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Fota: verpa

KD Krakov v novém, na řadě je Ládví

Rekonstrukce Krakova trvala něco málo přes tři měsíce

Nová fasáda ušetří náklady na vytápění

Kulturní dům Krakov v Bohnicích prošel rozsáh-

ské dotace. To se podařilo. Od nového roku

Na konci prosince proběhlo předání díla.

lou rekonstrukcí, při níž byla vyměněna okna

tak bude zase dětem i dospělým k dispozici

Servisní středisko jako správce budovy naváže

a obvodový plášť budovy. Úpravy proběhly až

spousta kurzů či cvičení. Díky novému vzhle-

na dokončené stavební práce tím, že všechny

na drobné detaily podle plánu a po třech měsí-

du již kulturní dům nepokulhává za budovami

prostory vymaluje a provede drobné úpravy,

cích od zahájení prací oprava skončila. Projekt

v okolí, kde bylo nedávno otevřeno opravené

které nebylo možné do projektu zahrnout.

„Snížení energetické náročnosti objektu Kul-

nákupní centrum i rekonstruována Poliklinika

V průběhu ledna se bude vracet do budovy

turní dům Krakov‟ byl spolufinancován z fondů

Mazurská,‟ informovala radní Prahy 8 Markéta

jednak odbor školství a kultury MČ Praha 8,

Evropské unie.

Adamová.

ale i krátkodobí a dlouhodobí nájemci. V tomto
měsíci by také mělo skončit kolaudační řízení

Na rekonstrukci od konce září pracovala spo-

V KD Krakov budou opět probíhat výtvar-

lečnost Dereza, s. r. o., která vyhrála výběrové

né, hudební či taneční kurzy a cvičení pro

řízení na provedení této akce. Rozsáhlý projekt

děti i dospělé Centra volného času Osmička,

„Kulturním domem Krakov úsilí městské části

zasáhl z technologických důvodů do provozu celé

které tam působí od roku 2006. „Zmoderni-

Praha 8 opravit veřejné budovy nekončí. Podali

budovy. Byly přestěhovány odbory radnice nebo

zovaná budova nabídne příjemnější prostředí

jsme již žádost o získání dotace na zateplení KD

dětský klub Osmík, většina dalších aktivit v říjnu

k provozování všech aktivit a služeb, navíc

Ládví, který by si rekonstrukci rovněž zasloužil.

skončila, nebo se přesunula do jiných prostor.

ušetří náklady na vytápění, které dosud či-

Zda budeme úspěšní a kdy se bude KD Ládví

nily zhruba dva miliony korun ročně,‟ uvedla

opravovat, se dozvíme během prvních měsíců

Adamová.

letošního roku,‟ dodala Adamová.

„Rekonstrukci bylo třeba dokončit do konce roku 2013, abychom mohli čerpat evrop-

a plný provoz se očekává od února.

-vk-

Praha 8 rozdělila granty na sport mládeže
Zastupitelé osmé městské části

O finanční prostředky mohly

Ve smlouvách je proto výslov-

organizace zajišťující sportovní

schválili finanční dary na dlouho-

požádat sportovní oddíly, které

ně uvedeno, odkud peníze po-

činnost většímu množství dětí

dobou organizovanou sportovní

své aktivity provozují na území

cházejí.

a mládeže – například FK Admira

výchovu mládeže na letošní první

osmého obvodu. Podmínkou žá-

namítat, že o zdroji financování

Praha, FK Meteor Praha, SK Ko-

pololetí. Praha 8 mezi organizace

dosti byla nabídka dlouhodobé

grantu nevěděl,‟ uvedla zástup-

meta Praha, TJ Slovan Bohnice,

rozdělí zhruba pět a půl milionu

sportovní činnosti určená dě-

kyně starosty Prahy 8 Vladimíra

TJ Sokol Libeň, TJ Sokol Kobyli-

korun, které získala od magistrá-

tem a mládeži. „Absolutní po-

Ludková.

sy, softbalový klub Joudrs Praha,

tu po přerozdělení odvodu z vý-

díl na krytí grantů mají peníze,

Do grantového řízení se při-

Aerobik Hanky Šulcové, Škola

herních hracích přístrojů s tím,

které jsme získali od magis-

hlásilo 26 subjektů, které po-

Taekwondo, Dětský balet Praha

že jsou vázané na vyhlašovanou

trátu po přerozdělení odvodu

daly 37 projektů. Mezi žada-

či dětský folklorní soubor Valá-

grantovou oblast.

z výherních hracích přístrojů.

teli

šek.

byly

Nikdo

nebude

tradičně

moci

především

-hš-

Osmička

leden 2014

3

měsíčník Městské části Praha 8

Zpravodajství
Sídliště Prahy 8 patří mezi
nejzelenější v metropoli.
Vedení radnice proto chce
do nového územního plánu
prosadit zákaz nové výstavby
v těchto oblastech

Vedení radnice
vítá opravu
Negrelliho
viaduktu
Rada osmé městské části souhlasí s projektovou dokumentací ke stavbě „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu‟. Stanovisko
městské části již bylo odesláno projekční kanceláři, která pro vlastníka - Sprá-

Foto: verpa

vu železniční dopravní cesty, zpracovává

Připomínky k územnímu plánu
chrání životní prostředí

projekt.
„Stavebník chystá rekonstrukci kvůli
nevyhovujícímu stavu viaduktu, který neodpovídá současným technickým
normám. Zpráva o rekonstrukci mě
nesmírně potěšila, tato ve své době
výjimečná stavba si ji bez debat zaslouží,‟ prohlásil starosta Prahy 8 Jiří
Janků. Podle něj je Negrelliho viadukt

Rada osmé městské části projednala text Ak-

je, že součástí stavby okruhu kolem Prahy není

vstupní branou do Prahy 8 a měl by její

tualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavní-

vybudování propojení mezi okruhem a ulicí

návštěvníky vítat. „V současnosti je to

ho města (aktualizace) a schválila několik při-

Ústeckou. Čimický přivaděč, tak jak je v ak-

spíše naopak,‟ řekl.

pomínek. „V podstatě řečeno, všechny podané

tualizaci navržen, by přivedl dopravu do hus-

námitky jsou pro nás zásadní a jejich smyslem

tě obydlené oblasti Čimic. V rámci

Rekonstrukce,

jejíž

architektonické

dostavby

řešení spočívá v nalezení souladu mezi

je chránit Prahu 8 před zhoršováním životního

okruhu městská část preferuje řešení jeho se-

starým a novým tvaroslovím, by měla

prostředí. Vedle připomínek k velkým rozvojo-

verozápadní části v úseku Suchdol – Březině-

začít koncem letoška a skončit o dva

vým aktivitám jsme podali i relativně drobnější

ves a požaduje, aby úsek Suchdol – Březiněves

roky později. Stavební práce budou za-

požadavky, nicméně i ty jsou pro život obyva-

byl zahrnut do časového horizontu územního

hrnovat například demolici a následné

tel v daných lokalitách zásadní. Jedná se napří-

plánu.

vystavění mostních objektů, stavební

klad o požadavek na zachování výškové regu-

Nově MČ Praha 8 požaduje, aby oddíl

úpravy (spárování, injektáž zdiva, vý-

lace nové výstavby či o požadavek na ochranu

2.2.2. písm.e) zněl takto: „Snížit funkční

měna kamenů), dále vybourání zazdě-

stávajícího rozsahu zástavby sídlišť, který by

a dopravní zátěž stávajícího celoměstské-

ných mostních otvorů, obnovení funkč-

nepřipustil zahušťování sídlišť novou výstav-

ho centra zahrnujícího Pražskou památko-

ního

bou,‟ sdělil starosta Prahy 8 Jiří Janků.

vou rezervaci v hlavním městě Praze a čás-

železničního svršku. Rekonstrukce díky

ti

tomu přinese i razantní snížení hlučnosti

Zásady jsou podkladem pro územní plán
metropole, který je následně rozpracovává.

navazujících

čtvrtí

Smíchova,

Karlína

a Vinohrad rozšířením tohoto centra do trans-

Mezi opakované připomínky patří zásadní

formační oblasti Holešovice – Bubny – Zátory

nesouhlas se zařazením nové paralelní vzle-

a dále ve větším rozsahu do k. ú. Vinohrady

tové a přistávací dráhy ruzyňského letiště

a Smíchov‟. „Podle původní věty by se doprav-

a jejího ochranného hlukového pásma do ak-

ní zátěž centra měla rozšířit ve větším rozsahu

tualizace a mezi veřejně prospěšné stavby.

do Vinohrad, Smíchova a Karlína. Větší do-

„Jsme přesvědčeni, že záměr výstavby vzleto-

pravní zátěž v Karlíně nechceme, Karlín proto

vé a přistávací dráhy způsobí výrazné zhorše-

navrhujeme z věty vyškrtnout,‟ vysvětlil znění

ní životního prostředí, bude trvale poškozovat

věty starosta.

zdraví obyvatel a bude mít nepříznivé dopady

Radnice také chce, aby byl do úkolů pro po-

na kvalitu života a bydlení na území Prahy 8,

drobnější územně plánovací dokumentaci za-

a to bez jakýchkoliv souvisejících pozitivních

řazen požadavek na ochranu stávajícího roz-

aspektů,‟ upozornil Janků.

sahu zástavby sídlišť na území Prahy 8, který

Vedení radnice také zcela odmítá výstavbu
mimoúrovňové křižovatky Čimice. Důvodem

nepřipustí další zahušťování těchto sídlišť novou výstavbou.

-hš-

odvodnění

viaduktu

či

projíždějících souprav. 

Negrelliho viadukt by se měl dočkat
nové podoby do tří let

obnovu

-hš-
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Projekt Mystery client
pozitivně zhodnotil
komunikaci úředníků Prahy 8

Nejlepší
na Osmičce:
Stále můžete
hlasovat

MČ Praha 8 se zapojila do projektu „Zave-

vali neústupně nebo zmateně. Podrobně

dení moderních metod zvyšování výkon-

se také analyzovaly odpovědi na e-mailo-

Díky anketě „Nejlepší na Osmičce‟ dostávají ob-

nosti, kvality, efektivity a transparent-

vé dotazy, a to jak z hlediska obsahu, tak

čané jedinečnou možnost podpořit řemeslníky,

nosti na ÚMČ Praha 8‟ neboli „Otevřený

i formátování.

kadeřnictví, restaurace a další živnostníky se

úřad‟. Akce odstartovala v loňském břez-

Celkovou kvalitu práce a spolupráce

sídlem v Praze 8 a pomoci jim s propagací. První

nu a potrvá do 31. srpna 2014. Klade si

úředníků MČ Praha 8 pak tito „mystery

ročník běží od dubna 2013 a skončí přesně o rok

za cíl zvýšení otevřenosti úřadů, jejichž

klienti‟ pečlivě zaznamenávali do dotaz-

později – posledního března letošního roku. Stá-

komunikace je často netransparentní. Vý-

níků a hodnotili. Úřad vytvořil speciální

le ještě můžete hlasovat o tom, kdo je nejlepší.

sledky MČ Praha 8 dopadly nad očekávání

stupnici, která přístup zaměstnanců po-

dobře.

suzovala – jako ve škole. Známka 1 od-

V rámci prvního bodu probíhala v dru-

povídala nadstandardu, 2 požadovanému

hém pololetí roku 2013 činnost nazývaná

standardu a čísla 3 až 5 značila drobné

„Mystery client ‟. Na městský úřad byli

až závažné nedostatky. Výsledky dotaz-

vysláni lidé, kteří vyřizovali různé záleži-

níků ukázaly, že průměrná kvalita práce

tosti a chovali se stejně jako běžní občané

a komunikace úředníka odpovídá hodnotě

při vyřizování svých požadavků na úřa-

2,23, což je velmi dobrý výsledek. Kon-

Hlasovat je možné buď pomocí anketních líst-

dě. Úředníci reagovali na stovky dotazů

krétně klienti nejvíce cenili snahu úřední-

ků v časopise Osmička nebo na webu www.nej-

a požadavků, které byly kladeny osobní,

ka pomoci, jeho zájem o řešení, ale také

lepsinaosmicce.cz. Po ukončení hlasování budou

telefonickou i elektronickou formou. „Pro

vlídné přijetí a rozloučení se. Na celko-

výsledky zveřejněny na internetových stránkách

nás je nejdůležitější spokojenost občanů,

vou spokojenost měla velký vliv i empa-

ankety i na webu MČ Praha 8 – www.praha8.cz.

kterou nejlépe zhodnotíme z jejich pohle-

tie a lidskost úředníka. Klienty také mile

Vyvrcholením bude slavnostní vyhlášení vítězů

du. Mystery client je tou nejefektivnější

překvapilo, že ve chvíli, kdy zavolali na

a předání cen těm podnikatelům, kteří se umístí

metodou, jak tohoto vyhodnocení dosáh-

nesprávný odbor, úředníci jim často od-

na prvních třech místech v každé kategorii. „Ješ-

nout,‟ sdělila radní Prahy 8 Markéta Ada-

pověď zjistili sami a zavolali zpět. Nepatr-

tě stále je možné hlasovat a zvolit vašeho nejoblí-

mová.

ně hůře byl v některých případech zhodnocen formální přístup ke klientovi.

benějšího živnostníka v Praze 8. Pokud jste s něčími službami opravdu spokojeni, byla by škoda

Úředníci pomáhají

tuto možnost propásnout,‟ upozornil radní Tomáš

Osloveno

Slabihoudek, který anketu inicioval.

MČ Praha 8, které jsou v častém kontak-

„Občasným nedostatkům by mělo do bu-

Hlasující mají možnost ohodnotit živnostníky

tu s veřejností, což představuje zhruba

doucna předejít školení úředníků. To se

v kategoriích restaurace a bary, kavárny a cuk-

160 úředníků. Proběhly tři stovky kontaktů,

bude skládat ze základního školení pro

rárny, krása a relaxace, kultura, ubytování, kvě-

při kterých bylo zkoumáno jednání úřed-

170 pracovníků a specializovaného ško-

tiny a dekorace, sport, řemeslníci, auto-moto

níka s klientem z třiceti různých hledisek.

lení pro nejméně 80 zaměstnanců úřa-

a neziskové organizace. Primárním cílem ankety

Takto podrobné hodnocení umožní úřadu

du, které se bude soustředit na největší

„Nejlepší na Osmičce‟ je, aby výsledky sloužily

detailně posoudit kvalitu práce a komuni-

problémy při komunikaci. Velice nám totiž

k propagaci podnikatelů a lepší orientaci občanů

kace jeho zaměstnanců a také zjistit, co je

záleží na zefektivnění a zlepšení komuni-

ve službách, které jsou v Praze 8 k dispozici.

pro návštěvníky nejpodstatnější.

bylo

celkem

třináct

odborů

Komunikaci vylepší školení

kace, tak aby občané byli s návštěvou na

První ročník ankety se inspiroval v podob-

Skupina „mystery klientů‟ byla zá-

úřadě spokojeni,‟ uvedla Adamová. Ško-

ných anketách, které vyhlašují státní instituce

měrně vybrána co nejrozmanitěji, aby

lení proběhne v 1. pololetí letošního roku.

či městské samosprávy. Anketa „Nejlepší na Os-

zahrnovala osoby obou pohlaví, různého

Poté bude výzkum zopakován, aby bylo

mičce‟ vznikla pod záštitou městské části Praha

věku, příjmových skupin a úrovně znalos-

možné objektivně zhodnotit jeho efekti-

8 za podpory ERA účtu od Poštovní spořitelny.

ti agendy úřadu. Klienti kontaktovali úřad

vitu. Celý projekt je financován z dotací

Právě ERA účet od Poštovní spořitelny věnuje

s běžnými i neobvyklými požadavky. Při

Evropské unie.

hlavní cenu, kterou bude vedení ERA účtu po

jednání s úředníky se někteří z nich cho-

dobu jednoho roku zdarma. Na oceněné budou
také čekat dárkové koše a samozřejmostí je jejich propagace prostřednictvím tištěných a elektronických kanálů.

-red-
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Zpravodajství

Občané sdělili, co chtějí v obvodu zlepšit
V rámci projektu „Praha 8 – Komunikující radnice‟ diskutovali obyvatelé Prahy 8 na třech setkáních s představiteli osmého obvodu o problémech, které tuto městskou část trápí. Podklady
pro diskusi vyplynuly z dotazníku, který iniciovala MČ Praha 8. Diskuse proběhly 6., 7. a 11. listopadu na různých místech Prahy 8, aby si občané
mohli lépe vybrat vhodný čas a místo.
V sérii diskusí se rozebíraly výsledky dotazníků, které obyvatelé Prahy 8 odevzdávali
v průběhu září. Dotazníkové šetření se provádělo prostřednictvím zářijového čísla Osmičky
a na internetu. „Jsme rádi, že se občané chtějí
podílet na řešení nedostatků v naší městské
části. Diskutovalo s námi mnoho obyvatel Prahy 8 a všichni měli podnětné připomínky,‟ řekl
k akcím radní Tomáš Slabihoudek.

Debat s občany se zúčastnil i radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (vlevo)

„Diskutovanými problémy byly především
problémy v dopravě, a to hlavně parkování,

V současné době se zpracovávají jednotlivé

vzdaném dotazníku jsou poznámky od občanů

dále pak péče o chodníky, bezpečnost v uli-

informace, které lidé sdělili jednak na veřej-

směřující ke konkrétnímu místu. Vedení rad-

cích nebo stav veřejných prostranství. Veš-

ných setkáních a které vpisovali v samotném

nice se tak bude moci zcela adresně zabývat

keré podněty máme zaznamenány a budeme

dotazníkovém šetření. Zpracovává se více než

problémy, které z tohoto šetření vyplynou jako

je v nejbližší době řešit,‟ doplnil Slabihoudek.

1500 odpovědí, přičemž téměř v každém ode-

nejdiskutovanější.

-vk-

Krátce
Radnice má rozpočtové provizorium
Zastupitelé Prahy 8 schválili na svém prosincovém zasedání rozpočtové provizorium, s nímž
radnice zahájila letošní rok. „S ohledem na předpokládaný termín schválení rozpočtu Hlavního
města Prahy, na kterém je rozpočet městské
části závislý, není možné garantovat schválení
rozpočtu do konce roku 2013. Přijali jsme proto
rozpočtové provizorium, které se řídí právními
předpisy. Přijetí rozpočtu předpokládáme začátkem roku 2014,‟ řekl zástupce starosty Michal
Švarc. Pro městskou část rozpočtové provizorium znamená především omezení měsíčních
běžných výdajů na maximální výši 1/12 rozpočtu
z roku 2013.

Nekvasilova ulice se dočká úprav
Radnice Prahy 8 nechá kolem polyfunkčního
domu Nekvasilova 2 provést terénní úpravy, kte-

Místo herny kavárna

Foto: verpa

ré naváží na rekonstrukci domu. „Díky dispozičním úpravám objektu ztratily komunikace v okolí

Radnice Prahy 8 snižuje počet provozoven s herními automaty. Na místě heren a nonstopů se

návaznost, navíc tam není dostatečný počet par-

objevují služby, které občané potřebují mnohem více. Příkladem může být nedávno otevřená

kovacích míst. To bychom chtěli zlepšit. Celé úze-

kavárna Café Frida na Karlínském náměstí. Podobně dopadla i herna na Podhajských polích.

mí zároveň zhodnotíme parkovými úpravami,‟ in-

Na začátku školního roku se změnila v moderně vybavenou mateřskou školu Sofia school

formoval zástupce starosty Ondřej Gros. Úpravy

s výukou angličtiny.

okolí objektu by měly být hotové na jaře.

-jf-
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Bezpečnost

Hasiči získali nové vyprošťovací zařízení
Starosta Prahy 8 Jiří Janků předal hasičskému

Hasiči
starostovi
Prahy 8
Jiřímu Janků
předvedli, jak
nové zařízení
funguje

sboru na jeho holešovické služebně vyprošťovací zařízení, které bude sloužit k uvolňování
osob například z havarovaných vozidel či při
jiných mimořádných událostech. „Chceme tím
podpořit činnost hasičů v Praze 8 a zároveň
zmírnit důsledky havárií,‟ řekl starosta.
Výkon záchranářského a bezpečnostního
sboru podle něj radnice podporuje všeobecně, neboť její vedení vnímá, že ze strany státu
není mzdová politika ani materiální vybavení
dostatečné.
„Každý by si měl uvědomit, že ať je to policista, hasič či záchranář, vždy jejich práci
budeme potřebovat. V těchto oblastech by se
nemělo škrtat, mělo by to být přesně obráceně,‟ uvedl.
Jeho slova potvrzuje i krok Rady MČ Praha 8, která v prosinci schválila dar Policii ČR.
„Policisté nemají dostatek běžného technic-

poslouží k potírání trestné činnosti a k podpo-

a mládeže, analytiky a na podporu výjezdo-

kého vybavení, takže jsme s nimi zkonzulto-

ře služebních zákroků v oblasti protidrogové

vých skupin a místních oddělení Policie ČR na

vali, co potřebují,‟ prohlásil Janků. Vybavení

problematiky, vyšetřování na úseku mravnosti

území Prahy 8.

-hš-
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Doprava

U léčebny slouží nová světelná křižovatka
Vjezd do
areálu
nemocnice
prošel
úpravami

Vjezd do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, který je součástí křižovatky Čimické ulice s ulicí
K Ládví, řídí od konce listopadu
světelná signalizace. Nově vybudovaná světelná křižovatka zvýší
především

bezpečnost

přechá-

zejících chodců, ale také sanitek
vyjíždějících z nemocnice. „Na
příjezdových komunikacích Čimická a K Ládví, které jsou poměrně
frekventované, docházelo k nehodám, k situacím, které ohrožovaly

Světelná
signalizace
má zvýšit
bezpečnost
chodců
a sanitek

chodce. To je nyní takřka vyloučeno,‟ prohlásil zástupce starosty
Prahy 8 Michal Švarc.
Podle ředitele psychiatrické ne-

Celkové náklady na vybudování
světelné křižovatky dosáhly výše
3,5 miliónu korun, Psychiatrická nemocnice se podílela částkou 217 tisíc za úpravy povrchů a chodníků na
pozemku nemocnice. „Hlavní část

mocnice Martina Hollého znamená
křižovatky

schvalovacího řízení a realizace tr-

zásadní posun k větší bezpečnosti

valy dva roky. V lednu 2011 proběh-

pacientů, kteří se volně pohybu-

lo opakované posouzení účelnosti

vybudování

světelné

křižovatky

také přecházejí Čimickou ulici. „To,

křižovatka splňuje kritéria pro zří-

Foto: verpa

jí nejen po celém parku, ale často
že tam vznikly světelné přechody
pro chodce, je významný posun
k bezpečnosti,‟ konstatoval Hollý.

s

konstatováním,

že

zení světelné signalizace,‟ sdělil náměstek ředitele nemocnice Jaroslav
Novák. Projekční přípravy podle něj

Vybudováním světelné křižovatky

křižovatky, nebo je to vjezd do are-

2009. „Městská část samozřejmě

zahájila v květnu 2012 společnost

se podle něj naplnil také dlouhodo-

álu, kde platí jiné přednosti v jízdě,‟

napomáhala nejenom schválením

SWARCO, s. r. o., která byla součas-

bý požadavek pracovníků léčebny

doplnil Hollý.

záměru, ale především i tlakem na

ně pověřena vlastní realizací.

(dnes nemocnice), aby vjezd do

Zařazení křižovatky do plánu

magistrát, respektive na technic-

„Celá akce je dobře provedena

areálu byl jasně označen. „Z jedné

výstavby Technické správy komu-

kou správu komunikací, aby tuto

a křižovatka bude sloužit nejen ne-

příjezdové strany nebyla ještě před

nikací hl. města Prahy iniciovala

stavbu označila za preferenční

mocnici, ale i obyvatelům městské

pár týdny ani vyznačena možnost

léčebna společně s MČ Praha 8

a co nejdříve léčebně, teď už ne-

části, konkrétně Čimic,‟ konstatoval

odbočení do areálu. Světelná sig-

(především ve spolupráci s ve-

mocnici, vyhověla. Pochopitelně

při slavnostním zahájení provozu

nalizace vyřešila dlouhodobý spor,

doucím

jsme pomáhali v rámci schvalova-

nové světelné křižovatky zástupce

jestli vjezd do areálu je součástí

mírem Bezděkovským) už v roce

cího řízení,‟ řekl Švarc.

starosty Švarc. 

odboru

dopravy

Vladi-

-jg-

Pohled občana: Jak se pozná buran?
Bydlím na sídlišti Velká Skála a domů z prá-

jede a řidič si klepe na čelo, zuřivě se na mne

Ne, tvrdím, že buran se pozná jinak. Buran

ce se vracívám v podvečer, tedy v dopravní

otáčí či jinak mi dává najevo svou špatnou

je ten, kdo si vynucuje přednost tam, kde na

špičce. Na dvouproudé Čimické ulici, v její

náladu. Jeden pán dokonce otevřel okénko

ni nemá právo. Buran je ten, kdo neumí do-

horní části na úrovni plavecké haly, jezdívám

(stáli jsme vedle sebe na červenou na odbo-

držovat pravidla. Buran je člověk, který vždy

raději v levém pruhu, protože vpravo jezdí

čení do Velké Skály) a jal se mi vysvětlovat,

upřednostňuje svoje zájmy. Buran nebere

autobusy, hned za zastávkou Čimický háj je

že když jezdím tak pomalu, tak nemám jezdit

ohledy na jiné. Buran je prostě buran, ať má

přechod pro chodce a krátce poté na světel-

v levém pruhu a že si takhle mám jezdit tam

na značce jakékoliv písmeno. A poznámka na

né křižovatce odbočuji doleva.

u nás.

závěr: Aby moje úvaha nevyzněla jako sociální

Téměř pokaždé se na mne zezadu přilepí

Ano, mám na espézetce L, jako Liberec.

filipika, musím dodat, že netrpím komplexem

nějaký „rychlý‟ vůz a dává najevo, že mu

Ale že by se buran poznal podle toho, odkud

z majitelů silných či rychlých vozů, protože tu

překážím. Potom mne takový vůz, většinou

pochází? Nebo je buran člověk, který na pa-

libereckou SPZ mám na voze Volvo XC90.

těsně před přechodem či křižovatkou, před-

desátce jezdí padesát?

Radomil Bábek, občan Prahy 8
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Doprava

Oprava trati v Trojské omezí i auta
Z důvodů rekonstrukce tramvajové trati bude

a pojede pouze ve zkrácené trase Nádraží Hole-

od 20. ledna do 2. dubna výrazně omezen pro-

šovice – Nad Trojou pro denní i noční provoz.

II. etapa: uzavírka úseku
U Sloupu – Uzavřená
n t ermín: 26. 2. 2014, 6.00 hodin

voz silniční dopravy včetně MHD v Trojské ulici

Co se týká automobilové dopravy, úplné uza-

mezi ulicí U Sloupu (konec otevřeného tělesa)

vírky Trojské ulice proběhnou v jednotlivých eta-

a Zenklovou ulicí. Stavba bude rozdělena na

pách tak, aby ulice napojené na Trojskou ulici

etapy. Stávající konstrukce trati z dřevěných

byly v celém průběhu stavby dostupné. Uvedené

možný Trojskou ulicí od Zenklovy ulice,

pražců ve štěrkovém loži se zákrytovými pa-

termíny mohou být mírně pozměněny, přede-

přes ulici Na Dlážděnce

nely bude nahrazena konstrukcí na železobeto-

vším na základě klimatických podmínek. -red-

nových pražcích se zákrytem z litého asfaltu.
vajová výluka kvůli výstavbě tunelového kom-

I. etapa: uzavírka úseku
Nad Hercovkou – Zenklova

plexu Blanka. Rekonstrukce trati Trojská pro-

n t ermín: 20. 1. 2014, 7.00 hodin

V současné době probíhá v Trojské ulici tram-

běhne v rámci této výluky. Náhradní autobusová
doprava X17 bude s ohledem na nemožnost průjezdu vyloučena v úseku Nad Trojou – Kobylisy

– 26. 2. 2014, 6.00 hodin

– 5. 3. 2014, 18.00 hodin
np
 říjezd do oblasti Nad Hercovkou

III. etapa: Uzavírka úseku
U Sloupu – Nad Hercovkou
n t ermín: 5. 3. 2014, 18.00 hodin
– 2. 4. 2014, 18.00 hodin
np
 říjezd do oblasti

np
 říjezd do oblasti Nad Hercovkou
možný Trojskou ulicí od Troje

Nad Hercovkou možný Trojskou ulicí
od Zenklovy ulice

Srážek tramvají s chodci neubývá.
Je třeba hledat řešení

Model systému
zvyšující bezpečnost
chodců

V Praze denně vyjede na 300

nili řidiči tramvají. Je proto potře-

del, přesto viditelně upozorňuje

Varovnou světelnou informační

tramvajových souprav, které sice

ba hledat řešení, které by vedlo ke

na nebezpečí. Zamýšlená insta-

linii je možné využít na všech pře-

obyvatelům i turistům ulehčují

snížení počtu těchto nehod.

lace v Praze 8 by byla jednou

chodech pro chodce, který křižuje

z prvních v rámci Evropy.

tramvajovou trať. Systém upo-

život, zároveň s sebou ale nesou

Efektivní variantou by měla být

i rizika. Důkazem toho je 58 srá-

instalace Varovné světelné infor-

„Vnímáme, že nebezpečí sráž-

zorní chodce přímo na zemi, což

žek chodce s tramvají, ke kterým

mační linie. Jedná se o unikátní

ky chodce s tramvají je stále

je neobvyklé. Světlo pod nohama

došlo v roce 2012. A zdá se, že loni

systém, který jako aktivní prvek

velmi vysoké. Snažíme se proto

tak zajistí dostatečnou pozornost.

byla situace ještě horší. Za devět

signalizace využívá světelné za-

najít způsob signalizace, který

Instalace Varovné světelné infor-

měsíců se stalo 56 nehod, čtyři

řízení umístěné v tělese vozovky

rizika co nejvíce zmírní, přesto

mační linie navíc nevyžaduje žád-

lidé přišli o život, 12 pak utrpělo

nebo na hraně tělesa tramvajové

nijak nenaruší kvalitu a plynulost

ný zásah do tramvajového provo-

těžká zranění. Opět se potvrdily

trati. Jeho výhodou je, že nijak

dopravy v Praze,‟ řekl zástupce

zu a neomezuje ani provoz vozidel

statistiky - pouze pět nehod zavi-

nebrání pohybu chodců ani vozi-

starosty Prahy 8 Michal Švarc.

záchranné služby.

-red-
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Životní prostředí
Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů
Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

Leden 2014

Místo
Datum
Čas
	 	 přistavení
		
a odvozu

Pobřežní x Thámova

7. 1.

13.00–17.00

V Zámcích (u domu 51/64)

24. 1.

15.00–19.00

Pobřežní x U Nádražní Lávky

7. 1.

14.00–18.00

Na Pěšinách x Pod Statky

27. 1.

13.00–17.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)

7. 1.

15.00–19.00

Na Truhlářce (parkoviště)

27. 1.

14.00–18.00

U Sluncové x Za Invalidovnou
(parkoviště)

8. 1.

13.00–17.00

Valčíkova x Na Truhlářce

27. 1.

15.00–19.00

Burešova

8. 1.

14.00–18.00

Na Vartě

28. 1.

13.00–17.00

Chaberská x Líbeznická

8. 1.

15.00–19.00

Na Žertvách x Vacínova

28. 1.

14.00–18.00

Dolákova x Hackerova x Kusého

9. 1.

13.00–17.00

K Haltýři x Velká skála

28. 1.

15.00–19.00

Fořtova x Do Údolí

9. 1.

14.00–18.00

Nad Popelářkou x Na Dlážděnce

29. 1.

13.00–17.00

Křivenická x Čimická

9. 1.

15.00–19.00

Nad Rokoskou x Kubišova

29. 1.

14.00–18.00

Braunerova x Konšelská

29. 1.

15.00–19.00

Pakoměřická x Březiněveská

30. 1.

13.00–17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

30. 1.

14.00–18.00

Drahorádova

30. 1.

15.00–19.00

Petra Bezruče x U Pískovny

31. 1.

13.00–17.00

Písečná x Na Šutce

31. 1.

14.00–18.00

Pivovarnická (proti domu č. 15)

31. 1.

15.00–19.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

10. 1.

13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská

10. 1.

14.00–18.00

Lindavská

10. 1.

15.00–19.00

Havlínova x Pohnertova

13. 1.

13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova

13. 1.

14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

13. 1.

15.00–19.00

Hnězdenská x Olštýnská

14. 1.

13.00–17.00

Janečkova

14. 1.

14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická

14. 1.

15.00–19.00

Jirsíkova x Malého

15. 1.

13.00–17.00

K Mlýnu x Chorušická

15. 1.

14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)

15. 1.

15.00–19.00

Kandertova x Lindnerova

16. 1.

13.00–17.00

Kašparovo Náměstí

16. 1.

14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou

16. 1.

15.00–19.00

Ke Stírce x Na Stírce

17. 1.

13.00–17.00

Korycanská x K Ládví

17. 1.

14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště)

17. 1.

15.00–19.00

Kubíkova (u DD)

20. 1.

13.00–17.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou
a S. K. Neumanna)

20. 1.

14.00–18.00

Stejskalova x U Rokytky

20. 1.

15.00–19.00

Kurkova (parkoviště)

21. 1.

13.00–17.00

Libišská (parkoviště)

21. 1.

14.00–18.00

U Pekařky

21. 1.

15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice)

22. 1.

13.00–17.00

Mlazická

22. 1.

14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky

22. 1.

15.00–19.00

Modřínová x Javorová

23. 1.

13.00–17.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště)

23. 1.

14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém

23. 1.

15.00–19.00

Na Pecích x Chaberská

24. 1.

13.00–17.00

Na Dlážděnce x U sloupu (parkoviště)

24. 1.

14.00–18.00

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně patří?
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří?
Odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP
Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady
je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.
Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru
životního prostředí ÚMČ Praha 8 Lubomír Korynta, tel. 222 805 630.
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí svozová
společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel. 286 583 310.

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob
se směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu do 28. února 2014.
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali
pouze vedle venkovních nádob na směsný
komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.
Stromky neodkládejte
ke stanovištím tříděného odpadu.

Osmička
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Park u plynojemu prošel první fází obnovy

Před úklidem byla zákoutí libeňského parku plná odpadků

Ještě před Vánocemi z parku zmizely nevzhledné křoviny

„Park‟ u Libeňského plynojemu se

dala městská část několik let. Po

se mohlo udělat hodně práce,‟ do-

a Sokolovskou ulicí, byly řadu

v prosinci dočkal udržovacího pro-

řadě jednání, která Praha 8 zpro-

plnil. „Ještě před definitivním po-

let

řezu a úklidu. Stalo se tak v době,

středkovávala

tehdejším

tvrzením převodu jsme v parku,

tam odpad, navíc byly útočištěm

kdy pozemky přechází do správy

vlastníkem a magistrátem, došlo

pokud se tak dal vůbec nazývat,

pro bezdomovce a toxikomany.

osmé městské části. „Občané os-

ke směně několika různých po-

nechali provést udržovací prořez

„Dosud byly ostudou Prahy 8, to

mého obvodu se konečně dočkali.

zemků mezi Hlavním městem Pra-

a základní úklid. Podotýkám, že

změníme. Dolní Libeň se konečně

Po dlouhých letech jednání, která

hou a Českými drahami. „Hlavní

ten byl jen pro velmi silné nátu-

dočká skutečného parku,‟ slibuje

jsme iniciovali ve snaze převést

město tak získalo pozemky, kte-

ry,‟ řekl starosta Jiří Janků. Ten

starosta.

pozemky do naší péče, nám byly

ré jsou nyní převáděny do správy

zodpovídá za oblast životního pro-

Na letošek se proto připravuje

konečně

Prahy 8,‟ sdělil Gros. „I tak mě

středí. Obyvatelé se tak již nebu-

zpracování projektové dokumen-

svěřeny,‟

konstatoval

mezi

neudržované,

hromadil

se

Ondřej

mrzí roční skluz, neboť se zámě-

dou muset obávat návštěvy par-

tace a nejpozději v roce 2015 cel-

Gros, jenž stojí za realizací celého

rem převést pozemky z hlavního

ku, jako tomu bylo dosud.

ková revitalizace. „Do té doby bu-

převodu.

města do naší správy souhlasilo

místostarosta

Prahy

8

Pozemky o ploše skoro deset

O svěření pozemků, původně

Zastupitelstvo městské části Pra-

tisíc

metrů

čtverečních,

které

ve vlastnictví Českých drah, žá-

ha 8 již v prosinci 2012. Za ten rok

leží mezi Libeňským plynojemem

deme samozřejmě provádět úklid
a udržovací práce,‟ informoval
Janků.

-hš-
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Jaké by byly vaše priority, kdybyste sami
ODS Praha 8: Bezpečnější budoucnost bez zadlužování
My, občanští demokraté, budeme nadále trvat
na nezadlužování Prahy 8. Naším cílem zůstává
vyrovnané hospodaření naší městské části. Do
posledního roku volebního období jdeme s vědomím, že důraz na některé rozpočtové priority musíme ještě zvýšit.V první řadě je to bezpečnost,
která je pro nás ústředním tématem. Investovat
tak hodláme do kamerového systému, spolupráce
s městskou i republikovou policií. Naopak budeme
Prahu 8 bránit před nezodpovědnými experimenty shora, jako je například aplikační místnost pro
drogově závislé.
Další naší prioritou je životní prostředí. Proto
hodláme dále usilovat o pozemky, o které se magistrát nedokáže postarat. Ty hodláme zvelebit,
aby nesloužily jako útočiště lidí, kteří ohrožují

Ondřej Gros
zástupce starosty
MČ Praha 8 za ODS
bezpečnost a pořádek. Naopak chceme, aby se
staly příjemným místem pro odpočinek, procházky a bezpečné vyžití dětí. Vybudujeme a vylepšíme další dětská hřiště, kterých již v naší městské
části funguje mnoho.

Dokončíme privatizaci bytového fondu v Karlíně a Libni. Budou pokračovat farmářské trhy,
opravíme a zateplíme další školy a budeme maximálně usilovat o zvýšení počtu míst v mateřských
školách.
Věříme, že se podaří uskutečnit rekonstrukci
koupaliště na sídlišti Ďáblice, které by se mělo
stát přínosem v této oblasti Prahy 8. Bude pokračovat i „chodníkový‟ program, v rámci kterého
rekonstruujeme ve spolupráci s TSK komunikace
pro pěší.
Náš přístup bude i nadále vstřícný všem, kteří
mají Prahu 8 rádi, a kterým na ní záleží. Věříme,
že i v zastupitelstvu osmého obvodu se takoví lidé
najdou a podpoří koaliční radu v její úloze dokončit úspěšně volební období.

Rozpočet musí být reálný a zajistit udržitelnost Prahy 8
Při tvorbě rozpočtu městské části Praha 8 bychom se měli zaměřit především na dlouhodobou udržitelnost. Současný rozpočet schválený
koalicí tvořenou ODS, TOP 09, Volby pro Prahu 8
s otevřenou podporou části zastupitelů KSČM je
sice prezentován jako vyrovnaný a roční příjmy
odpovídají výdajům. Skrývá však v sobě obrovské riziko.
V důsledku privatizace bytového fondu sice
městská část získala značné množství finančních
prostředků, nicméně se připravila o dlouhodobý
stabilní zdroj příjmů z nájemného. Jak každoročně sociální demokraté a zelení při schvalování
rozpočtu upozorňují, běžné výdaje, které slouží
na zabezpečení činnosti úřadu, se částečně hradí
z výnosů z privatizace bytového fondu. A nejedná
se o malou částku, již několik let se tato dota-

Milan Hejkrlík
zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD
ce pohybuje okolo částky 150 milionů korun! Ze
strany současného vedení radnice se nám doposud nedostalo ujištění, jak bude tento provozní
schodek kryt, až vyschnou příjmy z privatizace.
Prioritou pro tento rok by měl být řádný audit

uzavřených smluvních vztahů a provedení analýzy potřebnosti většiny investičních akcí. Pro
příklad mohu uvést údržbu veřejné zeleně. Před
deseti lety činily výdaje na její údržbu 26 milionů korun ročně, v současném rozpočtu je vyčleněna částka 68 milionů. Odpovídá tento zhruba
2,6násobný růst i adekvátnímu zlepšení kvality?
Obdobně bychom mohli postupovat i s výdaji na
bezpečnost. Přestože ji považuji za prioritu, je dle
mého názoru každoroční částka 35 milionů korun
na kamerový systém příliš vysoká. Chybí totiž
studie o snížení kriminality v návaznosti na kamery v ulicích na Praze 8. Tato částka by nám mohla
ročně „zaplatit‟ více než 50 strážníků do ulic.
V každém případě reálný rozpočet a udržitelný
rozpočet by měl vypadat na výdajové stránce výrazně odlišně, než ten současný.

Hospodařit stejně zodpovědně jako doma
Pokud by nastala uvedená situace, je na místě předeslat, že bychom k rozpočtu přistoupili zodpovědně. To znamená, že i když bychom
upřednostnili určité věci, tak bychom v prvé
řadě neopomněli nutné výdaje na správu obce
a bezproblémové a standardní fungování všech
institucí, které jsou z rozpočtu obce financovány. Do této oblasti pak patří i lety prověřené
nutné částky na údržbu zeleně, úklid veřejných
prostranství, zajištění odpovídající bezpečnosti
a pořádku.
Je to stejné jako s rodinným rozpočtem – je
potřeba si vydělit peníze na stálé výdaje spojené
s bydlením, počítat s výdaji za jídlo a nezbytné
další věci každodenní spotřeby a teprve s tím, co
zbude, je možné uskutečňovat svoje představy
v dalších oblastech života. Při zajištění základního chodu obce na současné úrovni by pro nás

Milan Tuček
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
bylo prioritní nasměrovat rozpočtové prostředky
do oblasti zkvalitnění života seniorů. Jsme toho
názoru, že obec musí vytvořit pro naše starší
spoluobčany dostatek míst v domovech s pečovatelskou službou (čím dříve, tím lépe), nabídnout prostorovou i finanční dostupnost všech potřebných služeb včetně zdravotní péče, vytvořit

paletu možností a financovat projekty pro aktivní
stáří.
Podobnou prioritu bychom udělili oblastem,
které souvisejí s nejmladší generací našich občanů. Počínaje zvýšením kapacit předškolních
zařízení, přes modernizaci škol po podporu mimoškolních aktivit (sportovních, kulturních…) dětí
všech věkových skupin. Speciálně bychom podpořili program, který vybavuje školy tablety a přináší tak do výuky zcela novou kvalitu.
Když uvažujeme o prioritách, považujeme za
nutné zdůraznit i naši zásadní „antiprioritu‟. Jde
o výstavbu „multifunkčního‟ Centra Palmovka.
Na tuto akci bychom v rozpočtu neposkytli ani
korunu. Dále bychom byli velice opatrní při alokování finančních částek v oblasti informačních
technologií, včetně různých aplikačních systémů.
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rozhodovali o rozpočtu na rok 2014?
TOP 09: odpovědná politika, rozumné investice do budoucnosti
Praha 8 je každoročně při tvorbě rozpočtu postavena před otázku, jak smysluplně investovat.
Podnikat nemůže, a dobrou cestou určitě není
nechat si rozpustit inflací peníze na účtech v bankách. Jak tedy s finančními prostředky naložit?
Tato neznámá má z pohledu odpovědného politika tři řešení: První z nich, to nejjednodušší,
umožňuje použít finance na zvýšení komfortu
bydlení obyvatel. Úhledné parky, moderní hřiště
pro všechny věkové kategorie, cyklostezky, nové
komunikace či další investice tohoto typu jsou
každopádně počiny, u kterých se každý politik rád
nechá vyfotografovat. TOP 09 se těmto výdajům
nebrání, ale vždy zvažuje budoucí vznik nových
mandatorních výdajů při jejich správě, údržbě
a ochraně. Další a pro nás podstatně důležitější

Michal Švarc
zástupce starosty
MČ Praha 8 za TOP 09
možnosti jsou investice do vzdělání dětí a mládeže a s ní související péčí o instituce, které je poskytují. Ano, hmatatelné výsledky přinášejí až po
čase, výsledky však sklízí několik generací. Naším
programem je co možná nejvíce moderně vybave-

ných prostor pro výuku, zábavu i odpočinek, nové
učební pomůcky poplatné 21. století, jednou větou školy či školky do kterých se děti těší.
Třetí, u politiků nejméně populární odpovědí „kam
s nimi‟, je chovat se jako dobrý hospodář a investovat ve prospěch snižování nákladů městské části do
budoucna. Tak jako každoročně prosazujeme i v letošním rozpočtu především takové investice, které
umožní co nejefektivnější vzdělávání dětí a snižování každoročních provozních nákladů Prahy 8. Zateplování budov, modernizace topných soustav, aplikace nových méně náročných zdrojů světla je cestou,
jak myslet i na budoucí generace. Tato verze má
u nás každoročně maximální preferenci.
Jménem TOP 09 vám i vašim blízkým přeji
klidný a úspěšný nový rok.

Přidali bychom na nikdy nekončící boj s kriminalitou
Trochu provokativní otázka z naší dílny má mimo
jiné poodhalit volební priority pro letošní rok.
Čekají nás totiž volby do Zastupitelstva městské části a zdá se nám dobré, aby občané věděli v předstihu o tom, co mohou od jednotlivých
politických subjektů čekat. A aby se také mohli
ujistit, zda jde o dlouhodobé záměry, které se
politici snaží prosazovat během volebního období, nebo jenom o předvolební výkřiky, na něž se
po volbách rychle zapomíná.
Za Volbu pro Prahu 8 mohu prohlásit, že svůj
hlavní volební slib z minulých voleb plníme. Privatizace obecních bytů v Karlíně a v Libni, tedy
v části Prahy postižené povodní v roce 2002, běží
na plné obrátky. Do konce volebního období bude
podstatná část bytového fondu předána do vlastnictví družstev složených ze stávajících nájemníků, na zbytek budou uzavřeny kupní smlouvy.

Václav Musílek
radní MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
Ale zpátky k otázce. Rozpočtové prostředky bychom více využili na posílení pocitu bezpečnosti
občanů. Přestože jsme na tomto poli dosáhli nemalých úspěchů, které se projevují v soustavném
poklesu zejména závažné kriminality, víme, že se
jedná o nikdy nekončící boj s těmi, kteří nechtějí

respektovat základní pravidla a žít na úkor ostatních. V tomto ohledu se nám podíl výdajů na bezpečnost v rámci rozpočtu nezdá dostatečný.
Dodatečné rozpočtové zdroje bychom nasměrovali do dvou oblastí: 1. na materiální pomoc Policii
ČR a Městské policii. Rozpočet Prahy 8 je v nepoměrně lepším stavu, než zejména chronicky deficitní státní finance, a proto bychom si mohli takovou
pomoc dovolit. 2. do urychlení rozšiřování městského kamerového systému. Z policejních statistik
je zcela jednoznačné, že ulice osazené kamerami
jsou mnohonásobně bezpečnější, a to dokonce
i pokud jde o nejrozšířenější druhy kriminality, jako
jsou krádeže, vykrádání zaparkovaných aut a drogy. Je také velmi důležité, že tento systém je dobře
zabezpečen proti případnému zneužití proti naší
osobní svobodě. Máme samozřejmě i další priority,
ale o těch zase někdy příště.

Participativní rozpočet umožní občanům ovlivňovat rozvoj obce
Naštěstí žijeme v demokracii a o jednom z nejdůležitějších politických nástrojů, jakým rozpočet je, nemůže nikdo z nás rozhodovat sám.
My politici bychom měli vždy myslet na to, že
pojítkem každého politického procesu musí být
zapojování občanů do těchto činností. Jen tak je
možné z dlouhodobého hlediska udržet kvalitu
demokracie, zlepšovat politickou kulturu a mimo
jiné omezit korupci.
Strana zelených by tedy rozpočet nesestavovala sama, dokonce by takový rozpočet nesestavovala jen v rámci nějaké „vládní většiny‟,
ale v duchu tzv. participativního rozpočtování
bychom zapojili občany již do samotné tvorby
návrhu rozpočtu a přípravy konkrétních projektů. Rozpočet by se tedy vytvářel ve spolupráci
s veřejností.

Tomáš Průša
člen Strany zelených
Praha 8
Je pochopitelné, že každá politická strana
chce prostřednictvím rozpočtu prosadit své programové priority. Zelení by navrhli zrušení akciové společnosti Centrum Palmovka a zastavili
utápění miliónů korun v této neprůhledné firmě.
Pokusili bychom se zvrátit výstavbu nesmy-

slného projektu Nová Palmovka nebo zrušení
bezdrátové Prahy 8, jejíž provoz je velmi diskutabilní. Věříme, že občané by naopak uvítali
více prostředků na úklid chodníků, granty v oblasti kultury, sportu a rozvoje místního podnikání bez všudypřítomných heren. V neposlední
řadě bychom nezapomněli na větší dostupnost
jeslí, mateřských školek či podporu komunitních
a flexibilních sociálních služeb včetně výstavby
bezbariérových a chráněných bytů nejen pro seniory a osoby s tělesným postižením.
Rozpočet Prahy 8 v současné době „projídá‟ příjmy z privatizace a dlouhodobě se řítí
do vážných problémů. Se zapojením veřejnosti
bychom dokázali tento trend zvrátit a současně
podpořit další rozvoj naší městské části včetně
sídlištních oblastí.
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Centrum aktivizačních programů pro
Program
CAP Burešova

Burešova 1151/12
tel.: 283 881 848
e-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Pondělí

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

Středa

8:00–8:50;
Školička PC a internetu – začátečníci
9:00–9:50	(vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP
9:00–12:00	Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)
9:00–9:50	Ruština – Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková)
9:30–12:00	Nordic walking pro méně zdatné
(vede Ing. M. Carbochová), sraz před Katastrálním
úřadem, metro C Kobylisy
10:00–10:50	Francouzština zábavným způsobem
(vede Ing. K. Krpejš)
10:00–10:50;
11:00–11:50

internet

Školička PC a internetu – pokročilí
(vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP

8:00–12:00	Přístup na internet
9:00–9:50;
10:00–10:50

Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)

9:30–11:00	Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)
10:00–10:50	Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)
11:00–11:50	Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta)
11:00–11:50	Trénink paměti pro hůře slyšící
nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)
11:15–12:00	Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

10:00–11:30	Angličtina – mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková)

13:00–14:30	Přístup na internet

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

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

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

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

11:15–12:00	Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)
13:00–16:00	Přístup na internet
13:00–16:00	Právní poradenství – jen pro objednané

14:00–14:50	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
14:30–16:00	Německá konverzace pro pokročilé
(vede E. Solničková)
14:30–15:20; Školička PC a internetu – začátečníci
15:30–16:20	(vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP

14:00–15:30	Angličtina – začátečníci (vede P. Aksamítová)

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

Úterý

Čtvrtek

8:00–12:00	Přístup na internet

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

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

8:00–10:00	Přístup na internet

9:30–11:30	Dramaticko–recitační kroužek (vede E. Hrbotická)
10:00–10:50	Topical English: angličtina – témata „středně
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)
10:00–10:50	Německý jazyk – mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš)
11:00–11:50	Creative English: angličtina kreativně
„mírně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)
12:00–13:30	Stolní tenis – pro pokročilé,
hraje se v klubovně DPS Burešova 12 (vede M. Bílek)
12:45–13:45	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede D. Formanová), přihlašování v CAP
13:00–14:30	Němčina konverzační metodou pro pokročilé
(vede L. Ulč)
13:45–14:30	Přístup na internet
14:00–16:00	Taneční terapie (vede R. Šamšová)
16:00–17:00	Zdravotní cvičení a terapie tancem
– kromě 1. a 2. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

9:00–9:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.
(vede Ing. H. Soukupová)
9:30–12:00	Nordic walking pro zdatné
(vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle před
Katastrálním úřadem, aktuální info v CAP
10:00–12:00	Půjčování knih – v klubovně DPS Burešova 12
(vede M. Kloudová)
10:00–12:00	Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede JUDr. V. Vinš)
10:00–10:50, Školička PC a internetu – pokročilí
11:00–11:50	(vede Ing. J. Mrkvička) – sudé týdny:
9. 1., 23. 1., přihlašování v CAP
10:00–10:50	Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.
(vede Ing. H. Soukupová)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro středně pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)
13:00–14:30	Přístup na internet
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20. 1. od 14:00	Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol.
– v klubovně v přízemí DPS Burešova
21. 1. od 10:00	Slavnostní setkání dobrovolníků –
v přednáškovém sále v 1. patře. Účast přislíbila
i zástupkyně starosty MČ Praha 8 Mgr. V. Ludková
22. 1.	Výlet do Mníšku pod Brdy – vede P. Aksamítová,
čas a místo srazu bude upřesněno, přihlašování v CAP
23. 1. od 13:30	Dechová a energetická cvičení vhodná k relaxaci
a ozdravění – nový tématický cyklus Ing. A. Čupové

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

27. 1. od 13:00	Korálková dílnička – „kruhový přívěsek‟
– vede V. Urbanová

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

28. 1. od 10:00	Přednáška o reminiscenci
– přednáší Bc. A. Novotná a Anežka Navrátilová

Pátek

28. 1. od 13:00	Tvořivá dílnička – „papírová krajka III.‟
– vede D. Zemanová

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

29. 1. od 13:30	Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou –
přihlašování v CAP, místo srazu bude upřesněno

8:00–12:00	Přístup na internet

30. 1. od 14:00	Beseda s P. J. Brtníkem

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

30. 1. od 13:30	Metody managementu
– úvod do problematiky, přednáší Z. Voznička

10:00–11:00	Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)
10:00–11:00	Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková)
11:15–12:00	Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně
zahrát v klubovně DPS Burešova (vede D. Červenková)

3. 2. od 14:00	„Přírodou Severní Evropy‟ – z cyklu
„Příroda – krajina – člověk‟, komentovaná
projekce filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem,
přednáškový sál CAP v 1. patře

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

Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.
Upozornění
Od poloviny ledna 2014 otevíráme další jazykový kurz:
němčina pro začátečníky, který povede paní L. O’Bryan.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři CAP Burešova osobně,
mailem, příp. telefonicky.
V nejbližší době vám také budeme moci nabídnout výuku
španělského jazyka, zájemci se taktéž mohou hlásit v kanceláři CAP.
Většina jazykových kurzů je v současné době obsazena,
o konkrétním kurzu doporučujeme se informovat v kanceláři CAP.

Speciální

7. 1. od 9:00	Kroužek šikovných rukou – „korálkování‟ –
dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové. Doneste
si zpřetrhané korálky, náramky, rozbité náušnice
a společně je opravíme.
13. 1. od 13:30	Beseda o kvalitních a nekvalitních potravinách
s RNDr. E. Vykusovou
14. 1. od 9:30	Patchworková dílnička Mgr. S. Kyselové
– materiál zajištěn
16. 1. od 13:00	„Proti proudu času‟ – Pojďme si povídat
o oboru genealogie–rodopise se Z. Študentovou
20. 1. od 14:00	„Pozoruhodné osudy zvířat‟ – z cyklu
„Příroda – krajina – člověk‟, komentovaná projekce
filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem,
přednáškový sál CAP v 1. patře

Bezplatná poradna pro bezradné
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602
E-mail: info@nakorabe.cz, PO–PÁ 8.00–16.00 hod.
JUDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Centrum aktivizačních
programů pro seniory
Program
CAP mazurská

Mazurská 484/2
tel.: 283 024 118
e-mail: cap@ouss8.cz
www.ouss8.cz

Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni
využívat programy v obou Centrech, stejně tak novým zájemcům
z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8
rádi vystavíme průkaz na obou místech.
Pondělí
8:00–12.00	Přístup na internet
9:00–10:00	Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)
9:00–10:00	Anglický jazyk pro začátečníky (vede D. Setváková)
10:00–10:50	Anglický jazyk (vede Ing. Jelínková) – 20. 1.
10:30–11:30	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
11:45–13:30	Stolní tenis (vede T. Pavlovský)
11:00–11:50	Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. Jelínková) – sudé týdny: 20. 1.
13:00–14:30	Trénink paměti (vede B. Trnková)
– 20. 1. hodina odpadá
12:30–13:20	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede Ing. M. Vítková)
13:30–14:30	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede Ing. M. Vítková)
Úterý

internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

11:00–13:30	Korálková dílnička – Vánoční ozdoby
(vede J. Protivová) – sudé týdny: 8. 1. a 22. 1.
11:30–13:00	Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
13:00–14:30	Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
13:00–14:30	Stolní tenis (vede J. Mrázek)
13:30–14:45	Klubové posezení – Péče o duši a tělo
(vede L. O’Bryan)
Čtvrtek
8:00–10:00	Přístup na internet
9:00–10:00	Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)
9:30–11:00	Zdravotní cvičení od paty k hlavě
a terapie tancem (vede J. Matějková)
10:00–11:20	Tvořivá dílna – Pletení a háčkování
(vede E. Bosáková) – týdnu: 9. 1. 16. 1. a 30. 1.
10:00–11:45	Patchworková dílnička
(vede Mgr. S. Kyselová) – koná se 23. 1.
10:00–10:50	Školička PC a internetu – pokročilí
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
– liché týdny: 16. 1. a 30. 1.
11:00–11:50	Školička PC a internetu – pokročilí
– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
– liché týdny: 16. 1. a 30. 1.
11:45–12:30	Německý jazyk pro začátečníky (vede L. O’Bryan)
12:30–13:30	Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma)

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

13:00–14:30	Přístup na internet

8:30–9:30	Školička PC a internetu – mírně pokročilí
(vede J. Jelínková).

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

9:30–10:30	Školička PC a internetu – začátečníci
(vede J. Jelínková)
9:00–10:00	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

13:45–14:45	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

Pátek
8:00–9:00,
12:00–14:30

Přístup na internet

10:00–12:00	Nordic walking (vede S. Činátlová)
– sraz na Mazurské před centrem CAP

9:00–10:00	Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová)

10:00–12:00	Výtvarná dílnička paní místostarostky
Mgr. V. Ludkové – liché týdny: 14. 1. a 28. 1.

9:00–9:50	PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová)

10:30–11:30	Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová)
12:00–14:00	Stolní tenis (vede D. Červenková)
13:00–15:00	Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková)
13:00–15:00	Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice
OÚSS) – liché týdny: 14. 1. a 28. 1.
11:00–14:30	Přístup na internet
Středa
8:00–9:00	Přístup na internet
9:00–10:00	Čchi – Kung (vede RNDr. J. Pospíšilová)
9:00–9:50	Školička PC a internetu pro začátečníky
(vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 8. 1. a 22. 1.
9:00–9:50	Anglický jazyk pro začátečníky
(vede Ing. H. Soukupová)
10:00–11:00	Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)
– sudé týdny: 8. 1. a 22. 1.
10:00–10:50	Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)
10:30–11:30	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

9:00–9:50	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
10:00–10:50	PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová)
10:30–11:20	Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
10:30–11:30	Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
11:45–12:45	Stolní tenis (vede J. Mrázek)
12:30–14:30	Individuální rehabilitační poradna (vede
Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824)
Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně, nebo telefonicky na č. 283 024 118 nebo 283 881 848.
Jazykové kurzy , Jóga a Pilates jsou v současné době naplněny.
Děkujeme za pochopení.

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

zal. 1956

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

Děti si užily výlet
na Hlubokou

leden 2014
Otevírací doba:
Po 18.00–21.00; St, Čt 18.30–20.30; Ne 14.00–16.00.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30
13. 1. 	Petr Adámek : ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
20. 1. 	Mgr. Ing. Jiří Lehejček : FAERSKÉ OSTROVY –
nejkrásnější skály Atlantiku.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18:30
27. 1.
SLUNEČNÍ SOUSTAVA I.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
St, Čt 18.30–20.30; Ne 14.00–16.00;
a v Po 27. 1. 20.00–21.00 za jasného počasí.
Denní obloha: 	Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: 	Měsíc – do 19. 1. nejlépe okolo 8. 1.
Jupiter, Uran – po celý leden
Dvojhvězdy,
vícenásobné soustavy – po celý leden
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou
výstavu a zakoupit astronomické publikace( pohledy, mapy, knížky)

Pro výletníky byla v zámku připravena speciální zimní prohlídka

Sociální odbor městské části Pra-

V neděli pak proběhla mikuláš-

ha 8 pořádal i v roce 2013 celou

ská besídka v karlínském Spektru,

řadu akcí pro děti ze sociálně zne-

na kterou děti přišly v doprovodu

výhodněného prostředí. A tak se

svých rodičů či pěstounů. Program

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY – vždy ve St a Čt 17.30–18.30
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

i druhý prosincový víkend nesl

zahájila radní Prahy 8 Markéta

v duchu volnočasových akcí pro

Adamová, která besídku pro děti

děti spolupracující se sociálním

ze

odborem, sobota byla ve zname-

prostředí iniciovala. Děti si užily

ŠKOLNÍ POŘADY

ní výletu do Pohádkové kavárny

vystoupení kouzelníka, některé si

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

v Protivíně a na Zámek Hluboká.

mohly vyzkoušet i kouzlení na pó-

znevýhodněného

sociálního

Děti si vyrobily vánoční ozdoby,

diu před publikem – před svými ka-

nechaly se unášet pohádkovým

marády. Mikuláš s andělem a čer-

POHÁDKY pro nejmenší

vyprávěním

tem samozřejmě nemohli chybět.

Ne 19. 1. od 10.15 Měsíc u krejčího.

kouzelné víly a podívaly se i na to,

„Děti, se kterými sociální od-

Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce.

jak to vypadá, když má čertovská

bor dlouhodobě pracuje, to ne-

rodina hody. Prohlídka zámku pak

mají v životě snadné. Chceme-li,

byla speciální, zimní. K vidění ve

aby v životě obstály, musíme jim

všech prostorách byla krásná vá-

s

noční výzdoba zámeckých pokojů,

moci, zvláště když jejich rodiče

které samy o sobě dýchají historií,

toho často nejsou schopni. Akti-

nejen díky různým parožím visí-

vity, kterými jim otevíráme dve-

cím na zdech, mohutným skleně-

ře k dalšímu rozhledu a rozvíjíme

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

ným lustrům a ručně vyráběným

jejich schopnosti, budeme určitě

krbům zobrazujících život tehdej-

organizovat i v dalších letech,‟

– stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

ších knížat.

uvedla radní Adamová.

		

Pozor. oblohy

Pořady

VSTUPNÉ: dospělí

45 Kč

55 Kč

mládež

25 Kč

30 Kč

senioři (od 65 let)

40 Kč

50 Kč

Doprava:

–k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,
tram 10 a 10 min. pěšky

průvodkyně

alias

překonáváním

překážek

po-

-red-
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Zdravotní a sociální péče

Školy opět pomáhaly dětským domovům
Každoroční

charitativní

Místostarosta
Michal Švarc
předal vybranou
částku ve
prospěch Fondu
ohrožených dětí

sbírková

akce ve prospěch dětských domovů, klubů a Fondu ohrožených dětí
s názvem „Myslíme na vás‟ je za
námi. Během čtrnácti dnů přinášeli
rodiče dětí z mateřinek a základních
škol celé Prahy 8 oblečení a hračky
pro děti bez rodin. „Celkem se nám
podařilo shromáždit 26 kontejnerů
oblečení a hraček, ze kterých si
jednotlivé domovy vyberou, co budou potřebovat,‟ uvedl místostarosta Prahy 8 Michal Švarc.
Závěrečné

poděkování

orga-

nizátorům, dobrovolníkům, ředitelům škol a školek a sponzorům
obstaral na slavnostním zakončení patron akce Václav Neckář, který s bratrem Janem posluchačům

rázků dětí ve prospěch Klokánků,

připomněl nejen své nesmrtelné

při které se podařilo ve prospěch

hity.

ohrožených dětí vydražit více než

Akce, kterou společně s mís-

třicet tisíc korun. Zbytek si děti

zaštítila

z osmého obvodu rozebraly bě-

i radní Prahy 8 Markéta Adamová,

hem tříkrálového trhu, který po-

vyvrcholila dobročinnou aukcí ob-

řádala Praha 8.

tostarostou

Švarcem

Dárky obdržely mimo jiné i děti z Klokánku Chabařovická

-red-

Výstava obrázků dětí bez rodin před dobročinnou akcí
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Zdravotní a sociální péče, pozvánka, inzerce
Na návštěvníky
expozice dýchala
minulost

Program
Klubu seniorů
v prosinci 2013
DPS Křižíkova 50,
Praha 8 - Karlín
Provozní doba klubu:
úterý
15.00–18.00 hod.
čtvrtek
13.00–16.00 hod.

n 7 . 1. – 15.00 hod. – Hrajeme
novoroční BINGO

n 9 . 1. – 14.00 hod.

Návštěvníci výstavy
se kochali minulostí
Již podruhé se v Centru aktivizačních progra-

Každý se mohl posadit v naší improvizova-

mů v Burešově ulici uskutečnila reminiscenční,

né retro kavárničce a vychutnat si šálek kávy

neboli vzpomínková výstava s názvem „Jak se

nebo čaje ze starožitného hrníčku. Pro ty méně

žilo v minulém století‟. Tato výstava vznikla

stydlivé zde byl připraven také módní fotokou-

díky grantu od MČ Prahy 8 a byla součástí ce-

tek, ve kterém byla možnost vypůjčit si některý

loročního projektu s názvem Paměť v senior-

z mnoha historických módních doplňků (šper-

ském věku a jak ji zlepšit. Cílem bylo pomocí

ky, klobouky, slunečníky, kožešiny…) a nechat

různých předmětů denní potřeby, módních do-

se od pořadatelek vyfotit. V neposlední řadě

plňků, hraček, fotografií apod. oživit vzpomín-

musíme zmínit naši repliku „půdy‟, do jejíhož

ky návštěvníků, které již upadly v zapomnění

přítmí bylo možno zalézt a prohrabat se či jen

nebo se možná postupně zasunuly za starosti

nahlédnout do všemožných krabiček s různými

všedních dnů. Výstava samozřejmě nebyla ur-

věcičkami, které při hledání na půdě zcela ne-

čena jen seniorům, ale také mladším genera-

čekaně objevujeme.

cím, kterým není lhostejná historie života jejich rodičů či prarodičů.

Fotografie z výstavy si můžete prohlédnout
ve fotogalerii CAP na adrese www.ouss8.cz

Oproti minulému konání byla expozice oboha-

Výstavu si přišlo prohlédnout mnoho zájem-

cena o mnoho nových exponátů, k tanci a k po-

ců, což nás velice těší. Mnozí také zmiňovali,

slechu nám při zahájení zahrál a zazpíval krásné

že vlastní několik věcí, kterými by naši výstavu

písně první poloviny 20. let pan Jiří Černohlá-

mohli pro příště doplnit a které by nám chtěli

vek. Další zajímavou novinkou byl interaktivní

darovat. Proto bychom rádi vyzvali všechny,

rozměr výstavy, návštěvníci si mohli zkusit vy-

kteří nám exponáty na výstavu mohou nabíd-

řešit několik tématických kvízů, posedět a po-

nout, aby se obrátili na Anetu Novotnou v Cen-

číst si v našem čtenářském koutku, vyměnit si

tru aktivizačních programů Burešova.

osvědčené rodinné recepty a zároveň procvičit
všechny smysly. Zrak zcela jednoznačně během

– „Stockholm‟ – přednáška
Ing. Burdycha z cyklu „Světové
metropole‟

n 1 4. 1. – 15.00 hod. – Drháme přívěsek
ke klíčům – dílnička Mgr. Neckářové

n 1 6. 1. – 14.00 hod.

– Trénink paměti – Bc. Novotná

n 2 1. 1. – 15.00 hod.

– Filmový klub Mgr. Neckářové
promítání filmu „Pýcha a předsudek‟

n 2 3. 1. – 14.00 hod.

– Hudební odpoledne
Mgr. Vomáčky
(písničky Josefa Stelibského)

n 2 8. 1. – 15.00 hod.

– Workshop „Řezba do měkkého
kamene‟ - p. Černohlávek

n 3 0. 1. – 14.00 hod.

– Trénink paměti – Bc. Novotná

Po celou provozní dobu bude v klubu volný
přístup na internet
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin
můžete využít rad lektora Adama Nováka.

Na závěr bychom rády poděkovaly všem,
díky kterým tato výstava mohla vzniknout.

prohlídky samotné, čich při určování koření

A pokud by vás téma vzpomínání, odborně

podle vůně, hmat poznáváním obilovin a luště-

nazývané reminiscence, a vše co s ním souvisí,

nin v plátěných sáčcích, sluch pomocí bezdráto-

oslovilo, tak vás srdečně zveme na přednášku

vých sluchátek, ve kterých se návštěvník mohl

Reminiscence aneb Procházky do vzpomínek,

zaposlouchat do říkanek, básniček a písniček

která se bude konat 28. ledna od 10 hodin v CAP

z minulého století (za to patří velký dík členům

v Burešově ulici. Na přednášce se o reminiscenci

Dramaticko-recitačního kroužku CAP pod vede-

dozvíte bližší informace a budete mít možnost

ním paní Evy Hrbotické) a ani poslední ze smys-

zhlédnout konkrétní příklady práce se vzpomín-

lů – chuť, nezůstala opomenuta.

kami.

Aneta Novotná, Anežka Navrátilová
(Placená inzerce)
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Anketa, pozvánka

Anketa

NEJLEPŠÍ NA OSMIČCE

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

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

Program
na leden 2014

Kategorie:

Noční provázení
10. 1. 2014 – 22. 3. 2014

1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Každý pátek od 18h. (v březnu v pátek
a v sobotu od 19 h.) budou ve skleníku Fata
Morgana probíhat oblíbené noční prohlídky.
Nenechte si ujít možnost prožít atmosféru
nočního pralesa na vlastní kůži. Atmosféru
dokreslí speciální osvětlení, hvízdání žabiček
bezblanek a intenzivní vůně květin lákající
své opylovače. Vstupné na tuto akci:
150/75 Kč. Nelze uplatnit slevu pro ZTP
či důchodce. Počet účastníků ve skupinách
je omezen, nutná rezervace předem na
tel.: 603 582 191.

FOTOFATA 2014
11. 1. 2014 – 14. 6.2014

6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Sport:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ve spolupráci s fotografem Topi Pigulou
proběhne v roce 2014 již třetí ročník
fotografických kurzů FOTOFATA 2014. Šest
měsíců – šest kurzů – šest témat pro
fotografické nadšence a milovníky rostlin.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailové
adrese fotofata@topi-photo.cz. Bližší
informace na www.botanicka.cz.

Zimní ptačí hosté
18. 1. 2014 – 23. 2. 2014

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vaše adresa nebo e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tipovací otázka pro hlasující:
Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Své vybrané firmy a živnostníky můžete podpořit
a anketní lístky zasílat do 30. března 2014 na adresu redakce:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 Libeň
Hlasujte také na www.nejlepsinaosmicce.cz

Partner akce

Cílem výstavy je seznámit návštěvníky se
základními druhy ptáků, které nás v období
od podzimu do předjaří navštěvují,
a ukázat, kterými plody se u nás v tuto
dobu živí. Objasněn bude i původ těchto
zimních ptačích hostů. Výstava bude
instalována jak ve výstavním sále, tak
v exteriéru venkovní expozice.

Přednáškový cyklus
23. 1. 2014 – 27. 3. 2014
Každý čtvrtek od 17.30 probíhají ve
výstavním sále venkovní expozice přednášky
na botanická témata. Vstupné 20,- Kč.
16. 1. S
 tromy v naší botanické zahradě –
Bc. Tomáš Vencálek
23. 1. J edovaté rostliny – Mgr. Jana
Arcimovičová
30. 1. O
 ranžérie a rostliny pro ně určené –
Ing. Eduard Chvosta
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace najdete na
www.botanicka.cz
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Pozvánky

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

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

Program na leden 2014
n1
 4. 1. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Tisk na textil
– zdobení triček, tašek, ubrusů atd. Pomůcky: štětce, nůžky,
případně razítka (budou i v místě), materiál musí snést vysokou
teplotu! 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru. Vstupné:
20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
n2
 1. 1. ÚTERÝ: VYCHÁZKA na prodejní výstavu minerálů,
Praha 1, Havlíčkova 3. Sraz ve 13.00 hodin na Ládví u fontány. Pod
vedením Věry Havránkové
n2
 3. 1. ČTVRTEK: CVIČENÍ PAMĚTI
Od 13.00 hod v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené
n2
 8. 1. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – Drátování. Pomůcky:
kleště štípací ploché, s kulatými čelistmi apod. 13.00 – 16.00 hod.
v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry
Boušové
n3
 0. 1. ČTVRTEK: PŘEDNÁŠKA – Stavba a funkce pohybového
ústrojí.
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. Pod vedením
fyzioterapeutky Jaromíry Lískovcové
nN
 ORDIC WALKING: VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 8. 1., 15. 1., 22. 1 a 29. 1. Hole vlastní nebo můžeme
zapůjčit. Sraz ve 13.00 hod. v Gerontologickém centru. Pod
vedením paní Ivy Hubené
nP
 ÉTANQUE: PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ – přijďte si zahrát
do zahrady Gerontologického centra, kde je Vám k dispozici hřiště
o rozměrech 13 x 3 m. Všední dny od 8.00 do 19.00 hod. Víkendy
od 11.00 do 19.00 hod. Zdarma Vám půjčíme pétanquové koule
nB
 OWLING: Pondělky: 13. 1., 20. 1. a 27. 1.
od 14.00 a 15.00 hod. Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50
hod. před hernou (spojení: autobus č. 162, stanice Osecká, metro
Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové
n Konverzační kurzy anglického jazyka – OD ZÁŘÍ 2013.
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9:25 – 10:55, od 20. 1. do 9. 6. 2014
2. úterý 9:25 – 10:55, od 28. 1. do 10. 6. 2014.
Počet lekcí: 20 x 1,5 hod. Cena: 900 Kč.
Není vhodné pro začátečníky.
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra,
Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 286 883 676.
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Kultura

K těšení neodmyslitelně patří i Divadlo tety Terezy

Starobohnickému těšení přálo počasí,
Osmá městská část a Římskokatolická farnost
Bohnice připravily na odpoledne třetí neděle
adventní šesté Starobohnické vánoční těšení.
Zájemců o rozsvícení adventního věnce, nejrůznější kulturní vystoupení, vánoční dobroty
a předměty či betlém s živými zvířaty bylo
opravdu hodně.
„Za ta léta, co těšení pořádáme, nepamatuji, že by přišlo tolik lidí. Jednak si již tuto
akci oblíbili, a také docela vyšlo počasí,‟ sdělila místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková,
která na místě vedla výtvarnou dílnu.
Starobohnické vánoční těšení je nezisková
akce, na níž se podílí řada lidí v rámci svého
volného času, řada lidí a firem přispívá materiálem či financemi. „Stejně jako v předchozích
letech jim chci vyjádřit velký dík,‟ dodala Ludková. Hlavním partnerem akce byla Pražská
teplárenská.

-jf-

Děti měly radost z betléma se živými zvířátky
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Kultura

K mání byly nejrůznější dobroty

K adventní atmosféře přispělo i vystoupení souboru Ludus Musicus

Místostarostka Vladimíra Ludková vedla
v nedalekém Kolpingově domě výtvarnou dílnu

Fota: verpa

přišlo nejvíce lidí v jeho historii

Nechyběl ani tradiční trdelník

Lidé náměstí ve Starých Bohnicích zcela zaplnili, hvězdou večera byla skupina Děda Mládek Illegal Band

Osmička
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Kultura

Dětské kluby nabídnou novinky
S řadou novinek vstupují dětské kluby zřízené
a provozované městskou částí Praha 8 do roku
2014. Největší změnou je zahájení plnohodnotného provozu nového dětského klubu Ďáblík v Taussigově ulici číslo 1 v Kobylisích, a to
od pondělí 6. ledna.
„V prosinci fungoval Ďáblík ve zkušebním

s malými dětmi.‟ V Ďáblíku se na návštěvníky

elou, včetně obou cvičebních sálů, proběhne

těší tety Andrea a Kateřina.

v pondělí 3. února,‟ informovala Ludková.

provozu, během kterého jsme dolaďovali de-

Naopak dětský klub Osmík v Bohnicích bude

Také třetí dětský klub – Karlík – v Kollárově

taily a vycházeli jsme maminkám s dětmi

po celý leden uzavřený. Do konce roku Osmík

ulici v Karlíně nabízí od ledna novinky. „Rozší-

vstříc jejich návrhům na vylepšení,‟ uvedla

fungoval v náhradních prostorách v Základní

řili jsme oblíbený bazének s kuličkami, přidali

zástupkyně starosty městské části Praha 8

škole Glowackého a v průběhu ledna budou

novou velkou klouzačku, zakoupili řadu nových

v původním Osmíku probíhat dokončovací prá-

hraček a novinkou je i karlínská teta Alena,

„Zájem o náš Ďáblík je podle očekávání ob-

ce po právě skončeném zateplení Kulturního

která doplnila oblíbenou tetu Katku,‟ dodala

rovský. Mám velkou radost z toho, že se nám

domu Krakov. „Osmík bude mít novou pěnovou

Ludková.

po dlouhé době hledání vhodných prostor po-

podlahu, nové herní hrací prvky a samozřej-

Kompletní informace o všech třech dětských

dařilo zřídit v Kobylisích první podobné spo-

mě bude nově vymalováno. Zahájení provozu

klubech Prahy 8 najdete na www.detskekluby.

lečenské a komunitní centrum pro maminky

Osmíku s osvědčenými tetami Hankou a Dani-

cz a na facebooku.

Vladimíra Ludková.

Nový dětský klub Ďáblík, ležící nedaleko stanice metra Ládví, nabízí příjemné prostředí pro rodiče a jejich ratolesti

Výstava o mnichovské zradě pokračuje
Pro velký zájem veřejnosti byla

„Pozitivní ohlasy na naši dal-

do poloviny února prodloužena

ší historickou výstavu mě těší.

výstava „Osmatřicátý – rok zkázy

Je vidět, že Mnichovská doho-

i naděje‟. Městská část Praha 8 ji

da je i po svém oduznání stá-

připravila ve spolupráci s Asoci-

le velmi citlivým tématem pro

ací nositelů legionářských tradic

náš národ. Rozhodli jsme proto

a historikem Eduardem Stehlí-

výstavu prodloužit až do února

kem. Výstava na více než dvaceti

a proběhne i dotisk doprovodné

panelech umístěných v prvním

publikace k výstavě, která byla

patře Libeňského zámku přibli-

v prosinci rychle rozebrána,‟

žuje čtivou formou události roku

informovala

1938, které byly klíčové pro čes-

rosty Prahy 8 Vladimíra Ludko-

koslovenskou historii.

vá. 
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Když Zámky navštívil Alfred Nobel...
Kdo by neznal Nobelovu cenu, která se kaž-

motorkářský svět a nesla obchodní jméno podle

doročně uděluje za zásadní vědecký výzkum,

legendární postavy z Libně Františku Pérákovi,

technické objevy i za přínos lidské společnosti.

o které jsem psal v minulé Osmičce.

Mnozí jistě znají i samotné jméno Alfred No-

Za okupace byla v Zámcích chemicko-tech-

bel, slavného vynálezce dynamitu, který kdyby

nická továrna M. Becker a začal se tam vyrábět

dnes žil, tak by se svojí slávou a bohatstvím

střelný prach společně s firmou Waffenwerke-

mohl přirovnávat k dnešním globálním hvěz-

Brun. Už 7. března 1946 byl podnik znárodněn

dám, jako jsou například Bill Gates (Microsoft),

a začleněn pod n. p. Zbrojovka Brno. Chvíli tu

Richard Branson (Virgin) nebo Dietrich Mates-

fungovalo i kožešnické družstvo Bibret. V roce

chitz (Red Bull).

1950 byla továrna začleněna pod n. p. Konstrukta Praha, který zde postavil střelnici. Ná-

To jen pro porovnání. Jen si chvilku představte, že by například v Bohnicích zítra Mateschitz

sledně vznikl n. p. Jiskra, ten u Vltavy znovu

založil první pobočku své slavné nápojové spo-

začal vyrábět pyrotechniku a od roku 1961 už

lečnosti mimo Rakousko, to by byla sláva a titul-

známe toto místo jako n. p. Řempo.
Možná

ků v novinách. A přesně tohle se stalo 15. květ-

trošku

jinou

zajímavostí

je,

že

na 1870, kdy za osobní účasti Alfreda Nobela

v č. p. 46 spadající pod „Dynamitku‟ bydlel he-

vznikla v té době největší dynamitka na světě:

rec Karel Beníško, který za okupace pracoval

Dynamit - Fabriken vorm Alfred Nobel & Com-

v odboji a za svou ilegální činnost byl Němci

pany v ulici V Zámcích čp. 42, 43, 45 až 52, a to

vezněn na Pankráci, v Norimberku, Drážďa-

rovnou s byty pro dělníky a ostatní personál.

nech a Lipsku. Vrátil se s podlomeným zdra-

Pro továrnu na dynamit byla vybrána odleh-

vím a působil jen v rozhlase jako spíkr filmových

lá úzká rokle vedoucí od Zámků k Bohnicím,

dokumentů. Od roku 1957 hrál v Městských di-

sevřená sráznými skalními stěnami, s protéka-

Objekt bývalé fabriky v současnosti chátrá

vadlech pražských. Zajímavostí je, že daboval
postavu předsedy vědeckého shromáždění ve

jícím potokem a blízkou říční dopravou. Přes
protest majitelů pozemků bylo díky požadav-

v monarchii ve výrobě dynamitu, tu převzala

filmu Fantomas se zlobí a soudce v Angelice,

kům rakousko-uherské vojenské správy roz-

uherská Bratislava. Koncem 19. století začala

markýze andělů nebo v roce 1953 komentoval

hodnuto za rekordní tři měsíce.

v Zámcích převažovat především výroba důlní

celý pohřeb Klementa Gottwalda.

Továrna měla hned od počátku velkou po-

průmyslové trhaviny (chloratit a astralit), tě-

V roce 1990 se o objekt přihlásil původní

tíž s kyselinami, jež odpadají při výrobě dy-

žiště vojenské výroby se přeneslo především

majitel Dynamitky z roku 1946 a následně byl

namitu a které bylo nutné neutralizovat. Tak

do alpských zemí a to až do vzniku republiky.

celý objekt prodán italské společnosti Dinasta.

byl záhy vedle továrny na dynamit vybudován

V roce 1923 továrnu v Zámcích kupuje zbrojař

Objekt je nepřístupný a chátrá. Je chráněn

závod na umělá hnojiva s produktem, který

František Janeček a začíná tam vyrábět svůj pa-

bezpečnostní agenturou a tak se nedoporučují

se stal hitem po celém světě pod krkolomnou

tentovaný vynález - ruční granát s bezpečnost-

neohlášené návštěvy tohoto prostoru vzhle-

obchodní značkou „Nitrilsuperfosfat‟ a majitel

ní zápalkou, a následně zábavné pyrotechnické

dem k volnému pohybu psů.

společnosti musel velmi rychle díky ohromné-

výrobky a ohňostroje. Je to ten František Jane-

Jiří Vítek (autor je předsedou občanského

mu zájmu o tento produkt postavit pobočku

ček, jenž do své smrti v roce 1941 pracoval na

sdružení Tajemná místa Čech a Moravy a více

v Lovosicích. V roce 1873 už bohužel Bohni-

legendární Jawě 250, známou spíše pod názvem

informací můžete najít na internetových

ce nedrží první příčku v Evropě a dokonce ani

„Pérák‟. Ta po válce svojí kvalitou šokovala celý

stránkách www.tajemnamista.cz)

I přes značnou zchátralost má prostor své tajemné kouzlo

Vstup do areálu je v současnosti riskantní
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6047
Účastnice zájezdu Eliška Kvasničková
přidala k portrétům obětí i foto svých předků,
manželů Frolíkových

Mauthausen leží v Horním Rakousku
nedaleko Linze

6047. Pro někoho jen číslo. Někdo ho možná

nám zračí úzkost. Procházíme místností s pů-

konec zastavujeme na místě, u kterého jsme

ani nezaregistroval, někdo mu věnoval jen

vodní dřevěnou podlahou a replikami dvoupo-

začínali. Stojíme s kamarády před památníkem

krátkou pozornost. Já osobně na něj dlouho

schoďových paland, v další si prohlížíme do-

československých obětí a jen jej mlčky pozo-

nezapomenu.

bové fotografie, až dojdeme k symbolickému

rujeme. Zrak můj zabloudí na čtyřčíslí 6047,

hřbitovu, kde se naše cesty rozcházejí.

které má socha na pravé straně hrudi. Mož-

Je čtvrtek 24. října 2013, 6.30 hodin. Pro
někoho jen běžný den, pro některé žáky de-

Mě nohy nesou do vzpomínkové místnosti,

ná nepatřilo některému z československých

vátých tříd ZŠ Burešova ovšem začíná dlou-

kam se k řadě dalších portrétů mauthausen-

hrdinů, možná ani vězni z ostatních více než

ho očekávaná cesta na vzpomínkovou akci do

ských obětí chystám položit fotografii svých

40 zemí, kteří zde byli drženi, třeba vůbec ne-

koncentračního tábora Mauthausen. Uplynulo

předků, manželů Frolíkových, blízkých spolu-

existovalo. Pokud ale bylo reálné, myslím, že

totiž přesně 81 let od popravy 264 lidí pomá-

pracovníků para-skupiny Anthropoid. Po chví-

nesejde na tom, jaké národnosti tento člověk

hajících parašutistům, kteří mj. provedli aten-

li se rozhodnu jít dál do „Místnosti se jmény‟

byl. Důležité je, že patřilo NĚKOMU. Někomu,

tát na zastupujícího říšského protektora Rein-

vězňů, kteří zde zemřeli. Listuji pamětními

kdo musel prožít nekonečně dlouhou dobu ve

harda Heydricha.

knihou, kde nalézám i jména své pra-pratety

strachu o svůj život. Ať už byl 6047 kdokoliv,

a pra-prastrýce.

patří mu naše pokora a úcta, stejně jako všem

Cesta autobusem proběhla bez větších obtíží a my jsme po pěti hodinách konečně na

Poté procházíme plynovou komorou, krema-

197 464 hrdinům, kteří si Mauthausenem pro-

místě. Připadá nám, že stojíme před středově-

toriem a místností, kde se uskutečňovaly po-

šli, a z kterého se více než 95 tisíc lidí již nikdy

kým hradem. Zdání ovšem klame. Zdi tábora

pravy. Jen se tudy mihneme. Nemáme sílu tu

nevrátilo.

v sobě již navždy ponesou ta nejkrutější svě-

být jen o chvíli déle, než je nutné.

Samozřejmě je pro nás důležité ještě jed-

dectví tehdejší doby. Nejistými kroky se vydá-

Znovu se scházíme u hlavní brány a násled-

no číslo. Počet českých hrdinů, kteří zde buď

váme vstříc koncentračnímu táboru, v němž se

ně dostáváme rozchod podruhé. Naše kro-

zemřeli, nebo byli popraveni. Téměř osm tisíc.

událo tolik zvěrstev, tolik zla, že tomu dnes lze

ky vedou na 186 strmých mauthausenských

Jejich oběť by nám měla navždy připomínat,

jen těžko uvěřit.

„schodů smrti‟, po kterých vězni v zástupech

jak hrdí musíme být na všechny, kteří po sobě

Ze všeho nejdříve zastavujeme u památní-

vynášeli na zádech bez odpočinku za neustá-

zanechali tuto nesmazatelnou stopu.

ku československých „vězňů‟, kde zastupitelé

lého bití až patnáctikilové kameny žuly z neda-

Nadešel čas odjezdu. Neochotně tedy od-

Prahy 8 pokládají vzpomínkový věnec, a spo-

lekého kamenolomu. My schody absolvujeme

cházíme zpět k autobusu, každý zahloubaný ve

lečně držíme minutu ticha.

jen jednou a jsme zadýchaní.

vlastních myšlenkách.

A teď naše kroky míří do prostoru za zdí na-

Čas utíká a nám zbývá poslední půlhodin-

6047. Pro někoho jen číslo. Někdo ho možná

hoře ukončenou ostnatým drátem. Vcházíme

ka. Ve skupinkách procházíme místa, která

ani nezaregistroval. Já osobně na něj nezapo-

hlavní bránou do tábora a na nás doléhá stís-

jsme si ještě nestihli prohlédnout, především

menu. Ještě nás čeká návštěva Lince, ale to

něná atmosféra. Úsměv na rtech zamrzl i těm,

památníky nejrůznějších zemí nejen evrop-

už je jiný příběh.

kteří se ještě cestou sem usmívali. V očích se

ských. Sdělujeme si své pocity a dojmy. Na-



Eliška Kvasničková,
9. A, ZŠ Burešova
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Josef Fuchs se
architektonicky
podílel například
na budově
Veletržního paláce

Josef Fuchs, to není jen Veletržní palác
13. ledna 2014 uplyne 120 let od narození aka-

paláce v Holešovicích. Veletržní palác byl po-

Akciová společnost Pražských vzorkových

demického architekta Josefa Fuchse, který od

staven v letech 1925 – 1928 jako jedna z prv-

veletrhů iniciovala výstavbu prvního zimního

roku 1930 bydlel v Praze 8 v ulici Na úbočí č. 7

ních funkcionalistických staveb u nás.

stadionu na Štvanici a zadala projekt architek-

ve vlastní vile, kterou si také sám projektoval.

Pořádaly se tam veletrhy, ale po roce 1949

tu Fuchsovi, se kterým spolupracoval Bohumil

Zde na Rokosce také projektoval některé

se budova stala sídlem několika podniků zahra-

Steingenhöfer. Stavět se začalo v roce 1930,

další vily, jmenovitě dům pana Matouška rov-

ničního obchodu a 14. srpna 1974 celá budova

ale teprve 6. listopadu 1932 byl dokončen sta-

něž v ulici Na úbočí č. 3 (1929), v roce 1935 vilu

vyhořela a zbyl pouze železobetonový skelet.

dion včetně funkcionalistické kavárny. Také

ve Valčíkově ulici č. 1 (rodinný dům profesora

Teprve po pozdější desetileté rekonstrukci

Přerovského), v roce 1938 vilu v ulici Nad Ro-

byla v roce 1995 nově otevřena jako Národní

koskou č. 6 pro inženýra Pexu.

galerie. V roce 2000 v anketě časopisu Reflex

tento objekt byl vyhlášen v roce 2000 kulturní
památkou.
Třetím

projektem,

zadaným

Pražskými

byla vyzdvižena na nejvýznamnější díla naší

vzorkovými veletrhy, byla výstavba zoologické

profesora Josipa Plečnika a už v roce 1924 byl

architektury první poloviny dvacátého sto-

zahrady v Troji. Projekt obsahoval rozvrh cest,

jako třicetiletý spolu s architektem Oldřichem

letí a Veletržní palác se umístil na sedmém

stav objektů a administrativní budovu. 28. září

Tylem vybrán v soutěži pro projekt Veletržního

místě.

1931 bylo zpřístupněno staveniště trojské zooJosef Fuchs
bydlel v ulici
Na úbočí ve
vile, kterou sám
projektoval

logické zahrady o rozloze 64 hektarů.
Architekt Josef Fuchs projektoval později
řadu dalších obytných a průmyslových staveb.
V roce 1950 vstoupil do Státního ústavu pro
projektování výstavby hlavního města Prahy,
kde v roce 1959 předkládá mimo jiné studii výstavby Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Pelc-Tyrolce.
V roce 1930 byl architekt Fuchs vyznamenán
francouzským řádem Čestné legie za výtvarné
řešení francouzské veletržní expozice v Holešovicích. V roce 1964 byl za celoživotní vynikající
činnost v oboru architektury a výstavby vyznamenán prezidentem republiky Řádem práce.

Fota: verpa

Josef Fuchs byl na pražské UMPRUM žákem

Akademický architekt Josef Fuchs zemřel
5. února 1979 ve věku 85 let.
Jiří Fuchs, Praha 9
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Školství

Ve škole na Palmovce zněly koledy
chu jiná. K našemu vystoupení se připojily

Nejkrásnější svátky roku jsou za námi, proto jen krátká vzpomínka na tento čas ze ZŠ

děti z MŠ Sokolovská. Naši žáci si společně

Palmovka. Na naší škole máme krásný zvyk –

zazpívali koledy s mladšími kamarády z MŠ

všichni se sejdou při zpívání koled. Každá třída

a při pohledu do řad rodičů bylo vidět, že

si vybere svou oblíbenou koledu. Ostatní se

i oni se rádi přidali. Poté všichni se zájmem

vždy rychle přidají a krásné koledy zní všemi

sledovali, co vše si děti připravily. Také na

hlasy. Pro malé žáčky je zážitek vidět ty nej-

prodejním jarmarku „páťáků‟ bylo co obdi-

starší při zpěvu koled a naopak nejstarší rádi

vovat.
Doufáme, že tato předvánoční setkání udě-

pomohou mladším zpěváčkům. Panuje tu vel-

lala všem radost a přispěla ke zklidnění před-

mi příjemná atmosféra.

vánočního shonu.

Také každoroční vánoční besídka školní
družiny a prvního stupně byla tentokrát tro-

MŠ Korycanská
poskytuje
speciální třídy

Marcela Kyselá, ZŠ Palmovka

Do zpěvu koled se zapojily všechny třídy

Důležitost přípravných
tříd je nesporná
V letošním školním roce fungují na naší ško-

dětí, žáčci se zdokonalují v grafomotorice, po-

le dvě přípravné třídy s celkovým počtem 20

čítají, poznávají písmenka, vypravují příběhy,

V roce 2001 byla otevřena speciální mateř-

žáčků „nulťáčků‟. Pod laskavým a trpělivým

nacvičují psací techniky, ale mají též prostor

ská škola pro děti alergické a astmatické

vedením paní učitelek a za vstřícné spolu-

k hraní a čas pěkně se vyřádit.

(bývalý stacionář). Tato mateřská škola se

práce s odborníky z Centra péče pro žáky se

Přípravné třídy jsou umístěny v budově ZŠ

rozrostla a dnes ji navštěvují také děti s po-

speciálními vzdělávacími potřebami škol zří-

v klidném a prostorném křídle odděleně od

ruchou imunity, děti diabetické, děti po che-

zených MČ Praha 8 děti denně krok za kro-

ostatních částí budovy, děti mají samostatné

moterapiích a další, dle lékařských nálezů.

kem postupují na cestě za bezproblémovým

sociální zařízení a velmi krásné, prostorné,

vstupem do základní školy a dobrým startem

nově vybavené třídy, které jsou rozdělené na

O děti se starají nejen učitelé, ale i zdravotní sestry. Po pedagogické stránce je

v 1. třídě.

část pro hru a část pro učení s tabulí a stolečky
se židlemi.

o děti pečováno jako v každé jiné mateřské

Jde o děti s odkladem školní docházky, které

škole. Po stránce zdravotní je možno náplň

se z různých důvodů nemohly hlásit do řádné

Dopoledne probíhají aktivity v blocích a pře-

srovnávat s péčí o děti v lázních – je zde

první třídy. Ať už jsou to chlapci a dívky škol-

stávky jsou určovány podle únavy či zájmu

inhalace, rehabilitace, zdravotní cvičení.

ně nezralé, nesoustředěné, či s poruchami řeči

dětí, činnosti jsou střídány podle potřeb žáků

Převážná část dětí je v péči lékaře – aler-

nebo z bilingvních rodin, všechny po několika

a často doplněny kulturním programem či ji-

gologa, imunologa. Jsou zde děti s kožními

týdnech od začátku školního roku úspěšně při-

nou zábavnou akcí. Po školním dopoledni se

problémy a onemocněními, závažnými po-

vykají novým rolím, novým požadavkům a ča-

děti z přípravných tříd účastní oběda ve školní

travinovými alergiemi, celiakií atd. Strava

sovému řádu. Stejně jako jejich rodiče, s nimiž

jídelně jako velcí školáci a odpoledne mohou

pro tyto děti je připravována s ohledem na

jsou paní učitelky v téměř denním spojení.

zamířit do školní družiny, kde je čekají další

jejich diety. Výsledkem této péče by měl

Úspěšné navázání kontaktu s rodinami dětí

zajímavé aktivity.

být návrat dětí do běžného dětského ko-

z přípravných tříd a získání jejich důvěry je ob-

Nedávno proběhlo v přípravné třídě napří-

lektivu, jeho všestranná tělesná, psychic-

rovským přínosem nejen pro práci ve třídě, ale

klad představení loutkového divadla či Pohád-

ká i sociální rehabilitace v nejširším slova

i pro další vzdělávací cestu dětí.

ková čajovna a podle ohlasu dětí i jejich rodičů

smyslu. Tato mateřská škola je svým zamě-

V jedné z přípravných tříd vyučuje speciál-

si troufáme říci, že se v našich třídách 0. A a 0.

řením jediná v Praze a možná i v republice

ní pedagog, ale obě paní učitelky jsou velmi

B podařilo vytvořit radostné ovzduší a pří-

dle sdělení ČŠI. Díky podpoře městské části

trpělivé a pedagogicky značně tvořivé. Vytvá-

jemné a bezpečné prostředí, ze kterého děti

Praha 8 se mohou rodiče vrátit od takto ne-

řejí dětem motivující a stimulující prostředí,

odcházejí domů s pocitem uspokojení ze dne

mocných dětí do běžného pracovního pro-

ve kterém práce probíhá hlavně formou her

úspěšně a smysluplně prožitého ve škole a těší

cesu s vědomím, že je o děti po zdravotní

a soutěží, ale téměř každý den je na programu

se na každý další den, kdy si budou nejen „hrát

stránce postaráno.

také vycházka a velkou roli hrají činnosti pra-

na školu‟, ale postupně se stávat sebevědomý-

Zápis do těchto tříd je 29. ledna od 13

covní, hudební a výtvarné. Výchova jazyková,

mi školáky, které učení baví, respektují daná

do 17 hodin. Veškeré informace najdete

komunikativní a rozvoj matematických před-

pravidla, domluví se, pomáhají si a nic nepří-

na www.mskorycanska.cz

stav a poznání jsou samozřejmě doprovázeny

jemného je v 1. třídě nečeká.

Jarmila Kotrbová, ředitelka MŠ

rozvíjením zručnosti a praktických dovedností

Dita Tomková, ZŠ Hovorčovická
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Prosinec – měsíc zvyků, tradic a především

Těsně před vánočními prázdninami se usku-

Vánoc. Přesně v tomto duchu se prosinec nesl

tečnilo pravidelné vánoční zpívání. Pod ve-

i na ZŠ Petra Strozziho. Vše otevřel 5. prosi-

dením paní učitelky na hudební výchovu žáci

nec, který na naší škole patřil Mikuláši, andě-

v prosinci nacvičovali zpěv vánočních koled.

lům a samozřejmě také čertům. Jako každý rok

Zpívali žáci 1. i 2. stupně. Vánoční zpívání svou

se této úlohy zhostila 9. třída. Mikuláš a jeho

besídkou otevřela mateřská školka, která se

pomocníci zavítali hlavně na 1. stupeň.

nám přišla pochlubit tím, co všechno už děti

Hned po Mikuláši jsme pořádali adventní

umí. Na vánoční zpívání se mohli přijít podí-

trhy. Tento rok již čtvrté a opět úspěšné. Pro-

vat rodiče našich stávajících, nebo i budoucích

bíhaly celé odpoledne ve školní jídelně. Sklá-

žáků.

daly se ze dvou částí. První částí byla prodejní

Vánoční čas jsme se dětem snažili zpříjem-

výstava vánočních výrobků našich žáků a dru-

nit i různými kulturními akcemi. Navštívili jsme

hou, neméně oblíbenou částí byly tvořivé dílny.

několik divadelních představení, která byly za-

Letos si mohli žáci i rodiče vyrobit vlastní svíc-

měřená především na Vánoce a na různé vá-

ny, vrkoče a také nazdobit vánoční perníčky.

noční tradice a zvyky. Chtěli jsme dětem uká-

18. prosince se uskutečnil pro děti nový

zat, jak vypadaly Vánoce a věci s nimi spjaté

a neméně zajímavý lampionový průvod, byl

v průběhu času. Děti se tak dozvěděly, jaké

pořádán školní družinou. Na podvečerní prů-

se dodržovaly zvyky a obyčeje v době jejich

vod okolím školy a blízkým sídlištěm Invalidov-

prababiček a mohly je tak srovnat s oslavami

na se vydali děti, rodiče i přátelé školy. Děti si

současných Vánoc.

přichystaly velmi pěkné a originální lampiony,
díky nimž nebyly k přehlédnutí.

Žaneta Navrátilová,
učitelka ZŠ Petra Strozziho

Foto: verpa

ZŠ Petra Strozziho nabídla
bohatý adventní program

Budova
libeňského
gymnázia
oslaví stovku
Přestože gymnázium v Libni bylo podle
hodnověrných historických pramenů založeno roku 1909, do reprezentativní budovy v dnešní ulici U Libeňského zámku
se přestěhovalo v roce 1914 a nepřetržitě
v ní sídlí už stý rok. Toto výročí si škola
hodlá připomenout koncem letošního září,
o konkrétních akcích bude čtenáře Osmičky ještě informovat.
Již nyní se však obrací s prosbou na
všechny, kteří by mohli poskytnout jakékoliv příspěvky k tomuto jubileu (fotografie
či dokumenty z dřívější doby, zaznamenané vzpomínky pamětníků apod.), aby tak
učinili, a to nejlépe do konce května na emailovou adresu ivana.lambeitlova@gulz.
cz nebo telefonní číslo 266 199 750.
Zároveň srdečně zveme uchazeče, kteří
zvažují zahájení studia na našem gymnáziu právě v jeho významném roce (mimo
jiné přesně sto let uplyne i od prvních
maturit) a samozřejmě také jejich rodiče
i přátele na další den otevřených dveří.
Zpřístupníme všechny prostory budovy,
budeme vás informovat o škole, přijímacím řízení i průběhu studia a rádi zodpovíme vaše dotazy. Těšíme se na vás ve
středu 5. února od 16 do 18 hodin.

Přípravu na Vánoce odstartovala návštěva Mikulášů, andělů a čertů

Robin Eliášek, zástupce ředitele školy
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MČ PRAHA 8: Úřad městské části – odbor školství
Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků
základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2014/2015
V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu

Žák plní povinnou školní docházku v základní

o předškolním, základním, středním, vyšším

není povolen odklad. Dítě, které dosáhne

škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem

odborném a jiném vzdělávání (dále jen „škol-

šestého roku věku v době od září do konce

ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má

ský zákon‟), ve znění pozdějších předpisů, se

června příslušného školního roku, může být

žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová

povinná školní docházka vztahuje na státní ob-

přijato k plnění povinné školní docházky již

škola‟), pokud zákonný zástupce nezvolí pro

čany České republiky a na občany jiného člen-

v tomto školním roce, je-li přiměřeně těles-

žáka jinou než spádovou školu. Školské obvo-

ského státu Evropské unie, kteří na území Čes-

ně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho

dy základních škol zřízených městskými část-

ké republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále

zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte

mi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce

se povinná školní docházka vztahuje na jiné

narozeného v období od září do konce pro-

hl. m. Prahy č. 20/2011 Sb., o školských obvo-

cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na úze-

since je také doporučující vyjádření školské-

dech základních škol, viz www.praha8.cz - odkaz

mí České republiky trvale nebo přechodně

ho poradenského zařízení; podmínkou přijetí

Školství, Dokumenty pro ZŠ, OZV hl. m. Prahy,

po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení

dítěte narozeného od ledna do konce června

o školských obvodech. Při rozhodování o přije-

o udělení mezinárodní ochrany.
Zákonný zástupce je povinen v souladu
s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě

je ještě doporučující vyjádření odborného lé-

tí dětí do 1. ročníků základních škol postupují

kaře. Tato doporučení zákonný zástupce při-

ředitelé podle stanovených a na internetových

loží k žádosti.

stránkách základní školy zveřejněných kritérií.

k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

Pro školní rok 2014/2015 budou zapsány

Ředitel spádové školy je povinen přednostně

od 15. ledna do 15. února kalendářního roku,

do 1. ročníků základních škol děti, které do-

přijmout žáky s místem trvalého pobytu v pří-

v němž má dítě zahájit povinnou školní do-

sáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2014 a děti

slušném školském obvodu. Na uvedené interne-

cházku.

s odkladem školní docházky.

tové adrese – odkaz Školství, Školy zřízené MČ,

Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Základní školy, najdete také kontakty na základní školy včetně jejich prezentací.

Termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol
ZŠ a MŠ, Praha 8,
Lyčkovo náměstí 6

ZŠ a MŠ, Praha 8,
U Školské zahrady 4

Zápis pro děti bydlící ve školském obvodu:
21. a 22. ledna 2014, 14-18 h.

Zápis: 5. února 2014, 13-18 h.

Zápis pro nespádové děti:
4. února 2014, 14-18 h.
Přes web školy si můžete objednat konkrétní
čas zápisu, abyste dlouho nečekali.
ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Za
Invalidovnou 3
Zápis: 15. a 16. ledna 2014, 14-17 h.
Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Zápis: 22. a 23. ledna 2014, 14-18 h.

Zápis: 6. února 2014, 14-17 h.
ZŠ a MŠ Na Slovance,
Praha 8, Bedřichovská 1
Zápis: 5. února 2014, 14-18 h.
Zápis: 6. února 2014, 15-17 h.
Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Zápis: 4. a 5. února 2014, 14-18 h.
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Zápis: 4. a 5. února 2014, 14-17 h.

Základní škola, Praha 8,
Na Šutce 28
Zápis: 27. ledna 2014, 14-18 h.
Zápis: 28. ledna 2014, 14-17 h.
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Zápis: 5. února 2014, 14-18 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Zápis: 16. ledna 2014, 14-18 h.
Základní škola Mazurská,
Praha 8, Svídnická 1a
Zápis: 20. a 21. ledna 2014, 14-18 h.
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Zápis: 4. února 2014, 13-18 h.

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Základní škola, Praha 8, Libčická 10

Zápis: 4. a 5. února 2014, 14-18 h.

Zápis: 20. a 21. ledna 2014, 14-18 h.

Zápis: 21.a 22. ledna 2014, 14-18 h.
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MČ PRAHA 8: Úřad městské části – odbor školství
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
městské části Praha 8 pro školní rok 2014/2015
mateřských

z internetových stránek jednotli-

vzdá u zápisu 10.-12. března 2014

dnech

10.,

vých mateřských škol. Kdo nemá

od 14:00 do 17:00 hodin. U zápisu

částí Praha 8, v souladu s ust. § 34

11. a 12. března 2014 od 14:00

tuto možnost, může si uvedené

zákonný zástupce také předloží

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

do 17:00 hodin v ředitelnách nebo

tiskopisy vyzvednout v konkrét-

svůj občanský průkaz a rodný list

o předškolním, základním, střed-

třídách mateřských škol městské

ní mateřské škole také ve dnech

dítěte.

ním, vyšším odborném a jiném

části Praha 8.

otevřených dveří.

Ředitelé mateřských škol stanovili

Zápis

v dohodě se zřizovatelem, městskou

škol

vzdělávání (školský zákon), ve znění

dětí

proběhne

do
ve

O přijetí dítěte k předškolnímu

Předem vyplněnou žádost o při-

Žádost o přijetí dítěte k před-

vzdělávání

nerozhoduje

datum

pozdějších předpisů, místo, termín

školnímu

Evidenční

jetí k předškolnímu vzdělávání,

podání žádosti, ale stanovená kri-

a dobu pro podání žádostí o přijetí

list a Kritéria k přijímání dětí bu-

vyplněný a lékařem potvrzený

téria k přijímání dětí.

dětí k předškolnímu vzdělávání od

dou zveřejněna a zákonní zástup-

Evidenční list pro dítě v mateř-

Mgr. Petr Svoboda

následujícího školního roku.

ci dítěte si je mohou vytisknout

ské škole zákonný zástupce ode-

vedoucí odboru školství

vzdělávání,

Termíny dnů otevřených dveří mateřských škol
MŠ, Praha 8, Korycanská 14
Den otevřených dveří:
5. března 2014, 10-16 h. každou celou hodinu
MŠ, Praha 8, U Sluncové 10a
Den otevřených dveří:
12. února 2014, 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Šimůnkova 13

MŠ, Praha 8, Libčická 6

Den otevřených dveří:

2. místo poskytovaného vzdělávání:

15. ledna 2014, sraz u vchodu do třídy Lvíčat

Libčická 8

ve 14 h., v 15 h.a v 16 h.

Den otevřených dveří na obou školkách:
12. února 2014, 9-11 h. a 15-16 h.

MŠ, Praha 8, Štěpničná 1
Den otevřených dveří:

ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6

27. února 2014, 10-11 h. a 15:00-16:30 h.

Adresa MŠ: Lyčkovo náměstí 6/ čp. 460

4. a 6. února 2014, 7:30-10:00 h.
a 14:30-17:00 h.

MŠ, Praha 8, Chabařovická 2

11. února 2014, 15-17 h.

MŠ, Praha 8, Kotlaska 3

28. ledna 2014, 9-16 h.

MŠ, Praha 8, Sokolovská 182
Dny otevřených dveří:

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří:
5. března 2014, 13-17 h.
MŠ, Praha 8, Na Korábě 2
2. místo poskytovaného vzdělávání:
Lindnerova 1

MŠ, Praha 8, Na Přesypu 4
Den otevřených dveří:
15. ledna 2014, 15-17 h.

Dny otevřených dveří na obou školkách:

MŠ, Praha 8, Klíčanská 20

26. února a 5. března 2014, 15-17 h.

Dny otevřených dveří:

MŠ, Praha 8, Na Pěšinách 13
Den otevřených dveří:
15. ledna 2014 ve 3. třídě
15:30 h. informace pro rodiče

17., 18. a 19. února 2014, 8-10 h.a 15-17 h.
MŠ, Praha 8, Lešenská 2
Dny otevřených dveří:

16:15 h. prohlídka mateřské školy

10. a 17. března 2014, 15:30-16:30 h.

MŠ, Praha 8, Šiškova 2

MŠ, Praha 8, Poznaňská 32

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří:

15. ledna 2014, sraz před prostředním
pavilonem – modrá/žlutá třída
1. skupina 15-16 h.
2. skupina 16-17 h.
MŠ, Praha 8, Bojasova 1
Den otevřených dveří:
15. ledna 2014, sraz u rozcestníku u malé
pastelkové branky – u valu

29. ledna 2014, 9:30-11:00 h. a 15-16 h.

Den otevřených dveří:

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3
Adresa MŠ: Za Invalidovnou 3/ čp. 579
Den otevřených dveří:
23. ledna 2014, 9-11 h. a 14:30-16:30 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Adresa MŠ: U Školské zahrady 8/ čp. 486
Den otevřených dveří:
23. ledna 2014, 17-18 h.
ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1
Adresa MŠ: Drahorádova 2/ čp. 530
Den otevřených dveří:
4. února 2014, 15-17 h.
ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Adresa MŠ: Ústavní 16/ čp. 414

MŠ, Praha 8, Řešovská 8

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří:

10. února 2014, 15:00-16:30 h.

6. března 2014, 15-17 h.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
MŠ, Praha 8, Krynická 2

Adresa MŠ: Dolákova 3/ čp. 598

1. skupina 15-16 h.

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří:

2. skupina 16-17 h.

16. ledna 2014, 9-11 h. a 15-17 h.

4. února 2014, 15-17 h.
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Školství, sport

Junák v Bohnicích
má novou klubovnu
Venku je tma a sychravo, celý areál bohnické

Rozhlížím se po klubovně a stále nedokážu

nemocnice se postupně schoval do tmy. Jen

pochopit, jak se nám mohlo podařit, za tak

pár výjimek tvoří ostrůvky světla u pouličních

krátkou dobu, dát klubovnu dohromady. Jako

lamp, které svítí. Chodník je mokrý, jak na něj

by to bylo minulý týden, co tu ještě byly ty

už od oběda mrholí, po stranách jsou vrstvy

ošklivé příčky a zvlněné lino. Teď je to tu úplně

tlejícího listí, které tam naskládal studený vítr.

k nepoznání. Tam, kde dříve bývalo nejrůznější

Všude je liduprázdno. Jdu do naší nové klu-

haraburdí, je teď příjemná kuchyňka s prosto-

bovny, jsem totiž skaut. Touto cestou nejdu

rem k posezení. Staré lino jsme dali pryč a po-

poprvé, vždyť tu naše středisko Stopaři sídlí

řídili nové. Namísto popraskané špinavé omítky

již několik měsíců, avšak nezřídka kdy se mi

je na zdi napravo velká malba s loukou, lesem

cestou podaří nešlápnout do nějaké díry či se

a táborákem, tu nakreslila naše Koťata – holky

ve tmě alespoň neukopnout.

ve věku 6-11 let. Naproti malbě visí plátno na

Konečně stojím u dveří. Napotřetí se mi
Žáci předvedli své tvůrčí schopnosti

promítání filmů a magnetické tabule.

podaří zkřehlými prsty vchodové dveře ode-

Jak tak na to koukám, dochází mi, že takovou

mknout a rázem mne zalije teplo přetopené

klubovnu, jakou teď máme my Stopaři, nemá

chodby. Pohmatu najdu pojistky a nahodím je.

jen tak někdo. Za to vděčíme hlavně Jendíko-

Konečně světlo. Jdu dál po ztichlé chodbě, až

vi a Frantovi, kteří na ní udělali nejvíce práce.

Na Slovance
se opět konaly
Vánoční dílny

k samotným dveřím do naší klubovny. Jsou ok-

Ruku k dílu však přiložil skoro každý z nás.

rově natřené a před nimi je našlapáno.

Poděkování potom patří Praze 8, která zřízení

Uvnitř je uklizeno, odkládám si bundu na

nové klubovny podpořila volnočasovým gran-

věšák a pokračuji do hlavní místnosti. Je tu

tem ve výši 23 tisíc korun. Z těchto myšlenek

útulno. Dominantou hlavní místnosti jsou vel-

mne vytrhne až blížící se dusot a povyk snad

V poslední předvánoční středě se v ZŠ Na

ké stoly s lavicemi, hned za nimi, na protější

třiceti kluků, jak se právě valí chodbou, aby si

Slovance konaly Vánoční dílny. Nevíte, co

stěně, visí fotografie z tábora, tabulka bodo-

mohli zabrat co nejlepší místa. To jsou naše Vlčí

si pod tím představit? Přes čtrnáct tvo-

vání a nějaké tričko. Všude je krásně vyma-

Nože, schůzka začíná…

řících skupinek, do kterých se zapisovaly

lováno.



Ondřej Buršík, Fido,

52. středisko Junáka Stopaři

děti z 5. tříd a z druhého stupně.
Tak například Filmožrouti. Dílna, ve
které se koukáte na filmy s vánoční tématikou, to zní docela příjemně, že? Podívat
se do zákulisí České televize, jak se tvoří

Projděte se zimní Prahou

pohádky? Dozvědět se něco o historii Vá-

Po

novoročních

mický háj a Dolní Chabry až za

noc a o vánočních zvycích v netradičních

svátcích jistě každý rád vyrazí

hranice Prahy, prochází příjem-

zemích? Básničky, fotografování Prahy,

do přírody, vyvětrat si hlavu,

nou zelení a poli, mimo veškerý

výroba čepic, kulichů a šál, pečení cuk-

a někteří možná i shodit nabytá

městský ruch.

roví, poslech hudby, bruslení nebo pro-

kila. Druhou neděli v lednu, 12.

cházky přírodou… Koláž všeho, na co si

1. 2014, vás zve Klub českých

vzpomenete.

turistů Kobylisy na procházku

sněhu cesta nemusí být prošláp-

s příznačným názvem „Zimní

nutá. Vystoupáme na nejvyšší

Dílny se každý rok mění díky učitelům,

vánočních

a

Doporučujeme

všem

dobré

boty nebo i běžky – v případě

kteří si je pro nás připravují. Na Slovance

Prahou‟. Zúčastnit se může každý bez rozdí-

vrchol v severní části Prahy a cíl bude v Koby-

jsou již tradicí a mezi námi jsou každým

lu věku, i senioři, kteří se chtějí projít, zkrát-

lisích v příjemné hospůdce, kde kromě cílové-

rokem oblíbené. Nejlepší ale je, že dva

ka každý, kdo si troufne ujít pěšky či v pří-

ho razítka bude připravena i možnost dobrého

dny poté se sejdeme a jednotlivé dílny se

padě sněhu na běžkách asi 13 kilometrů.

oběda. V cíli vás budeme čekat do 14 hodin
a zastávka MHD je takřka za rohem.

představují a prezentují ostatním. Jedna

Začínáme mezi 9.30 a 11.00 hodin před

si vytvoří prezentaci na počítači, jiná dá

Salesiánským divadlem na Kobyliském ná-

Pochod je zařazen do cyklu Prahou turistic-

zase na mluvené slovo, někteří nám své

městí. Po zaplacení startovného 20 korun

kou a lze na něm plnit mezinárodní podmínky

výtvory předvedou. Každý rok nám ale

(děti do 15 let pět korun) obdrží každý od

IVV, Turistickou 200 a také odznaky Zlatá Pra-

dílny přinesou jedno -neopakovatelnou

pořadatelů popis trasy a společně s rodinou,

ha a Vystup na svůj vrchol. Těšíme se na vás,

atmosféru, která podpoří vánoční poho-

přáteli, po skupinkách nebo i jednotlivě se

přijďte v hojném počtu – všichni jsou vítáni.

du, klid a mír.

vydá na trasu, která nás zavede přes Či-

Daniel Zikmund, 9. A



Ivan Press, předseda KČT Kobylisy
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Sport

Taekwon-do z Čimic patří ke špičce
V Nymburce se na podzim konala nejprestižnější soutěž sezóny v Taekwon–do ITF, a to
mistrovství České republiky. V pěti soutěžních
disciplínách, které zahrnovaly technické sestavy, sportovní boj, silové přerážení, speciální
techniky a sebeobranu, změřili své dovednosti
v kategoriích jednotlivců a týmů žáci, junioři,
senioři a také veteráni. Konkurence ve všech
soutěžních disciplínách byla obrovská a o výborné sportovní výkony nebyla nouze. Této vrcholné a organizačně náročné akce se zúčastnilo celkem 354 závodníků z 23 škol Českého
svazu Taekwon–do ITF.
Na soutěži předvedla své závodníky také
škola Taekwon–do ITF Ge–Baek Hosin Sool,
která se s osmnácti zlatými, sedmnácti stříbrnými a třiceti třemi bronzovými medailemi
umístila na krásném druhém místě v celkovém
hodnocení škol. Všichni závodníci dali do svých
výkonů maximum a kromě spousty cenných
kovů si odnesli i motivaci a povzbuzení do dal-

Závodníci školy Ge–Baek Hosin Sool se v Nymburku neztratili

šího tréninku.
Na úspěchu Ge-Baek Hosin Sool se aktiv-

se umístila na prvním místě ve sportovním boji

kách. Lukáš Lobík si ze závodů odvezl bronzovou

ně podíleli i členové skupiny cvičící na základní

družstev a obsadila krásné třetí místo v dis-

medaili ze sportovního boje v kategorii jednotliv-

škole v Čimicích (Praha 8) pod vedením Lenky

ciplíně technických sestav družstev v silovém

ců a Kateřina Chládková získala bronzovou me-

Seménkové (III. Dan). Velká gratulace k zisku

přerážení družstev juniorek a ve speciálních

daili ve speciálních technikách.

zlaté medaile v technických sestavách v katego-

technikách družstev. Nikita Danilin se umístil na

Tréninky v Čimicích probíhají pravidelně

rii jednotlivců a stříbrné medaile ve sportovním

třetím místě v technických sestavách v kategorii

v pondělí od 16.30 do 17.30 hodin a ve středu

boji patří Lence Seménkové. Další úspěšnou zá-

jednotlivců a v kategorii družstev získal spolu se

od 16 do 18 hodin. Více informací najdete na

vodnicí byla Marina Baranová, která si odvezla

svým týmem juniorů zlatou medaili ve sportov-

internetových stránkách školy www.tkd.cz.

zlatou medaili ve sportovním boji v kategorii

ním boji a silovém přerážení, stříbrnou medaili

Všichni zájemci o tohle krásné bojové umění

jednotlivců a spolu se svým týmem juniorek

v technických sestavách a speciálních techni-

jsou srdečně zváni.

Malé zumba tanečnice jsou zlaté
V sobotu 7. prosince se uskutečnil první (zkušební) závod AEROBIC SHOW „Žij pohybem‟
v sezóně. V kategorii Zumba teams 8 až 14
let zvítězil osmičkový tým Dance Place Praha.
Pod vedením trenérky a choreografky Veroniky Vysloužilové se taneční skupina děvčat ve
věku 7 až 13 let opět umístila na medailových
pozicích – tentokrát na těch nejvyšších.
Nejaktuálnější zlatý kov vybojovala na celorepublikové soutěži po intenzivní podzimní přípravě. Už teď se děvčata těší na další
sezonu. V Dance Place platí heslo: „Všechno
jde, když se chce!‟ Děti tancují s takovou
oblibou, že klasické hodiny jsou doplňovány
letními soustředěními. Více informací najdete
na www.danceplace.webnode.cz.

-ps-

Děvčata z Dance Place Praha uspěla v soutěži

-mt-
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Úspěšný rok pro Joudrs, nejvíce
potěšilo stříbro v poháru vítězů
Softbalistky
Joudrs loni
vybojovaly
druhé místo
v evropském
Poháru vítězů
poháru

Uplynulý rok byl pro softbalový
klub Joudrs Praha nejen velmi
úspěšným po sportovní stránce,
ale díky pořádání červencového
Mistrovství Evropy žen také nejnáročnějším

v

jeho

dosavadní

15leté historii. Navíc si „Joudrsáci‟ upevnili dalším nárůstem své
členské základny své výsostné
postavení největšího softbalového
klubu v zemi.
Pořadatelství evropského šampionátu žen bylo pro bohnický
klub vskutku zatěžkávací zkouškou, kterou však zvládli na jedničku. O tom svědčí slova uznání
jak tuzemských, tak i zahraničních odborníků v čele s nejvyššími
představiteli Evropské softbalové
federace, kteří hodnotí turnaj jako
nejzdařilejší a organizačně nejlépe zvládnutý ze všech dosud reNeméně

důležité

jsou

však

hráček a hráčů se klubu daří za-

alizovaných evropských mistrov-

Poháru vítězů poháru a stříbrné

ství vůbec. Vyzdvihují především

medaile z domácího poháru i ext-

i úspěchy v rozvoji klubu a dalším

jistit pro své týmy i dostatečný

netradičně vysokou návštěvnost,

raligy, ve které se bohnické hráčky

zkvalitňování všech jeho činností.

počet nových a kvalifikovaných

velké množství dobrovolníků, při-

již podesáté za sebou probojovaly

Téměř dvojnásobný nárůst čle-

trenérů. Ti všichni se nejen podí-

pravenost areálu i silnou media-

do finále, čímž se nemůže pochlu-

nů zaznamenal oblíbený kroužek

lejí na sportovní výchově mláde-

lizaci šampionátu. To vše napo-

bit žádný jiný český ženský tým.

Sportování pro nejmenší, který je

že, ale pomáhali zabezpečit na 80

mohlo jak k propagaci softbalu,

Pozadu nezůstaly ani jejich mlad-

určený dětem od 3 do 9 let. Téměř

turnajů všech kategorií a dalších

tak také ke zviditelnění Prahy 8,

ší spoluhráčky: juniorky i žákyně

dvě stovky prcků se zde učí zá-

akcí, které Joudrs v loňském roce

která žila softbalem nejen během

vybojovaly tituly mistrů ČR, tým

kladním sportovním dovednostem,

pořádali, včetně akcí pro veřejnost

turnaje, ale po mnoho měsíců před

kadetek zvítězil na prestižním tur-

správnému běhání i obratnosti.

i T ballové školní ligy Prahy 8. Té

jeho začátkem. Celý uplynulý rok

naji v Hamburku a z mistrovství ČR

Skvěle se také daří rozvíjet nově

se ve dvou kategoriích účastní 13

se na Osmičce nesl v duchu toho-

si odnesl stříbrné medaile. Týmy

založenou mužskou větev Joudrs,

základních škol a gymnázií nejen

to vrcholného sportovního svátku

žákyní a kadetek pak shodně vy-

do které se v rekordně krátkém

z Osmičky.

starého kontinentu. A to i díky MČ

válčily 2. místa na největším ev-

čase podařilo získat potřebný po-

Díky nárůstu členské základny

Praha 8, která podpořila nejen

ropském turnaji mládeže v italské

čet členů, a to jak do týmu žáků,

si Joudrs upevnili svou neotřesitel-

samotné mistrovství Evropy, ale

Sala Baganze. Hráčky z Prahy 8

tak i kadetů. V nejmladší, smíše-

nou pozici největšího softbalové-

i všechny související doprovodné

se také velkou měrou podílely na

né kategorii T ball byly dokonce

ho klubu v České republice. Počet

akce a zasloužila se také o další

úspěších české reprezentací všech

v prvním roce jeho existence se-

registrovaných členů již překročil

zkvalitnění

areálu

věkových kategorií. Na Mistrovství

staveny hned týmy dva. A všechna

hranici 500, přičemž kluby na dal-

výstavbou nového zázemí s re-

Evropy kadetek i žákyní pomohly

chlapecká družstva se již mohou

ších místech se blíží sotva ke dvě-

staurací a šatnami.

vybojovat shodně stříbrné medaile

pochlubit ve svých soutěžích i me-

ma stům registrovaných členů. Je

Na poli sportovním pak Joudrs

a na již zmíněném ME žen hraném

dailovými výsledky. Takže snad

však více než pravděpodobné, že

opět prokázali, že právem patří ne-

na domácím hřišti česká reprezen-

již ani nepřekvapí, že na přelomu

Joudrsáků bude i nadále přibývat,

jen k české, ale i evropské špičce.

tace, jejíž základ tvořilo hned 7

roku byl založen i mužský A tým,

popularita softbalu v Praze 8 totiž

K těm nejvýše hodnoceným vý-

hráček Joudrs, vybojovala bronzo-

jehož ambicí je do dvou let vybo-

stále roste a v Joudrs žádnému

sledkům patří především úspěchy

vé medaile i postup na letošní Mis-

jovat pro klub účast v extralize.

zájemci o tento všestranný sport

týmu žen: 2. místo v evropském

trovství světa.

Ruku v ruce s rostoucím počtem

dveře nezavírají. 

softbalového

-red-
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Sport, pozvánka
Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat
se členy vedení radnice za ODS,
můžete je vyhledat na Facebooku
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz

Foto: FK Admira Praha

(životní prostředí, informatika),

Admiráčtí Tygři vedou ligu
bez ztráty bodu
vyhráli. Nejedná se o tým Barcelony. Řeč je
o Tygrech, jak ve fotbalové Admiře říkají svému týmu ročníku narození 2001, neboli kategorie U-13.
Tygři jsou chloubou a „výkladní skříní‟ FK
Admira Praha. Kluci ze skromného kobyliského klubu dokážou porážet soupeře z velkoklubů, jakými jsou FC Hradec Králové, FK Mladá
Boleslav, FC Slovan Liberec nebo FK Viktoria
Žižkov. Po podzimní polovině soutěže vedou
žákovskou ligu bez ztráty jediného bodu.
Přestože nejednomu z Tygrům už několikrát
nad hlavami svištěla přestupová lasa pražských
„S‟, tým šlape dál v už několik let neměnném
složení a má na kontě skvělé výsledky.
Pikantní je fakt, že v brankářské trojici mají
Tygři i jednu Tygřici – Verču, která neohroženě
hájí admiráckou branku i proti těm nejtěžším
soupeřům.
Na otázku, v čem tkví úspěch týmu, který
patří ve své věkové kategorii k nejlepším v ČR,

ondrej.gros@praha8.cz (majetek)
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).
Zástupce radnice za TOP 09
Michal Švarc – doprava a finance, tel:
222 805 138, michal.svarc@praha8.cz.
Markéta Adamová – sociální oblast
a protidrogová prevence, evropské fondy,
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec
pro Palác Svět, tel: 222 805 186,

Nejcennější
úspěchy Tygrů:

tomas.slabihoudek@praha8.cz.
Zastupitelé KSČM v Praze 8
mají pro občany tuto nabídku: vytipujte

n1
 . místo na domácím turnaji
Hervis Cup (12. 6. 2010)

největší problémy naší městské části,

n2
 . místo na prestižním mezinárodním
turnaji KOČÍ CUP (29. 8.2010)
n1
 . místo na domácím turnaji
Hervis Cup (11. 6. 2011)

pokusíme se je spolu s vámi řešit.
Volejte +420 284 825 820 či použijte
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.
Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat

n1
 . místo v oblastním pražském kole
E.ON JUNIOR CUP (12. 6. 2011)

21. 1. od 17 hodin. Kromě toho

n3
 . místo v celoročním Minirepublikovém
mistrovství přípravek (2011/2012)

www.cssdpraha8.cz, Facebook cssdpraha8

n3
 . místo v celostátním finálovém
E. ON JUNIOR CUP (4. 9. 2011)

Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty:

n1
 . místo na prestižním mezinárodním
turnaji ve Skalné (14. 4. 2012)

email: ovv.praha8@cssd.cz.

je možné navštívit webové stránky
a nebo naše informační středisko v Libni,
tel: 246 035 966, mob: 721 029 892

n2
 . místo v České lize ml. žáků,
skupina B (2012/2013)

Strana zelených nabízí občanům setkání
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti

n1
 . místo v podzimní části České ligy
ml. žáků, skupina C (podzim 2013)

trenér Martin Průša odpovídá s úsměvem. „ZáTrenér
Martin
Průša

sociální a zdravotní problematika),

můžete kontaktovat následovně:

Neporazitelní. Mladí fotbalisté z Kobylis na podzim jen vítězili

Sehráli třináct prvoligových utkání, všechny

vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura,

pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte
se zelenými na Facebooku (odkaz

kladem je kvalitní příprava a poctivý přístup

www.qrs.ly/of36zac), sledujte web

hráčů k tréninkovým jednotkám. Věděl jsem,

praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se

že kluci mají formu, hodně na sobě pracovali

zajímáte o dění v naší městské části.

a jsem na ně pyšný. Práce s mládeží mě baví,
ale bez spolehlivých lidí kolem sebe, jako jsou
asistent Jaroslav Horák a vedoucí týmu Vladimíra Zamrazilová, by to prostě nešlo.‟
Slova uznání patří trenérovi Martinu Průšovi
i celému týmu. Popřejme všem hodně dalších
sportovních úspěchů na jaře 2014. Vždyť Tygři

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8
zve na další setkání s jeho členy a členy
komisí, které se koná 29. ledna 2014
od 18 hodin v přízemí budovy
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6.
Tématem bude opět privatizace bytového
fondu a další otázky života v Praze 8.

dělají čest nejen svému kobyliskému klubu, ale

Na setkání se těší JUDr. Václav Musílek,

celé městské části Praha 8.

radní MČ Praha 8.

-ap, vz-
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Poradna

Právník
radí...

Michaela Šafářová, advokátka
www.vaseadvokatka.cz
info@vaseadvokatka.cz

V dnešním právním „okénku‟

nově možné výslovně darovat

nebo

advokátní

Michaely

i svůj budoucí majetek, avšak

částku obvyklou ceně daru, na-

Šafářové, se budeme věnovat

jen do poloviny jeho výše. Daro-

nejvýš však v rozsahu v jakém

tématu darování, neboť i této

vání věci, kterou dárce nemá, je

se mu nedostává prostředků

problematiky se dotýkají změ-

možné jen v případě výslovného

k výživě. Nutno však zmínit ne-

ny dle zákona č. 89/2012 Sb.,

závazku dárce ve smlouvě tuto

možnost dárce odvolat dar v pří-

„nového‟ občanského zákoníku

věc nabýt. Rozdílně se NOZ staví

padě, že si stav nouze způsobil

(NOZ), který vstoupil v účinnost

k darování, které má být plněno

sám nebo z hrubé nedbalosti

1. ledna letošního roku.

až po dárcově smrti. Dle dřívěj-

NOZ přináší i další novinky, kte-

Sám základní princip darování

ší úpravy občanského zákoníku

ré vám budeme průběžně přiná-

kanceláře

po

obdarovaném

žádal

se nemění. Stále se jedná o bez-

byla taková darovací smlouva

šet. V příštím vydání vás budeme

platné převedení vlastnictví věci

neplatná,

takové

informovat o změnách týkajících

z dárce na obdarovaného, kdy ob-

ujednání považuje za „odkaz‟,

se vkladů do katastru nemovi-

darovaný tento dar přijímá. Přijetí

který spadá do oblasti práva dě-

tostí. Při sepisování či uzavírání

daru je nezbytné, neboť darovací

dického a je platným úkonem.

smluv dle NOZ je vhodné využít

avšak

NOZ

smlouva je dvoustranný právní

V NOZ se můžeme setkat

odborníka, neboť se jedná o nové

úkon a bez souhlasu obdarova-

i s tzv. darováním podpory, čímž

právní úkony, které mohou mít

ného nelze darování provést. Dle

se dárce zaváže obdarované-

jiné náležitosti, než jak tomu bylo

NOZ budou náležitosti darovací

ho pravidelně podporovat. Tato

doposud a pochybení v tomto

smlouvy stejné jako dosud a na-

práva a povinnosti z darování

ohledu může mít významné ná-

dále bude pro darovací smlou-

podpory mohou přecházet do-

sledky, v krajním případě neplat-

vu vyžadována písemná forma

konce i na dědice obdarované-

nost uzavřených smluv.

u věcí zapsaných ve veřejných

ho a dárce, avšak jen je-li to

seznamech (zejména nemovitos-

výslovně

ti), což částečně rozšiřuje nynější

je také odvolání daru pro nouzi,

v dané oblasti, můžete

právní úpravu a dále též v přípa-

a to v případě, pokud se dárce

využít bezplatné konzultace

dech, kdy nedojde k odevzdání

po darování ocitne v takové nou-

v některé z našich poboček,

a převzetí věci při darování.

zi, že nemá prostředky na nut-

například v Řešovské

Novinkou dle NOZ je darování

nou výživu sebe, nebo osoby,

ulici 518/3 (u OC Visla).

veškerého majetku, kdy je dána

které je povinen vyživovat. NOZ

Pro objednání využijte

možnost dárce výslovně darovat

umožňuje, aby požadoval vydá-

telefonický kontakt

všechen svůj majetek. Nadto je

ní daru zpět od obdarovaného,

+420724784302 či e-mail.

ujednáno.

Novinkou

Máte-li problém či dotaz

Jak se spravuje Česká republika?

Co obnáší práce zastupitele
Na začátek dnešního povídání několik základních

vznášet dotazy a připomínky a co je podle mne

o práci, která je zajímavá, rozmanitá a člověk

citací. Slib zastupitele: „Slibuji věrnost České re-

obzvlášť důležité, má právo na informace od

se dozví mnoho zajímavých věcí, pozná řadu

publice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji

všech úředníků úřadu, včetně zřízených orga-

zajímavých lidí a získá nové přátele.

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu měs-

nizací. To znamená, že zastupitel musí aktivně

Pro práci zastupitele platí, že neexistuje žádná

ta a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony Čes-

potřebné informace vyhledávat, a že informa-

nadřazenost vůči kolegům, úředníkům a obča-

ké republiky.‟ A přehled práv zastupitele podle

ce nepřicházejí za zastupitelem.

nům. Zastupitel by se měl řídit svým rozumem,

zákona o obecním zřízení: „Členové zastupitel-

Jedním ze specifik práce zastupitele je, že při

pozorně poslouchat, co říkají lidé, diskutovat

stva disponují rozsahem určitých práv (a záro-

řešení konkrétního problému se musí rozhod-

s nimi. Musí umět argumentovat. Nestačí říct

veň i povinností). Přehled těchto práv je upraven

nout mezi řešením, které vyhoví úzké skupině

bude to tak, protože jsme to odhlasovali. Měl by

v § 82 zákona o obecním zřízení a zahrnuje tři

uživatelů, a řešením, které je výhodné pro ce-

umět říct, bude to tak, protože tak se věci mají

skupiny práv, kterými jsou právo iniciace, právo

lou městskou část. Například povolení průjez-

a rozhodnutí má tato pozitiva a tato negativa.

interpelace a právo na informace.‟

du nákladních vozidel konkrétní ulicí, výstavba

Na závěr bych chtěl všem čtenářům popřát

Jinak řečeno má povinnost pracovat v orgá-

velkého objektu, kde budou služby pro občany

úspěšný rok 2014, aby se každému splnilo mi-

nech zastupitelstva, kam je zvolen nebo jme-

obce. Je to jedno z nejtěžších rozhodnutí, kte-

nimálně jedno přání.

nován. Má právo hlasovat, předkládat návrhy,

ré zastupitel musí udělat. Na druhou stranu jde
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Výročí
Nově narozené děti

Jubilea

BŘEZEN 2013

Pospíšil Lukáš

Kadlec Kryštof

Vosková Karolína

DUBEN 2013

Janouch Jindřich

LISTOPAD 2013

Wohanka Jakub
Šteffelová Jana

LISTOPAD 2013

ČERVEN 2013
Klíma Ondřej
Kyclová Ema
Richterová Sofie
Rous Jan Filip

nD
 ne 29. listopadu 2013
oslavila naše
maminka,
babička,
prababička
a praprababička,
paní Vlasta
Macharová krásné 86
narozeniny. Do dalších let jí
přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a životní pohody, dcery Vlasta,
Františka, Eva a Dana se svými
rodinami.

Obr Ondřej

PROSINEC 2013

Alhassan Lea

ČERVENEC 2013
Middeldorp Hynek Viktor

SRPEN 2013

Tikovská Beata

Hlaváčová Viktorie

Zamrzlová Vanesa

Tichá Žofie

Vaněčková Adéla

nD
 ne 29. prosince 2013 oslaví 50
let společného života paní Jitka
Soukupová a Emil Soukup
„ESO”. V Kobylisích žijí od roku
1972. Hodně zdraví a pohodové
kroky jdoucí po společné stezce,
svým moudrým rodičům přejí dcera
Jitka a syn Daniel s rodinami.

Vicány Laura

LEDEN 2014

ŘÍJEN 2013
ZÁŘÍ 2013

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.

nD
 ne 9. ledna 2014 se dožívá 70
let pan Jiří Burian. Do dalších
let hlavně zdraví, štěstí a osobní
spokojenost přeje manželka,
Monika, Petra a Daniel s rodinami.

Hasilová Justýna
Luňák Ota

Zezulka Lukáš

Huňová Anna
Micka Maxim

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

nD
 ne 11. ledna oslaví pan Antonín
Němec 70 let. Do dalších let
mu přeje hodně zdraví, štěstí
spokojenosti rodina a přátelé.
nD
 ne 16. ledna 2014 oslaví 90 let,
paní Růžena Homolková. Hodně
zdraví a elánu do dalších let přeje
dcera s rodinou.
nD
 ne 31. ledna 2014 se dožívá
paní Marie Masáková 95ti let.
Do dalších let mnoho zdraví přejí
milé mamince a babičce dcera
Eva s manželem Jiřím,vnuk Martin
s Hankou,a Marta.

leden 2014
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (snadné)

Znění tajenky z minulého čísla: Sto let Loutkového divadla Jiskra
Výherci, kteří obdrží praktické dárkové předměty MČ Praha 8, jsou:
Jarmila Zástěrová (Praha 8), Jiří Klika (Stará Huť) a Jan Slezák (Praha 8).
Správné znění tajenky z lednového čísla nám zašlete
nejpozději do 31. ledna 2014 na adresu:
Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00.
Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

5

1

9

5

8
7
1

Tři vylosovaní výherci
obdrží knihu o Praze 8:
Libeň -zmizelý svět,
vydanou Muzeem
hl. m. Prahy
ve spolupráci s odborem
kultury ÚMČ Praha 8.
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Inzerce
MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ
A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně.
Doprava zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz
REKONSTRUKCE BYTŮ
A KOUPELEN NA KLÍČ
vč. dodání kuchyně. Spolehlivá
firma od roku 1999. Reference
můžeme zaslat předem. V lednu
sleva pro seniory 10%.
Více na www.koupelny-v-praze.cz
Tel.: 774 408 123.
JESLE ŠKOLKA KORÁLEK – CELODENNÍ PÉČE O DĚTI
OD 1 – 4 LET. Provozní doba po –
pá 8.00 18.00 hod. Cena za měsíc
8.000,- Kč. Čistička vzduch se stabilizátorem a s fotokatalyzátorem.
Denně čerstvé ovoce a zelenina.
Bezpečné a hezké prostředí. Výborné reference. Individuální přístup,
bohatý program, malý kolektiv.
www.jesleskolkakoralek.cz
Šaldova 8, Praha 8 – Karlín.
Tel.:+420 605 132 696.

DROBNÉ OPRAVY
A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
vašeho bytu nebo domu.
Volejte. Tel.: 603 432 476.
ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ,
sítě, markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz
INSTALATÉR – TOPENÁŘ –
NEPŘETRŽITĚ.
Opravy a montáž vodovodních
baterií, WC, umyvadel, van, el.
ohřívačů, připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 3 75.

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

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00,
14.00 – 18.00. Tel.: 284 822 181.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
ŘEZ STROMŮ. ZAHRADY.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

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

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.
HODINOVÝ MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 507 600.
PLYNAŘ – INSTALATÉR –
TOPENÁŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů
a plynové revize. Tel.: 603 937 032.
Vladimír Tymeš.
ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90%.
Tel.: 604 207 771.
HODINOVÝ MANŽEL.
Údržba domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce a jiné.
Tel.: 773 168 170.
JESLE ŠKOLKA KORÁLEK,
www.jesleskolkakoralek.cz výborné
reference. Tel.: 605 132 696.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy –
s tímto inzerátem zimní sleva 10%.
Rychle, levně, kvalitně. Volejte na
tel.: 603 432 476.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.
ŠICÍ STROJE – OPRAVY
A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů a overlocků. Revize
a opravy elektrospotřebičů a nářadí.
Autorizovaný servis Singer, Klapkova
74, Praha 8. Tel.: 272 773 079,
www.singerservis.cz
KOUPÍM BYT A DŮM KDEKOLI
V PRAZE. 1+kk, 1+1, 2+kk,
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.
Platba možná hotově do 48 hodin!
Tel.: 607 110 477.
HODINOVÝ MANŽEL –
profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc ve
vaší domácnosti, na zahradě, chatě
nebo v kanceláři. Tel.: 736 140 942.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková.
Tel.: 603 422 080, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz

OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.
ČISTÝ BYT? OD SEIFRTA
VYMALOVÁNO. Mít. štuky,
lak a stěrka + návštěva zdarma.
Tel.: 606 227 390.
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449,
Praha 8 – opravy, úpravy,
návrhy oděvů, šítí na míru.
Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz
INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.
Tel.: 233 551 973,
mob. 728 324 916.
HODINOVÝ MANŽEL
– řemeslné práce v domácnosti.
Tel.: 774 908 240.
INSTALATÉR. PRÁCE,
obklady, zed. rekonstrukce,
byt, dům. Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz
SOUKROMÉ LEKCE ANGLIČTINY
A NĚMČINY. Tel.: 739 677 891.
KOUPÍM FELICII.
Tel.: 602 123 253.
FABII, OCTAVII – koupím horší
i havarovanou. Tel.: 602 889 740.
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU,
zaměření, konzultace, doprava
zdarma. Tel.: 775 130 866.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní
dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy
na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy, výhodné ceny.
Rychle, levně, kvalitně. Volejte.
Tel.: 603 432 476.
ČISTÍME KOBERCE,
postele, matrace, sedačky, křesla
a židle mokrou metodou profi
stroji Karcher – zbavte se prachu
a roztočů, které nevidíte, ale pořád
jsou s vámi. Rychle, kvalitně, levně.
Doprava Praha 8 ZDARMA.
Objednávky na Tel.: 777 717 818.
www.cistimekoberce.cz
HLEDÁM GARS. – 2+1 v Praze
max do 11. 000,- Kč nebo 3+kk –
4+1 do 13. 000,- Kč vč. popl.
Tel.: 603 257 202.
HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ
A RYTMIKY PRO DOSPĚLÉ
I DĚTI. Tel.: 737 667 904.
ŽEHLENÍ VČETNĚ DOPRAVY.
Tel.: 608 221 626,
www.zehleniplus.cz
NJ IND. VÝUKA ZKUŠENOU
LEKTORKOU. Trpělivost, solidnost.
Děti i dospělí. Tel. 728 818 565.
AUT. KRESBA - 1) informativní
2) energie v obrazech hotových
nebo na míru pro lidi i zvířata.
Tel. 728 818 565.
ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,
obrazy, grafiku, bankovky,
mince, čtyřlístky, mapy, pohledy.
Tel.: 773 542 797.
KOMLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis.
Tel.: 776 191 307, Ing. Krajinová,
www.nastrom.cz
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ
GALVANICKOU ŽEHLIČKOU
pro vyhlazení a vyčištění pleti.
Nyní za zaváděcí cenu 600,- Kč.
Karlín. Tel.: 602 288 444.
GARÁŽOVÉ KRYTÉ STÁNÍ
K PRONÁJMU V UL. KŘIŽÍKOVA.
Tel.: 602 288 444.

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

ÚČETNICTVÍ, AUDIT, DANĚ.
Zpracování daň. přiznání.
Ing. Pavel Síč. Tel.: 605 240 767,
www.psaudit.cz

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

VÝUKA ANGLIČTINY
A MATEMATIKY ZŠ, SŠ, a VŠ,
jitka-vachtova.cz

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

MALIŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, P – 8. Doprava a rozpočet
zdarma. Kvalita, spolehlivost.
Tel.: 723 984 693.
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DŘEVĚNÉ HRAČKY – PRODEJ
JIŽ 12 LET. Velký výběr
českých hraček najdete v naší
specializované prodejně Praha
8, Ořechová 5 (proti Ďáblickému
hřbitovu). Tel.: 604287794,
e-shop: drevenehracky-inna.cz

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
S AUTORIZACÍ vypracuje studii
a projekt ke SP včetně profesí
a interiérů. Tel.: 724 209 372,
605 364 002.

SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758.

CENTRÁLA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a nábytku pro Prahu 8. Extrakční
metoda, rychlá reakce, slušné
jednání. Tel.: 724 006 275.

INSTALATÉR - VODA - TOPENÍ.
Výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359.

ÚKLIDOVÁ FIRMA, úklid
po malování nebo rekonstrukci.
Tel.: 724 006 275.

PRONAJMU GARÁŽ u metra Ládví.
Cena dohodou. Tel.: 721 323 929,
e-mail: karel.rezek@gmail.com

ODKLÍZENÍ SNĚHU naší sněhovou
frézou. Odklízíme z rovných
ploch velikosti nad 300 m2.
Tel.: 724 006 275.

OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA
„RUSSKI SPECIALITY ALENKA‟. Nabízíme kaviár,
gruzínský koňak, vodky, vína,
bonbony, sušenky, kvas, čerstvý
mražený rakytník, ryby, salámy,
pelmeně a další široký sortiment.
Najdete nás na st. metra Kobylisy,
naproti Katastr. úřadu, vedle
pizzerie. Tel.: 776 837 273.
Otevírací doba po-pá 10 – 21,
so+ne 10 – 20. Těšíme se na vás!
KADEŘNICTVÍ PRO CELOU RODINU. Nabízíme: dámské, pánské,
dětské – i bez objednání. Dále
nabízíme prodlužování a zahušťování vlasů, prodlužování řas, svatební
a společenské účesy, pedikura, thajská masáž nohou, prodej vlasové
kosmetiky, dárkové vouchery, 10%
sleva. Katovická 409, P8, po – pá
9 – 20 hod. Tel.: 774 938 345.
www.kadernictviprocelourodinu.cz

ATELIÉR 909 - ČHI-KUNG
S TAIČI každou středu od 19.00
do 20.20 h na metru Kobylisy
u Seleziánů Praha 8 již 6.rokem od
února přijímáme nové začátečníky
1x do měsíce sobotní výtvarná
dílna Po celý školní rok přihlášky
VladislavaZ@seznam.cz
www.vladislava-jiraskovaatelier-909.cz
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA –
prádlo se snadno vytáhne ke stropu
a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584.
ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ
PRÁCE, malířské a sádrokartonářské. Tel.: 602 386 895,
email: radek.zaloudek@seznam.cz
NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ Z IJ.
Tel.: 733 326 059.

PROVEDU MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
Tel.: 605 015 145 nebo pevná
linka 222 946 268 po 17 hod.
– 222 946 268.

BEZPEČNOSTNÍ A INTERIÉROVÉ
DVEŘE DO BYTŮ. Možnost vylití
zárubní, rychlá montáž, záruka 5
let, rozumné ceny.
Tel.: 724 817 818.

PŘIJÍMAČKY HRAVĚ PRO ŽÁKY
5. ROČNÍKŮ ZŠ – testy nanečisto
(Scio i běžné přijímací písemky).
Info na www.prijimackyhrave.cz
Tel.: 723 333 958, 725 826 306.

PRODÁM BYT 4+1/L, OV, blízko
metra Ládví. Byt je v původním
stavu, určený k rekonstrukci.
Jen přímému zájemci. RK nevolejte.
Tel.: 702 671 794.

POČÍTAČE A NOTEBOOKY,
opravy a servis. Bazar použitých
PC Vám nabízí naše provozovna
v Lublinské 13. Naproti Penny
Marketu. www.pocitacekohout.
cz Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí – pátek, 13 – 19 hod.
!! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ !!
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí.
Odvoz starého nábytku k likvidaci.
Stěhování všeho druhu. Odvoz
nepotřebných věcí k likvidaci.
Tel.: 773 484 056.
ELEKTROINSTALACE NOVÉ
A OPRAVY. Výměny jističů,
změny přívodů do bytů
z 230V/400V, revize, jednání
na PRE. Tel.: 608 278 778,
email: elektrobyty@gmail.com
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy –
s tímto inzerátem zimní sleva 10%.
Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 432 476.

HODINÁŘ důchodce koupí
součástky pro opravy starých hodin.
Tel.: 286 890 061, 602 359 961.
Zl. ŠPERKY, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl.hodinky,
kvalitní obrazy evropských mistrů
kupuje INTERANTIK, Praha 9, Pod
pekárnami 3,. Tel.: 283 893 334,
605 829 440 út a čt. po 10 hod.
HLEDÁM MENŠÍ BYT
v Praze a okolí do 11tis.
nebo větší do 14tis. vč. popl.
Tel.: 603 257 202.
KOUPÍM BYT NEBO RD
v Praze. Tel.: 603 257 202.
MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA
a chybějících vitamínů v těle.
Najde příčinu i řešení při únavě,
depresi, arytmii, nadváze, vysokém
tlaku, diabetu, dně, bolesti kloubů
a zad. Pha 5. Tel.: 608 155 338.
PŘIJMEME PRODAVAČKU
DO TABÁKU na Praze 8.
Tel.: 777 745 507, 777 788 016.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PRAHA
8 nabízí všeobecné právní služby,
řešení sporů, spory ve stavebnictví,
právo nemovitostí, vymáhání
pohledávek, rodinné právo, právo
spotřebitelské, obchodní právo, atd.
Tel.: 777 311 372, robek@akdukat.
cz, www.akdukat

RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA
– DOUČOVÁNÍ i pro dyslektiky.
Tel.: 607 835 018.

HODINOVÝ MANŽEL – elektro,
voda a další práce. 40 let praxe
na rekonstrukcích bytů.
Tel.: 602 366 135.

ČISTÝ BYT? OD SAIFRTA
VYMALOVÁNO MÍT.ŠTUKY,
LAK A STĚRKA + NÁVŠTĚVA
ZDARMA! Tel.: 606 227 390.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA,
převody bytů do vlastnictví, stanovy
BD dle nového OZ, zakládání SVJ.
Tel.: 724 304 603.
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Masáže u maséra
i na terapeutickém
lehátku
Klasické masáže částečné i celkové:
40 min.  . . . . . .
60 min.  . . . . . .
90 min.  . . . . . .

200 Kč
300 Kč
400 Kč

Terapeutické masážní lehátko
kombinuje masáž jadeitovými
válečky s IČ teplem. Cena 100 Kč.
Obě masáže je možno kombinovat.

Více na tel. č. 602 876 864
nebo pospm@seznam.cz.
(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

