem, poskytnout

důvodem pomalejšího uzdravování.

podporu a zlepšit jeho soběstačnost. Velice často

Na počátku devadesátých let minulého století se

je pro rodinného pečujícího dostačující možnost si

v České republice změnila koncepce zdravotnictví.

promluvit, poradit se nebo i postěžovat.

V souladu s touto koncepcí začaly vznikat agentury

Značné procento našich pacientů jsou senio-

domácí péče, které čerpaly ze zkušeností vyspělých

ři a mnozí z nich jsou osamělí. Důvodů je hned

západních zemí a proto se také vžil název home-

několik. Rodinní příslušníci jsou příliš zaneprázd-

care. Na tento trend zareagoval i Obvodní ústav

nění a nemají čas. Někdy mají dojem, že zajiště-

pro Prahu 8 a v roce 1994 rozšířil nabídku svých

ného praktického lékaře. Úzce spolupracujeme

ním pečovatelské služby nebo domácí ošetřovatel-

služeb o služby zdravotnické. Tato Domácí ošetřo-

rovněž s okrskovými sestrami pečovatelské služby

ské péče jich už není potřeba. Nebo prostě žádnou

vatelská péče v Praze 8 působí dodnes.

a sociálními pracovnicemi.

rodinu nemají. V té chvíli se pro mnohé pacienty

V našem týmu pracuje deset zdravotních ses-

Nejčastěji prováděnými výkony jsou převazy

při častějších návštěvách stáváme „dcerami nebo

ter a tři fyzioterapeutky. Péči poskytujeme všem

různých, zejména chronických kožních defek-

vnučkami” a prožíváme s nimi jejich každodenní

obyvatelům městské části Prahy 8, kteří zde žijí

tů, například bércových vředů nebo proleženin.

starosti a radosti.

trvale nebo v době nemoci, a to na základě ordi-

Rána představuje vážné narušení zdraví pacien-

Jako každá práce s lidmi má i ta naše stinné

nace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře

ta a pokud navíc přetrvává dlouho, představuje

stránky. Ne vždy se setkáváme s pochopením jak

nemocnice, z níž je pacient do domácího ošetřo-

problém nejen pro pacienta, ale i pro jeho okolí.

u pacientů, tak i u rodin. Pacient se odmítá podílet

vání propuštěn. Péči poskytujeme celoročně po 24

Komplikace provázející tato onemocnění způso-

na zlepšení svého stavu. Očekává okamžitou úle-

hodin denně. Spolupracujeme se všemi praktický-

bují znatelný propad životního komfortu pacienta

vu od potíží a neděje-li se tak, zlobí se a osočuje

mi lékaři ordinujícími v Praze 8.

a vedou k jeho izolaci, což má negativní dopad na

nás z neschopnosti. Někdy bývá problém skloubit

V domácnostech pacientů provádíme veškeré

jeho psychiku. Názory na léčbu chronických ran

zásady správného ošetřování s jeho vžitými návy-

odborné ošetřovatelské výkony, například aplika-

se během posledních let podstatně změnily. Vývoj

ky. Setkáváme se i s odmítavým postojem rodiny

ce inzulínu, injekcí, v případě potřeby také zavod-

přinesl vznik nových převazových materiálů tzv.

nemocného. Naši péči berou jako svoje selhání,

ňovacích infúzí, převazy ran, ošetřovatelskou

vlhké terapie. Výsledkem jsou jednoduché a vyso-

návštěvy jako narušení soukromí, přesto, že paci-

nebo odbornou rehabilitaci, odběry biologického

ce účinné postupy, díky kterým se často zhojí rány

ent s nimi souhlasí a považuje je za nezbytné.

materiálu. Tyto výkony jsou hrazeny zdravotnímí

přetrvávající léta. Díky úspěšnému grantovému

Naštěstí je takových pacientů málo a naše pracov-

pojišťovnami, to znamená, že jsou pro pacienta

řízení se nám podařilo získat prostředky na nákup

nice díky svým znalostem a zkušenostem dovedou

bezplatné.

tohoto převazového materiálu a snažíme se ten-

těmto postojům čelit.

Rozlehlou městskou část máme rozdělenou
na jednotlivé úseky. Každá sestra má na starosti

to nový postup v ošetřovatelské v praxi uplatnit.
Vždy je ovšem nutný souhlas ošetřujícího lékaře.

jeden z nich. Kromě práce v terénu vedeme zdra-

Při naší práci je velmi důležitá spolupráce

votní dokumentaci o každém pacientovi a o jeho

s rodinou pacienta. Velmi často je právě něk-

zdravotním stavu pravidelně informujeme přísluš-

terý člen rodiny tím, kdo o nemocného

Mírou úspěšnosti naší činnosti je spokojenost
pacienta. Nejen proto je pro nás i v této komerční
době největším zadostiučiněním prosté „děkuji”.

pečuje

Jana Chyšková,
sestra domácí ošetřovatelské péče OÚSS

BUĎTE PĚSTOUNY
S NATAMOU.
DOSTANETE VÍC.

• Potřebné informace a znalosti
• Poradenství „šité“ vám na míru
• Pomoc, když ji potřebujete
Natama – Institut rodinné péče
Natama je kvalitní nadstavbou státního systému

Ozvěte se nám:
www.natama.cz
info@natama.cz
tel. 222 733 307
Orlická 9, Praha 3
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KOLPINGŮV DŮM - azylové zařízení pro
matky s dětmi v Bohnicích se představuje
Když se na konci května ve Starých Bohnicích konala slavnost při příležitosti 850. výročí vysvěcení místního kostela
Sv. Petra a Pavla, šlo pro nás o výbornou příležitost představit se, seznámit návštěvníky s tím, co děláme. Vrata na naši
zahradu byla otevřená, návštěvníci posedávali u stolů pod stromy, jejich děti s dětmi z azylu se svorně klouzaly na klouzačkách, houpaly se a na pískovišti tvořily bábovičky. U vchodu jsme měli stoleček, rozdávali jsme letáky a odpovídali
na dotazy. A velmi často jsme slyšeli: „Už tady bydlím 10, 20…let a vůbec nevím, že tady něco takového je!”
díla – velké charitativní organizace, která pomáhá

sociálními a rodičovskými dovednostmi pro samo-

po celém světě.

statný život.

- posláním Kolpingova domu je poskytovat pod-

V současné době žije v Kolpingově domě v malých

poru a pomoc sociálně znevýhodněným rodinám,

garsoniérách sedm maminek s osmi dětmi. Kromě

zejména pak mladým osamělým matkám s malými

toho máme od ledna 2008 v pronájmu tři trénin-

dětmi. Cílem, ke kterému ve spolupráci s našimi

kové byty (v Praze 5, 8 a 9). V těchto bytech žijí

klientkami směřujeme, je zdravá rodina, schopná

tři rodiny s dětmi. Dlouhodobé ubytování a pomoc

dobře plnit své základní funkce. Chceme předchá-

poskytujeme celkem dvaceti šesti osobám.

zet umístění dětí z ohrožených rodin v ústavech.

Proč by vlastně lidé měli vědět, že v místě jejich

Spolupracujeme s pěti vyššími odbornými škola-

- v roce 2005 jsme získali Poděkování za vynika-

mi – studenti z těchto škol se u nás na stážích učí

jící realizaci projektu od Výboru dobré vůle Nadace

metodám a principům sociální práce. Na exkurze

Olgy Havlové.

k nám chodí i žáci základních škol.

bydliště je azylový dům pro maminky s dětmi?

A ještě v kostce pár dalších informací navrch:

Jako nezisková nestátní organizace poskytu-

Děláme sice odbornou, smysluplnou a navíc spole-

Kolpingův dům je určen pro klientky z Prahy,

jící sociální služby jsme financováni především

čensky prospěšnou činnost, která nás baví a napl-

které nejen nemají se svými dětmi kde bydlet,

ze státních zdrojů (dotace z Ministerstva práce

ňuje, ale je zaměřena na relativně malou skupinu.

ale potřebují také dlouhodobou intenzivní pomoc

a sociálních věcí, Magistrátu Hlavního města

Většina lidí má kde bydlet, řádně pracuje a potý-

a podporu. Zaměřujeme se na maminky mladé,

Prahy, příspěvky od městských částí), ale také

ká se se spoustou vlastních starostí. Pevně však

nezralé, bez rodinného zázemí, přicházející z dět-

z darů od nadací a fondů, od firemních dárců

věříme, že lidé přesto nejsou lhostejní k potížím

ských domovů, s nejrůznějšími handicapy, zkrátka

a soukromých osob. Naše klientky platí za ubyto-

druhých, přinejmenším se o ně zajímají a někdy

na maminky, které se potřebují mnoho naučit, aby

vání poplatek stanovený zákonem, který pokrývá

také rádi pomohou. Takové lidi možná bude zají-

byly schopné žít samostatně a zvládat svůj život

necelých 12 procent celkových nákladů na pro-

mat, že:

a výchovu svých dětí. Učí se u nás vést domácnost,

voz azylového domu.

- Kolpingův dům je jeden z prvních azylových

vařit, pečovat dobře o své dítě, hospodařit s penězi

Důležitými partnery při naší práci jsou sociální

domů pro matky s dětmi v Praze, provoz zde byl

a spoustu dalších věcí. Pobyt u nás proto trvá déle

odbory na úřadech jednotlivých městských částí.

než v jiných azylových domech – v případě potřeby

Nejvíce spolupracujeme s Městskou částí Prahy 8,

- provozovatelem je nezisková nestátní organi-

až tři roky. Ve smlouvě o poskytování sociálních

kde se setkáváme s velkou vstřícností a podporou.

zace Kolpingova rodina Praha 8, člen Kolpingova

služeb se naše klientky zavazují k účasti na našem

Více informací o Kolpingově domě lze získat na našich

díla České republiky a Mezinárodního Kolpingova

programu, který by je měl vybavit potřebnými

webových stránkách www.kolpingpraha.cz. -kp-

zahájen v červenci 1994.

CK Livingstone a Karel Wolf pořádají cestovatelský festival

kolem světa
KD
D LÁDVÍ, PRAHA

22.–23.
22.
23. LISTOPADU
LISTOPAD 2008

www.kolemsveta.cz

Spolupořádá:

Cestovní Pojišťovna
Generální partneři:

Zveme všechny cestovatele a dobrodruhy na 11. Cestovatelský
festival v Praze, který dostává jméno KOLEM SVĚTA.
Nejzajímavější reportáže, výstavy fotograﬁí, taneční
vystoupení, cestovatelské osobní zkušenosti... Součástí
festivalu je i soutěž Slideshow Awards.
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Inzerce

(Placená inzerce)

19.8.2008 15:25:13

(Placená inzerce)

Osmicka 186x117 Praha.indd 1

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Privatizujete byt?
Půjčíme Vám do 2 mil. bez ručení nemovitostí
kontakt:

Pobřežní 68, Praha 8 - Karlín - u “M“ Křižíkova
tel.: 222 329 874 a 603 814 870

listopad 2008
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Tel.: + 420 283 880 615, +420 777 660 220

info@rpsplus.cz, www.rpsplus.cz

Váš nový domov nad Vltavou – Větrušice u Prahy

Cena RD včetně DPH 4 414 500 Kč

součástí ceny je i terasa, oplocení a terénní úpravy

• Výjimečná lokalita pro milovníky klidu na hranici přírodní rezervace
s krásným výhledem
• 8 energeticky úsporných dvojdomů s dispozici 4-5+kk, včetně garáže,
s oplocenou zahradou od 378 - 735 m2
• Užitná plocha domu 164 m2, zastavěná plocha 99,16 m2
• Kvalitní cihlové materiály, energeticky úsporná plastová okna
• Pouhých 10 km od stanice metra Kobylisy, PID
• Financování formou úvěru zajištěno

(Placená inzerce)

Kolaudace 2008
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SK Kometa zve na volejbalovou extraligu
Extraligu juniorek jsme odstartovali nedělními zápasy 5. 10. s VK TU Liberec a naše
bilance s dlouholetým účastníkem extraligových soutěží byla vyrovnaná. Po porážce
0:3 v zápase prvním byl druhý zápas odvetou a zasloužená výhra 3:2 nám zvedla
sebevědomí do dalších volejbalových klání.
Další kolo s VŠ Plzní, která je

na síti a náš útok ztratil na razanci.

zdrojem volejbalových reprezen-

Začali jsme více vymýšlet a to nám

Zde je nabídka dalších domácích utkání základního

tantek, dne 10. 10., bylo ve zna-

nesvědčilo. I přes prohru 0:3 to byl

kola extraligy juniorek, ze které si můžete vybrat.

mení velkých bojů. Díky obrovské

ale opět pěkný zápas.

Začátky dvojutkání vždy od 10.00 a 14.00 hodin.

bojovnosti a zodpovědnému přístu-

Naše kadetky svým přesvěd-

pu všech hráček jsme vybojovali

čivým výkonem ve dvou kolech

23.11.

Kometa – Olymp

první utkání vítězným tiebreakem.

porazily v I. lize VK TU Liberec 3:0,

30.11.

Kometa - Plzeň

Nemuselo k němu sice dojít, ale ve

3:0 a s družstvem Ervěnic měly

6. 12.

Kometa – Žižkov

čtvrtém setu, kdy jsme vedli 20:15,

vyrovnanou bilanci, kdy po prohra-

nás

výborným

ném prvním zápasu 0:3 odpoledne

7. 2.

Kometa – Madeta

podáním Šmídové. Dostali jsme

vše vrátily se stejným výsledkem

Pro volejbalové nadšence stojí za krátkou návště-

se pod tlak a nebyli jsme schopni

3:0 i s úroky.

vu i další akce, například turnaj v mini volejbalu

Plzeň

„dotáhla”

důrazné odpovědi. Do tiebreaku

Přijďte povzbudit naše děvčata

jsme šli opět s plným nasazením

do haly na ZŠ Na Šutce v nejvyšší

a výhra 15:13 byla zasloužená.

soutěži, jakou je extraliga mládež-

Celkový čas utkání 2h12min vypo-

nického volejbalu a zpříjemnit si

Více informací na www.skkometapraha.cz nebo

vídá o úsilí obou družstev. Druhý

den návštěvou pohledného sportu,

www.cvf.cz.

zápas se Plzeň vylepšila v obraně

jakým je právě volejbal.

13.12., dívek ročníků narození 98 a starších, kdy
soutěž vstupuje již do svého již 4. ročníku.

- red-

Pražské mažoretky pořádají nábor
Pražské mažoretky. Že jste o nás
ještě neslyšeli? Je to možné. Protože stále většina lidí si myslí, že
mažoretky jsou jen holky pochodující na dechovku. Ale to už dávno není pravda.
A kdo, že mažoretky opravdu jsou? Krásná, sebejistá děvčata ve slušivých sexy kostýmech. Moderní hudba, kvalitní choreografie,
perfektní chůze, taneční variace a především
práce s hůlkou a twirling (umění hůlky). Zajímá
vás tedy, co je třeba splňovat, abyste se mohly zařadit do našeho týmu? Postava modelky,
fyzička atleta, ani gumovost gymnastky u nás
nejsou potřeba. Šanci uspět má opravdu každá. Důležité je nadšení pro mažoretky a spolupráce v týmu. Za dřinu na tréninkách získáte
mnoho nových kamarádek, nezapomenutelné zážitky z vystoupení nebo zájezdů. Projely jsme téměř celou Českou republiku a své
umění jsme předvedly i ve Francii, Německu,
Švýcarsku, Chorvatsku, Srbsku, Polsku, Belgii,
tr Čech A Vicemistr České republiky 2008.

rií – a to už od čtyř let. Více informací na www.

namát-

Přijďte na nábor Mistrů, který se koná během

prazskemazoretky.estranky.cz nebo na tel.:

kou naše nejčerstvější ocenění a to Mis-

celého měsíce září, do všech věkových katego-

Litvě nebo Slovensku.
Z

našich

úspěchů

jmenujme

777 00 85 58.

-pb-
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Sport, pozvánky

27. ročník Běhu Karlínským sadem

FK Admira dostane
50 tisíc korun
Městská část Praha 8 daruje FK Admira
Praha padesát tisíc korun. Peníze jsou určeny na podporu činnosti klubu, zejména pak
na zprovoznění fotbalového hřiště v areálu
ZŠ Hovorčovická, který má klub v pronájmu. „Fotbalový klub v poslední době rozšířil
svoji mládežnickou základnu na současných
patnáct družstev, což je zhruba tři sta dětí,
přičemž 95 procent je z Prahy 8. Chceme
tak podpořit volnočasové aktivity dětí,” řekl

Foto: M. Mařatka

zástupce starosty Josef Vokál.

-hš-

Výstava
olejomaleb

Vlasty Dětinské
V Kaizlových sadech a okolí historické budovy Invalidovny se začátkem října konal již 27. ročník Běhu Karlínským sadem, tradičně pod záštitou starosty Prahy 8 Josefa Noska. „Na startu se
jako první scházeli nejmladší účastníci běhu. I pro letošní rok bylo vypsáno celkem 20 kategorií
od dvou let až po takzvané super veterány,” prozradil hlavní organizátor akce Vladimír Kroutil.
Hlavní závod mužů na tři kilometry vyhrál Dominik Šimůnek časem 13:38 a nejstarším účastníkem běhu byl 65letý Miroslav Regoš.

-vk-

se koná od 6. 11. 2008 do 4. 1. 2009
v Informačním středisku
Zenklova 27, Praha 8
Zveme Vás srdečně k její návštěvě
a k využití příležitosti obdarovat své blízké a přátele
jejími obrazy k vánočním svátkům 2008.
Vaše občanské sdružení OSM
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Téma

Kultura

Salon výtvarníků poprvé
v Grabově vile

Krátce
Rekordní Karlínské
filmové léto
Zahrada Českého rozhlasu v Hybešově
ulici v Karlíně patřila od června do září tra-

Reprezentační prostory v přízemí Grabovy vily patřily v říjnu amatérským
umělcům nejen z Prahy 8. Odbor kultury ÚMČ Praha 8 pořádal poprvé
v prostorách vily z konce 19. století již 4. ročník Salonu výtvarníků.

dičně filmovým fanouškům. Městská část
Praha 8 a Český rozhlas Regina tu společně pořádali velmi úspěšné Karlínské filmové
léto. „V letošním roce jsme přivítali neskutečných 18 282 diváků,” prozradil zástupce
Reginy Karel Poláček s tím, že v loňském
roce navštívilo letní kino přes 14 tisíc diváků. „Považovali jsme to za nedostižnou hranici, ale letošní rok překonal všechna naše
očekávání.”
V rámci Karlínského filmového léta proběhlo 69 promítání, z toho šlo o 14 předpremiér,
a 8 filmových představení bylo určených pro
děti a mládež. Divácky nejúspěšnějšími filmy

Zájemci o výstavu mohli vidět umělecká díla více než dva týdny.

byly Děti noci, Bathory, Indiana Jones nebo
Útěk do divočiny, které zhlédlo v průměru

Toho letošního se účastnilo na šest desítek

jsme se rozhodli Salon výtvarníků uspořádat

550 diváků, což je maximum, které zahrada

umělců, kteří představili přes dvě stovky obrazů,

v historických prostorách krásné Grabovy vily,”

v Hybešově ulici pojme.

kreseb a nechyběly ani sklo, šperky, malované

řekla zástupkyně starosty Vladimíra Ludková,

kameny, drátování, malba na hedvábí, tapisérie

která i letošní Salon výtvarníků slavnostně zahá-

nebo porcelán.

jila. Letošní ročník výstavy výtvarníků byl také

-kp-

Cirkusové atrakce
ovládly dům dětí

„Salon výtvarníků se poprvé uskutečnil v roce

nejdelší z dosud pořádaných, umělecká díla byla

2004 ve velkém sále Kulturního domu Ládví,

k vidění více než dva týdny, od soboty 4. října až

Na dva dny ožila v polovině října budo-

v loňském roce byla umělecké díla vystavena

do neděle 19. října, a to denně včetně víkendů

va Domu dětí a mládeže v Kobylisích nejen

ve velkém sále Kulturního domu Krakov a letos

mezi 10. a 18. hodinou.

-pb-

cirkusovými atrakcemi, ale vším, co si
mohl náročný návštěvník přát. Přes den
byla možnost posedět v čajovně, dopřát
si masáž, nechat se vystrašit v domě hrůzy, zahrát si o cirkusové peníze v kasinu,
nechat si věštit budoucnost z čajových lístků, z ruky, z karet nebo z krystalu. Večer
se výtečně vydařilo i představení v divadelním sále – kromě tance, živých loutek, šermu, klauniády a pantomimy byla možnost
zhlédnout i vystoupení železného muže,

Salesiáni pořádali kurz první
pomoci pro děti
V sobotu 11. října 2008 se v klubovnách i venkovních prostorách Salesiánského domu děly podivné věci. Kluci se poprali o slečnu a rvačka
skončila nepěknou bodnou ranou - celý dům vibroval křikem další dívky, která se otřásala po zasažení elektrickým proudem - po chodbách se
potáceli zranění, na jejichž popáleniny opravdu nebyl pěkný pohled.

který ohýbal železo a lehal si na hřebíky.
Báječnou atmosféru pak uzavřela velkolepá

Takto realisticky pojal SHM Klub Praha –

se učili například resuscitovat, pomoci s dýchá-

fireshow s plivači a polykači ohně, bojem

Kobylisy ve spolupráci s Přírodní školou z Let-

ním, ošetřit díru v plicích, šok. Pak jsme psali

s hořícími tyčemi a vířením hořících řetězů

ňan názorný Kurz první pomoci pro děti a mlá-

test, ne na známky, ale na to, co jsme si zapa-

a vějířů. „Takové představení a vůbec tolik

dež od 10 let. Dopoledne probíhala teoretická

matovali,” vyprávěla desetiletá účastnice kurzu

zajímavých ukázek jsme nečekali,” přizna-

příprava pod vedením studentů Přírodní školy.

Anička Beránková. „Po obědě následoval závod

la divačka Helena, která přijela z opačné-

Celkem 25 účastníků kurzu ve věku od 10 do

s deseti stanovišti. Úkoly byly trochu obtíž-

ho konce Prahy. „Původně jsem neochotně

15 let poslouchalo přednášku o poskytování

nější, ale museli jsme zachovat klid. Úkolem

dělala doprovod svému 14letému syno-

první pomoci, snažilo se rozdýchat „Andulu”

bylo třeba ošetřit zranění, když se prali fanouš-

vi, ale nakonec jsem byla doslova uchvá-

a prakticky nacvičovalo ošetřování zranění.

ci s nožem, nebo když byla bouračka, jeden

cena

Kurz trval až do pozdních odpoledních hodin.

sražený člověk, druhý v autě v bezvědomí

atmosférou,

výbornou

organizací

i množstvím atrakcí a těším se na pokračování,” dodala spokojená maminka.

-jv-

„Utvořili jsme si tři skupiny. Se skupinou
jsme obešli čtyři bloky – klubovny, kde jsme

a třetí v druhém autě se zlomenými žebry.”
-vm-
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Pozvánky
Burza seniorů
listopad 2008
12. 11. STŘEDA
BABINEC
Posezení u kávy a čaje ve 13.00 hod., Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8.
18. 11. ÚTERÝ
Výtvarná dílna
12.30 - 16.00 hod.
Adventní věnce
Potřeby: mašličky, svíčky, oříšky a přírodniny.
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8.
Pod vedením Alexandry Boušové.
19. 11. STŘEDA
Přednáška
Jak si můžeme sami pomoci při bolestech pohybového ústrojí.
Začátek ve 13.00 hod.
Přednáší Mirka Lískovcová.
25. 11. ÚTERÝ
VÝLET
Pražský semmering (vlak)
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Dvořákové.
BOWLING
Pondělky:
10. 11. a 24. 11.
vždy ve 14.00 hod. herna Ládví.
ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé
Lektor: Jarmila Tichá.
Každé pondělí
od 9.30 do 11.00 hod.
1 lekce (2 vyuč. hod.) – 40 Kč,
10 lekcí (20 vyuč. hod.) – 300 Kč.
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8.
Kontakt:
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8,
tel.: 286 88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40,
paní Hubená, tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st.
Šimůnkova.

Střední odborná škola sociálná, o. p. s.,
Hnězdenská 549, Praha 8 – Troja,
spolu s

Klubem lidové tvorby

zvou všechny na výstavu

„Vánoce s lidovou tvorbou”

pořádanou od 3. prosince
do 11. prosince 2008 v budově školy. Výstava je
otevřena mimo sobotu a neděli, od 10 do 17 hodin.
Zahájení výstavy je 2. prosince v 16 hodin.
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Pozvánky, 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.
Významné jubileum slaví

ZÁŘÍ 2008

LISTOPAD 2008

Zemanová Zdenka

Šturcová Eliška

22. září oslavila 85 let.

Významné jubileum oslavili

SRPEN 2008

ŘÍJEN 2008

Krámová Bedřiška
Krumphanzl
František

Nově narozené děti
DUBEN 2008
Hylasová Emma
Weber Jakub
Havránková Simona
Dančo Matěj
Kubátová Barbora
Mrázková Kristýna
Ouředníčková Lucie
Janda Adam
KVĚTEN 2008
Jakeš Martin
Skalská Barbora
Ryba Daniel Tomáš

Huttr Matěj
Skurzoková Patricie
Koudela Martin
Tesařová Natálie
Hrušková Kateřina
Rezková Veronika
Moc Antonín Kryštof
Komorná Lída
Novák Matěj
Mrázek Miroslav

ZÁŘÍ 2008
Veleba Adam

SRPEN 2008

Erhardová
Alžběta

Kunc Matyáš

ČERVEN 2008
Nebeský Radek
Kučera Václav
Kučerová Johana
Hrušková Lucie
Mrázek Michal
Marešovi Anna a Jakub
Štrobachová Valentýna
Slaba Jakub
Havlová Ema
Frühaufová Gabriela
Kamberská Karolína

Čermáková
Anna
Barbora
Mašková
Tereza

Podhajská
Ema

Tesařová
Natálie

ČERVENEC 2008
Franc Filip

Fialka Jaroslav
Kubíčková Barbora
Šebíková Erika

Lofler Klaudie Antonie
Bělík Jan
Válková Eliška
Trendlová Nela
Hlaváček Tomáš

Hříbal David
Bardoděj Aleš
Daněk Lukáš
Starý Štěpán
Bohatý Milan

Dvořák Matyáš
Merhaut Marek
Důmová Valerie
Pojkar David
Baroch Ivan
Červenka David
Šesták Jakub
Hájek Jakub
Karasová Tamara
Copková Karolína
Jiroudková Adéla
Jedlička Adam
Heřmanský Nicolas
Asika Amaka Amy
Heringová Jana
Jáša David
ŘÍJEN 2008
Prokeš Adam
Kordík Tomáš

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. Upozorňujeme, že od příštího čísla neuveřejňujeme děti starší než půl roku..
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice

listopad 2008

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

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

15. listopad 2008
Vila Amerika
a kostel sv. Karla Velikého
Na Karlově.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti
stanice metra trasy C - I. P. Pavlova.

PROSINEC 2008
Otevírací doba:
PO 18.00 – 21.00, ČT 18.30 – 20.30/Pá 5. 12. 18.30 – 20.30/NE
14.00 – 16.00 hod., 24., 25., 26. a 31. 12. 2008 zavřeno.
PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hod.
15. 12. Ing. Václav Přibáň: ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí, zajímavé
úkazy a objekty.

22. listopad 2008
Zámek v Suchdole a M. Aleš.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy A
– Dejvická.
30. listopad 2008

FILMOVÝ VEČER s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hod.
1. 12. Hledání harmonie světa, APOLLO 9.
8. 12. APOLLO 10, APOLLO 11.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
PO 1. 12. zákryt Venuše Měsícem 17.12 vstup, 18.26 hod.
výstup, 20.00 – 21.00 hod., 8. 12. 20.00 – 21.00 hod./PO 22.
a 29. 12. 18.30 – 20.30 hod./ ČT 18.30 – 20.30 hod./PÁ 5. 12.
18.30 – 20.30 hod./NE 14.00 – 16.00 hod. za jasného počasí,
24., 25., 26. a 31. 12. zavřeno. Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Venuše - za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 2. 12. do 15. 12.
Uran - za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy - po celý prosinec.
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve čtvrtek 17.30 – 18.30 hod. mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v PO, ÚT, ST, ČT a PÁ v 8.30 a 10.30 hod. pro předem objednané školní výpravy.
Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.
Pozor. oblohy, film. večery

VSTUPNÉ:

Doprava:

přednášky

dospělí

20 Kč

30 Kč

mládež, důchodci

10 Kč

15 Kč

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 134, 136 TRAM 10,

17 a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou do kopce. Stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra C Ládví)
103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou do kopce. Stanice
U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky obcí.

Historie Výstaviště a Stromovky
– Místodržitelský letohrádek.
Sraz ve 14.00 hod. na nástupišti stanice metra trasy C - Nádraží Holešovice.
Vedoucí a průvodce zájezdu:
Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67

Infor
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Pozvánky, inzerce

V

Salesiánské

Dům dětí a mládeže, Praha 8, Přemyšlenská 1102
www.ddmpraha8.cz
email: info@ddmpraha8.cz
tel.: Přemyšlenská  284 681 050, Krynická  233 553 790

Čtvrtek
Vystoup
a pohy



Vystoupení členů tanečních
a pohybových kroužků.


Čtvrtek 27. 11. 2008
Salesiánské divadlo od 17,00 hod.
Vstupné: 30 Kč

Informace a vstupenky:



www.ddmprah
email: info@ddmp
tel.: Přemyšlenská  284 681 050,

Výstava modelù vláèkù

Dům dětí a mládeže, Praha 8,

Praha - Masarykovo nádra�í
kulturní sál (vpravo od pokladen)

14.-23. listopadu 2008
Pá-Po:9-18h, Út-Èt:13-18h
funkèní modely kolejiš�

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

www.vlacky.info
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Inzerce
www.rezidencerokoska.cz

- pouze 13 nadstandardních bytů
- stará vilová zástavba
- vynikající dostupnost
- výhledy na Prahu

JEN

Á
Ě ZAH

ÁV
EJ PR
PROD

WEGA pro, s.r.o.
Tel.: 602 666 669
E-mail: info@rezidencerokoska.cz
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Investice
do Kamélie
Vám jen

pokvete

Rezidenční projekt Kamélie představuje nejen bydlení, ale i investici pro
budoucnost. Momentálně je to jen malé poupě, ale brzy začne rychle růst.
A zanedlouho rozkvete víc než cokoliv jiného v okolí.

(Placená inzerce)

Nové byty v Praze 8 – Palmovka právě v prodeji.

Prodejní centrum ORCO, Palác Archa
Na Poříčí 24, Praha 1

Andrea Dobrocká: 602 775 920
Jana Michalová: 602 208 786

www.orco.cz

Osmička
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Inzerce
Tělocvičná
AKADEMIE
v Sokole
Praha Libeň

29. 11. 2008
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Postupné vystoupení
více než 150 cvičenců
všech věkových kategorií
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Vstup volný



www.sokol-liben.cz Libeňská sokolovna,
Zenklova 37/2, 400m od metra Palmovka
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka.
Knihu Praha 8 křížem krážem získávají: Irena Kulíková (Praha 8), Ludmila
Chudobová (Praha 8), Josef Kropáček (Praha 9), Hana Hroudová (Praha 8)
a Jiří Konšel (Praha 8).
Správné znění tajenky z říjnového čísla nám zašlete nejpozději do 30. listopadu 2008 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu. Pětice výherců dostane knihu „Bohnice slaví 850 let” a výroční
turistickou známku vydanou u příležitosti letošních oslav.

Sudoku (středně těžká)

listopad 2008
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PRODÁM LEVNĚ NEPOUŽITÝ
STAVEBNÍ MATERIÁL. Cihly/příčkovky Porotherm 17,5 cm – 35 ks
- cena 30 Kč/ks. Překlady Jistrop
225/23,8 cm – 2 ks – cena 500 Kč/
ks. Miako vložky 15/62,5 cm – 25
ks – cena 40 Kč/ks. Odběr možný
ihned - Úvaly u Prahy. Tel.: 603 42
35 62.
SEKÁČ – ODĚVY, NOVĚ OTEVŘENO OD LISTOPADU 2008, v ulici
Čumpelíkova 3, naproti poliklinice.
Tel.: 732 88 74 28.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ na
ulici Hnězdenská u stanice autobusu
Krakov. Volejte: 731 41 62 79.
PŘIJMEME
PRODAVAČKU
na
poloviční úvazek do trafiky, která
se nachází ve vestibulu PL Bohnice.
Vhodné i pro důchodce. Kontakt:
BONA, ops, tel.: 283 85 31 63.
SRDEČNĚ VÁS ZVU NA CVIČENÍ
PRO ZDRAVÍ (TaiChi, jóga). Každý pátek 17.30 - 19.00 hodin, ZŠ
Žernosecká 3, Praha 8 - Kobylisy.
Kontakt: Iva Lhotská, tel.: 774 97
68 60.
HYPOTÉKY, ÚVĚRY, PŮJČKY,
POJIŠTĚNÍ.
Nabízíme
velkou
úsporu času, nemusíte běhat po
bankách. Najdeme pro Vás nejlepší
řešení. Konzultace zdarma. Tel.. 602
36 77 22.
GARÁŽOVÁ STÁNÍ Hnězdenská
ulice u polikliniky Mazurská, prodej
za 185 000 Kč. Tel.: 777 28 37 75.
NABÍZÍM K PRONÁJMU GARÁŽ
v ulici K Sadu. Tel.: 732 63 25 44,
e-mail: edvorako@yahoo.co.uk.
FIRMA VIZIT.EU se sídlem v Odolene Vodě, obchodující v oblasti
vstupních domovních systémů hledá
spolupracovníky na pozice: TECHNIK v oblasti marketingu, dodávek
a montáží OBCHODNÍ REFERENT/KA
pro zajištění tuzemského i zahraničního obchodu. Podmínky budou
dohodnuty podle rozsahu kvalifikace
a možného nasazení. Kontakt: 602
21 63 32, e-mail: asistent@vizit.eu,
www.vizit.eu.
ZDĚNOU GARÁŽ v ulici S. K. Neumanna, dlouhodobě pronajmu. Tel.:
739 04 62 76.
VÝUKA FJ – aprobovaná lektorka
s praxí nabízí kvalitní soukromou
i firemní výuku. Tel.: 737 56 37 50.
NEJLEVNĚJŠÍ STĚHOVÁNÍ V PRAZE. Tel.: 728 11 96 89, e-mail:
movin@email.cz.
DROGERIE – DEDRA, aviváže,
čistící prostředky aj. Křivenická 32,
Praha 8.

KÁCENÍ A ŘEZ VZROSTLÝCH
STROMŮ, rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel.: 606 52 70
91, e-mail: arborista@centrum.cz.

KOUPĚ A ZÁSTAVY zlatých mincí.
Kontakt: Interantik, Pod Pekárnami
3, tel.: 283 89 33 34, 604 47 77 71
po 10.00 hod.

PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ, Praha 8 – Palmovka, ulice Novákových, vrata na dálkové ovládání,
1 800 Kč/měs. včetně poplatků. Tel.:
737 28 87 14.

HLEDÁM BYT 2 + 1 (kk) KE KOUPI, OV i DR vlastnictví v Praze
a okolí. Tel.: 733 67 32 10.

MRAŽENÉ RYBY (filety) a mořské
plody s minimem glazury (vody) za
skvělé ceny! Ceník pro maloodběratele naleznete na www.agseafood.
cz. Objednávky či dotazy směřujte na e-mail: barbora.cinova@agseafood.cz či volejte PO - PÁ 9.00
– 17.30 hod. na tel.: 245 00 12 58.
AG SEAFOOD, spol. s r. o., Za Avií 2,
Praha 9 - Čakovice (naproti benzínce
Globusu).
ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, PRODEJ POTAHOVÝCH
LÁTEK, KOŽENEK, MOLITANŮ
a ostatních materiálů na čalounění.
Čalounické potřeby, Kotlaska 16,
Praha 8 – Libeň, Tel.: 284 82 21 81.
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ ROKOSKA, V Holešovičkách 33, Praha
8 - registruje nové pacienty k praktickým lékařům. Smlouvy se všemi
pojišťovnami uzavřeny. Tel.: 284 69
20 00.
MASÁŽE KLASICKÉ,
baňkové,
medové, lávovými kameny. Levně
– Ďáblice! Tel.: 777 76 36 05.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, daní. Rychle, spolehlivě, cena dohodou. Tel.: 224 82 92
93, e-mail: harantovahana@seznam.
cz, Pernerova 294/13, Praha 8.
MÁTE STRACH Z HROMADY REAPřesto
LITNÍCH KANCELÁŘÍ?
chcete prodat svůj byt, RD, chatu?
Obraťte se na nás. S námi se budete
cítit jako doma. K + K Consulting,
spol. s r. o., e-mail: andrlova@bezhledani.cz, tel.: 777 14 29 26.
ASTROPORADNA. Horoskopy osobní a partnerské. Výklad karet Tarot. Kontakt: Jana Malečková, tel.:
603 91 01 03, e-mail: astrojana@
seznam.cz.
PRONAJMU KRYTÉ GARÁŽOVÉ
STÁNÍ v domě U Zlatého slunce,
Křižíkova 56. Tel.: 602 28 84 44.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777
31 66 80.
KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – nabízím kosmetické služby za dobré
ceny. Ráda Vás uvítám v provozovně v Praze 8, Vosmíkových 20. Tel.:
607 27 99 22.

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda +
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 1
do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 1 do
14 000 Kč, včetně poplatků. Zařízení
na dohodě. Tel.: 220 80 62 45, 605
84 50 88.
MODELÁŽ NEHTŮ I NA NOHOU.
Novinky světových veletrhů. Dlouholetá praxe. Nízké ceny! Praha 8
- Palmovka (u metra). Tel.: 733 50
23 12.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle
schne a v koupelně nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
HLEDÁM BYT 3 + 1 (kk) KE KOUPI, OV i DR vlastnictví na Praze 10.
Tel.: 608 92 69 41.
PRODÁM NOVINOVÝ STÁNEK
Z DŮVODU NEMOCI. Tel.: 721 58
69 36.
LYMFODRENÁŽE, DETOX. ORG.,
MYOSTIM., SOLÁRIUM, MASÁŽE,
KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ
A PERMANENTNÍ MAKEUP. Nízké
ceny, Palmovka. Tel.: 736 64 40 55.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.
MASÁŽE - klasická, čínská meridiánová, hlavy - relax, moxování, baňky
- fyzioterapeutka. TRAM Okrouhlická.
Tel.: 732 26 20 10, 284 68 98 05.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře
a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE,
ROLETY, sprchové zástěny, shrnovací dveře, čalounění dveří. Kontakt: Zdeněk Petříček, tel.: 606 35
02 70, 286 88 43 39.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M Á
J A. Zajistí levně úklidy domů, bytů
a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 607
11 04 77.
SOLARIUM – FITNESS, masáže,
nově kosmetika. Posilovny rozděleny ženy – muži. Otevřeno denně.
Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.:

284 82 12 25, www.solarium-fitness.cz.
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret - nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem,
podnikový a pod. I zdevastovaný,
v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či
s jakoukoli právní vadou. Veškeré
formality zajistím, zaplatím stěhování i případné 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.
TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA, masiv – dýha – lamino.
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, kuchyně, montáž, doprava. Tel.:
608 25 35 49.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
jsou čísla volací: 603 27 47 04,
záznamník + fax.: 283 92 05 73.
HLEDÁTE
STAVEBNÍ
DOZOR
PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606
91 02 46.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
tel.: 224 214 617; 604 207 771.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní
doba: PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30
– 19.00, ČT 16.00 – 18.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 603 80
63 70, www.autoskolatrio.cz. Další
střediska na Praze 7 a 9.
KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.:
603 83 31 07.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ,
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro
rodiče a zájemce o studium na Gymnáziu Praha 9, Litoměřická 726 se
konají 10. prosince 2008 a 7. ledna
2009 vždy od 17.00 do 19.00 hodin.
Pro rok 2009/2010 přijímáme celkem 4 třídy, z toho 3 třídy 4-letého studia a 1 třídu 8-letého studia.
Zkoušky nanečisto pro oba druhy
studia se konají 10. února 2009 a 2.
dubna 2009 od 14.30 hodin. Od 14.
ledna 2009 jsou připraveny přípravné kurzy z matematiky a českého
jazyka pro oba typy studia. Bližší
informace na www.gymlit.cz.
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Kancelář:
Nová 99, 276 01 Mělník
Prvního Pluku 320/17, 186 00, Praha 8
Masarykova 583/45, 289 22, Lysá n/L.

602 11 44 88
224 81 54 11

www . RKPROGRESS . cz

VÁNOCE 2008
VÁŠ NOVÝ DOMOV
OBEC BÝKEV (OKR. MĚLNÍK)

PROJEKT ATRIUM
MILOVICE (OKR. NYMBURK)

CENY VČ. POZEMKU A DPH

49 ŘRD A DVOJDOMŮ
DISPOZICE 4+1, 112,04m2, GARÁŽ 16,86m2
2 ETAPY DOKONČENÍ 12/08, 12/09
VÝBORNÁ DOSTUPNOST DO PRAHY PO D8
3KM OD MĚLNÍKA
KRÁSNÁ A KLIDNÁ LOKALITA V ZELENI

UZAVŘENÝ KOMPLEX 16 ŘRD
DISPOZICE 3+kk, 76-85 m2, VL. PARK. STÁNÍ
DOKONČENÍ 08/09
VYSOKÝ STANDARD BYDLENÍ
VÝBORNÁ DOSTUPNOST VLAKEM DO PRAHY
PŘEDZAHRÁDKA NEBO TERASA

CENY DO 3.521.300,- Kč

CENY DO 2.809.880,- Kč

www. BYTYHITY .cz
OD
PROGRESSU REALITY

ZAPLATÍME ZA VÁS NÁKLADY
NA HYPOTÉKU ZA 1. ROK
(PLATÍ PRO PROJEKT ATRIUM)

VÍCE K PODMÍNKÁM AKCE V KANCELÁŘI.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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!!! MIMOŘÁDNÁ AKCE !!!

(Placená inzerce)

