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Zprávy

str.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Bikrosová dráha v Bohnicích zůstane.
Stavět se nebude

ti z Vás, kteří žijí na severu osmé městské
části, jistě potvrdí, že stavba nového obchod-

3

ního komplexu Krakov roste jako z vody. Nepochybuji o tom, že jeho otevření v příštím

První domy v Karlíně a Libni
dostanou výzvy k privatizaci

roce přivítají s povděkem nejen obyvatelé
3

Bohnic. A tak mi nezbývá než doufat, že stejně jako v případě nevzhledného a zanedbaného starého Krakova se
majitelé dalších problematických obchodních center (jako je například

Parkoviště P+R na Palmovce skončilo,
zájem o něj byl slabý

Odra) probudí k činnosti a vedle nás se již brzy objeví nově opravená,
7

funkční a přívětivá centra, a nikoli pouze zchátralé připomínky minulého režimu.
Velkou radost mi také udělal úspěch radnice při pokusu o záchranu

Fórum: Je nutné, aby v osmé městské části
byly zavedeny parkovací zóny?

špičkové bikrosové dráhy BMX klub TJ Slovanu Bohnice, o němž se
14

můžete dočíst uvnitř této Osmičky. V případě neúspěchu zde navíc
byla reálná hrozba nové výstavby na onom místě a areál, který je
využíván jak pro mezinárodní závody, tak i pro širokou veřejnost, by
zanikl.

Radnice začala monitorovat výskyt
chorob u narkomanů okolo Palmovky

Závěrem bych Vás rád pozval na akci „Záchrana kamarádů‟, která
18

se uskuteční 28. října v Kaizlových sadech. Bude se jednat o poslední
díl ze vzpomínkového cyklu „70 let Operace Anthropoid‟, kterou jsme
tento rok opravdu žili a já doufám, že jste byli s jejím podáním spoko-

V Libni se otevřela nová chráněná kavárna

19

jeni. K tomuto tématu se také váže prodloužení výstavy „Někomu život
někomu smrt‟ v prostorách Libeňského zámku, která bude vzhledem
k četným prosbám občanů ukončena až 19. října tohoto roku.

Mladé umění pomáhá, koupí křesílka
pomůžete ohroženým dětem

S úctou
23
Jiří Janků
starosta MČ Praha 8

Akce Sportuje celá Praha 8 letos
skončila. Příští rok bude pokračovat

36
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Zpravodajství

Centrum Krakov: po demolici přichází
výstavba, podnikatelé už mají zájem
Výstavba nového obchodního centra na bohnickém sídlišti je v plném proudu. Koncem září
se uskutečnilo položení základního kamene
komplexu Centrum Krakov, který bude stát na
místě původního nákupního střediska a nabídne
téměř 14 tisíc m2 pronajímatelné plochy. Financující bankou projektu se stala Raiffeisenbank,
která poskytne na výstavbu a následný provoz
Centra Krakov investiční úvěr do celkové výše
přesahující půl miliardy korun. Stavba by se pro
veřejnost měla otevřít na podzim roku 2013.
V tuto chvíli je již předběžně pronajata více než
polovina obchodních ploch v objektu.
„Centrum bude postaveno a také obsazeno
nájemci na základě důkladného poznání požadavků obyvatel dané lokality, nikoliv naopak,
tedy že by se obyvatelé lokality měli přizpůsobit obchodnímu centru,‟ uvedl Martin Kubišta,
předseda představenstva společnosti Centrum
Krakov, která je investorem celého projektu.
„I z toho důvodu bude v centru zastoupen výrazně vyšší podíl služeb a úspěšných lokálních
obchodníků, než tomu bývá ve velkých tzv.
regionálních centrech, stojících často mimo
přirozené a stabilizované rezidenční lokality,‟
sdělil Kubišta.
V Centru Krakov se vedle supermarketu Billa

Takto by mělo vypadat nákupní centrum Krakov na podzim příštího roku
Starosta Prahy 8
Jiří Janků (vlevo)
rozmlouvá
na setkání
v rozestavěném
komplexu
s předsedou
představenstva
společnosti
Centrum Krakov
Martinem
Kubištou

objeví rovněž pobočky bank, pojišťoven, prodejny domácích potřeb, drogerie, místa běžných služeb, obchody se sportovními potřebami, módou a domácími spotřebiči, restaurace
a provozovny rychlého občerstvení. Centrum
tak nabídne návštěvníkům vhodný a dostatečně rozsáhlý mix obchodů a služeb včetně míst
k oddechu, zábavě či odpočinku.
„Snad tento projekt bude motivovat soukromé vlastníky zanedbaných sídlištních center,
jako jsou například Odra, Sokolníky či Ládví,

Demolice staré
budovy již
skončila, nová
podoba centra již
dostává tvář

aby do svého majetku rovněž investovali,‟
prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků.
Centrum Krakov se stane jedním z mála
obchodních center, které v roce 2013 bude
v Praze uvedeno do provozu, a zatím jediné, které se investor rozhodl realizovat na
místě původního nákupního střediska. Stará
zdevastovaná budova prošla na jaře úplnou
demolicí a na jejím místě se začíná stavět
nárokům soudobých a konkurenceschopných
obchodních center.

-jf-

Fota: verpa

nový moderní objekt, který bude odpovídat
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Zpravodajství

Radnice zachránila bikros, stavět se nebude
Bikrosová
dráha
v Bohnicích
patří mezi
nejkvalitnější
v Česku

Špičková bikrosová dráha, jedna z nejlepších
v republice, kterou provozuje klub BMX TJ Slovan Bohnice, zůstane zachována. Ukončení jejího provozu zabránila radnice Prahy 8, která
iniciovala řadu jednání s Ministerstvem financí
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že požádala o převod dotyčných pozemků do vlastnictví Hlavního města
Prahy a následně do své správy.
„Převodem pozemků na Hlavní město Prahu,
potažmo do správy osmé městské části, je garantováno zachování provozu bikrosové dráhy,
jejíž osud byl značně nejistý. Již nyní bylo po
Slovanu požadováno pro něj likvidační nájemFoto: verpa

né, navíc hrozilo zcela reálné nebezpečí, že
pozemky někdo odkoupí se záměrem budoucí
výstavby. Nechtěli jsme se dostat do situace,
jako shodou okolností v poslední době například Městská část Praha 4, kde radnice nezís-

Bikros, kterým se BMX klub TJ Slovanu Bohni-

kým klubem. „BMX klub působí v Praze 8 již déle

kala pozemky původního koupaliště a jejich

ce zabývá, je cyklistickou disciplínou na uzavře-

než 20 let a dá se říci, že k ní již neodmyslitelně

nový vlastník zde plánuje zástavbu. S ohle-

né trati tvořené množstvím klopených zatáček,

patří. Spolu se softballistkami SK Joudrs patří

dem na veřejný zájem jsme proto vstoupili do

skoků a vln. V roce 2008 se také stal součástí

k republikové špičce,‟ dodal starosta.

jednání s Ministerstvem financí a Úřadem pro

olympijského programu a již na hrách v Pekingu

Více o BMX klubu se lze dozvědět na jeho

zastupování státu ve věcech majetkových,‟

měla i Česká republika svého bikrosového repre-

internetových stránkách http://www.bmxboh-

vysvětlil situaci starosta Prahy 8 Jiří Janků.

zentanta Michala Prokopa, který prošel i bohnic-

nice.cz.

-hš-

První domy dostanou výzvy k privatizaci
Prodej bytových domů v Karlíně

mičce tento výčet uvádíme, aby se

Přislíbili jsme, že osud těchto

a Libni pokračuje další důležitou

oprávnění nájemci mohli připravit,

objektů dořešíme do konce roku.

fází.

zveřejníme

vyjednat si například pronájem

V současné době dáváme s kolegy

seznam objektů, jejichž zástup-

sálu v takzvaném bílém domě pro

dohromady seznam domů s pěti

ce vyzveme k zahájení procesu

své schůze. V tomto jim vyjdeme

až devíti byty, který bychom chtě-

vlastního prodeje,‟ říká zástupce

vstříc podobně jako nájemníkům,

li předložit zastupitelstvu osmého

starosty Prahy 8 Ondřej Gros.

kteří své byty již zprivatizovali.

obvodu ke schválení v prosinci.

n V jaké fázi je nyní proces

n Proč nelze uvést harmono-

„Každý

měsíc

Drobnými změnami budou muset

v Karlíně a Libni?

Takový harmonogram bych bohužel nemohl garantovat. Běží

V těchto dnech v podstatě za-

příprava
Foto: verpa

hajujeme vlastní privatizaci bytových domů v Karlíně a Libni a musím říci, že cesta k ní byla dlouhá
a těžká. Jen pro připomenutí, podle původní smlouvy mezi Evropskou investiční bankou a Hlavním

projít i Zásady prodeje.

-vk-

gram celé první etapy?

privatizace bytových domů

Místostarosta Prahy 8 Ondřej Gros

n Jaké informace budou

městem Prahou byla privatizace

v těchto dnech karlínští a li-

zablokována až do roku 2033.

beňští nájemníci dostávat?

znaleckých

posudků

a hlavně probíhají výběrová řízení na obsazení volných bytů. Tam
není časově jisté, kdy v nich budou bydlet noví obyvatelé, takže
nemůžeme napevno říci přesné
datum odesílání výzev.
n V Karlíně zbývají ještě ně-

Podařilo se nám však vyjednat

Každý měsíc chceme zveřejnit

s pomocí primátora Svobody, že

seznam domů, které budou v da-

které menší činžovní domy,

prodej bude zahájen již letos. Po-

ném měsíci vyzvány k zahájení

které do privatizace zařaze-

važuji to za obrovský úspěch.

procesu prodeje. Proto v této Os-

ny nebyly. Co s nimi bude?

Domy, které dostanou
výzvy k privatizaci
Do 15. října 2012
Andrštova 6/1338, k. ú. Libeň
Na Rokytce 38/1033, k. ú. Libeň
Nám. Dr. V. Holého 17/1059,
k. ú. Libeň
Thámova 22/115, k. ú. Karlín
Thámova 30/116, k. ú. Karlín
Do 31. října 2012
Thámova 21/191, k. ú. Karlín
Sokolovská 29/327, k. ú. Karlín
Šaldova 15/337, k. ú. Karlín
Šaldova 10/493, k. ú. Karlín
Březinova 6/510, k. ú. Karlín
Hybešova 6/521, k. ú. Karlín
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Zpravodajství

Radost z kojení pod platany

Karlínské trhy
ve znamení ryb
S velkým ohlasem návštěvníků se setkaly
speciální Karlínské farmářské trhy se zaměřením na ryby a rybí speciality. Pod platany
na Karlínské náměstí dorazily 22. září tisíce
lidí a rozhodně nelitovaly.
„Takový zájem nečekal snad ani ten největší optimista, uvažujeme proto, že na jaře
akci opět zopakujeme,‟ sdělila zástupkyně
starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková.
Speciál nabídl nejen rozšířenou nabídku
ryb a rybích specialit (například ochutnávku exotických druhů ze Seychel), ale i nevšední zážitky, jako bylo bourání kapitálních kusů nebo školu filetování. Nechyběli
ani mistři středomořské kuchyně v podání
restaurantů La Finestra in Cucina a Pepe-red-

V bílém stanu se maminky mohly zeptat, jak správně s kojením svých ratolestí

Foto: verpa

roncino.

Je libo čerstvého tuňáka nebo halibuta?

U příležitosti 20. ročníku Světového týd-

hledat jejich cestu mateřstvím nebo zavzpo-

ne kojení se v České republice konaly akce

mínat s ženami ve věku našich babiček, jak

podporující a propagující kojení. Jednu z nich

se kojilo dřív.

s názvem Radost z kojení jsme uspořádaly

Součástí programu byla i výtvarná soutěž

i my, laktační poradkyně - matky působící na

pro děti s tématem Co miminkům nejvíc chut-

Praze 8. Po celý sobotní den si v bílém sta-

ná. Děti si na kreslení daly opravdu záležet

nu na Karlínských farmářských trzích mohly

a sešlo se několik krásných obrázků kojících

ženy v soukromí nakojit, nechat si zkontrolo-

maminek.

vat techniku kojení, prohlédnout si vystavené

Laktační poradkyně – matky, na rozdíl od

pomůcky ke kojení nebo si jen tak přijít popo-

zdravotníků, pracují s matkami, jejichž mi-

vídat o svých radostech a strastech s kojením

minka prospívají, ale z nějakého důvodu mají

a dětmi. Pro těhotné ženy a jejich doprovod

s kojením problémy. Příčinou bývá špatná

jsme připravily blok užitečných informací.

technika kojení, nesprávně nastavený režim

Návštěvnicím se též věnovala dula Barbora

nebo různorodé informace ohledně kojení,

Vlková a odpovídala jim na otázky týkající se

které vedou k nejistotě. Seznam všech lak-

těhotenství a porodu. Nabídku sdílet a pora-

tačních poradkyň najdete na stránkách Lak-

dit se využily ženy nejrůznějšího věku, těhot-

tační ligy www.kojeni.cz.

né, kojící, s odrostlejšími dětmi i babičky. Pro

Zita Rádlová, Kateřina Kůsová,

nás bylo velmi milé pomoci těhotným ženám

www.radostzkojeni.cz

Volby: Redakční rada zvolila korektní přístup
Redakční rada časopisu Osmička

stran

na svém zářijovém jednání vět-

Prahy 8.

šinovým

hlasováním

rozhodla,

a

zaměstnanců

radnice

„Toto řešení považuji za fé-

závislým,‟ vysvětlil šéfredaktor

příspěvků do Fóra, do jaké míry

Osmičky Tomáš Kňourek. Podle

budou chtít tuto rubriku pro pro-

něj v této souvislosti redakční

pagaci svých kandidátů i přes
rozhodnutí redakční rady využít.

že v rubrice Fórum nesmějí psát

rové,

nezvýhodňuje

rada rovněž rozhodla o struč-

své názory na zvolené téma kan-

strany zastoupené v zastupitel-

ném představení všech kandidá-

Je ale také na laskavém čtená-

didáti do senátu. Pro toto řešení

stvu osmé městské části oproti

tů na stránkách volební přílohy.

ři, aby celou věc posoudil sám,‟

zvedli ruku zástupci koaličních

kandidátům jiných stran či ne-

„Je

dodal šéfredaktor.

protože

samozřejmě

na

autorech

-red-

říjen 2012
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Doprava

Občané, vyjádřete se k parkovacím zónám
Z debat

Vytipované lokality v Libni, Ládví, Kobylisích

vyplynulo, že části obyvatel Prahy

a v Karlíně čekají od příštího roku s největ-

8 to situaci jistě ulehčí a obyvatelé ulic Trojská,

ší pravděpodobností zásadní změny v oblasti

Kubišova a Na Dlážděnce dokonce sepsali petici

parkování osobních vozidel. Tento zásadní krok

za zavedení modrých zón i v jejich ulicích. Pro-

může ještě ovlivnit anketa, kterou připravila

blém a zásadní nesouhlas zazněl u přítomných

radnice Prahy 8. Anketní lístek s bližšími infor-

nájemníků a živnostníků. Nájemníci bez trvalého

macemi je součástí tohoto čísla Osmičky.

bydliště bohužel nemohou být držiteli parkovacích karet, které jsou určené pouze pro trvale

Radnice proto uspořádala debaty s občany na téma „Nový systém parkování na Praze

přihlášené obyvatele v Praze 8. Živnostníci nao-

8‟. Celý tento systém je navržen pro zlepšení

pak kritizují cenu 12 tisíc korun za první vozidlo

parkování obyvatel Prahy 8, a to v extrémně

a více než 30 tisíc za druhé, kterou stanovil ma-

zatížených oblastech. Situace je v současné

gistrát jednotně pro celé území hlavního měs-

době v těchto čtyřech lokalitách neudržitelná.

ta. Některým obyvatelům se nelíbila cena 700

V příštím roce navíc Praha 8 zůstane posled-

korun, respektive seniorská cena 350 korun roč-

ním místem, kam si budou moci zaparkovat

ně za parkovací kartu pro jejich vozidlo.

vozidlo bezplatně řidiči z míst, kde již jsou,

Místostarosta slíbil občanům, že bude s ve-

anebo brzy budou zavedeny placené zóny,‟

dením Magistrátu jednat o snížení cen pro

vysvětlil občanům důvody zavedení modrých

rezidenty a živnostníky a s pomocí starostů

zón Michal Švarc, zástupce starosty. Podle

a radních z okolních městských částí vyvolá

představeného projektu architekta Petra Hor-

v co nejkratším termínu schůzku s vedením

ského, který přednesl občanům MČ Praha 8 na
setkání v KD Ládví a v takzvaném bílém domě

Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc
odpovídal v KD Ládví na dotazy občanů

hlavního města.
Takzvaný systém rezidenčních a placených
parkovacích zón již delší dobu funguje v Praze

(Úřad MČ Praha 8), zde rezidenti již dnes stěží
zaparkují a odkládání zavedení modrých zón

místech. „Již dnes parkují v Karlíně řidiči ve

1, 2, 6, 7, částečně v Praze 3 a 9. Jeho spuštění

může zkomplikovat nejen samotné parkování

dvou řadách a na chodnících, nechci ani do-

je plánováno na začátku příštího roku i v Praze

místním obyvatelům, ale například i pohyb zá-

myslet jak, by vypadal Karlín nebo části Libně

5 a 11. Praha 8 patří mezi poslední městské

chranářských vozidel nebo hasičů v uvedených

či Kobylis za dva roky,‟ uvedl Švarc.

části, které tento systém nezavedly.

Strážníci vyučují dopravní výchovu
Na novém dopravním hřišti
v areálu ZŠ Glowackého začala v polovině září výuka dopravní výchovy, na jejíž kvalitu a úroveň dohlížejí strážníci
Městské policie Hlavního města Prahy. „Samotná výuka
bude probíhat pro žáky 4. a 5.
ročníků základních škol Prahy
8 ve třech modulech - teorie,
praxe a první pomoc,‟ sdělil
radní pro oblast školství Prahy 8 Martin Roubíček „Úplnou
novinkou pro naše žáky bude
od listopadu teorie dopravní
výchovy, která bude probíhat
v nově vybudované učebně
ZŠ Glowackého se speciální
interaktivní tabulí, na které
lze modelovat různé dopravní
situace,‟ doplnil.

-jf-

-jv-
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Doprava, inzerce

Opravy chodníků pokračují

P+R na Palmovce
skončilo, nebylo
využíváno
Parkoviště P+R na Palmovce ukončilo svůj
provoz 30. září 2012. Toto parkoviště patří
dlouhodobě k nejméně využívaným z celé
sítě P+R, jeho celoroční obsazenost se pohybuje lehce nad dvaceti procenty. „Motoristé si k tomuto parkovišti cestu nenašli.
Na jeho ploše se v následujících měsících
začne stavět projekt Nová Palmovka, kde
bude k dispozici i několik stovek parkovacích míst,‟ uvedl mluvčí Technické správy

Foto: verpa

komunikací Tomáš Mrázek.

Obsazenost P+R Palmovka (v %)

Radní Prahy 8 Tomáš Slabihoudek si prohlíží opravený chodník v Kubišově ulici

Rekonstrukce komunikací v rámci takzvaného

kem, není nám jejich stav lhostejný. Poskytu-

chodníkového programu pokračují. Před ne-

jeme proto naše peníze správci, tedy TSK, ale

dávnem se nového chodníku dočkali zejména

pod podmínkou, že se rekonstrukce provedou

obyvatelé Kundratky a částí ulic Kubišova, Lí-

podle našich požadavků,‟ sdělil radní Prahy 8

beznická, U Školské zahrady a U Pekařky. Do

Tomáš Slabihoudek.

konce roku by k nim měly přibýt ještě Na Pěši-

Podle něj se chodníkový program dočká

27

2007

23

21

22

21

20

2008

2009

2010

2011

2012

Obsazenost P+R Letňany (v %)

svého pokračování i v příštím roce. „Vše ale

nách a Kotlaska.
Praha 8 letos opraví na základě smlouvy

záleží na jednání o rozpočtu, pokud to dobře

s Technickou správou komunikací chodníky za

dopadne, rádi bychom se zaměřili na chodníky

téměř 18 milionů korun, přestože nejsou v je-

v severní části osmého obvodu,‟ doplnil Slabi-

jím majetku. „I když obec není jejich vlastní-

houdek.

-jf-

75

75

2010

2011

60

68

44

2008

2009

2012

Městská část Praha 8 s ukončením provozu souhlasí. „Parkoviště P+R do širšího centra města nepatří. Lidé dojíždějící
za prací ze středních Čech či návštěvníci
Prahy mají parkovat na okraji metropole
a pak využívat městskou hromadnou dopravu,‟ vysvětlil místostarosta Prahy 8
Ondřej Gros.
TSK doporučuje motoristům využívat
velkokapacitní parkoviště P+R v Letňanech v těsné blízkosti stejnojmenné konečné zastávky metra trasy C. „Letňanské
P+R má kapacitu 633 míst a průměrně je
obsazené ze 75 procent. Takže se motoristé nemusejí obávat, že by tam nenašli
volné místo,‟ řekl Mrázek.
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

-vk-
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Životní prostředí
Mezi
nebezpečný
odpad patří:
baterie,
akumulátory,
nádoby od
sprejů, zahradní
chemie, mazací
oleje a tuky,
ředidla a barvy,
léky a teploměry,
kyseliny
a hydroxidy,
lepidla
a pryskyřice,
detergenty
(odmašťovací
přípravky),
fotochemikálie,
pesticidy
(přípravky na
hubení hmyzu,
hlodavců,
plevelu,
odstraňování
plísní), zářivky
a výbojky

Mobilní sběr nebezpečného odpadu – 2012
Datum

Místo

Čas
přistavení
a odvozu

PRAHA 8 - TRASA A
22. 10.

křižovatka ul. Prosecká - Pod Labuťkou

15.00–15.20

křižovatka ul. Stejskalova - U Rokytky

15.40–16.00

křižovatka ul. Chocholouškova
- Elsnicovo nám.

1610–16.30

křižovatka ul. Ronkova - Na Žertvách

1640–17.00

ul. Molákova (u prodejny)

1730–17.50

křižovatka ul. Křižíkova
- Peckova (u kostela)

1800–18.20

křižovatka ul. Křižíkova - Lyčkovo nám.

1830–18.50

PRAHA 8 - TRASA B
23. 10.

nám. Na Stráži (parkoviště)

15.00–15.20

křižovatka ul. Rozšířená - Na Stírce

15.30–15.50

křižovatka ul. Pakoměřická
- Březiněveská

16.10–16.30

ul. Opálkova (u autobazaru)

16.40–17.00

křižovatka ul. Střelničná - Davídkova
(parkoviště, směr Libeň)

17.10–17.30

křižovatka ul. Třebenická - Frýdlantská
(parkoviště)

17.40–18.00

křižovatka ul. Březová - Kaštanová

18.10–18.30

křižovatka ul. Jelínkova - Formánkova

18.40–19.00

CO JE BIOODPAD
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná)
hmota, která v sobě váže spousty živin,
které můžeme ve formě kompostu navracet
do půdy.

Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina,
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka
z větví stromů a keřů, hlína z květináčů,
spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další bioologicky
nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost,
který je využíván v zemědělství,
pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

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

Co do velkoobjemového
kontejneru patří?
ROZHODNě ANO: starý nábytek,
koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového
kontejneru NEpatří?
ROZHODNě NE: 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.

Harmonogram velkoobjemových
kontejnerů na BIO odpad – ŘÍJEN 2012
Místo

Datum

Klecanská x Na Ládví

6. 10.

Javorová x Březová

6. 10.

9.00–12.00

Přemyšlenská x Chaberská

6. 10.

13.00–16.00

Na Štěpnici x Pod Vlastním krovem

6. 10.

13.00–16.00

Ke Stírce x Okrouhlická

7. 10.

9.00–12.00

Nad strání x Na Jabloňce

7. 10.

9.00–12.00

Na Okrouhlíku x Na Stírce

7. 10.

13.00–16.00

Na Dlážděnce x Nad Hercovkou

Čas
přistavení
a odvozu
9.00–12.00

7. 10.

13.00–16.00

Kubišova x Pod Vlachovkou

27. 10.

9.00–12.00

U Pekařky x Pod Bání

27. 10.

9.00–12.00

Kubišova x Gabčíkova

27. 10.

13.00–16.00

Střížkovská 733/64

27. 10.

13.00–16.00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV

28. 10.

9.00–12.00

Kandertova - západní konec

28. 10.

13.00–16.00

Osmička
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Životní prostředí
Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů
Místo

Datum

Čas
přistavení
a odvozu

Místo

ŘÍJEN 2012
Datum

Čas
přistavení
a odvozu

Mazurská (u trafostanice)

11. 10.

14.00–18.00

Burešova

31. 10.

13.00–17.00

Mlazická

11. 10.

15.00–19.00

Na Pěšinách x Pod Statky

31. 10.

14.00–18.00

Modřínová x Javorová

12. 10.

13.00–17.00

Roudnická (za Bešťákovou)

12. 10.

14.00–18.00

Gabčíkova
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)

1. 11.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí

12. 10.

15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská

1. 11.

14.00–18.00

Pernerova x Sovova

13. 10.

8.00–12.00

Kotlaska (u mateřské školy)

13. 10.

9.00–13.00

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)

1. 11.

15.00–19.00

Braunerova x Konšelská

13. 10.

10.00–14.00

Havlínova x Pohnertova

2. 11.

13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště)

15. 10.

13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova

2. 11.

14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická

2. 11.

15.00–19.00

Na Vartě

15. 10.

14.00–18.00

Hlaváčova (parkoviště)

3. 11.

9.00–13.00

3. 11.

10.00–14.00

Ratibořská x Radomská
(parkoviště)

15. 10.

15.00–19.00

Kollárova
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)

Na Žertvách x Vacínova

16. 10.

13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská

5. 11.

13.00–17.00

Nad Rokoskou x Kubišova

16. 10.

14.00–18.00

K Mlýnu x Chorušická

5. 11.

14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží
x Nad Mazankou

16. 10.

15.00–19.00

Ke Stírce x Na Stírce

5. 11.

15.00–19.00

Pakoměřická x Březiněveská

17. 10.

13.00–17.00

Korycanská x K Ládví

6. 11.

13.00–17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova

17. 10.

14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce

6. 11.

14.00–18.00

Drahorádova

17. 10.

15.00–19.00

K Haltýři x Velká skála

6. 11.

15.00–19.00

Petra Bezruče x U Pískovny

18. 10.

13.00–17.00

Kubíkova (u DD)

7. 11.

13.00–17.00

Písečná x Na Šutce

18. 10.

14.00–18.00

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

7. 11.

14.00–18.00

Lindavská

18. 10.

15.00–19.00

Pivovarnická (pod mostem)

19. 10.

13.00–17.00

Frýdlantská
(parkoviště u Žernosecké)

7. 11.

15.00–19.00

Pod Labuťkou x Prosecká

19. 10.

14.00–18.00

Libišská (parkoviště)

8. 11.

13.00–17.00

U Pekařky

19. 10.

15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice)

8. 11.

14.00–18.00

Na Pecích x Chaberská

20. 10.

8.00–12.00

U Slovanky x Dolejškova

8. 11.

15.00–19.00

Mlazická

9. 11.

13.00–17.00

Modřínová x Javorová

9. 11.

14.00–18.00

9. 11.

15.00–19.00

Na Dlážděnce x U Sloupu
(parkoviště)

20. 10.

9.00–13.00

Křivenická x Čimická

20. 10.

10.00–14.00

V Zahradách x Na Sypkém

13.00–17.00

Pernerova x Sovova

10. 11.

9.00–13.00

Kotlaska (u mateřské školy)

10. 11.

10.00–14.00

Podhajská Pole (parkoviště)

22. 10.

Chaberská x Líbeznická

22. 10.

14.00–18.00

Řešovská x Zelenohorská

23. 10.

13.00–17.00

Služská x Přemyšlenská

23. 10.

14.00–18.00

Šimůnkova (slepý konec)

24. 10.

13.00–17.00

HARMONOGRAM MOBILNÍCH SBěRNýCH DVORů
PRO MěSÍC ŘÍJEN 2012

Štěpničná (parkoviště)

24. 10.

14.00–18.00

Roudnická x Bešťákova

21. 10.

8.00–14.00

Taussigova
(parkoviště proti domu 1172/1)

25. 10.

13.00–17.00

Hovorčovická (u Areálu Veolie)

21. 10.

9.00–15.00

Trojská x Nad Trojou

26. 10.

13.00–17.00

Hovorčovická (u Areálu Veolie)

4. 11.

8.00–14.00

Třeboradická x Košťálkova

27. 10.

8.00–12.00

Zhořelecká x Radomská

4. 11.

9.00–15.00

Karlínské náměstí

11. 11.

8.00–14.00

Taussigova (proti domu 1172/1)

11. 11.

9.00–15.00

Zhořelecká x Radomská

24. 11.

12.00–18.00

Na Zámkách x K Rybníku

24. 11.

9.00–15.00

Kollárova (mezi ul. Křižíkovou
a Pernerovou)

27. 10.

9.00–13.00

Třebenická x Sebuzínská
(parkoviště)

29. 10.

13.00–17.00

V Nových Bohnicích x K Farkám

30. 10.

13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou
(parkoviště)

30. 10.

14.00–18.00

MSD jsou určeny výhradně pro občany. Právnické a fyzické osoby,
které podnikají, jsou povinny nakládat s odpady
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Životní prostředí, pozvánka

Sever města osvěží nová hřiště a psí louka
nebo

vé aktivity pod širým nebem

hřištích,‟ uvádí starosta Jiří

po

se v osmé městské části stále

Janků. První psí louku postavi-

rozrůstá. V posledních týdnech

la radnice v roce 2005 v Libni.

na území Prahy 8 přibyla nová

Nedaleko kobyliské psí louky

sportoviště, do konce října se

se v září zrekonstruovalo antu-

má zprovoznit nová psí louka.

kové hřiště. Bylo hodně užívá-

Ta v současnosti vzniká mezi

no obyvateli přilehlých ulic, ale

Fam-

svým stavem nezajišťovalo již

fulíkova v Kobylisích, a to na

kvalitní využití. Po rekonstrukci

travnaté ploše se vzrostlými

má nové obrubníky, dosypána

dřevinami poblíž známého je-

a zhutněna byla také antuka,

zírka. Žádná podobná plocha

upnutí sítě řeší nové sloupky.

se v této lokalitě dosud nevy-

Největším problémem byl pro-

skytovala. Prostor k volnému

růstající plevel do antuky, který

pobíhání psů se oplotí, areál

se řešil chemickým ošetřením.

ulicemi

Taussigova

a

ozdobí i psí herní prvky a dva

Nové sportoviště bylo vy-

menhiry pro zpestření pobytu

budováno i v Cafourkově ulici

psů na louce. Součástí prosto-

v Bohnicích, a to na původní

ru budou také lavičky a dva od-

sídlištní herní ploše. Došlo ke

padkové koše na exkrementy.

skrývce

zeminy,

Psí louka
v Kobylisích
bude
v Praze 8
již sedmá

dětských

vybourání

Tato psí louka je v Praze 8 již

a likvidaci původních povrchů

sedmá v pořadí, nedávno byl

a obrubníků. Následně se vy-

zprovozněn areál v Ratibořské

budovalo sportoviště o roz-

ulici v Bohnicích. „Chápeme,

měrech zhruba 25 x 15 metrů

že i psi mají mít možnost se

s živičným povrchem a lajno-

vyběhat, proto pokračujeme

váním. Sportoviště je vhodné

v budování psích luk. Zároveň

zejména pro nohejbal a volej-

ale předpokládáme, že chova-

bal, v čele hřiště jsou umístěny

telé budou tyto možnosti vyu-

ochranné zábrany. Zbudovány

žívat a nenechají své miláčky

byly také nové přístupové ces-

volně pobíhat po chodnících

ty.

-jf-

Foto: verpa

dokonce

Foto: verpa

Nabídka míst pro volnočaso-

Antukové hřiště poblíž Taussigovy ulice je čerstvě opravené

říjen 2012
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Bezpečnost

ZáPISNÍK POLICISTy
S kladívkem
pro navigaci

vyrozuměni o vypátrání pohřešované.

V Sokolovské ulici 19. září v po-

Duo přepadávalo
pro mobily

ledne 30letý muž pomocí kladívka

určeného

pro

nouzová

rozbití skleněných výplní v auto-

Policisté z 2. oddělení Služby kri-

busech hromadné dopravy roz-

minální policie a vyšetřování Ob-

bil okno předních dveří u vozidla

vodního ředitelství policie Praha

Volkswagen Touareg. Vnikl do něj

III začátkem září zadrželi 19letého

a pokusil se odcizit vestavěnou

mladíka, který spolu s nezletilou

navigaci. Při pokusu o krádež byl

spolupachatelkou přepadával lidi

vyrušen dvěma svědky, před kte-

s telefonem v ruce. V polovině srp-

rými začal utíkat. Svědci pachatele

na na Karlínském náměstí přistou-

doběhli, zadrželi a následně pře-

pili k muži, kterého „žena‟ chytila

dali policii. Kdyby pachatel krádež

zezadu za ramena a podkopla mu

dokonal, způsobil by tak škodu ve

nohy, přičemž při pádu poškozené-

výši skoro 80 tisíc korun.

ho na zem mu z ruky vypadl mobil-

Řídila s amfetaminem

ní telefon, který následně pachatelé odcizili a z místa utekli. Stejná

Tento muž má na svědomí několik loupeží

dvojice 29. srpna v Kaizlových sa-

Hlídkou policie bylo 8. září v ulici
Na Žertvách kontrolováno osobní

zjistili, že se jedná o osobu v ce-

vody a krádež. Těch se dopouštěl

dech přistoupila k ženě, které na-

motorové vozidlo Citroen Xantia,

lostátním pátrání z důvodu jeho

převážně na řidičích taxislužby od

řídili, aby jim vydala telefon. V po-

které řídila 32letá žena. Při ori-

útěku z psychiatrické léčebny, kde

ledna do července 2012. V jed-

škozené tím vzbudili obavu o její

entační zkoušce na návykové lát-

má nařízenou léčbu. Po provedení

nom případě taxikáři vyhrožoval

zdraví a telefon jim vydala. Proti

ky byla u ní zjištěna přítomnost

všech potřebných úkonů byl muž

údajnou střelnou zbraní. V dalším

mladíkovi bylo zahájeno trestní

amfetaminu. Lékařským a toxi-

předán do příslušné psychiatrické

případě na taxikáře vytáhl nůž.

stíhání. Státnímu zástupci byl dán

kologickým

léčebny k dalšímu opatření.

Muž si k podvodům vždy po zavo-

podnět k vydání návrhu na vzetí

lání na dispečink nechal přistavit

obviněného do vazby.

vyšetřením

spoje-

ným s odběrem krve byla zjištěna
hodnota 340 ng/ml amfetaminů

Putoval zpět za katr

v krvi. Znalecký posudek konsta-

Na

Prosecká

vézt na určité místo, tam pak pod

toval, že tato hladina budivých

a U Pekařky policisté 9. září kon-

různými záminkami od řidičů vy-

Okradli seniorku,
byli nezletilí

aminů v séru významně ovlivňuje

trolovali 42letého muže. Lustrací

mámil finanční obnos s tím, že jej

Kriminalisté rovněž objasnili případ

řidičské schopnosti a indikuje vý-

bylo zjištěno, že se jedná o osobu

neprodleně vrátí. Po vystoupení

loupeže, kdy dva spolupachatelé

razné zhoršení řidičských schop-

vyhlášenou v celostátním pátrání,

z vozidla však řidič pachatele již

21. srpna odpoledne na náměstí

ností. Ženě byl zadržen řidičský

neboť na něj byl příslušným sou-

nikdy neviděl. V případě, že jste

Dr. Holého šli za seniorkou, u pře-

průkaz a předán na Magistrát hl.

dem vydán příkaz k zatčení a dále

se stali obětí tohoto pachatele

chodu pro chodce jí chytili za zlatý

m. Prahy. Ve věci bylo provede-

na něj byl vydán příkaz k dodání

(viz foto), kontaktujte linku 158,

řetízek, který měla poškozená na

no zkrácené přípravné řízení, po

do výkonu trestu odnětí svobody.

nebo telefonní číslo 974 858 324.

krku, a snažili se jej strhnout. Žena

němž byl spisový materiál předán

Jakmile policisté provedli všechny

příslušnému státnímu zastupitel-

potřebné úkony, eskortovali muže

Našli stařenku

ství spolu s návrhem na podání

do příslušné věznice k výkonu

Šťastně

pohřešování

tízek a zároveň tím potáhl poško-

návrhu na potrestání.

trestu odnětí svobody.

80leté ženy, které 18. září v 15

zenou dopředu, ta upadla na obli-

hodin vyhlásili policisté ze

Za-

čej, přičemž si v obličeji způsobila

hradního Města. O den později

odřeniny a pohmožděniny, které si
způsobila i na levém lokti a levém

křižovatce

ulic

vozidlo taxi, kterým se nechal od-

skončilo

v obraně tohoto gaunera chytila za
ruce. Ten však škubnutím strhl ře-

Došly mu prášky,
tak se šel udat

Dopadli loupežníka
Kriminalisté z 2. oddělení Služby

hlídka MOP Libeň ženu vypátra-

Na služebnu libeňských policistů

kriminální policie a vyšetřování OŘ

la v Nemocnici Na Bulovce, kam

koleni. Kriminalisté zjistili, že tento

se 8. září dostavil 25letý muž, kte-

Praha III objasnili sériovou trest-

byla původně personálem nemoc-

čin jinak trestný spáchaly dvě ne-

rý uvedl, že má nařízenou ochran-

nou činnost 31letého muže, který

nice přivolána ke starší paní bez

zletilé osoby.

nou

došly

po celé Praze spáchal 13 skutků,

dokladů. Vyhlašující útvar policie

npor. Zdeněk Pohunek,

prášky, dostavil se na policii. Tam

z nichž některé byly loupeže, pod-

a blízcí příbuzní byli neprodleně

zástupce vedoucího MOP Libeň

léčbu.

Protože

mu
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Bezpečnost, inzerce

Krádeží registračních značek ubývá
zabezpečené

se kterým musí navštívit někte-

elektronickým

ré z pracovišť Oddělení dopravně

zabezpečovacím systémem a do-

správních agend Magistrátu hl. m.

Máte

své

vozidlo

mechanickým

či

mníváte se, že je před zloději

Prahy, kde zažádá o vydání nových

dobře

značek. Dále musí kontaktovat

chráněné?

Zloděje

však

v dnešní době nelákají jenom vo-

svou pojišťovnu, u které má po-

zidla, případně jejich kola či xeno-

vinné ručení či pojištění. Zde musí

nové světlomety. Velký problém

doložit, že má jinou RZ a požádat

majitelům může způsobit i krádež

o vydání nového dokladu o povin-

registračních značek umístěných

ném ručení. Další komplikací je

na vozidle.

fakt, že pokud užije vozidlo bez
RZ, dostane se do hledáčku téměř

Jak vyplývá ze statistických vý-

každé projíždějící policejní hlídky.

stupů, bylo v Praze od ledna do
Foto: verpa

konce srpna letošního roku odcizeno 2006 registračních značek
(RZ). V průměru jich je tedy každý den odcizeno osm. Pachatelé

Rada, jak ochránit své vozidlo
před krádeží značky, je celkem
jednoduchá. Stačí, pokud své RZ
přišroubujete několika vruty do

ukradené RZ často umísťují na

rámečku upevněného na přední

tru. Počet nahlášených případů

plastového rámečku či nárazníku

svá vozidla, se kterými následně

a zadní části vozidla. Samotná

krádeží značek v metropoli vyka-

vozidla. V tomto případě platí čím

na čerpacích stanicích natanku-

krádež

zuje sestupnou tendenci.

více tím lépe, vhodné je umístit

jí pohonné hmoty a odjíždějí bez

značky z tohoto rámečku trvá jen

Samotná ztráta značky přináší

vruty do rohů značky, po jejím

zaplacení.

několik sekund. K samotným krá-

majiteli vozidla nemalé komplika-

obvodu i do střední části. Jedi-

Ze zadokumentovaných případů

dežím dochází převážně v nočních

ce. Nejprve musí krádež nahlásit

nou podmínkou je, že vruty nesmí

je zřejmá jedna zásadní skuteč-

hodinách, nejčastěji na parkoviš-

na místně příslušné policejní od-

zasahovat do číslic a písmen RZ

nost, pachatelé si téměř výhradně

tích v sídlištní zástavbě. Výjimkou

dělení, kde policisté případ zapro-

a také do nálepek potvrzujících

vybírají vozidla, na kterých jsou

však nejsou ani krádeže značek

tokolují a RZ zanesou do evidence

absolvování technické prohlídky

registrační značky pouze zastr-

z vozidel zaparkovaných v okrajo-

odcizených. Oznamovatel obdrží

a měření emisí.

čené či „zacvaklé‟ do plastového

vých částech Prahy i v jejím cen-

potvrzení

spočívající

ve

vytažení

o

nahlášení

případu,

kpt. Bc. Ladislav Beránek

Projekt Bezpečná Osmička pokračuje
Osmá městská část pokračuje v budování Inte-

a zdravotnického charakteru. Nyní se zaměříme

grovaného bezpečnostního systému, nazvané-

na veřejné, problematické oblasti, které máme

ho Bezpečná osmička. Poté, co byly kamerové

ve spolupráci s policií vytipované a na něž nás

systémy nainstalovány na veřejných objektech

zároveň upozorňují samotní občané,‟

a integrovány do Městského kamerového sys-

starosta Prahy 8 Jiří Janků. Kamery tak již ne-

tému hl. m. Prahy, připravuje radnice Prahy 8

budou umisťovány pouze v rámci objektů, aby

umístění kamerových systémů i na problema-

monitorovaly dané stavby a areály, ale i na ve-

tické veřejné plochy. Do konce roku 2012 tak

řejná prostranství – do konce roku tak bude pod

bude nově monitorováno jedenáct veřejných

dohledem například parkoviště u Katastrálního

prostranství.

úřadu v Kobylisích, parkovací plochy v Bohnicích

uvedl

„V rámci projektu Bezpečná osmička monito-

či okolí Palmovky. Veškeré kamerové systémy

rují kamerové systémy městské části všechny

budou integrovány do Městského kamerového

základní a mateřské školy a objekty sociálního

systému hl. m. Prahy.

(Placená inzerce)

-hš-

Kde letos
přibudou kamery
Libeň: Na Rokytce / Pivovarnická,
Heydukova /Novákových,
Nám. Dr. Holého, Pivovarnická /
Bednářská, Lindnerova / Konšelská
Karlín: Lyčkovo náměstí / Křižíkova,
U Sluncové / Za Invalidovnou
Kobylisy, Bohnice, Troja: Střelničná
/ Opálkova, Poznaňská, Čimická /
Písečná, Čimická / K Pazderkám

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Je nutné, aby v osmé městské části byly
ODS Praha 8: Váš názor je pro nás důležitý
Desetitisíce lidí ze satelitních městeček přijíždějí
denně do Prahy za prací autobusy. Pokud zvolí automobil, tak se domluví se sousedy a jedou místo
čtyřmi auty jedním. Auto pak nechají na okraji města na odstavných parkovištích, přestoupí
na městskou hromadnou dopravu a necpou se
s plechovými miláčky do centra metropole.
A teď střih a zpět do reality. Denně do Prahy
proudí desetitisíce lidí ve svých autech, v drtivé
většině samotní za volantem bez spolujezdců.
Zaplatit dvacet korun za celodenní parkování na
parkovišti P+R je pro ně obrovská suma a tak
zabírají volná parkovací místa v rezidenčních
čtvrtích. Nemluvě o jejich bezohlednosti, kdy
neváhají zablokovat výjezd z důležitých objektů. A přesně s tímto problémem se potýkáme
my v Praze 8 – v Karlíně, v okolí Palmovky,
u stanic metra Kobylisy a Ládví.

Tomáš Mrázek
zastupitel MČ Praha 8
za ODS
Hlavní město Praha se před několika lety rozhodlo bránit se středočeským nájezdníkům, ale
i Pražanům, kteří mířili s auty do samého srdce
města. A tak vznikly zóny placeného stání v Praze 1. Auta se přesunula do okolních městských
částí, a tak vznikly zóny v Praze 2, 3 a 7. Lidé
opět neváhali a auta parkují na nezpoplatněných

místech sousedských městských částí. A tak zóny
brzy vzniknou v Praze 5, 6 či 10. Praze 8 proto
nezbývá nic jiného než tuto situaci řešit, jinak se
staneme jedním velkým parkovištěm.
Placené zóny nejsou lékem, který zcela
uzdraví, ale lékem, jenž zmírní bolest. Nikdo
nebude nikdy spokojený. Jedni ocení preferenci
pro rezidenty, zklidnění dopravy ve svém okolí, druzí budou nadávat na roční poplatek 700
korun, živnostníci se budou vztekat z poplatku
ještě vyššího a majitelé různých provozoven
budou žehrat na potenciální úbytek zákazníků.
Proto se vás chceme zeptat na váš názor.
V této Osmičce naleznete anketní lístek, který budete moci odevzdat ve volební místnosti
při volbách do Senátu. Odpovězte, prosím, ať
víme, zda parkovací zóny mají vaši podporu či
nikoli.

ČSSD chce férové a levné řešení parkování pro občany Prahy 8
Tento text měl psát prof. Martin Potůček, kandidát
do Senátu. Bohužel mu to redakční rada Osmičky zakázala. Proto jej napíšu já s tím, že jsem
jej konzultoval právě s panem prof. Potůčkem
a předkládám vám tak i jeho názory.
Každý pracovní den se Karlín, Libeň a okolí metra Kobylisy a Ládví mění v jedno velké parkoviště. Důvod – blízkost do centra, kde je parkování
již zpoplatněné, kdežto na Praze 8 je zdarma. Navíc je zde výborné napojení na MHD. Pro obyvatele výše popsaných lokalit to znamená vyšší hluk,
více zplodin v ovzduší a kvůli hustější dopravě
i vyšší nároky na opatrnost chodců, zvláště dětí.
Vedení Prahy 8 nabídlo návrh na vyřešení parkování v srpnové Osmičce. Následně vyvolalo dvě setkání s občany, která by měla obsahovat i případné
zabudování názorů občanů. Na první pohled úplně

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD
zářivé jednání. Má to několik háčků. Především již
na prvním setkání se ukázalo, že nejde o debatu
s občany, ale o monolog ze strany pana místostarosty Švarce nepřipuštěním odlišného názoru ani
do diskuse. A co samotný návrh? Díky problémům
na Praze 2, 3, a 7, kde již byly zóny zavedeny, se

naše vedení radnice vyvarovala nejčastějších chyb.
Takže kromě tzv. modrých zón se budou v problémových lokalitách objevovat i smíšené lokality, kde
budou parkovací automaty. Ostatně toto ČSSD na
Praze 8 prosazovala již před čtyřmi lety a zrealizovala k tomuto problému i petici.
Čemu se typicky pravicový politik Švarc však
nevyhnul, je zpoplatnění karet pro rezidenty.
Finanční pálky, o kterých jste slyšeli i na jiných
městských částech, budou i na Praze 8. Zásadní
tedy je, že začnete platit za parkování obrovské
částky, které nejsou odůvodněny jinak než ziskem. Za tyto peníze však nedostanete automaticky jistotu, že opravdu zaparkujete.
Veřejný sektor, kam spadá i tato záležitost,
zase jednou dostává „na frak‟ pro možnost dalšího rýžování peněz z obyvatel.

Nesmíme se stát cizinci ve vlastním městě
Jestli jsou nutné parkovací zóny v naší městské
části, je otázka přímo nerudovská. Pokud by existovalo v naší městské části víc parkovacích míst
než je počet automobilů, tak ne. Protože parkovací místa jsou pro občany Prahy 8 nedostatkovým
zbožím, tak je nutno tento problém řešit.
Jako řešení se přímo nabízí regulace parkování
formou parkovacích zón. Podle mého názoru je systém, který se v současné době realizuje v Praze,
špatný. Omezování jednotlivých zón na jednotlivé
městské části vede k značnému omezení občanů
Prahy. Přestože zaplatí 700 korun ročně, tak výhodu parkování mají pouze v nejbližším okolí svého
bydliště a v jiné městské části jsou cizinci ve vlastním městě. Proto se mi líbí návrh, který zazněl na
jednání posledního zastupitelstva naší MČ. Vytvořit
zóny dvě. Jedna přísná bude zahrnovat historický
střed Prahy a druhá zbytek. To umožní, aby se kaž-

Cyril Čapka
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
dý občan Prahy cítil jako doma v celém městě.
Parkovací zóny by se měly podle mého názoru
řídit následujícími zásadami:
1. Před zavedením parkovací zóny maximálně
navýšit počet parkovacích míst – úpravou provozu (jednosměrky, parkování kolmo, šikmo),
omezení zákazu stání apod.

2. Nerozlišovat mezi občany a živnostníky –
umožnit každé jednotce, z které se vybírá nájem, byt nebo nebytový prostor, pořízení parkovací karty za výhodnou cenu
3. Parkovací zóny musí být službou pro občany
Prahy
4. Cena parkovací karty nebude vyšší než výrobní
náklady a náklady na organizací a provoz zón
5. Umožnit občanům Prahy nákup jednorázových
parkovacích povolenek pro jejich příbuzné
a známé, kteří nejsou z Prahy
6. Pokud cena karty bude vyšší než v bodě 4,
tak se již nebude jednat o službu pro občany
Prahy, ale podle mého názoru o městskou daň
z vlastnictví automobilu.
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům Prahy pevné nervy a úspěšnost při parkování jejich
čtyřkolových miláčků.

říjen 2012
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zavedeny parkovací zóny?
Zóny ano, zóny ne. Rozhodnou občané, ulice po ulici
Osmička je různorodá. Někde měly být zóny
již zavedeny, jinde postrádají smysl. U Vltavy
a blízko centra položené čtvrti Karlín či dolní
Libeň jsou vystaveny rozdílným atakům „zaměstnaneckého‟ parkování než Libeň horní, jinak jsou na tom Kobylisy a jiné problémy trápí
Ládví. Na otázku zavést či nezavést tedy neexistuje jednotná odpověď pro celou městskou
část.
Z Prahy 8 se však zvolna stává ostrov v moři
parkovacích zón. V příštím roce se k již existujícím úpravám parkování na Praze 1, 2, 3,
6 a 7 připojí i pětka. Čtyřka, devítka, desítka
a jedenáctka zóny plánují také. Navíc je nutno

Michal Švarc
zástupce starosty
MČ Praha 8 za TOP 09
začít se reálně zabývat „nebezpečím‟ otevření tunelu Blanka, který bude z centra směrem
k naší městské části chrlit denně desítky tisíc

aut. Proto je na čase rozhodnout, kde zóny ne
a kde ano a v jaké podobě. Takzvané smíšené
zóny budou asi nejlepší volbou pro ulice, které
si je odsouhlasí.
TOP 09 se nevyhýbá kontroverzním či nepopulárním tématům. Ráda by však požádala
o pomoc při rozhodování naše občany. Laskavý
čtenář si jistě najde přiložený hlasovací lístek,
vložený v tomto vydání a odpověď na otázku,
zda je nutná tato úprava v nejbližším okolí či
nikoliv. Mějte však prosím na paměti možné
nebezpečí přesunu parkování z ulic v okolí,
které čekají na zavedení tohoto opatření jako
na smilování.

Placené parkovací zóny v Praze 8 jsou potřeba
Při otázce, zda vytvořit placená stání, je třeba
brát v úvahu všechny faktory, které jejich vznik
ovlivňují nebo vyvrací.
Každá část města je něčím specifická a liší se
od ostatních. Ale zde se jako nejdůležitější jeví
infrastruktura, potažmo dopravní obslužnost jednotlivých městských částí. Již v roce 2004 jsem
nechal zhotovit studii dopravní situace v Karlíně
za účelem nalézt odpovědˇ ano či ne. Studie
řekla, že zóny ano, ale až tak za tři, čtyři roky.
Tenkrát doprava v Karlíně vypadala podstatně jinak než dnes.Hranice byly určeny hotelem Hilton
a sídlištěm Invalidovna. Myslím,že to platí i dnes
a mělo by se tím začít.
Je třeba si uvědomit, že dnešní Karlín má výborné dopravní spojení MHD a je velice blízko
centra. Jeho široké početné ulice k parkování přímo vybízejí a ještě je to zdarma. Pochopitelně

Luděk Hoznauer
předseda
Volby pro Prahy 8
tato situace velmi ztěžuje život místním obyvatelům a podnikatelům, neb po deváté hodině již
nezaparkujete a tento stav trvá až do večerních
hodin.Pokud je Karlín 12 hodin denně užíván jako
parkoviště, tak tu zóny být musí. Hlavně i proto,
že není možné, aby v půlce města byly a v půlce
ne. To je špatně.

Pokud se s budováním těchto zón začalo, mělo
by být zpoplatněno celé město, aby se dostavil
efekt. Velice důležité jsou finanční podmínky pro
parkování rezidentů, podnikatelských subjektů
a návštěvníků. Zde si myslím, že by měla Praha fungovat jako jeden celek a ne 22 městských
částí. Tarify by měly být všude jednotné, jako je
to v jiných evropských městech. Každý ví, kolik
za to zaplatí a nehledá levnější čtvrť a zbytečně nejezdí po městě. Tady by měl cenu po dohodě stanovit magistrát. Městská část by si po
zvážení měla rozhodnout, kolik chce modrých,
oranžových, popřípadě zelených míst dle místní
specifikace.
Praha 8 není samozřejmě jen Karlín, bude se
to týkat i Libně a Kobylis, to je samo sebou. Myslím si, že zřízení těchto zón je do budoucna pro
Prahu 8 věcí nezbytnou.

Zóny ano, ale ne podle nesmyslného návrhu ODS a TOP 09
Zelení jsou příznivci regulace dopravy formou
parkovací zóny. Návrh, který nám bez diskuze se
zastupiteli a veřejností prezentovala ODS a TOP
09, je však naprosto nesmyslný. Místo aby skutečně řešil problémy s parkováním automobilů
obyvatel Prahy 8, způsobil by finanční zátěž pro
naše občany, dopadl by na naše podnikatele
a pouze by zajistil spolehlivý zdroj příjmů pro
firmu zajišťující provoz zóny.
Levná parkovací místa na ulicích jsou nedostatkové zboží. Každé jiné řešení parkování je
extrémně drahé a těžko realizovatelné. Na budování parkovacích domů a automatizovaných
systémů potřebujete volné pozemky a velké
peníze. Podzemní garáže mají vysoké náklady
na výstavbu i provoz a bez dotací by zřejmě
nebyly konkurenceschopné. Návrh současné
koalice opakuje školácké chyby, které se už

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8
za Stranu zelených
projevily v existujících zónách v okolních čtvrtích. Každá městská část si buduje vlastní zónu
s vlastními povolovacími kartami a následkem
toho auto z Prahy 7 nemůže parkovat třeba
v Praze 2. Naše zóna by měla zasahovat jen
některé části Prahy 8 a jistě chápete, jak bude
vypadat hranice mezi placenou zónou a oblastí

s bezplatným parkováním. Zóna postihne podnikatele a i ty, kteří budou poskytovat služby
našim občanům.
Podle zelených má parkovací zóna vznikat
jako celopražský projekt s tím, že většinu území
města budou tvořit smíšené zóny pro rezidenty
i pro hosty. Je třeba naučit návštěvníky Prahy, že
není v pořádku přijíždět každý den až do Karlína nebo k Ládví osobním automobilem. Ideálem
je, aby většina hostů hlavního města cestovala
do centra veřejnou dopravou. Existence celoměstské placené zóny může Středočechy přimět
k tomu, aby více využívali příměstské autobusy
a vlaky.
Koalice ODS a TOP arogantně tlačí svůj plán
nesmyslné zóny v Praze 8 bez ohledu na názor
opozice i občanů. Dostanou radní rozum nebo
bude potřeba bouchnout do stolu?
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Poradna, pozvánky

PRáVNÍK
RADÍ...

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

Dnešním

tématem

právního

pobytu. Vyhnete se tak situacím,

požádat o poskytnutí splátko-

„okénka‟

advokátní

kanceláře

kdy soud rozhodne i bez vašeho

vého kalendáře, avšak není ná-

Michaely Šafářové, působící na

vědomí, přičemž toto rozhodnu-

rokové. Za trvání exekuce lze

adrese Řešovská 518/3 (vedle

tí nemusí vždy plně respektovat

podat návrh na její odklad nebo

OC Visla), je problematika exe-

vaše práva. Nevyzvednutá pošta

částečné či úplné zastavení.

kucí.

se po jejím navrácení na soud

Exekutor vám musí ponechat

Věřitel může podat návrh na

považuje za doručenou. Ujistěte

alespoň částku životního mini-

nařízení exekuce v případě, kdy

se, že veškerá korespondence

ma. Nemůže zabavit věci tvořící

dlužník i přes rozhodnutí soudu

byla správně směřována na ad-

nezbytné vybavení domácnosti

neplní své povinnosti. O návrhu

resu trvalého pobytu.

či věci, které potřebujete k vý-

opět rozhoduje soud a opravňu-

Proti usnesení soudu o naří-

konu podnikatelské činnosti. Ne-

je jím exekutora k jeho činnosti.

zení exekuce lze podat odvolání,

měl by zabavit věci patřící něko-

Bez oprávnění nemůže exekutor

proti exekučnímu příkazu (kte-

mu jinému. Pokud se tak stane,

jednat. Nenechte se zmást spo-

rým exekutor určí způsob exe-

může tato osoba podat návrh na

lečnostmi zastupujícími věřitele,

kuce) nikoli. Než exekutor začne

vyloučení těchto věcí z exekuce,

jež mají v názvu slova jako „exe-

konat, zašle vám výzvu k úhradě

musí k nim však prokázat vlast-

kuční‟.

dlužné částky. Pokud tak učiníte

nické právo.

Vždy je nezbytné si vyzve-

do 15 dnů, ponižují se náklady

dávat poštu na adrese trvalého

exekuce o polovinu. Můžete také

Potřebujete-li poradit, neváhejte se na nás obrátit.

-red-
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Pozvánka

P ROGR A M N A Ř ÍJE N 2 0 1 2
HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc,
tel.: 224 816 772–3, 606 859 951
Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let
a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pedagogický dozor zdarma). Společná vstupenka do
hlavní budovy muzea na Florenci a do Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, snížená
60 Kč, rodinná 220 Kč. Společná vstupenka do
hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské
celnice na Výtoni a do zámku Ctěnice: základní 140 Kč, snížená 70 Kč, rodinná 230 Kč - lze
zakoupit ve všech objektech muzea. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné
vstupné při opakovaných návštěvách.
Každý první čtvrtek v měsíci v době od
9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty
a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední
středa v měsíci prodloužená otevírací
doba do 20 hodin.

VýSTAVy

n Staletí pod vodou.
Juditin a Karlův most do 4. 11. 2012
Výstava představuje nejnovější poznatky
o Juditině a Karlově mostě získané prací
archeologů a stavebních historiků během
opravy mostu a při potápěčském průzkumu
vltavského dna.
n Vinohrady a Žižkov – nová města
za východní pražskou hradbou
10. 10. 2012 – 5. 5. 2013
Výstava představuje další dvě pozoruhodné
oblasti Prahy v celé jejich pestrosti
a mnohovrstevnatosti. Prostřednictvím
bohatého fotografického materiálu a řady
dalších muzejních exponátů bude návštěvník
seznámen s každodenním životem v ulicích
Žižkova a Vinohrad.
n POPRVé VySTAVUJEME
(MINIVýSTAVA)
Ukřižování – metody restaurování do
28. 10. 2012
Deskový obraz Ukřižovaný s Pannou Marií
a Janem Evangelistou (2. pol. 15. stol.,
anonymní mistr) byl v loňském roce
podroben náročnému restaurátorskému
zásahu. Výstava seznamuje s výsledným
dílem, ale i s procesem jeho restaurování.
n Klára Šípková – prostory šperku 30.
10. 2012 – 27. 1. 2013
Patří k nastupující generaci českých šperkařů.
Při vzniku kolekce City Net se inspirovala
mapou Prahy.
Archeologické programy
pro školní a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete
na www.muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 10

dní předem, tel: 221 012 921
nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.

n 31. 10. Vyšehradem do Podskalí – v 17
hodin před Táborskou branou

n 16. 10. – 19. 10. Výprava za Kelty
Děti se seznámí s životem Keltů, postaví
si oppidum a zkusí si práci keltských
řemeslníků.

ZáMECKý AREáL CTěNICE

Multikulturní program
Na programy je nutné se předem objednat
na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
n Žijí s námi, žijeme s nimi
Nepravidelné programy využitelné pro
rámcově vzdělávací programy k průřezovému
tématu multikulturní výchova.
n 16. 10. Jak se žije v jurtě
Program o Mongolsku, jeho geografii, kultuře
a tradici.

PROGRAMy PRO VEŘEJNOST

Doprovodné programy k výstavě Staletí
pod vodou. Juditin a Karlův most.
Přednášky začínají v 17.30 hodin.
n 16. 10. Nad rytinou Karla Salzera –
reportáž o velké opravě Karlova mostu
po povodni 1784
n 23. 10. Galerie soch na Karlově mostě
n 30. 10. Povodně a Karlův most
v průběhu věků
Archeologické programy
pro děti a dospělé
n 20. 10. v 10 hodin. Výprava za Kelty
Interaktivní dílny
n 13. 10. Pergamano – technika tvoření
krajkových motivů pomocí papíru
Akademie volného času
– cyklus odborných přednášek.
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo
na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz
n Cyklus Pražské paláce a lidé v nich –
skupina B. 18. 10. Vchynští a Kinští
Program Klubu přátel muzea
n 16. 10. Představení zrestaurovaného
předmětu z příspěvků mecenášů
Podvečerní vycházky
Informace na tel.: 221 709 669, 224 815 850
nebo na mailu: suska@muzeumprahy.cz
n 17.10. Valdštejnská zahrada
a Vojanovy sady aneb za branami ráje
– v 16 hodin před vestibulem stanice metra
A Malostranská
n 19. 10. Rudolf II. a Stromovka –
v 17 hodin na zastávce Výstaviště
n 23. 10. Podvečerní čtvrť Na Františku
– v 17 hodin před hlavním vstupem do
Anežského kláštera

Od 1. 7. 2012 spravuje i provozuje
Muzeum hlavního města Prahy
Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 1,
tel. 606 859 952
V areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké
zahradnictví a Zámecký hotel Ctěnice.
Spojení: metro C - Letňany; bus 302, st.
Ctěnice, nebo st. Vinořský hřbitov a dále pěší
procházkou přes lesopark po žluté turistické
značce. Otevřeno: výstavy a expozice
od 1. – 31. 10. út - ne od 10 do 18 hodin, od
1. 11. út – pá od 10 do 16 hodin, so – ne od
10 do 18 hodin, park je přístupný denně od
8 do 18 hodin. Vstupné na výstavy: základní
100 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč,
rodinné 200 Kč, školní skupiny 30 Kč za osobu
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let
a invalidé zdarma.

ZáMEK – VýSTAVy
n Šárka Váchová – Chaloupka na vršku
do 3. 2. 2013. Výstava známé výtvarnice
Šárky Váchové navazující na stejnojmenný
cyklus úspěšných večerníčků.
n 20. 10. ve 14 hodin „Jak se točí
Večerníček‟ – povídání s autorkou loutek
Š. Váchovou
n Tvůrčí dílny pro děti i jejich rodiče
vždy v sobotu a v neděli od 13.00 hod.
s lektorem.
n Světové dědictví v hloubinách země
a zpřístupněné jeskyně ČR do 4. 11.
2012. Výstava pořádaná ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí
a Správou jeskyní ČR v rámci akce „Dny
jeskyní v Praze‟.
ŠPEJCHAR – VýSTAVNÍ SáL
n Stanislav Holý – Krajina her. Od Studia
Kamarád ke Krajině her aneb kde si
hrají Jů, Hele a jejich kamarádi do
27. 1. 2013. Výstava provede děti i jejich
rodiče bohatým fantaskním světem
známého výtvarníka Stanislava Holého.
n Natoč si svůj vlastní film - sobotní
workshop pro rodiče s dětmi
PROGRAM PRO VEŘEJNOST:
n 23. 10. ve 14 hodin a v 19 hodin Zámecká
kavárna – U kávy s posluchači… se
známou žurnalistkou a zpravodajkou
Radiožurnálu Marií Woodhamsovou (ve 14
hodin Klub seniorů).
Více na www.zamekctenice.cz
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Radnice monitoruje výskyt infekčních
nemocí u uživatelů drog v okolí Palmovky
Radnice osmé městské části rozjíždí s občan-

vateli nealkoholových drog na území Prahy 8.

ským sdružením Sananim terénní projekt, který

Během projektu budou uživatelé drog testová-

se zaměří na drogovou problematiku. Hlavním

ni na infekční onemocnění, jako je HIV, virová

cílem projektu připraveného v zájmu podpory

hepatitida typu C a syfilis a budou zpracovává-

ochrany veřejného zdraví občanů je zmapová-

ny screeningové dotazníky na výskyt dalších

ní výskytu infekčních onemocnění mezi uživa-

infekčních onemocnění. Osloveným účastní-

teli nealkoholových drog. Terénní pracovníci se

kům bude poskytnuto základní zdravotní ošet-

zaměří na lokalitu poblíž Palmovky, konkrétně

ření, proběhne výměnný program injekčního

na okolí Libeňského mostu a Voctářovy ulice.

materiálu, poradenství v oblasti snížení rizik

Akce odstartovala na konci září.

užívání drog a ochrany zdraví a také motivace
ke zprostředkování léčby.

„Zmapování situace ohledně výskytu infekčních nemocí má pomoci nejen samot-

Samotné testování se uskutečňuje v sa-

ným uživatelům drog, ale především obča-

nitce, která je přistavena na křižovatce ulice

nům Prahy 8, kteří s nimi přijdou na ulicích

Voctářova a Libeňského mostu, a to vždy ve

a v dopravních prostředcích do běžného kon-

středu odpoledne.
„Drogová problematika je jedním z hlavních

situaci, abychom s touto informací mohli dál

problémů Palmovky a jejího okolí. Terénní prá-

Foto: verpa

taktu. Nejdříve musíme poznat a vyhodnotit
pracovat,‟ uvedla radní Prahy 8 Markéta Adamová. Podle ní na projektu participuje i Policie ČR a občanské sdružení Progressive, které
dlouhodobě realizuje terénní program s uži-

O terénní program s narkomany na území Prahy 8
se dlouhodobě stará sdružení Progressive

ce s uživateli drog, samozřejmě v kombinaci
s činností Policie ČR a Městské policie, je jedna
z možných cest, jak se pokusit situaci zklidnit,‟
dodala radní Adamová.

-hš-

PROSAZ o. s. si Vás dovoluje informovat
o volných kapacitách našich služeb,
které poskytujeme na celém území města Prahy.
Jedná se o pečovatelskou službu,
osobní asistenci a domácí zdravotní péči,
služba je poskytována 24 hodin denně
včetně víkendů a svátků.
Podrobnosti na www.prosaz.cz nebo na tel: 251 614 469.
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Zdravotní a sociální péče, pozvánka

Libeň má chráněnou
kavárnu. Jmenuje se
Café Martin

Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8-Kobylisy
tel. +420 286 883 676

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

PROGRAM NA ŘÍJEN 2012
n 16. 10. ÚTERý
VýTVARNá DÍLNA – Výroba paspart na obrázky nebo desek s knihařským plátnem. Pomůcky: vyřezávací nůž, tužka, pravítko, nůžky,
kovové pravítko na vyřezávání, malý obrázek, silnější lepenku, kousek tkalounku, malý kroužek na zavěšení pasparty
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
n 25. 10. ČTVRTEK
VyCHáZKA – Chuchle
Sraz v 13.00 hod na stanici metra Ládví u fontány
Pod vedením Věry Dvořákové
n 30. 10. ÚTERý
VýTVARNá DÍLNA – Výroba šperků z drátu a korálků, oplétání
nádob drátem. Pomůcky: kleště štípací, ploché, s kulatými čelistmi,
korálky nebo vhodné kamínky, svíčky apod. (pro dekorace)

Do nové kavárny se přišly podívat i místostarostka Prahy 8 Vladimíra
Ludková (třetí zleva) a radní Markéta Adamová (třetí zprava)

13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

V libeňské ulici Na Hrázi byla za-

várny je podpořen z prostředků

čátkem září otevřena tréninková

ESF v ČR prostřednictvím OP LZZ

n NORDIC WALKING – VyCHáZKA S HOLEMI

kavárna Café Martin. Zahájení

a státního rozpočtu ČR.

Ve středu 10. 10., 17. 10., 24. 10. a 31. 10.

provozu se zúčastnili i zástupci

„Kvalitní káva je u nás samo-

radnice Prahy 8, například zástup-

zřejmostí, dále nabízíme nabídku

kyně starosty Vladimíra Ludková

přímo v kavárně vyráběných čers-

a radní Markéta Adamová.

tvých baget , zapékaných pannini

Hole vlastní, nebo můžeme zapůjčit
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením paní Ivy Hubené
n PéTANQUE– PéTANQUOVéHO HŘIŠTě – přijďte si zahrát do
zahrady Gerontologického centra, kde je Vám k dispozici hřiště rozměrech 13 x 3m

Café Martin je tréninkové pra-

a dortíků. V prostorách kavárny

coviště pro lidi s mentálním po-

jsou vystaveny výrobky z chrá-

stižením, lidé s hendikepem tam

něných dílen, které zdobí celý

dostanou šanci získat pracovní

zrekonstruovaný interiér,‟ uvedla

Víkendy od 11.00 hod do 19.00 hod

zkušenosti i najít své stálé pra-

Martina Voslářová, vedoucí pra-

Zdarma Vám půjčíme pétanquové koule

covní uplatnění. Kavárnu provo-

covní praxe v kavárně.

Všední dny od 8.00 hod. do 19.00 hod

n BOWLING

zuje Občanské sdružení Martin

Vznik takovéhoto zařízení si po-

při Odborném učilišti pro žáky

chvaluje i místostarostka Prahy 8

s více vadami. Zaměstnání i od-

Vladimíra Ludková. „Radnice os-

borná praxe v kavárně je součástí

mého obvodu podobné projekty

Herna v Dolních Chabrech. Sraz ve 13.50 hod. před hernou
(spojení: autobus č. 162, stanice Osecká, Metro Kobylisy
nebo Vozovna Kobylisy)

komplexního pracovně-vzděláva-

velmi podporuje, příkladem může

Pod vedením Věry Dvořákové

cího programu, který připravuje

být i otevření Tiché kavárny v Ko-

osoby s mentálním postižením na

bylisích,‟ sdělila.

pracovní život a pomáhá jim lépe

Otevírací doba kavárny Café

se orientovat v pracovně právní

Martin je každý pracovní den od

oblasti. Vznik této tréninkové ka-

8 do 20 hodin.

-red-

Pondělky: 8. 10., 15. 10., 22. 10 a 29. 10. od 14.00 a 15.00 hod

PŘÍPRAVA NA LISTOPAD
n 13. 11. ÚTERý
VýTVARNá DÍLNA – Zdobení adventních věnců. Pomůcky: suché
květy, přízdoby, zelené neopadané větvičky (borovička, thúje, buksus
apod.), drátky, 4 svíčky, stuhy – nejlépe červená
13.00–16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové
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Zdravotní a sociální péče

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

PROGRAM CAP – ŘÍJEN 2012
Pondělí
8:30–10:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:30–11:00
10:00–10:50
10:00–11:00
11:00–11:50
13:00–16:00
13:00–16:00
Úterý
8:00–12:00
9:00–9:50
10:00–10:50
10:00–11:00
10:00–11:00
10:00–11:30
11:00–11:50
13:00–14:30
13:00–14:30
14:00–16:00
16:00–17:00
Středa
8:00–12:00
9:00–9:50 a
10:00–10:50
9:30–11:00
10:00–10:50
11:00–11:50

Angličtina hrou – pro začátečníky
(vede L. Vyhnanovský)
Přístup na internet
Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)
Nordic walking pro méně zdatné
(vede H. Šandová)
Francouzština zábavným způsobem
(vede Ing. K. Krpejš) – od 8.10.
Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)
Language Titbits – jazykové lahůdky
(angličtina) vede PhDr. J. Sukopová
Přístup na internet
Právní poradenství
– je potřeba objednat se předem

Přístup na internet
Conversational English: angličtina konverzační
metodou „mírně pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)
Topical English: angličtina – témata „středně
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček)
Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod vedením
M. Hubáčkové (jen za příznivého počasí)
Dramaticko–recitační kroužek (vede E.
Hrbotická)
Německý jazyk pro „věčné začátečníky‟
(vede Ing. J. Bartoš)
Creative English : angličtina kreativně
„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček)
Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede L. Ulč)
Přístup na internet
Taneční terapie (vede R. Šamšová)
Zdravotní cvičení a terapie tancem
– vždy 3. a 4. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

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)

13:00–14:00

Přístup na internet

13:00–15:00

Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

14:00–14:50

Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)

14:00–14:50 a Školička PC a internetu – začátečníci
15:00–15:50
(vede RNDr. E. Tomková)
14:30–16:00

Německá konverzace pro pokročilé
(vede E. Solničková)

15:00–16:00

Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek
8:00–15:00

Sociální poradenství
(vedou sociální pracovníci OÚSS)

8:00–10:00

Přístup na internet

9:00–9:50

Anglický jazyk pro začátečníky I.
(vede Ing. H. Soukupová)

9:30–11:00

Nordic walking pro zdatné (vede H. Šandová)

10:00–12:00

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

10:00–10:50,
11:00 –11:50

Školička PC a internetu – konzultační metodou
(vede Ing. J. Mrkvička)

10:00–10:50

Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)

11:00–11:50

Anglický jazyk pro začátečníky II.
(vede Ing. H. Soukupová)

11:00–11:50

Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede Ing. M. Kolářová)

13:00–14:50

Přístup na internet

15:00–15:50,
16:00–16:50

Školička PC a internetu – mírně pokročilí
(vede P. Smitková)

17:00–17:50

Školička PC a internetu – začátečníci
(vede P. Smitková)

Pátek
Přístup na internet
Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
Zdravotní cvičení od paty k hlavě
a terapie tancem (vede J. Matějková)
Anglický jazyk pro pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)
Anglický jazyk pro mírně pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)

8:00–10:00

Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)
– je potřeba objednat se předem

8:00–12:00

Přístup na internet

9:00–12:00

Arteterapie – četba světové literatury
(vede R. Svobodová)

10:00–11:00

Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)

11:00–12:00

Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)
– je potřeba objednat se předem

11:00–12:00

Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková)
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pro seniory
internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

Lidé bez domova
jako průvodci
městem? Proč ne

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

Foto: verpa

Na právní poradnu a školičky PC je nutné se předem objednat na
tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP. V němčině
konverzační metodou (každé úterý 13–14.30 hod) je v současnosti
volná kapacita, ostatní jazykové kursy jsou plně obsazené. Ostatní
aktivity jsou volně přístupné.

Speciální
Pravidelně každý týden pořádáme turistické vycházky a výlety
za přírodními a kulturními památkami středních Čech, které jsou
plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých předpovědí
počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných akcích na
nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.
4. 9. od 9:00
9. 10 od 9:00
11. 10. od 14:00
15. 10. od 14:00
16. 10. od 9:00
18. 10. od 10:00
22. 10. od 14:00
23. 10 od 9:00
23. 10 od 14:00
25. 10. od 13:00
30. 10. od 9:00

Nordic walking pro začátečníky
(vede H. Šandová)- sraz ve fitnessparku
vedle DPS Burešova
Kroužek šikovných rukou
pod vedením Mgr. M. Neckářové
Beseda s Páterem J. Brtníkem
Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. –
v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12
Nordic walking pro začátečníky
(vede H. Šandová)– sraz ve fitnessparku
vedle DPS Burešova
Brože z plsti a filcu – výtvarná dílnička
s místostarostkou Prahy 8 Mgr. V. Ludkovou,
přineste si s sebou jehlu a nit
Diabetes a vše, co Vás o této nemoci zajímá
– beseda s odbornými pracovníky IKEMu,
kteří budou odpovídat na Vaše dotazy
Kroužek šikovných rukou pod vedením
Mgr. M. Neckářové
Dendrologická vycházka – vede Mgr. K. Pinkas,
sraz před vchodem do DPS Burešova 12
Srdíčko z korálků – tvoření z korálků
pod vedením V. Urbanové
Nordic walking pro začátečníky
(vede H. Šandová)– sraz ve fitnessparku
vedle DPS Burešova

Připravujeme v listopadu:
Lékové poradenství s farmaceuty IKEMu – chcete cokoli vědět
o lécích, které užíváte nebo potřebujete (správné užívání, vhodné
kombinace léků, vedlejší účinky apod.) –zájemci o poradenství se
mohou přihlásit osobně v CAP nebo na tel.: 283 881 848
6. 11. od 10:00
Rožmberkové – život Viléma
a Petra Voka z Rožmberka – dějiny
pro širokou veřejnost s H. Kohoutovou
22. 11., 13. 12. od 14:00 Beseda s páterem J. Brtníkem

Radní Prahy 8 Markéta Adamová si vyzkoušela, jaké to je,
když Karlínem provází bezdomovec Honza

Zakladatelé občanského sdružení

a na svém území vítá. V osmém

Pragulic dostali začátkem letoš-

obvodu nyní probíhají dvě tra-

ního roku nápad. Pomozme lidem

sy s dvěma různými průvodci.

bez domova tím, že z nich udělá-

„Neotřelý a netradiční způsob,

me průvodce. A tato idea uspěla.

jak upozornit na problémy lidí

Rozhodli se přihlásit do sou-

bez přístřeší, mě natolik zaujal,

těže Social Impact Awards 2012

že jsem se rozhodla jej pod-

a v červnu vyhráli veřejné hla-

pořit a společně s občanským

sování. Nyní tak mají občanské

sdružením nyní hledáme cestu,

sdružení Pragulic – Poznej Pra-

jak přilákat i co nejvíce obyva-

hu jinak! a prohlídky průvodců

tel Prahy 8 na tyto prohlídky.

poskytují zájemcům z řad širo-

Například 22. září v rámci akcí

ké veřejnosti. Součástí činnosti

Zažijte Karlín jinak a Zažij Libeň

jsou i poradenské a terapeutic-

jinak měli návštěvníci možnost

ké služby průvodcům.

si prohlídku vyzkoušet, ale urči-

„Služba nabízí prohlídku měs-

tě stojí za to přijít i na některou

ta s lidmi se zkušenostmi života

z prohlídek běžných. Nově je na-

na ulici. Nyní máme sedm prů-

leznete i na webu Prahy 8 v ka-

vodců, každý si vytvořil vlast-

lendáři akcí,‟ informovala radní

ní trasu, v nabídce je dokonce

Prahy 8 Markéta Adamová.

i jedna noční. Bezdomovci si

Podle ní prohlídka lidem nabí-

přivydělají a zapojují se zpět do

zí možnost podívat se na Prahu,

pracovního procesu,‟ uvedla Te-

v naší městské části tedy pře-

reza Jurečková, která podobně

devším na Karlín, jinýma očima.

jako zbývající dva zakladatelé

„Nejde tedy ani tak o seznámení

sdružení nyní studuje na Fakul-

se s významnými budovami či

tě humanitních studií Univerzity

historií čtvrti, ale o poznání život-

Karlovy magisterský obor Stu-

ních osudů, které nás donutí se

dia občanské společnosti.

nad lidmi bez domova zamyslet

Osmá městská část tento pro-

i z jiného úhlu, než jsme možná

jekt nikoli finančně podporuje

doposud byli zvyklí,‟ dodala. -jf-
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Bohnický festival Babí léto je za námi
Skončil 23. ročník multižánrové-

jejichž kreativní prezentace a ak-

ho festivalu Babí léto v Bohnicích,

tivní zapojení do samotného pro-

navštívilo ho zhruba 1800 lidí.

gramu festivalu tvoří řekněme pá-

Festival letos hostil téměř čtyřicít-

teř celého Babího léta. Rád bych

ku neziskových organizací. Nabídl

jim, stejně jako všem terapeutům

hudební i divadelní program a ce-

a spolupracovníkům léčebny, vel-

lou řadu kreativních aktivit pro

mi poděkoval za pomoc, nápady

rodiny s dětmi. Nově představil

a energii,‟ popisuje Luboš Chlad,

například písničkářskou stage ve

organizátor z Psychiatrické léčeb-

spolupráci s Green Doors a roz-

ny Bohnice.
Babí léto se letos výrazně roz-

šířené prohlídky po odděleních
Psychiatrické

léčebny

rostlo.

Bohnice.

Kromě

divadelních

po-

Babí léto v Bohnicích 2012, které

hádek i představení pro dospělé

se konalo v sobotu 15. září, bylo

a koncertů se v léčebně odehrála

příjemným vyvrcholením bohaté-

Návštěvníci si mohli zakoupit i něco z tvorby neziskových organizací

například vernisáž výstavy fotografií z letního Bohnického foto-

ho spektra kulturních, ale i odborných akcí, jež se v areálu druhý

či bohnické divadlo, ale napří-

sdružení Green Doors, Sportabi-

maratonu, díky které se návštěv-

zářijový týden odehrávaly.

klad i jednotlivá oddělení. „Děti

lity, skautské středisko Stopaři

níci podívali do prostor bývalé

se

a Slacklinerz.

Varny. Rozšířila se i nabídka ob-

Babí léto patří každoročně k vr-

takto

každoročně

vydávají

cholným kulturním akcím v are-

napříč celou léčebnou díky inter-

Děti pobíhaly doslova celou lé-

čerstvení – ve spolupráci s Tichou

álu Psychiatrické léčebny Bohni-

aktivní Babí hře, z níž mám letos

čebnou, splňovaly úkoly na jednot-

kavárnou, zaměstnávající nesly-

ce. Komorní festival nabízí celou

obzvláště velkou radost. Poprvé

livých stanovištích a tím postupně

šící, a architektonickým studiem

řadu komentovaných procházek,

jsme ji realizovali v širší spoluprá-

uzdravovaly panáčka Bohouška.

urbanACT se tak otevřela nová

které široké veřejnosti představí

ci - k zakládající organizaci Bona

Za dobré považujeme i rozšíře-

relaxační zóna v okolí galerie Prá-

nejen areál parku, kostel, statek

se připojila spřátelená občanská

ní počtu neziskových organizací,

delna Bohnice.

-red-

Karlín a Libeň zažily město jinak
V sobotu 22. září se pod záštitou zástupce
starosty Prahy 8 Michala Švarce uskutečnila
akce „Zažít město jinak‟. Tato pouliční slavnost je již tradiční součástí „Velké podzimní
cyklojízdy‟, kterou každoročně pořádá o. s.
Automat.
Letos se k této události připojily Karlín i Libeň. V ulicích Karlína několik občanských sdružení nedaleko ZŠ Lyčkovo náměstí uspořádalo
za přispění radnice soutěže pro děti, výuku
tance, bleší trh a velkou karlínskou cyklojízdu,
jízdu zručnosti pro děti i dospělé.
„Využili jsme příležitosti a seznámili obyvatele Karlína a jejich děti formou hry s nově zavedenou úpravou zklidnění dopravy a zavedení takzvaných cykloobousměrek pod názvem
Tempo 30,‟ řekl Švarc.
Na Elsnicově náměstí v Libni se uskutečnila

Radní Markéta Adamová (vpravo) se svým kolegou Tomášem Slabihoudkem (vedle ní)
diskutují s lidmi o nové podobě Elsnicova náměstí.

sousedská slavnost, kde se během dne představilo nejen několik hudebních skupin, ale

„Elsnicovo náměstí by mělo dostat nový ka-

občanů a budeme s ní dále pracovat.‟, uvedla

i studie na revitalizaci tohoto prostoru před Pa-

bát a nás zajímalo, jak se na možnosti řešení

radní Markéta Adamová, která celou prezen-

lácem Svět a možnost hlasování pro některou

dívají sami obyvatelé této části Prahy 8. K ná-

taci na náměstí připravila a diskutovala s ná-

z variant na webu www.praha8.cz.

vrhům jsme získali cennou zpětnou vazbu od

vštěvníky.

-vk-
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Kultura, inzerce

Mladé umění pomáhá dětem

Foto: verpa

Koupí křesílka
pomůžete
ohroženým
dětem

V budově Úřadu MČ Praha 8, U Meteoru 6

ných dětí,‟ uvedla patronka a jedna z organizá-

(v takzvaném bílém domě), se do konce října

torek akce radní Prahy 8 Markéta Adamová.

koná výstava charitativního projektu „Mladé

Fond

ohrožených

dětí

(FOD)

provozuje

umění pomáhá‟, který spojuje pomoc dětem

v rámci České republiky 30 zařízení pro děti,

v akutní sociální nouzi, mladé výtvarné umělce

které vyžadují okamžitou pomoc v krizové

a osobnosti z českého uměleckého prostředí.

životní situaci. Celková kapacita Klokánků

Pojítkem těchto skupin je 30 bílých křesílek,

představuje již okolo 500 míst pro děti - ve

které umělci s pomocí dětí z Fondu ohrožených

vlastních bytech u 13 „tet‟ a „strýců‟ (40 - 48

dětí výtvarně ztvárnili.

dětí) a v 17 zařízeních se střídáním dvou tet

Po celé České republice bylo umístěno na

zajišťujících v týdenních cyklech péči rodin-

frekventovaných místech třicet unikátních kře-

ného typu v bytě s kapacitou tři až čtyři děti

sílek. „V rámci naší prodejní výstavy a násled-

(celkem 452 dětí). V Praze 8 fond užívá jeden

né předvánoční aukce bude možno zhlédnout

z největších stacionářů v objektu bývalé ZŠ

a koupit si pouze 14 zbylých. Šest z nich bylo

Chabařovická.

již prodáno v zářijové aukci za bezmála 250 ti-

Celá akce se koná z iniciativy o. s. „Pepper-

síc korun, další si rozebrali sponzoři. Výtěžek

mint‟ a místostarosty Prahy 8 Michala Švarce,

z prodeje všech křesílek je určen Fondu ohrože-

který nad ní převzal záštitu.

-red-

Ládví nabídne výstavu lastur
Kdo z milovníků přírody by si nechtěl v podzim-

návštěvníků, máte možnost vyhrát jednu ze tří

ních dnech připomenout dovolenou u teplého

cen. Pochopitelně krásnou lasturu.

moře. To se může stát realitou, pokud navštívíte

Pokud se tedy rozhodnete strávit nějaký čas

17. Mezinárodní výstavu lastur. K vidění budou

mezi touto mořskou nádherou, budete vítá
vítá-

exponáty z celého světa, které nemáte možnost spatřit ani v Národním muzeu.

ni v KD Ládví, Burešova 1661, Praha 8.
Výstava se koná v sobotu 27. říj-

Výstavu pořádá Český klub sběra-

na od 10 do 17 hodin a v neděli 28.

telů lastur, naše výstava je prodejní

října od 9 do 16 hodin. Těšíme

a budete mít možnost zakoupit si zde

se na vaši návštěvu a uděláme

mušle i jiné přírodniny z moře.

vše proto, abyste si odnesli co

Pokud máte zájem se něco
bližšího dozvědět o suvenýrech,
které jste si od moře přivezli, členové našeho klubu vám rádi poradí
a pomohou úlovky určit. Kromě toho
jako každý rok bude uspořádána soutěž

nejlepší dojmy.
Více informací na www.cksl.cz.
Jaroslav Koláček,
Český klub sběratelů lastur
Na výstavě bude k vidění
i lastura Thatcheria mirabilis
(Placená inzerce)
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ZŠ Dolákova se soustředí na jazyky
Nový školní rok zahájili někteří žáci opravdu
úspěšně. Hned na začátku září slavnostně převzali mezinárodní jazykové certifikáty, které
vydává University of Cambridge. ZŠ Dolákova také získala certifikát přípravného centra Cambridge ESOL exams.
V minulém školním roce škola začala s přípravou žáků na mezinárodní jazykové zkoušky
z anglického jazyka v rámci zájmového útvaru
„Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky‟.
Žáci prvního stupně mají možnost připravovat
se ke složení jazykové zkoušky YLE Starters, YLE
Movers a YLE Flyers (tyto zkoušky odpovídají
úrovni A1 společného evropského rámce). Žáci
druhého stupně se připravují ke složení jazykové
zkoušky KET/ KET for schools (jazyková úroveň
A2) nebo PET/PET for schools (úroveň B1).
Jednou z priorit školy je poskytovat žákům kvalitní jazykové vzdělávání, motivovat
je k dalšímu studiu a získáním mezinárodních
certifikátů tak zvýšit jejich uplatnění při dalším
studiu a následně na trhu práce.

-red-

Žáci z Dolákovy se chlubí mezinárodními jazykovými certifikáty

Jindřiška Nováková - příběh libeňského děvčátka
Každý den můžete potkat v li-

Heydricha od neda-

vězeních

kasema-

dě toužící činy do zapomnění. Je

beňských ulicích stovky dívek,

leké prodejny Baťa?

tech koncentráku Te-

naší povinností připomínat tyto

podobných Jindřišce, čtrnáctile-

O

povídala

rezín? Kolikrát musela

události sobě i našim dětem. Ob-

té žačce tehdejší základní školy

s Mirkem Piskáčkem,

být zmlácena, ponižo-

zvláště v těchto dnech, kdy ja-

„U zámku‟ (dnešní ZŠ B. Hraba-

patnáctiletým kama-

vána a jinak trýzněna,

kákoliv chvilková nedostatečnost

la)

v Dolní Libni. Mají své dívčí

rádem a dost mož-

než se její strastiplná

čehokoliv

trable, rozčilují je věčné rodi-

ná i ctitelem, který

pouť ukončila popravou

bená vleklou krizí vhání někte-

čovské poučky, náročná látka ve

jí pomáhal ono kolo

v rakouském Mauthau-

ré mladé (a bohužel i starší) do

škole či nadbíhání od kluků. Mají

rozmontovat a zlikvi-

senu?

náruče sílících extremistických

před sebou nejhezčí období své-

dovat tím důležitou

ho života. Žijí v době, kdy mnohé

čem

si

či

nedůležitého

způso-

Před 70 lety, 24. říj-

stran. Ty pod lacinými hesly, na-

stopu po autorech mimořádného

na 1942 byla po celodenním bití

bízejícími okamžitá a jednoduchá

z nás ani na moment nenapadne,

činu, který Hitler označil za první

a běhání bez oblečení či obutí po

řešení, skrývají jediný záměr:

že by měly přijít o svou bezsta-

prohranou bitvu Třetí Říše? Ja-

sněhu popravena ranou do týla

Připravit nás o to nejcennější –

rostnost,

permanentním

kým tlakům musela být vystave-

ještě nezletilá okatá libeňská dí-

o svobodu.

strachu z příštích dnů, za nevin-

na, když spolu s dalšími 250 li-

venka Jindřiška Nováková, spolu

Michal Švarc,

nou poznámku či čin být zavře-

beňskými děvčaty byla odvezena

s patnáctiletým kamarádem Mir-

zástupce starosty Prahy 8

ny do vězení, opakovaně nuceny

do nechvalně známé Pečkárny,

kem Piskáčkem, se svými rodiči

prokazovat hrdinství. A co už vů-

kde byly při výsleších umučeny

a sourozenci a dalšími stovkami

bec ne - při boji za svobodu čes-

stovky hrdinných Čechů? Kde na-

podobně hrdinných obyvatel ne-

kého národa položit svůj, ještě

šla v sobě chladnokrevnost, když

jen z Libně a okolí.

v mnohém dětský život.

byla nucena dlouhé hodiny vzdo-

Po osvobození od zrůdného

rovat výslechům a chodit s kolem

nacismu ovládla českou zemi jiná

před svědkyněmi jejího činu?

ideologie – komunismus. Ten se

žít

v

Co se asi tehdy, 27. května
1942, honilo hlavou děvčeti, kte-

musela

pokusil Jindřišku a ostatní libeň-

Josefa Kubiše, jednoho z aten-

s ostatními pomocníky atentátní-

ské hrdiny „popravit‟ ještě jed-

tátníků na říšského protektora R.

ků vzdorovat, ať už v pražských

nou – uvrhnout jejich po svobo-

ré šlo odvézt zakrvácené kolo

Jakým

útrapám

23. října tohoto roku
vypravuje MČ Praha 8
dva autobusy se žáky
devátých tříd základních
škol do koncentračního
a determinačního tábora
v Mauthausenu.
Nikdy nezapomeneme!
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Mateřinka Šiškova se
rozšířila o dvě třídy
Mateřská škola v Šiškově ulici v Ko-

budovat také zcela nové zázemí

bylisích se koncem září rozrostla

dvou tříd, tedy kuchyňky, šatny

o 56 míst. Radnice Prahy 8 i tímto

a sociální zařízení. Na zahradě

krokem reagovala na zvyšující se

pak děti najdou pískoviště s her-

poptávku po místech v mateřin-

ními prvky.
Za posledních pět let se počet dětí v mateřinkách zřízených

„Velmi oblíbená školka v Šiško-

Městskou částí Praha 8 zvýšil ze

vě ulici byla k rozšíření vhodná.

2300 skoro na tři tisíce, přibylo 18

V její části totiž sídlila pedagogic-

nových tříd. To se týkalo například

ko-psychologická poradna, která

školek v Korycanské, Štěpničné,

se přemístila do areálu Základní

Krynické a Poznaňské ulici nebo

školy Glowackého,‟ vysvětlil radní

na Lyčkově náměstí. Celkem škol-

pro oblast školství Prahy 8 Mar-

ky zřízené radnicí osmého obvodu

tin Roubíček. K přeměně prostor

nyní nabízejí 113 tříd, tedy nejvíce

pro potřeby školky bylo nutné vy-

za posledních 20 let.

Foto: verpa

babyboom minulých let.

Ředitelka MŠ Šiškova Eva Vlastníková představila nové třídy
i radnímu Prahy 8 Martinu Roubíčkovi

Foto: verpa

-vk-

Zahradu zdobí pískoviště a herní prvky

Foto: verpa

kách, kterou způsobuje takzvaný

Nová třída těsně před tím, než ji zaplnili čerství školáčci

Kostička může pomoci dětem bez školky
Městská část Praha 8 ve spolupráci s Domem

padný zájem potvrdili,‟ informoval radní pro

a pomocí interaktivních aktivit rozvíjejí dět-

dětí a mládeže hlavního města Prahy chystá

školství Prahy 8 Martin Roubíček.

ské smysly, rozum, paměť, myšlení, obrat-

zajímavou nabídku pro všechny děti, které se

Aby mohlo být kvalifikovaně rozhodnu-

nost a řeč. Výuka a učení probíhá formou hry

nedostaly do mateřské školy, ale rodiče by se

to o otevření dalšího centra pro předškolní

a lektoři zohledňují konkrétní potřeby a na-

chtěli vrátit do zaměstnání – byť na částečný

děti (předpokládaný termín otevření 1. ledna

dání svých malých svěřenců. Ceny se přitom

úvazek. Pak je tou nejlepší volbou Centrum

2013), zájemci zašlou e-mailem žádost o při-

pohybují téměř ve stejné výši jako u klasické

pro předškolní děti Kostička v Karlínském

jetí nejpozději do konce října 2012, a to na

školky. Na strukturovaný dopolední program

Spektru DDM hl. m. Prahy.

e-mailovou adresu vedoucího odboru školství

navazují odpolední kroužky. Centrum je urče-

Petra Svobody – Petr.Svoboda@praha8.cz.

no dětem ve věku od tří (není podmínkou) do

„Jeho současná kapacita je již sice zcela
naplněná, v případě zájmu rodičů by ale bylo

Centrum funguje od 8 do 13 hodin a od 14

pěti let. Bližší informace o fungování centra

možné otevřít další oddělení. Proto chci rodi-

do 18 hodin. Kvalifikovaní a příjemní pedago-

sdělí Miroslava Nová, tel. 222 333 817, e-mail:

če vyzvat, aby nám elektronickou poštou pří-

gové se věnují malým skupinkám předškoláků

mnova@ddmpraha.cz.

-red-

Osmička

26

říjen 2012

měsíčník Městské části Praha 8

Školství, inzerce

V Troji sídlí
česko-anglická
školka

Barevný podzim v oáze
Zahrada v MŠ
Šimůnkova
se přes léto
vylepšila

Nová soukromá školka a jesle Trojská
labuť začala od nového školního roku
fungovat v ulici Na Dlážděnce v Praze 8.
Nadstandardně vybavené prostory s interaktivní tabulí, saunou pro děti nebo
kamerovým systémem na kontrolu dětí
rodiči jsou vymalovány dětskými motivy
a interiér zařízení byl vytvořen na míru.
„Hlavním cílem jsou vzdělávací multismyslové programy, střídající se v blocích.

Když se k nám vrátili, radost byla oboustran-

ně osázenými květináči u vchodů do pavilonů.

Během dne mají děti intenzivní výuku an-

ná. Někteří se vraceli do známých míst, pro

Od loňského roku je celá naše oáza chráněna

gličtiny hravou formou, kdy na děti mlu-

jiné to bylo něco zcela nového. Ano, myslíme

zabezpečovacím a kamerovým systémem a pro

ví lektorka pouze anglicky a to i v době

tím naše kluky a holky, kteří se po prázdni-

ještě větší bezpečnost máme nový plot mezi

svačiny, na procházce nebo při hře,‟ řekla

nách vydali znovu do školky v Šimůnkově ulici,

zahradou a příjezdovou plochou k provozní

Sabina Křížová z Trojské labutě. Podle ní

do oázy bezstarostného dětství. Jak vyrostli

budově, ke které se přijíždí elektronickou brá-

školka u dětí zároveň rozvíjí mateřštinu,

a vyspěli za ty dva měsíce!

nou. Tím ale vylepšování zdaleka nekončí, her-

a tak má předškolní programy zaměře-

V jejich oblíbené oáze toho však také hodně

ní prvky do zahrady budou postupně přibývat,

né na rozvoj českého jazyka. „Každý den

vyrostlo, tady se v létě nezahálelo. Každou tří-

velkou radostí jednou budou zahradní domky

mají děti v odpoledních hodinách zájmový

du čekalo zrekonstruované pískoviště a k oblí-

a venkovní pítka.

kroužek, opět s tématickým zaměřením -

bené lodi - Arše Noemově, Černovousově věži

Vždyť to u nás mnozí znáte, když nám ta

dramaťáček, flétničku, pohybové aktivity

a Šapitó přibyl nový herní prvek - Věž Černé

naše sluníčka ráno vodíte a odpoledne si pro

s prvky jógy, šikovné ručičky nebo envi-

paní. Aby se tu všichni cítili jako na zámku, vy-

ně přicházíte. Je to jen na nás, dospělých, aby

romentální výchovu,‟ uvedla.

budovaly se nové chodníky z dlažby zámkové

se jim tu naše společné dny líbily, a děkujeme

Výuka probíhá v malých skupinkách

a změnou prošla i zeleň v zahradě - ta nevzhled-

všem, kteří nám s tím pomáhají – ať už prací,

maximálně osmi dětí. Další informace na-

ná byla vykácena a nahrazena jinými keři, srd-

darem nebo dobrým slovem a úsměvem.

jdete na www.trojskalabut.cz

ce plesá nad nově založenými záhonky a krás-

-sk-

Kolektiv Mateřské školy Šimůnkova 13
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Osmička

27

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánka, inzerce
Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

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

ŘÍJEN 2012
Otevírací doba:
Po 18:00–21:00, St a Čt 20.00–22.00, Ne 14.00–16.00
Čt 25. 10. podzimní prázdniny 10:00–12.00,13:30-15:30
PŘEDNáŠKy
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
22. 10. Ing. Vladimír Novotný : ZáHADA SOUHVěZDÍ ORION.
POŘADy (film. večery)
s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
15. a 29.10. Hledání harmonie světa , Nepolapitelný čas.
POZOROVáNÍ OBLOHy dalekohledy
St, Čt 20:00–22.00, Ne 14.00–16.00
Po 15. a 29.10., 20.00–21.00 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání.

(Placená inzerce)

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za příznivých podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 21. 10. do 31. 10.
Jupiter – koncem října.
Uran, Neptun – za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celý říjen
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha,při nepříznivém
počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové
vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické
publikace (pohledy, mapy, knížky aj.)
HROMADNé NáVŠTěVy
vždy ve St a Čt 19.00–20.00 mohou hvězdárnu navštívit
předem objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

(Placená inzerce)

Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na počasí ) .
ŠKOLNÍ POŘADy
V Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a 10:30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30,-Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na tel.: 283 910 644.
PODZIMNÍ PRáZDNINy
25. 10. otevírací doba 10.00–12.00, 13.30–15.30.
Program :
10:15 O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
14:15 Planeta Země II
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce, příp. Venuše.
POHáDKy PRO NEJMENŠÍ
Ne 14.10. a 28.10. od 10:15, Africká pohádka.
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce, příp. Venuše
VSTUPNé: dospělí
mládež
senioři
(Placená inzerce)

říjen 2012

Pozor. oblohy

45,- Kč
25,- Kč
40,- Kč

Pořady

55,- Kč
30,- Kč
50,- Kč

Doprava : – konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136 tram 10, 17
a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí
Pod hvězdárnou na kopec
– stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
ulicí Pod hvězdárnou na kopec.
– stanice U Spojů bus 202 a 10 min. pěšky obcí na kopec
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Volební příloha

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 27. června 2012 zveřejněném
dne 29. června 2012 ve Sbírce zákonů č. 224/2012, částka 80,
byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky – volební obvod č. 23,
a byly stanoveny na tyto dny:
pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 13. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
+
případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat:
pátek 19. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 20. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Volební obvod č. 23

Sídlo: Praha 8

Zahrnuje území městských částí:
Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 8
pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 12. a 13. října 2012
Stat. Sídlo volebního okrsku
č. ok.
565

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

566

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

567

Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

568

Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

569

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

570

Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

571

Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK

Stat. Sídlo volebního okrsku
č. ok.
591

Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

592

Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

593

Libeň, Krejčího 1/350,
ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)

594

Libeň, Krejčího 1/350,
ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)

595

Libeň, Krejčího 1/350,
ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)

596

Libeň, Krejčího 1/350,
ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)

597

Libeň, Krejčího 1/350,
ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)

572

Karlín, Kollárova 5/271, VOŠE a OA

573

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

574

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

575

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

576

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

577

Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ

598

578

Karlín, Za Invalidovnou 3/579,
ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)

Libeň, Krejčího 1/350,
ZŠ Bohumila Hrabala (dříve ZŠ Na Korábě)

599

579

Karlín, Za Invalidovnou 3/579,
ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)

Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná
škola a Střední škola managementu, s.r.o.

600

580

Karlín, Za Invalidovnou 3/579,
ZŠ Petra Strozziho (dříve ZŠ Molákova)

Libeň, Nad Rokoskou 7/111, PB Vyšší odborná
škola a Střední škola managementu, s.r.o.

601

Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola

581

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

602

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

582

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

603

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

583

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

604

Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka

605

Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR

585

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

606

Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance

586

Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium

607

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

608

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

588

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

609

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

589

Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala

610

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

590

Libeň, Lindnerova 3/517,
PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s.

611

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

612

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

584
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Stat. Sídlo volebního okrsku
č. ok.

Stat. Sídlo volebního okrsku
č. ok.

613

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

643

Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice‟

614

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

644

Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice‟

615

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

645

Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice‟

616

Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ

646

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

617

Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

647

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

618

Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT

648

Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní

619

Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

649

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

620

Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

650

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

621

Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice

651

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

622

Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ

652

Čimice, Libčická 8/399, ZŠ

623

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

653

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

624

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

654

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

625

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

655

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

626

Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ

656

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

627

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

657

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

628

Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v.v.i.

658

Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ

629

Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ

659

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

630

Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola

660

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

631

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

661

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

632

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

662

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

633

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

663

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

634

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

664

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

635

Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ

665

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

636

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

666

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

637

Kobylisy, Přemyšlenská 15/1102, Dům dětí a mládeže

667

Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní

638

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

668

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

639

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

669

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

640

Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy

670

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

641

Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ

671

Troja, Svídnická 1a/599, ZŠ Mazurská

642

Troja, Glowackého 6/555, ZŠ

672

Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ

Zařazení jednotlivých ulic a čísel popisných do volebních okrsků
Karlín
Březinova – č. p. 407, 451, 463, 468, 473, 485,
509, 523, 524 a 535

574

- č. p. 444, 453 a 471

576

- č. p. 465, 474, 475, 487 až 492, 495 až 498,
501, 510, 512, 513, 536 a 640

575

Hybešova – všechna čísla popisná

577

Jirsíkova – č. p. 19, 478, 484, 540 a 541
- č. p. 538

- č. p. 23, 35, 52, 53, 103, 134, 159,
167, 173, 181, 213, 219, 290, 346, 348, 556 a 557

572

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

573

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

570

- č. p. 139, 150, 153, 165, 202, 209 a 212

568

- č. p. 140, 163, 175 až 178, 185 a 197

567

566

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

565

565

- č. p. 424, 448 a 457

576

K Olympiku – všechna čísla popisná

579

- č. p. 431, 435, 451, 463, 464, 470, 477 a 488

574

Kaizlovy sady – všechna čísla popisná

576

- č. p. 447, 500 a 530

577

Karlínské náměstí – č. p. 22, 51, 59, 209, 235, 376 a 399

568

- č. p. 452, 455, 459, 489, 506, 512 a 623

575

- č. p. 145, 156, 170, 217, 234 a 238

569

- č. p. 225 a 316

570

Karolinská – všechna čísla popisná

566

Ke Štvanici – všechna čísla popisná

565

Kelsenova – všechna čísla popisná

567

Kubova – č. p. 460

575

- č. p. 505, 514, 515, 526 a 535

577

Libeňský ostrov – č. evid. 617

586

Lyčkovo náměstí – č. p. 447, 450, 481, 482 a 514

577

- č. p. 459 až 462, 472 a 508

575

Malého – všechna čísla popisná

566
579

Kolárova – všechna čísla popisná

570

Molákova – č. p. 573, 574, 577, 578, 580 až 583 a 614

Korybutova – všechna čísla popisná

577

- č. p. 576 a 592 až 601

578

Na Střelnici – všechna čísla popisná

577

Křižíkova – č. p. 7, 55, 56, 70, 76, 123, 125,
147, 160, 195, 208, 238 a 393

569

Na Špitálsku – č. p. 616

577

- č. p. 20, 164, 196, 226, 263, 264 a 266

566

Nekvasilova – č. p. 569 až 572, 575, 584 až 591 a 625

579
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- č. p. 615

580

Zábranská – všechna čísla popisná

Peckova – č. p. 225 a 292

570

Za Invalidovnou – všechna čísla popisná

578

- č. p. 251 až 253, 263, 277, 280, 296, 301 a 306

566

Za Poříčskou bránou – všechna čísla popisná

565

Pernerova – č. p. 9, 63, 124, 136, 168, 212, 398, 403 a 440

572

- č. p. 10, 11, 121, 149, 221, 271, 273, 292, 324, 326, 336,
357, 378, 383, 391, 392, 397, 400, 410, 412, 413 , 427 a 660

570

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

566

- č. p. 426, 486, 494, 502, 516, 532, 549, 558 a 559

577

- č. p. 533 a 536

575

Petra Slezáka – č. p. 421, 433, 445, 446, 458, 471,
479, 480, 511, 518, 531 a 546

576

- č. p. 483, 509, 517, 547 a 548

574

Pobřežní – č. p. 1, 6, 27 až 29, 49, 58, 68, 79, 80, 81, 87, 88, 94,
95, 97, 122, 192, 249, 260, 291, 339, 340, 362, 442, 619 a 655

566

Libeň
Andrštova – všechna čísla popisná

587

Batličkova – všechna čísla popisná

605

Bednářská – všechna čísla popisná

589

Bedřichovská – všechna čísla popisná

606

Braunerova – č. p. 279, 315, 372, 390, 423, 431, 512 a 1497

593

- č. p. 481, 483, 563, 573, 581, 801, 852 až 854 a 2325

592

- č. p. 514 a 561

590

571

Bublíkova – č. p. 2187 až 2189

601
596
598

- č. p. 77, 215, 227, 285 a 297

567

Budilova – všechna čísla popisná

- č. p. 239, 248, 333 a 369

568

Budínova – všechna čísla popisná

- č. p. 299, 304, 311, 312, 323, 370, 380 a 394

565

Bulovka – všechna čísla popisná

598

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční

580

Čertův vršek – všechna čísla popisná

596

Pod Výtopnou – všechna čísla popisná

565

Červená báň – všechna čísla popisná

593

Prvního pluku – č. p. 31, 140, 143, 144, 169, 172, 174,
224, 539, 621 a 896

567

- č. p. 33, 205, 206, 207, 210, 211, 320, 321, 322, 327,
335, 353 a 375

Davídkova – č. p. 50, 338, 533, 591, 602, 642, 650,
651, 653 až 660, 674, 692 až 694, 1179, 1945, 2236,
2368, 2375, 2376 a 2388

596

565

Rohanské nábřeží – č. p. 657

568

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

606

Rohanský ostrov – všechna čísla popisná

604
605

568

Sokolovská – č. p. 1, 6, 21, 27 až 30, 38, 40, 44, 47, 48, 49,
68, 73, 75, 79, 81, 86, 87, 88, 94, 97, 101, 161, 192, 278 a 337

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

571

- č. p. 2101 až 2103

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

Dolejškova – č. p. 1402 a 2155

605

567

Elsnicovo náměstí – všechna čísla popisná

586
597

- č. p. 5, 43, 46, 91, 112, 113, 120 a 155

568

Františka Kadlece – č. p. 1007, 1259, 1514 a 1515

- č. p. 24 a 651

577

- č. p. 25, 26, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 65, 69, 89, 90, 200,
204, 205, 327, 341 až 343, 351, 352 a 371

- č. p. 179, 182, 571, 572, 594, 848, 849, 868 až 870,
900, 1461, 1540, 1541, 1761 až 1763, 1765 a 2378

595

565

Gabčíkova – všechna čísla popisná

599

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

573

Hejtmánkova – č. p. 543 a 828

590

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

569

- č. p. 268, 274, 325, 349, 359 a 615

580

- č. p. 409, 415, 416, 428, 429, 434, 444, 449 a 454

576

- č. p. 467 a 468

574

Sovova – všechna čísla popisná

575

Šaldova – č. p. 54, 187, 219, 386, 388, 418 a 476

573

- č. p. 278, 337 a 340

571

- č. p. 406, 408, 414, 417, 431, 466 a 504

574

- č. p. 419, 425, 456, 493, 506, 533, 543, 544 a 545

575

Thámova – č. p. 10, 183, 221, 289 a 396

570

- č. p. 21, 38, 82 a 291

571

- č. p. 84, 118, 119, 147 a 191

569

- č. p. 110, 115 až 117, 132 a 133

573

- č. p. 124, 136, 137, 166, 181, 193, 246, 401 a 402

572

U Invalidovny – č. p. 165

578

- č. p. 426, 499, 522, 525, 549 a 555

577

U Libeňského mostu – všechna čísla popisná

579

U Nádražní lávky – č. p. 43, 46 a 358

568

- č. p. 81

571

U Rustonky – všechna čísla popisná

580

U Sluncové – č. p. 8, 64, 71, 135, 560, 613 a 664

580

- č. p. 58, 395, 404 a 602 až 612

578

Urxova – č. p. 430, 436, 437, 448, 449, 454, 458, 479 a 480

576

- č. p. 863

591

Heydukova – č. p. 358, 359, 410, 428 a 895 až 897

582

- č. p. 374, 412, 421, 1218 až 1220, 1261 a 1589

583

Horovo náměstí – všechna čísla popisná

589

Chlumčanského – všechna čísla popisná

598

Chocholouškova – všechna čísla popisná

586

K Okrouhlíku – všechna čísla popisná

602

Kandertova – všechna čísla popisná

590

Karla Hlaváčka – všechna čísla popisná

591

Kašparovo náměstí – č. p. 362, 2233, 2254 a 2271

598

Klihařská – všechna čísla popisná

591

Klínová – všechna čísla popisná

606

Koláčkova – všechna čísla popisná

604

Konšelská – č. p. 323, 415, 419, 426, 427 a 453

593

- č. p. 378, 397, 985, 995, 1011, 1014, 1015 a 1841

598

- č. p. 459, 529, 532, 580 až 582 a 1403

592

Kotlaska – č. p. 30 a 64

588

- č. p. 353, 363, 369, 381, 417, 554, 555, 562, 815 a E214

585

- č. p. 1046 až 1048

586

- č. p. 1498

587

Koželužská – všechna čísla popisná

586

Krejčího – všechna čísla popisná

598

- č. p. 469, 470 a 483

574

Kubišova – č. p. 915, 918 až 923, 988 až 992, 1036, 1222,
1263, 1265, 1266, 1300, 1302 až 1305, 1842, 1860, 1921,
1953, 2016 a 2017, 2185 , 2186 a 2273

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

568

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

599

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

566

- č. p. 1315 až 1317 a 1967

600

- č. p. 130, 189, 197, 227, 236, 243 a 439

567

Kundratka – všechna čísla popisná

591

601
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Lhotákova – všechna čísla popisná

604

Nad Okrouhlíkem – všechna čísla popisná

605

Libeňský ostrov – všechna čísla evidenční

586

Lindnerova – č. p. 104, 448, 521, 525, 538, 539, 1021,
1403 a 2396

592

Nad Rokoskou – č. p. 19, 25, 57, 96, 111, 113, 798, 799,
908 až 910, 938, 1316 až 1323, 1325, 1326, 1342 až 1349,
1829, 1900, 2237, 2275, 2361 a 2415

600

- č. p. 517, 575, 998, 1609 a 1610

590

Ludmilina – všechna čísla popisná

585

Malý Okrouhlík – všechna čísla popisná

602

Na Dědince – č. p. 394

597

- č. p. 491, 515, 571, 849, 917 a 1540

595

- č. p. 817, 818, 931 a 1502

594

Na Dílcích – všechna čísla popisná

606

– č. p. 847, 1299, 1301 a 1302

601

- č. p. 1227, 1228, 1230, 1376 až 1379 a 1399

599

náměstí Dr. Václava Holého – č. p. 63 a 1329 až 1332

587

- č. p. 1048, 1049, 1050, 1052, 1054 až 1057 a 1059

586

náměstí Na Stráži – č. p. 520 a 544

596

Novákových – č. p. 59, 351, 358, 375, 439, 444, 456,
893, 894 a 895

582

- č. p. 257, 655, 656, 874,883 až 887, 970, 976, 977,
1816, 1817, 1917, 2380 až 2382

584
583

Na Dlážděnce – č. p. 862, 1012 a 2157

632

- č. p. 1309 až 1312, 1358 a 2096 až 2099

633

Na Hájku – všechna čísla popisná i evidenční

588

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

Na Hrázi – všechna čísla popisná

585

Palmovka – všechna čísla popisná

582

Na Jabloňce – č. p. 169, 2353 a 2354

600

Pátkova – všechna čísla popisná

600

- č. p. 764 , 768 až 774 a 766

633

Pivovarnická – č. p. 106, 1104, 1618, 1619, 1808, 1814 a 1942

588

Na Jílu – č. p. 2220 a 2256

596

- č. p. 166, 1022, 1023, 1024, 1435, 1436, 1843 a 1844

589

Na Kindlovce – všechna čísla popisná

600

Pod Bání – všechna čísla popisná

591

Na Kopanině – všechna čísla popisná

604

Pod Čertovou skalou – č. p. 823 a 824

594

Na Kopečku – všechna čísla popisná

580

- č. p. 832, 834, 835, 1258 a 1259

597

Na Korábě – všechna čísla popisná

598

- č. p. 843 a 848

595

Na Košince – č. p. 106, 502, 2175, 2198, 2199 a 2200

586

Pod Dlážděnkou – všechna čísla popisná

633

Na Kuchyňce – č. p. 755

600

Pod Hájkem – všechna čísla popisná

585

Na Labuťce I až IV – všechna čísla popisná i evidenční

591

Pod Kotlaskou – všechna čísla popisná

585

Na Malém klínu – všechna čísla popisná

606

Pod Kuchyňkou – č. p. 1476

600

Na Okrouhlíku – všechna čísla popisná

602

Pod Labuťkou – všechna čísla popisná i evidenční

591

Na Rokytce – č. p. 1022, 1027 až 1033 a 1035

589

Pod Plynojemem – všechna čísla popisná i evidenční

580

- č. p. 1081, 1112 až 1114, 1329, 1340 a 1341

587

Pod Stírkou – všechna čísla popisná

602

- č. p. 1106, 1111 a 1814

588

Na Rozhraní – č. p. 2154

591

Pod Vlachovkou – č. p. 490, 494, 496, 564, 574, 787, 915,
986 až 988, 1267 až 1269, 1300 a 1842

601

- č. p. 911, 938, 1134 a 1326

600

Pod Vlastním krovem – všechna čísla popisná

606

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

604

- č. p. 271, 1143 a 1999

605

Podlipného – č. p. 222, 517, 561, 810, 811, 812, 833, 997 a 998

590

Na Slovance – č. p. 1044, 1045, 1115, 1130, 1176,
1245, 1394, 1803, 1813, 1837 a 1850

604

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

606

Na Srázu – všechna čísla popisná

598

Na Stráži – č. p. 312, 313, 544, 932 až 937, 1210, 1306 a 1405

596

- č. p. 1410, 1429, 1430, 1442, 1517 až 1528, 1546 až 1550,
1595, 1596, 2231, 2344, 2379 a E312

596

- č. p. 1006 a 1007

597

Na Sypkém – č. p. 89, 839, 924 a 925

594

- č. p. 900, 1307 a 1461

595

-č. p. 1430 a 1550

596

- č. p. 1686

593

Na Šedivé – všechna čísla popisná

591

Na Štěpnici – všechna čísla popisná

606

Na Truhlářce – č. p. 38, 39 a 100

598

- č. p. 1443, 1453, 1455 až 1460, 1478 až 1487, 1580 až 1583,
1585 až 1587, 2000, 2014, 2025 až 2032, a 2065 až 2086

599

Na Úbočí – všechna čísla popisná

600

Na Vartě – všechna čísla popisná

596

Na Zedníkové – všechna čísla popisná

600

Na Žertvách – č. p. 107, 108, 351, 897 a 898

582

- č. p. 132, 860, 861, 1220 a 1221

583

- č. p. 406, 559, 560, 583, 783 a 2431

585

- č. p. 876, 877 a 879 až 881, 2196 a 2230

584

Nad Košinkou – všechna čísla popisná

598

- č. p. 448, 481, 483, 505, 521, 838, 864, 942 a 943

592

Pomezní – všechna čísla popisná

599

Povltavská – č. p. 70, 71, 106, 502, 2167, 2175 a č.evid. 680

586

Primátorská – č. p. 4 a 172

589

- č. p. 114, 128, 160, 222, 284 a 325

590

- č. p. 539, 540 a 779

592

- č. p. 241, 296 a 323

593

- č. p. 1008

598

Prosecká – č. p. 28, 47, 49, 76, 77, 318, 407, 484,
509, 524, 579, 785, 1897, 1899, 1902, 1911, 1919,
1922 až 1924, 1926, 1927 a 2309

591

- č. p. 190, 460, 543 a 2160

590

Přádova – všechna čísla popisná

633

Rakousova – všechna čísla popisná

604

Ronkova – všechna čísla popisná

585

Rosenbergových – viz „Světova‟
Rozšířená – všechna čísla popisná

602

Ryzlinková – všechna čísla popisná

604

S. K. Neumanna – č. p. 846, 944, 954, 955, 986, 990,
992 až 994, 996, 1269, 1304, 1305, 1892, 1893, 1901 a 1993

601

Nad Kotlaskou I až V – všechna čísla popisná i evidenční

588

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

Nad Mazankou – všechna čísla popisná

604

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

584

Nad Novou Libní – všechna čísla popisná

604

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

580

600
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Volební příloha
- č. p. 1276 až 1278, 1283, 1285 a 1287 až 1291

580

1001 až 1006 a 1681 až 1683

597

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

583

- č. p. 510, 817, 824 až 827 a 925 až 931

594

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

581

Wichterlova – všechna čísla popisná

605

- č. p. 395, 428, 457, 550, 551 a 584

582

Soví vršek – všechna čísla popisná

591

Společná – všechna čísla popisná

606

Srbova – všechna čísla popisná

591

Stejskalova – všechna čísla popisná

589

Střelničná – č. p. 1969 až 1980, 2221, 2269 a 2270

605

Střížkovská – všechna čísla popisná i evidenční

596

Stupňová – všechna čísla popisná

599

Světova – č. p. 15, 249, 256, 454, 471, 473, 474 a 542

585

- č. p. 133, 447, 472, 498, 523, 1041 až 1043, 1051 a 2224

586

Štěpničná – všechna čísla popisná

606

Za Slovankou – č. p. 1782

605

Za Vodárnou – všechna čísla popisná

606

Zahradnická – čp. 1476

600

Zenklova – č. p. 1, 2, 41, 60, 186, 212, 250, 252, 305,
433, 440, 464, 465, 523, 576 a 1059

586

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

589

- č. p. 17, 360 a 437

591

- č. p. 21, 22, 24 a 26

587

- č. p. 121, 236, 286, 340, 454 a 566

585

- č. p. 42, 62, 215, 224, 290, 291, 293, 303, 306, 309,
316, 332, 335, 336, 344, 356, 432 434, 485 a 1513

593

– č. p. 43, 384, 633 až 635 a 641

598

- č. p. 59, 486, 545, 890 a 1171

582

Štorchova – všechna čísla popisná

586

Švábky – všechna čísla popisná

580

Trojská – č. p. 1197 až 1201

601

Turnovská – všechna čísla popisná

581

U Balabenky – všechna čísla popisná

584

U Českých loděnic – všechna čísla popisná

586

U Hercovky – č. p. 752

600

U Libeňského pivovaru – č. p. 63, 1077, 1078,
1332 až 1336 a 2229

587

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

589

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

588

Kobylisy

U Libeňského zámku – všechna čísla popisná

586

Akátová – všechna čísla popisná

619
638

- č. p. 91, 413, 414, 416, 531, 596, 598, 781, 787, 840,
841, 846, 847, 1298, 1299, 1327 a 1901

601

- č. p. 93 a 1230 až 1236

599

- č. p. 460, 514, 828 a 829

590

- č. p. 608 a 610 až 617

597

- č. p. 1795 a 1800

602

Zvonařovská – č. p. 84 a 691

596

- č. p. 67, 686, 689, 690, 1076, 2242, 2238, 2259, 2265 a 2266

604

589

Balabánova – všechna čísla popisná

U Pekařky – všechna čísla popisná

591

Bašťská – všechna čísla popisná

636

U Pošty – všechna čísla popisná

581

Benákova – všechna čísla popisná

638

U Rokytky – č. p. 117 a 273

587

Bergerova – všechna čísla popisná

639

- č. p.148, 156, 411 a 475

589

Binarova – č. p. 1661

609

U Slovanky – č. p. 286, 269, 1388, 1746 a 1770

605

Bojasova – všechna čísla popisná

625

- č. p. 1982 až 1987, 1989 a 1992

604

Bořanovická – všechna čísla popisná

629

U Stírky – všechna čísla popisná

602

Březiněveská – všechna čísla popisná

629

U Synagogy – všechna čísla popisná

585

Březová – všechna čísla popisná

619

U Vlachovky – všechna čísla popisná

601

Burešova – č. p. 1130

624

U Meteoru – všechna čísla popisná i evidenční

V Holešovičkách – č. p. 94, 1107 až 1109, 1146,
1154 až 1160, 1361, 1374, 1375, 1443 až 1451, 1478,
1489 až 1494, 1577 až 1581 a 1594

599

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

600

- č. p. 1879

598

V Mezihoří – všechna čísla popisná

581

V Podvrší – čp. 1349 až 1352
- č. p. 1362 až 1365

- č. p. 1151, 1638 a 1662 až 1665

610

- č. p. 1659 až 1661

609

Čimická – č. p. 440 a 1021 až 1025

631

- č. p. 480, 501, 502, 522, 537, 557, 583, 584, 587, 593, 594,
595, 613, 634, 653, 657, 673, 717, 768, 1265, 1266 a 1275

636

600

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

641

599

- č. p. 744, 745, 1001, 1002 a 1003

632

V Zahradách – č. p. 89, 515, 528, 534, 569, 570, 584, 786,
802, 843 až 845, 916, 917, 1411, 2406 a 2407

595

- č. p. 1760

639

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

594

Čumpelíkova – č. p. 551, 855, 883, 1055, 1058 až 1061,
1648, 1681 a 1705

628

- č. p. 1599 , 1686, 2393 a č.evid. 562

593

- č. p. 552, 1008 až 1012 a 1864

629

Vacínova – č. p. 396, 420, 425, 536, 780, 858, 859 a 860

583

- č. p. 1221, 1222 a 1764

626

- č. p. 874 až 876 a 1848

584

Davídkova – č. p. 773, 986 až 989

607

Valčíkova – všechna čísla popisná

599

Dohnalova – viz „Balabánova‟

Ve Vrchu – všechna čísla popisná

593

Ďáblická – všechna čísla popisná, kromě č. p. 553

619

Vinopalnická – č. p. 351, 383, 531 a 664 až 666

596

Famfulíkova – č. p. 1131 až 1146 a 1803

623

- č. p. 667 a 668

604

- č. p. 1147, 1148 a 1149

624

Voctářova – č. p. 47, 48, 51, 244, 247, 599, 1477 a 2367

586

Formánkova – všechna čísla popisná

622

- č. p. 108, 261, 418 a 469

580

Frýdlantská – č. p. 1296 až 1307

616

Vojenova – č. p. 238, 418 a 623

580

- č. p. 1308 až 1320 a 1351

615

- č. p. 175

586

- č. p. 1350

613

Havlínova – č. p. 99 a 1678

636

Vosmíkových – č. p. 90, 102, 832, 850, 851,
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Volební příloha
- č. p. 1027

640

Libišská – všechna čísla popisná

- č. p. 1097, 1098, 1270 a 1722

639

Luhovská – všechna čísla popisná

641

- č. p. 1111,1112 a 1113

638

Máslovická – všechna čísla popisná

628

- č. p. 1124, 1129 a 1708

641

Mašínova – všechna čísla popisná

628

Havránkova – všechna čísla popisná

620

Maškova - č. p. 700 a 1646

639

Hlaváčova – všechna čísla popisná

612

Mirovická – č. p. 1078 až 1083

638

Horňátecká – č. p. 447, 448, 481, 482, 782 až 786 a 1772

631

- č. p. 1088 až 1099, 1101, 1116 a 1118

639

- č. p. 483 a 787 až 791

630

- č. p. 1027

640

- č. p. 700 a 701

639

- č. p. 661, 569 a 1049

628

- č. p. 464, 493, 494, 500, 520, 538, 662, 677, 702,
1129, 1282, 1688, 1693, 1712, 1757 a 1817

641

Hovorčovická – č. p. 443, 444, 479, 726, 1039 a 1677

636

Modřínová – č. p. 11

620

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

619

- č. p. 504, 539, 585, 1281, 1701, 1713 až 1718 a 1780

641

- č. p. 1027

640

Hrubého – všechna čísla popisná

610

Chabařovická – č. p. 1125

615

- č. p. 1321 až 1323, 1327 až 1333, 1349 a 1796

613

- č. p. 1324 až 1326

614

Chaberská – č. p. 10, 183, 230, 233, 271, 287 až 293,
295 až 297, 301, 302, 304, 414, 495, 509, 528 a 639

629

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

628

- č. p. 734, 1014, 1621 a 1818

628

- č. p. 1800

630

Chotovická – všechna čísla popisná

641

Janečkova – všechna čísla popisná

622

Javorová – všechna čísla popisná

619

641

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

632

Na Hlínách – všechna čísla popisná

602

Na Kopytářce – všechna čísla popisná

602

Na Ládví – všechna čísla popisná

628

Na Pecích – č. p. 120, 121, 133, 149, 216, 303, 310, 318,
361, 433, 434, 476, 544, 601, 620, 637 a 638

629

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

628

Na Pěšinách – č. p. 247 až 249 a 1720

602

- č. p. 4, 6 až 9, 20, 23, 24, 27, 31, 33 až 35, 48 až 52, 58,
60, 61, 63, 64, 68 až 75, 81, 84, 85, 87 až 90, 96, 101, 158,
174, 365, 366, 641, 642, 675, 676, 1807a č. evid. 4

603

Na Přesypu – č. p. 713 až 717, 768 a 994 až 996

636

Na Rozvodí – všechna čísla popisná

619

Na Stírce – všechna čísla popisná

602

Jedlová – všechna čísla popisná

619

Jelínkova – všechna čísla popisná

622

Nad Hercovkou – č. p. 175, 259, 270, 309, 580, 1051,
1276, 1627 a 1782

632

K Ovčínu – všechna čísla popisná

619

Nad Koupalištěm – všechna čísla popisná

603

Kaňkovského – č. p. 915

626

Nad Šutkou - č. p. 490, 540, 576 a 1811

603

- č. p. 1233 až 1241

627

- č. p. 982 až 984 a č. evid. 41

630

Kaštanová – všechna čísla popisná

619

- č. p. 503, 513, 514, 526, 626, 659, 684, 1033 a 1034

632

Ke Koupališti – všechna čísla popisná

603

Nad Záložnou – všechna čísla popisná

632

Náhorní – všechna čísla popisná

603

Ke Stírce – č. p. 13, 42, 127, 172, 238, 242, 267, 338,
356, 381, 385, 490, 540, 1837, 1844 a 1845
- č. p. 212, 236, 237, 245, 246, 256, 274, 275, 280, 281,
326, 357, 418, 419, 445, 491, 532, 564, 568, 579, 600, 610,
617, 625, 630, 730, 751, 762, 1766 a 1774
Klapkova – č. p. 3, 10, 12, 14, 15, 17, 26, 40 až 42, 54, 67, 109,
124, 127, 156, 172, 242, 545, 546, 562, 612, 1848 a 1851
- č. p. 86, 92, 95, 106, 109, 117, 119, 122, 123, 154, 159,
161, 166, 169 až 171, 180 až 182, 185, 228, 473, 487, 549,
695, 731 a 1847

603

Neratovická – všechna čísla popisná

641

Okrouhlická – všechna čísla popisná

602

602

Opálkova – č. p. 1658

609

Ořechová – všechna čísla popisná

619

603

Pakoměřická – č. p. 333, 373, 374, 376 až 379, 422, 466, 512,
558, 570, 577, 607, 608, 655, 738, 753, 1017 až 1019 a 1775

629

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

628

629

Paláskova – všechna čísla popisná

637

Petra Bezruče – všechna čísla popisná

628

Pod Hliništěm – všechna čísla popisná

602

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

628

Klecanská – všechna čísla popisná

628

Pod Hvězdárnou – všechna čísla popisná

619

Klíčanská – č. p. 444, 456, 553, 597, 1265 až 1268,
1631 až 1634, 1677 a 1721

Pod Kynclovkou – všechna čísla popisná

632

636

Pod Náměstím – všechna čísla popisná

602

Pod Sídlištěm – všechna čísla popisná

630

- č. p. 461, 463, 465, 470, 493, 494, 508, 536, 554,
585, 732, 1028, 1053, 1127, 1128 a 1701

641

Kobyliské náměstí – č. p. 261, 262, 483, 687, 997 a 998

630

Pod Statky – všechna čísla popisná

603

Pohnertova – všechna čísla popisná

639

Předbořská – všechna čísla popisná

628

629
628

- č. p. 439 a 447

631

- č. p. 640, 1000 a 1033

632

Košťálkova – všechna čísla popisná

637

Přemyšlenská – č. p. 123, 133, 182, 202, 220, 224, 225, 277,
297, 361, 374, 413, 421, 422, 427, 437, 495, 505, 515, 521,
529, 543, 552 a 561

Kubíkova – č. p. 946, 948 až 950, 1042, 1175 a 1378 až 1381

619

- č. p. 1176 až 1180

620

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

Krčkova – viz „Mašínova‟

- č. p. 1698

621

Kurkova – všechna čísla popisná

609

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

Kyselova – všechna čísla popisná

609

- č. p. 792

630

Líbeznická – všechna čísla popisná

628

- č. p. 1102

637

636
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Rajmonova – všechna čísla popisná

610

Troja

Rolnická – všechna čísla popisná

603

Sedlecká – všechna čísla popisná

628

Čimická – č. p. 233, 253, 254, 257, 295, 297, 310, 367,
368, 462 a 706

624

- č. p. 442, 443 a 446

635

Dřínová – všechna čísla popisná

656
655

Slancova – všechna čísla popisná

634

Služská – č. p. 115, 128, 457, 534, 537, 565, 578, 582,
588 a 1865

636

Glowackého – všechna čísla popisná

- č. p. 705, 706, 749 a 1003

632

- č. p. 777 až 781, 1004 až 1006, 1025 a 1026

631

Hnězdenská – č. p. 556 až 560, 607 a 735

655

- č. p. 583 až 588 a 658

657

- č. p. 579, 595 až 597

656

Střekovská – všechna čísla popisná

614

Střelničná – č. p. 229, 373, 731, 1007, 1008, 1019 a 1020

629

- č. p. 644, 645, 748, 760, 761 a 1826
- č. p. 1673 a 1680

607
603

Šimůnkova – č. p. 1183, 1184, 1591 až 1596,
1599 až 1606 a 1625

620

- č. p. 1607 až 1612 a 1685

622

Šiškova – č. p. 1223 až 1228

626

- č. p. 1229 až 1232

627

Štíbrova – všechna čísla popisná

626

Tanvaldská – všechna čísla popisná

607

Taussigova – č. p. 1150, 1152 až 1157 a 1165 až 1171

611

- č. p. 1172

607

Trojská – č. p. 30,43, 44, 46, 53, 56, 76 až 79, 82, 97, 100,
107, 110, 125, 134, 137, 157, 163, 167, 168, 173, 175, 176,
177, 263, 306 až 308, 425, 530 a 635

632

Trousilova – č. p. 1106

637

Třebenická – č. p. 1284 až 1295

608

- č. p. 1348

607

Třeboradická - č. p. 98, 104, 438, 478, 479, 692, 704, 722,
754, 755, 1274, 1275, 1283, 1683 a 1684

636

- č. p. 1067 až 1076, 1110, 1111 a 1772

638

- č. p. 1077 a 1109

637

U Dětského domova – všechna čísla popisná

632

U Měšťanských škol – č. p. 525

603

U Nádrže – všechna čísla popisná

602

U Pískovny – všechna čísla popisná

628

U Školské zahrady – všechna čísla popisná

603

U Třešňovky – všechna čísla popisná

602

U Větrolamu – č. p. 1702

628

Učitelská – všechna čísla popisná

619

Uzavřená – všechna čísla popisná

632

V Brance – č. p. 112

603

Veleňská – všechna čísla popisná

636

Veltěžská – všechna čísla popisná

628

Větrušická – všechna čísla popisná

628

Vodochodská – všechna čísla popisná

628

Vršní – č. p. 150, 152, 153, 155, 393, 394, 396, 417,
792 až 799 a 1800

- č. p. 767

671

K Haltýři – všechna čísla popisná

656

K Sadu – č. p. 206, 215 a 412 až 416, 726, 754 a 811

634

- č. p. 530 a 590

635

Krosenská – č. p. 531 až 534

656

- č. p. 539 až 543

655

Krynická – č. p. 488 a 491 až 505

670

- č. p. 489 a 490

668

Lešenská – č. p. 535, 536, 546 a 547

656

- č. p. 537, 538 a 548

655

Lublinská – všechna čísla popisná

657

Marchlewského – viz „Těšínská‟
Mazovská – všechna čísla popisná

668

Mazurská – č. p. 484 a 758

668

- č. p. 516 až 526

669

Na Dlážděnce – č. p. 9, 11, 13, 14, 16, 17, 42, 43, 45, 50, 77,
97, 99, 105, 107 až 111, 124, 139 až 141, 149, 151 až 153,
155, 163, 170, 225, 229, 287, 300, 317, 348 až 354 a 379

633

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

633

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

633

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

634

Na Šutce – všechna čísla popisná

634

Nad Hercovkou – č. p. 108, 369, 419 až 422 a 430

634

- č. p. 332, 333, 354, 356 a 604

633

Nad Popelářkou – všechna čísla popisná

633

Nad Strání – všechna čísla popisná

633

Nad Trojou – všechna čísla popisná

633

Nad Vavrouškou – všechna čísla popisná

656

Notečská – č. p. 561 a 562

655

- č. p. 563 až 568

657

Olštýnská – č. p. 607

655

- č. p. 733

656

630

Písečná – č. p. 251, 305 až 307, 323, 324, 328, 378, 393,
437, 459, 462, 601, 605 a 611

634

- č. p. 341, 347, 348, 398, 403, 416, 420, 450, 496, 535,
573 a 661

- č. p. 444, 445, 447 až 456 a 610

635

628

Pod Lisem – všechna čísla popisná

633

- č. p. 515, 516, 527, 542, 560, 651, 1036, 1037, 1052 a 1804

629

Pod Písečnou – všechna čísla popisná

634

Za Střelnicí – všechna čísla popisná

607

Pod Přesypem – všechna čísla popisná

634

Pomořanská – všechna čísla popisná

668

Zdibská – č. p. 178, 196, 200, 205 až 208, 220, 221, 223,
226, 227, 229, 437, 442 a 723

629

Povltavská – č. p. 89, 114, 150, 156, 158 a 304

633

Ratibořská – č. p. 598

669

- č. p. 203, 213 až 215, 217, 218, 311, 328 až 332, 547,
623, 1801, 1823 a 1830

628

Zenklova – č. p. 28 a 56

603

- č. p. 47, 57, 59, 62, 66, 83, 131, 135, 139, 156, 162,
192, 199, 492 a 531

602

Svídnická – č. p. 506 až 515 a 613

671

- č. p. 431

629

- č. p. 599

669

Zlonínská – všechna čísla popisná

641

Tařicová – všechna čísla popisná

654

Žernosecká – č. p. 842

628

Těšínská – č. p. 600

656

- č. p. 1597

622

Trojská – č. p. 41 a E8

632

Rokossovského – viz „Hnězdenská‟
Sosnovecká – všechna čísla popisná

656
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- č. p. 8, 19, 73, 76, 78 až 80, 82 až 87, 91, 94, 98, 100,
102, 103, 115, 117, 122, 123, 128, 132, 135, 138, 159 až 161,
164 až 168, 201, 221, 256, 294, 333 až 347, 606, 722 , 753,
772 , 780, 782, 809 a 813

633

U Pentlovky – všechna čísla popisná

669

U Polikliniky – č. p. 484

668

U Sloupu - č. p. 247

633

Vavrouška - č. p. 240

600

Velká skála – všechna čísla popisná

656

Vřesová – všechna čísla popisná

656

Vzestupná – č. p. 191, 292 a 441

634

Bohnice
Bohnická – všechna čísla popisná

658

Bukolská – všechna čísla popisná

642

Bydhošťská – všechna čísla popisná

648

Cafourkova – všechna čísla popisná

659

Čimická – č. p. 96

658

- č. p. 177, 244 a 254

643

- č. p. 200, 223, 268, 269, 302 a 767 až 769

642

- č. p. 316, 317, 822 a 823

641

Dolákova – č. p. 527 až 532, 536 a 537

659

- č. p. 533, 551 až 555 a 598

660

- č. p. 719 až 724

661

- č. p. 794 až 803

672

Eledrova – všechna čísla popisná

661

Farky – č. evid. 562

662

Feřtekova – č. p. 538 až 548 a 560 až 562

662

- č. p. 555 a 556

660

- č. p. 557 a 739 až 746

661

Gdaňská – všechna čísla popisná

648

Hackerova – č. p. 571 až 576

660

- č. p. 791 až 793

672

Hanouškova – všechna čísla popisná

662

Hlivická – všechna čísla popisná

667

K Farkám – všechna čísla popisná

658

K Pískovně – všechna čísla popisná

658

Katovická – všechna čísla popisná

666

Kostřínská – všechna čísla popisná

658

Kusého – všechna čísla popisná

660

Lindavská – všechna čísla popisná

642

Lodžská – č. p. 399 a 401

647

- č. p. 427

667

- č. p. 463 až 467 a 568

654

Na Bendovce – všechna čísla popisná

658

Na Hranicích – všechna čísla popisná

643

Nad Pentlovkou – všechna čísla popisná

658

Opolská – všechna čísla popisná

648

Pekařova – č. p. 250 a 838

645

Pod Čimickým hájem – č. p. 17, 200, 201, 221, 222 a 224

642

- č. p. 177 až 180 a 189 až 192

643

Podhajská pole – všechna čísla popisná

642

Poznaňská – č. p. 428 až 442

653

- č. p. 443 až 467 a 568

654

Před Ústavem – všechna čísla popisná

658

Radomská – všechna čísla popisná

663

Ratibořská – všechna čísla popisná, kromě č. p. 598

664

Řepínská – všechna čísla popisná

643

Řešovská – č. p. 490 až 495 a 563 až 567
- č. p. 515 až 519

Sopotská – všechna čísla popisná

648

Štětínská – č. p. 338 až 349 a 372 až 381

648

- č. p. 350 až 371

646

Toruňská – všechna čísla popisná

646

U Drahaně – všechna čísla popisná

658

U Pazderek – všechna čísla popisná

658

U Skalky – všechna čísla popisná

658

U Velké skály – všechna čísla popisná

658

Ústavní – č. p. 24, 25, 77 až 84, 90 až 95, 97 až 102,
115 až 136, 138, 140, 141, 156, 166, 176, 181, 182, 184,
185, 187, 188, 197, 198, 199, 202 až 207, 249, 600, 824, 904

658

- č.p. 413 a 414

666

V Nových Bohnicích – všechna čísla popisná

658

V Zámcích – všechna čísla popisná

658

Ve Vrších – všechna čísla popisná

658

Vraňanská – všechna čísla popisná

643

Vratislavská – č. p. 382 až 384

648

- č. p. 385 až 398

647

Zelenohorská – č. p. 475 až 489

663

- č. p. 496 až 500

664

- č. p. 501 až 513

665

Zhořelecká – č. p. 514

665

Střížkov
Bešťákova – č. p. 457 a 553

617

Bínova – všechna čísla popisná

617

Černého – č. p. 426 až 429

618

- č. p. 511 až 522

617

Červenkova – všechna čísla popisná

617

Česákova – všechna čísla popisná

618

Děčínská – č. p. 552

596

Drahorádova – č. p. 511 a 530

617

Ďáblická - č. p. 553

617

Habartická – č. p. 573 - 578

596

Jitravská – všechna čísla popisná

596

K Zahradnictví – č.p. 59 a č. evid. 13

619

Roudnická – všechna čísla popisná

618

Střížkovská – všechna čísla popisná

596

U Kapliček – všechna čísla popisná i evidenční

596

Čimice
Beřkovická – všechna čísla popisná

652

Brandýská – všechna čísla popisná

649

Byšická – všechna čísla popisná

652

Čimická – č. p. 1 až 5, 9 až 15, 18, 21, 27 až 29, 31, 82,
187, 218, 221, 252 až 254 a 883

652

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

649

Do Údolí – všechna čísla popisná

649

Drahanská – všechna čísla popisná

652

Fořtova – všechna čísla popisná

649

Hanzlíkova – všechna čísla popisná

645

Chlumínská – všechna čísla popisná

652

Chorušická – všechna čísla popisná

652

Chvatěrubská – č. p. 342, 350 až 356, 367 a 392

644

- č. p. 361 až 366

645

Jestřebická – všechna čísla popisná

645

K Drahani - č. p. 815, 816 a 873

652

663

K Ládví – č. p. 6, 151, 155, 168, 214 a 291 až 295,
303 až 306, 817, 819, 854 a 861

649

661

- č. p. 344, 369, 392 a 825

644
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K Mlýnu – všechna čísla popisná

652

- č. p. 338 až 344 a 346 až 349

K Polím – všechna čísla popisná

652

Ouholická – všechna čísla popisná

651

K Rybníku – všechna čísla popisná

652

Pekařova – č. p. 879, 880 a 881

645

K Větrolamu – všechna čísla popisná

652

Pešinova – všechna čísla popisná

645

Ke Hřišti – všechna čísla popisná

649

Kočova – všechna čísla popisná

645

Přívorská – všechna čísla popisná

645

Korycanská – č. p. 367 až 372 a 860

644

Rousovická – všechna čísla popisná

645

- č. p. 394, 395, 671, 778 a 855

649

Skálova – všechna čísla popisná

645

Křivenická – č. p. 406 až 420

650

- č. p. 421 až 435 a 443 až 453

651

Libčická – všechna čísla popisná

649

Libeňská – všechna čísla popisná

649

Lužecká – všechna čísla popisná

652

Mikovická – všechna čísla popisná

652

Minická – všechna čísla popisná

645

Na Hranicích – č. p. 357 až 360

644

- č. p. 616 a 630 až 636

645

Na Průhonu – všechna čísla popisná

649

Na Zámkách – všechna čísla popisná

652

Nedomická – č. p. 366

645

Okořská – č. p. 40, 42, 43, 45, 56, 68 až 72, 76 až 78, 101,
120, 140, 158, 162, 163, 174, 175, 210, 258, 300 až 303,
319, 782 , 787 a 887

649

644

Strážnická – všechna čísla popisná

650

Tišická – všechna čísla popisná

649

Turská – všechna čísla popisná

652

Vánková – všechna čísla popisná

652

Vehlovická – všechna čísla popisná

652

Větrná – všechna čísla popisná

652

Vidimská – všechna čísla popisná

652

Vidovická – všechna čísla popisná

652

Zaječická - všechna čísla popisná

651

Zlončická – všechna čísla popisná

652

Žalovská – č. p. 88, 89, 107, 108, 110, 111, 117, 122, 136,
144, 154, 156, 181, 199, 209, 215, 224, 227, 250, 253, 275,
282, 284, 311, 316, 318, 336, 613, 663 až 665, 770 a 781

652

- č. p. 380

650

- č. p. 429 až 435

651

Přehled kandidátů do Senátu PČR za volební obvod 23
Číslo
Příjmení, jméno,
kandidáta titul

věk

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Shametiová Ariana
Mgr.

53

Konzervativní
strana

–

Konzervativní
strana

učitelka FJ

Praha

2

Binder Petr Bc.

41

ANO 2011

–

ANO 2011

podnikatel

Praha

3

Babinec Bohdan
MUDr. CSc.

68

Národní socialisté
- levice 21. století

–

Národní socialisté
- levice 21. století

lékař

Praha

4

Filipiová Daniela
Ing. arch.

55

Občanská
demokratická strana

–

Občanská
demokratická strana

senátorka,
architekt

Praha

5

Koranda Miroslav
Mgr.

58

Nestraníci

–

bez politické
příslušnosti

ředitel školy

Praha

6

Buchert Viliam
Mgr.

52

TOP 09 a Starostové

TOP 09

bez politické
příslušnosti

novinář

Praha

7

Procházková Lenka

61

Věci veřejné

–

bez politické
příslušnosti

spisovatelka

Praha

8

Merhaut Marek
PhDr. Mgr. MBA

47

Strana soukromníků
české republiky

–

Strana soukromníků
české republiky

vedoucí katedry
VŠH-Praha

Praha

9

Jungová Dagmar
Bc.

51

Pražané
za svá práva

–

Pražané
za svá práva

ekonom

Praha

10

Zenkl Jan

49

Česká strana
národně sociální

–

bez politické
příslušnosti

OSVČ

Praha

11

Potůček Martin
prof. PhDr. CSc. MSc.

64

Koalice ČSSD,
KDU-ČSL a SZ

ČSSD

bez politické
příslušnosti

Vysokoškolský
pedagog, analytik
veřejné politiky,
prognostik a publicista

Praha

12

Dolejš Jiří Ing.

51

Komunistická strana
Čech a Moravy

Komunistická strana
Čech a Moravy

poslanec PSP ČR

Praha

–
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Internet, pozvánky

Webová aplikace
pomůže voličům k urnám
Pro zpříjemnění a lepší orientaci
v nadcházejícím období senátních
voleb si pro vás Městská část Praha
8 připravila novou webovou aplikaci, která spoluobčanům pomůže
nalézt nejkratší cestu k volební
urně. A to doslova. Stačí pouze
vyplnit adresu trvalého bydliště
a zvolit preferovaný způsob dopravy
k volbám. Aplikace vám poté sama
zjistí číslo volebního okrsku, jeho
polohu na mapě a doporučí nejkratší cestu. Vše najdete na stránkách
www.praha8.cz. Mezi zobrazenými
informacemi nechybí ani vzdálenost
do cíle a panoramatická fotografie
volebního místa. Věříme, že vám
tato praktická aplikace pomůže se
lépe zorientovat a zpříjemní vám
vyhledávání informací o senátních
volbách.

-red-

Přehled pořadů
KS Křižíkova
v říjnu 2012
n PONDěLKy:
8. 10. – Za kouzlem
Skandinávského severu
– I. část
(přednáška
Ing. Jiřího Burdycha)
15. 10. – Hudební kavárna
pro starší (Dana Vokasová +
host)
22. 10. – Trénink paměti
(Bc. Aneta Novotná)
n ČTVRTKy :
4. 10. – Za kouzlem
Skandinávského severu
– II. část
(přednáška
Ing. Jiřího Burdycha)
11. 10. – Trénink paměti
(Bc. Aneta Novotná)
18. 10. – Hudební
odpoledne s Branickým
duem
25. 10. – Výtvarná dílnička
– „Brože z plsti a filcu‟
(místostarostka
Mgr. Vladimíra Ludková)

Příklad, jak nová aplikace
pomáhá lidem nalézt
co nejkratší cestu
k volební urně

Začátky programů od 14:00
hod. (bližší upřesnění na
plakátech jednotlivých akcí).
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Sport

Ohlédnutí za akcí Sportuje celá Praha 8
Joudrs. Bronzový pohár v souboji s družstvem
Rychlíků vyválčili Dolákovci, tým reprezentující pedagogický sbor ZŠ Dolákova.
Premiéru v rámci cyklu Sportuje celá Praha
8 měl v roce 2012 pétanque. Turnaj na nově
otevřeném hřišti v areálu ZŠ Glowackého,
v těsném sousedství největšího dopravního
hřiště v Praze, spoluorganizoval v sobotu 22.

Stovky amatérských sportovců nejen z Prahy 8
se i v letošním roce zúčastnily v srpnu a v září

září SK pétanque Kulová osma. V konkurenci

tradičního a oblíbeného cyklu turnajů Sportuje

14 týmů obsadili první tři místa právě členo-

celá Praha 8.

vé pořádajícího oddílu, kteří porazili mimo jiné

Prvním turnajem bylo tradičně o posledním

i tým MČ Praha 8. V něm si zahrál i starosta Jiří

prázdninovém víkendu soupeření O pohár sta-

Janků a radní Martin Roubíček a obsadil pěkné

rosty Prahy 8 v areálu Beachklubu Ládví, který

sedmé místo.

se může pyšnit označením největší beachklub

Předposledním turnajem ožilo veřejné sporto-

ve střední Evropě. Pohár v turnaji smíšených

viště v Katovické ulici v Bohnicích, které patřilo

dvojic v konkurenci bezmála čtyř desítek párů

v neděli 23. září tradičně hokejbalu. Turnaj tří-

získala dvojice Vladimír a Daniela Horčákovi.

členných týmů proběhl ve spolupráci s mládež-

V neděli 2. září se v areálu ZŠ Dolákova

nickým hokejbalovým oddílem HBC Rebel Praha

v Bohnicích uskutečnil ve spolupráci se soft-

8. Prvenství z loňského roku obhájili Pražští Vi-

balovým klubem Joudrs již třetí ročník turnaje

kingové, stříbro patří pravidelnému účastníkovi

v softbalu. Přihlásilo se do něj nevídaných 13

cyklu Sportuje celá Praha 8 – týmu RL Tigers

týmů, tedy na 150 hráčů a hráček všech vě-

Kobylisy a bronz získal tým MČ Praha 8.

kových kategorií, což je dosud největší účast

Jedno z největších veřejných sportovišť (20

v celé historii sportovních soutěží pořádaných

x 30 metrů) v Praze 8 bylo v neděli 30. září

Městskou částí Praha 8. První místo vybojoval

dějištěm nohejbalového turnaje trojic. Podě-

tradiční účastník softbalových turnajů - tým

kování za spoluorganizaci turnaje v areálu ve

MP Hitters, který ve finále zdolal S.O.F.T., ji-

Foto: Miloš Šidlichovský

nak Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu

Akce Sportuje celá Praha 8 rozšířila
program o pétanque

Cyklus Sportuje celá Praha 8 tradičně zahajoval
turnaj v plážovém volejbale

vnitrobloku ulic Hlaváčova a Taussigova nedaleko KD Ládví patří FK Admira Praha.

-pb-
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Sport, pozvánka
Do
sofbalového
klání se
přihlásilo
rekordních
13 týmů

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
(bezpečnost, životní prostředí,
informatika), vladimira.ludkova@praha8.cz

Foto: Miroslav Bechyně

(kultura, sociální a zdravotní

Trojice
nejlepších
týmů
nohejbalového
turnaje, zleva:
3. místo:
Prosek,
2. místo:
Demoliční četa,
1. místo:
Žerno

problematika) ondrej.gros@praha8.cz
(majetek) a martin.roubicek@praha8.cz
(školství).
TOP 09 nabízí občanům Prahy 8
setkání se zastupiteli a členy odborných
komisí. Obraťte se na nás s důvěrou
s jakýmkoliv problémem naší městské
části. Kontaktovat nás můžete na telefonu
222 805 138 (Michal Švarc) nebo
e-mailu: Michal.Svarc@praha8.cz.
Zastupitelé KSČM v Praze 8
mají pro občany tuto nabídku:
Vytipujte největší problémy naší městské
části, pokusíme se je spolu s vámi řešit.
Volejte 284 825 820, 283 840 612
nebo 723 914 602 - poradna pro

Foto: Michal Jalovec

bezradné. E-mail: info@nakorabe.cz.

Hokejbal
se tradičně
hrál na hřišti
v Katovické
ulici

Od pondělka do pátku od 8.00
do 16.00 hodin.
Se zastupiteli ČSSD se můžete oficielně
setkat ve dnech 16. 10. a 23. 10., vždy
od 17:00. Kromě toho je možné navštívit
webové stránky www.cssdpraha8.cz,
facebook cssdpraha8 a nebo naše
informační středisko v Libni Zenklova 27.
Těšíme se na vás.
Strana zelených nabízí občanům Prahy 8
diskuzi o budoucnosti naší městské části.
Volejte, prosím, zastupitele
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz,
skype kontakt „vilgus‟, twitter: @pvilgus).
Sledujte naše zastupitele
a zelené z Prahy 8 na Facebooku,
následujte nás na Twitteru.
Volba pro Prahu 8 pořádá setkání
s občany dne 17. října 2012 od 18 hodin
v přízemí sídla Úřadu Městské části Praha
8 na adrese U Meteoru 6. Tématy budou

Foto: Zuzana Šmejkalová

říjen 2012

privatizace bytů v Karlíně a Libni a další
otázky života v Praze 8. Na setkání srdečně
zve Václav Musílek. Rovněž nás můžete
kdykoli kontaktovat na tel. č. 724 889 420
nebo na e-mailové adrese vaclav.musilek@
praha8.cz
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Žákyně Joudrs obhájily bronz na MČR
Předposlední zářijový víkend byl
pro

mladé

softbalistky

Joudrs

celkem úspěšný. Do finálového
turnaje mistrovství ČR postoupilo nejlepších šest týmů extraligy
žákyní. Tým z Prahy 8 jako druhý nejlepší celek po základní části
byl nasazen přímo do semifinále,
kde se střetl s vítězem čtvrtfinále
Dvorem Králové, favoritem turnaje a českým mistrem posledních
třech let. Už loni se oba týmy
utkaly v souboji o finále a bohužel
ani letos z něj „Joudrsačky‟ neodešly vítězně.
V novém systému play-off hraFoto: Zuzana Šmejkalová

ném po vzoru soutěží dospělých
na dvě vítězná utkání se Pražankám díky zbytečnému přílišnému
respektu a z toho pramenícímu
velkému množství vlastních chyb
nepodařilo ani jednou zvítězit.
Teprve v utkání o 3. místo napl-

Žákyně Joudrs mohly oslavovat třetí místo v zemi

no předvedly svým rodičům a faková a dle mínění většiny diváků

již jen na jediný zápas a tak mohl

Děvčata z Joudrs se tak stala

svůj softbalový um a soupeřky

nejlepší

Julie

vypuknout oranžový jásot nad po-

nejúspěšnějším z pražských týmů

z trojského SaBaTu zdrtily po-

Coufalová, která ke svým dvěma

dařenou obhajobou bronzových

v letošním ročníku extraligy. Navíc

měrem 11:0. Významnou měrou

odpalům až za plot z předchozích

medailí a samozřejmě následovalo

B tým bohnických žákyní obsadil

k němu přispěla excelentním vý-

duelů přidala v tomto utkání další

fotografování a slavnostní přípitek

v konečné tabulce letošní extrali-

konem nadhazovačka Eliška Jaš-

dva. Souboje o medaile se hrály

z vybojovaného poháru.

gy 7. místo.

nouškům

na

zaplněné

tribuně

pálkařka

turnaje

-pp-

Hráčky Joudrs skončily v poháru druhé
Před zaplněnými tribunami se v polovině září

pod umělým osvětlením a především výbor-

odehrál v Areálu ZŠ Dolákova – Svoboda park

nou hru soupeřících týmů. Na obou stranách

v Bohnicích finálový turnaj Českého poháru

dominovaly zejména obrany, ve kterých hrá-

v softbalu žen - Final Four. Mezi čtyřmi nej-

ly prim výkony nadhazovaček. Takže diváci

lepším figuroval tradičně i domácí tým Joudrs,

dlouho neviděli žádný bod, i když několikrát

obhájce loňského prvenství a dosud jediný

k němu měly blízko svým lepším výkonem na

vítěz ve čtyřleté historii turnaje. „Joudrsač-

pálce v oranžových dresech hrající Joudrs. Bo-

ky‟ se bez větších problémů probojovaly přes

hužel se opět ukázalo, že tak vyrovnaná utkání

děvčata z týmu Chemie-Kotlářka do finálové-

rozhoduje jedna dvě chyby, což se stalo právě

ho zápasu, ve kterém se, stejně jako v před-

v případě hráček z Prahy 8, které tak soupeř-

chozím ročníku, střetly s krčskými Eagles.

kám vítězství ulehčily. Díky nejtěsnější prohře

Souboj obou týmů zahájil slavnostním nad-

1:0 se putovní pohár pro vítěze po třech letech

hozem starosta Prahy 8 Jiří Janků, který nad

stěhuje z Bohnic do Krče. Nicméně sezóna ješ-

turnajem převzal záštitu.

tě zdaleka nekončí, po Final Four vrcholí nej-

Finálový zápas se musel líbit všem. Ne-

vyšší domácí soutěž a děvčata z Joudrs ještě

postrádal totiž žádný z atributů špičkového

neřekla poslední slovo. Jistě ráda vymění Čes-

utkání nejvyšší sportovní úrovně. Skvělou
diváckou kulisu, atmosféru večerního zápasu

Finálové utkání zahájil slavnostním nadhozem
starosta Prahy 8 Jiří Janků

ký pohár za ten pro vítězky extraligy. Tak jim
i vy přijďte držet do Bohnic palce.
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Florbalisté Sparty jsou úspěšní,
a to ve všech kategoriích

Pozvánka
na soutěž
ve šplhu
KAM?
Sokol Kobylisy U Školské
zahrady 9, Praha 8
KDy?
3. 11. 2012
V KOLIK?
8:30 začíná zápis

Foto: Martin Flousek

9:15 začíná závod

Junioři Sparty skončili na nedávném prestižním G2 Cupu druzí

od předškoláků až po dospělé
KOLIK METRů?
2, 3, 4, 5 - podle věku
JAK SE PŘIHLáSIT?
e-mailem do 2. 11.
milumali@seznam.cz

Jeden z nejtradičnějších florba-

Sparta Praha – florbal

lových klubů v zemi pořádá ná-

Tréninkové

mají

Jelikož sportovní rozvoj je dlou-

bor nejmenších členů. AC Sparta

smysl, buduje oddíl, který si na-

hodobý proces, klub oslovuje ze-

Praha – florbal otevírá své brány

vzájem pomáhá a

pracuje na

jména mladší žáky (ročníky 2000

a nabízí možnost zájemcům na-

sportovním i lidském rozvoji jed-

a 2001). Dále pak kategorii elévy

A NěCO NAVÍC?
ano: šplhounská štafeta

kouknout do zázemí moderního

notlivců. Extraligový tým Sparty

(2002 a 2003) a přípravku (2004

ručkování na čas

sportovního klubu v nejdynamič-

je věkově nejmladší tým v celé

a 2005, případně mladší). Zaměřu-

těji se rozvíjejícím sportu v ČR.

soutěži a je tvořen zejména od-

je se na všestranné pohybové do-

chovanci klubu.

vednosti, fyzický i mentální rozvoj

Proč florbal?

metody

klubu

Kategorie

PRO KOHO?
pro všechny věkové kategorie

Stejně tak i juniorský tým.

jednotlivců. Správným vedením,

Florbal je zábava, dobrodružství

Účastní se nejvyšších soutěží ve

přístupem a dodržováním meto-

i radost. Členská základna regis-

všech kategoriích, sází na vlastní

dických řad se snaží o komplexní

trovaných florbalistů pomalu špl-

odchovance a vytváří tak jednu

osobnostní růst pod dohledem

há ke 100 tisícům lidí. Již dávno

velkou rodinu.

zkušených trenérů. Cílem jsou

se jedná o druhý nejpopulárnější

Dvakrát ročně Sparta pořádá

pohybově vzdělaní, charakterově

sport, hned po fotbale. Prostředí

společné herní odpoledne s hráči

disciplinovaní, přátelští sportovci,

florbalových soutěží nabízí kolek-

A-týmu, mimo klasické sezónní

kteří budou na sezóny ve Spartě

tivní souhru, touhu si pomáhat

soutěže pod hlavičkou České flor-

vždy s radostí vzpomínat. Trénuje

a v jiných sportech málo vídané

balové unie brázdí vody turnajů

se v moderní hale na Podvinném

přátelství. Proto je florbal pro ty,

jak v ČR, tak i zahraničí. Všem

Mlýně v Kovanecké ulici.

kteří

propadnou,

svým členům také umožňuje ná-

neodmyslitelnou součástí celého

kup florbalového vybavení s vý-

Pokud máte zájem, kontaktuje

sportovního života. Sport, kama-

raznou slevou. Nově příchozím na

sekretářku klubu Veroniku Jelín-

rádství a klubová soudržnost po-

trénink klub umožňuje zapůjčení

kovou, a to na tel. č. 739 323 308

máhají mladým sportovcům v je-

florbalové hole či brankářského

nebo e-mailem veronika.jelinko-

jich společenském vývoji.

vybavení.

va@sparta-florbal.cz

tomu

jednou

nebo na telefon 732 939 093

drobné hříčky o malé odměny
Srdečně zve Miluše Malinová,
Sokol Kobylisy

(Placená inzerce)

KDy SE NA PODVINNéM MLýNě TRéNUJE
Mladší žáci:
Pondělí: 15.30-17.00
Středa: 15.30-17.00
Čtvrtek: 17.00-18.00

Elévové:
Úterý: 15.30-17.00
Čtvrtek: 15.30-17.00

Přípravka:
Úterý: 15.30-17.00
Čtvrtek: 15.30-17.00
(Placená inzerce)

46

Osmička

říjen 2012

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky

Dny otevřených Dveří
Ústav termomechaniky Av ČR, v. v. i.

Místo konání: Dolejškova 5, Praha 8 - Ládví
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz

pátek 9. listopadu 2012, 9:00 – 18:00
téMAtA přeDnášeK:
9:00–10:00
Ing. Jana hradilová: Měření elasticity lidské kůže pomocí ultrazvuku
11:00-12:00
Mgr. Radka Kellnerová, RnDr. Libor Kukačka:
Modelování znečištění ovzduší ve městech a v krajině

téMAtA exKuRzí:
• Co je hologram? Jeho vznik a využití.
• Lokalizace poruch v leteckých konstrukcích metodou
akustické emise.
• Fyzikální modelování krevního oběhu a testování kloubních náhrad.
• Měření elasticity lidské kůže pomocí ultrazvuku.
• Ukázka různých typů plazmatronů.
• Prohlídka nízkorychlostního tunelu a představení metod
experimentálního vyšetřování turbulentních proudů.
• Měření kmitání lopatek turbin, železničních kol a leteckých profilů;
měření samobuzených kmitů modelů lidských hlasivek.
• Víte, co je „laser ultrasound“? Seznamte se s jedinečným
zařízením v ČR pro bezkontaktní vyšetřování mechanických
vlastností pevných látek.
• Řízení měničů pro energetiku a pro střídavé průmyslové pohony.
• Ukážeme vám, jak pomocí metody akustické emise
lze sledovat korozi Al slitin.
• Ukázka netradičního chování tekutin
prosíme zájemce větších skupin,
aby si návštěvu rezervovali předem u kontaktní osoby.
více InfoRMAcí: www.it.cas.cz

říjen 2012
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BEZPLATNá ByTOVá
PRáVNÍ PORADNA
Kdy?
23. 10.
Kde?
Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice metra B
Palmovka.
V případě zájmu se prosím, objednejte
na tel.: 246 035 966 nebo 721 02 98 92
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Výročí
Nově narozené děti
LEDEN 2012

ČERVEN 2012

Gilová Karolína

Barák Vít

Staňková Lily
Sudová Eliška

Dufek Nicolas
Fenclová Eliška
Hajná Amélie
Jedlička Tomáš

Chroustová Eliška
Kristýna Šobíšková

Kášová Tereza

Konšelová Klaudie

Košatecká Magdaléna
Majzner Kryštof
ÚNOR 2012

Ludvíková Amélie
Šimek Jakub

Mitková Nikola

Šantora Adam

Rýznar David
Šuman Theodor

Martinková Karolína
Skoumal Kryštof
SRPEN 2012
Langenberg Martin

Balandová Lilien

Mandovcová Rozálie
Novák Jakub
Turoň Matyáš

Urbánková Helena
Steinichová Nella

DUBEN 2012

Buchta František

Benešová Veronika

Dittmayer Adam
Půlpytlová Natálie
Vojáčková Laura

KVěTEN 2012
Dračka Matěj
Hájek Richard
Obžera Filip

Šafránek Fabián
Žambochová
Magdalena
Žezlová Veronika

Douša Jakub
Procházková Adéla

Řádková Magdalena

Glogarová Tereza

Turnská Karolína
Valík Matyáš

Gablíková Lucie

ČERVENEC 2012

Vyhlídka Ondřej

Havlasová Nikol

Anděl Vladimír

ZáŘÍ 2012
Šindelář Marek

Rovný Daniel

Zelenka Miloslav
Bílá Anna Adéla
Drmola Gasper

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

říjen 2012
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Výročí, pozvánky
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám
neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů,
je nutné, abyste nás na významná výročí svých blízkých
upozorňovali sami.
Děkujeme.
SRPEN 2012
Manželé Marie a František
Sládkovi oslavili na zámečku
zlatou svatbu.

ZAŘÍ 2012
Jana a Jaromír Obrátilovi
oslavili v září 50 let společného
života.

Dne 15. září oslavil pan
Josef SCHUBER, krásné
86. narozeniny. S celou naší
rozvětvenou rodinou (včetně
všech pejsků a přátel), popřál
pradědečkovi Pepovi i nejmladší
Pavlík: MOC + MOC zdravíčka,
štěstíčka a lásky !!!

ŘÍJEN 2012
Dne 27. října se dožívá životního
jubilea 90 let naše milá
maminka, babička a prababička
paní Alžběta Hlaváčová. Ze
srdce jí přejeme zejména pevné
zdraví a mnoho optimismu
a elánu do dalších dnů. Adélka
a Matěj, Hela, Míra, Iva a Martin.

Dne 12. října 2012 oslaví své 80.
narozeniny můj milovaný a láskyplný manžel, tatínek a dědeček,
pan Jiří Mokrý. Hodně zdraví,
pohody a lásky přejí manželka,
syn s rodinou a přátelé.

Dne 10. října 2012 oslaví krásné
80. narozeniny paní Blanka
Prokopová. Hodně zdraví, štěstí
a životního elánu se srdce přeje
syn Pavel s rodinou.

Dne 2. října 2012 oslaví své
90.narozeniny paní Božena
Táboříková.Hodně zdraví,štěstí
a spokojenosti přejí dcery Jana
a Jarka s rodinami. Máme Tě
všichni moc rádi.

Dne 19. října 2012 oslaví moje
maminka, paní Miloslava
Kolářová 83. narozeniny. Ráda
bych jí popřála hodně zdraví,
klidu a pohody. Lenka s rodinou.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Sudoku (středně těžké)

Znění tajenky z minulého čísla: Hlasujte o Elsnicově náměstí

5

Výherci, kteří obdrží knihu Jaroslava Čvančary - Heydrich, jsou:
Josef Němec (Praha 8), Štěpán Hovorka (Praha 8), Karin Janíková (Praha 8),
Eva Vinšová (Praha 8) a Jan Rytíř (Praha 8).
Správné znění tajenky z říjnového čísla nám zašlete nejpozději
do 31. října 2012 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8,
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.
Pět vylosovaných obdrží dvě vstupenky na podzimní
novinku Divadla pod Palmovkou, legendární hudební komedii
Kdyby tisíc klarinetů. Revuálně živá hra plná vtipných i jímavých situací,
překvapivých zvratů a skvělých písničkových čísel slibuje výbornou zábavu.
Hrají: Radek Valenta, Kateřina Šildová j.h., Jan Teplý a další.
Další informace na www.divadlopodpalmovkou.cz.

1

7
8

3

7

1

3
6

2
5

4

3
1

2

8

3

5
3

7

8
9

6

2

5

9

říjen 2012

Osmička

53

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce
MALÍŘ – LAKýRNÍK. ŠTUKOVáNÍ
A TAPETáŘSKé PRáCE.
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz
NABÍZÍM PRáVNÍ SLUŽBy
a zastoupení při převodech
nemovitostí, včetně depozita
a ověření podpisů. JUDr. Lenka
Rivolová, advokátka, AK Praha 8,
tel.: 602 250 836.
PROVEDU LAKýRNICKé
A MALÍŘSKé PRáCE.
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.
KADEŘNICTVÍ ŽENy, MUŽI,
DěTI. Stříhání bez mytí 60 Kč,
dámy od 75 Kč. Dúchodci
a ženy na mateřské – 10%.
Praha 8-Čimice, Okořská 38.
Tel.: 233 55 66 12, 606 752 053.
www.kadernictvi-mvasickova.cz
LEVNě ÚKLIDOVé, MALÍŘSKé,
STAV. A ZAHRADNICKé
PRáCE. Tel.: 604 51 22 97.
OPRAVA ELEKTRONIKy TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop,
tel.: 603 45 35 29.
VEŠKERé MALÍŘSKé
A LAKýRNICKé PRáCE,
nástřik tapet a drobné zednické
opravy, výhodné ceny.
Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.
KOUPÍM ByT, rodinný,
činžovní dům, vilku, pozemek,
jakékoli velikosti kdekoli v Praze.
I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě,
neoprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy
na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu a pod.
a dát čas na vystěhování. Seriozní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

ČISTÍME KOBERCE, postele,
matrace, sedačky, křesla a židle
mokrou metodou profi stroji
Kärcher. Domácnosti i firmy.
Cena od 15 Kč/m2. Větší plochy
dohodou. Doprava Praha 8 ZDARMA.
Objednávky na tel.: 777 717 818.
www.cistimekoberce.cz
KOMPLETNÍ PéČE O ZAHRADy,
rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 81 06 63. P. Nestarec Dis.
Tel.: 776 19 13 07, Bc. Krajinová,
www.nastrom.cz
HODINOVý MANŽEL.
Drobné i větší opravy a řemeslnické
práce v domácnosti. Precizně.
Tel.: 775 50 76 00.
INSTALATERSKé PRáCE,
OBKLADAČSKé – ZEDNICKé,
rekonstrukce bytových jader-bytů,
domů. Tel.: 603 18 40 81,
e-mail: olaolda@volny.cz
!! VyKLIDÍME VáŠ ByT, SKLEP,
POZůSTALOSTI, ODVOZ
starého nábytku k likvidaci.
Tel.: 777 22 78 40.
PLyNAŘ – INSTALATéR –
TOPENáŘ – montáž a oprava
rozvodů, plynospotřebičů a plynové
revize. Tel.: 603 93 70 32.
Vladimír Tymeš.
ELEKTRIKáŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 44 05 51.
ODVyKáNÍ KOUŘENÍ 90%.
Tel.: 604 20 77 71.
ŽALUZIE, ROLETy, SÍTě,
MARKýZy, GARNýŽE,
shrnovací dveře, čalounění
dveří,silikon. těsnění, malování.
Petříček, tel.: 606 35 02 70,
286 88 43 39.
KáCÍM ČISTÍM ZAHRADy,
SEKáM. Tel.: 603 83 31 07.

HODINOVý MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce a jiné.
Tel.: 773 16 81 70.
INSTALATéR – TOPENáŘ –
NEPŘETRŽITě. Opravy
a montáž vodovodních baterií,
WC, umyvadel, van, el.ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.
E-mail: rothenberg@centrum.cz
ČIŠTěNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce.
Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.

KAMENÍK – TEJRAL,
sekání a opravy nápisů ad. Tel.:
774 321 959.
www.ucetnictvi.simaichl.cz
Vedení účetnictví komplet
včetně daní. Tel.: 608 861 323.
ELEKTRO – Silnoproud – PC
rozvody – Alarmy – Kamery – dom.
telefony – Mob. 777 949 454 –
603 824 132.
HLEDáM K PRONáJMU GARáŽ,
jen Famfulíkova ul. Praha 8.
Tel.: 606 579 794.

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

PŘÍPRAVNé PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKy „ZKUS SI TO‟
pro žáky 5. roč.- každý pátek
od 5. 10. 2012, 15 – 18 hod. v ZŠ
Špitálská 789, P-9, M-Vysočanská.
Info.: 724 512 382.

KLEMPÍŘSTVÍ, POKRýVAČSTVÍ,
NáTěRy, STŘECHy. Novotný. Tel.:
605 35 06 65. www.strechyjarnov.cz

DDD SLUŽBy – DESINFEKCE
DESINSEKCE – DERATIZACE.
Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 603 473 755.

PSÍ SALON – KOMPLETNÍ
ÚPRAVA PSů VŠECH PLEMEN
I KŘÍŽENCů. Koupání, střihání,
trimování. Praha 8 – Ďáblice
(naproti Ďáblickému hřbitovu),
ulice Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56,
www.strihanipsu-praha.cz
INSTALATERSTVÍ,
TOPENáŘSTVÍ, MONTáŽ
A OPRAVy tepelných zařázení,
rozvody vody, topení,
kanalizace a odpadu.
Tel.: 774 38 08 04, 773 11 10 85,
e-mail.: mtarabey@email.cz

HLEDáTE STAVEBNÍ DOZOR
nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 91 02 46.

ZAHRADy – navrhujeme,
realizujeme a udržujeme.
Budujeme závlahové systémy.
www.zahradyrevit.cz
Tel.: 604 92 80 69.

ZAKáZKOVé KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVá, Chabařovická 25,
Praha 8. Módní návrhy dámského,
pánského oblečení, skupiny,
opravy. Tel.: 739 09 15 03.
www.krejcovstviivana.cz

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA
MÍRU, KOŽENKy, POTAHOVé
LáTKy, MOLITANy a ostatní
čalounické potřeby, Kotlaska 16, P-8
Libeň. Po–pá 8.30–13.00,
14.00–18.00. Tel.: 284 82 21 81.

RIZIKOVé KáCENÍ,
ŘEZ STROMů. ZAHRADy.
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61.

STROPNÍ SUŠáK PRáDLA,
montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

SERVIS POČÍTAČů u Vás doma
či v kanceláři. Poradíme, přijedeme,
opravíme. Tel.: 222 76 97 74.
www.vyjezdovyservis.cz

NABÍZÍM MALÍŘSKé
A LAKýRNICKé PRáCE +
štukování , stěrkování. Tel.:
606 22 73 90, jsaifrt@seznam.cz

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.

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

PŘÍMý ZáJEMCE KOUPÍ DVA
ByTy V PRAZE 8, menší 1-2+1,
větší 3-4+1, platba hotově, na
vystěhování nespěchám. Lze
i zadlužený nebo před privatizací.
Tel.: 775 733 815. 123TOM@
seznam.cz

OPRAVA PRAČEK TéMěŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.
ÚČETNICTVÍ, MZDy, DPH,
přiznání, zastup. na úřadech.
Tel.: 607 534 177.
MALÍŘSKé A LAKýRNICKé
PRáCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.
ŽEHLENÍ PLETI pomocí
galvanické žehličky. Křižíkova 56.
Tel.: 602 288 444. Cena 600,- Kč
za 50 min.
VýKLAD TAROT. KARET.
Astrologická poradna.
www.astrojana.it.cz Malečková,
tel.: 603 910 103.
4 km SEVERNě OD PRAHy 8,
ve Zdibech, prodám parcelu.
Výměra 956 m2, cena 1290 Kč/m2.
www.pozemky-zdiby.cz.
Tel.: 604 283 865.
ORDINACE PRAKTICKéHO
LéKAŘE, otevřená od září na
Kobyliském náměstí, Uzavřená 8,
registruje nové pacienty. Smlouvy
s pojišťovnami 111, 201, 207, 211.
Tel.: 284 685 281.
ŽEHLENÍ VČETNě DOPRAVy. Tel.:
608 221 626, www.zehleniplus.cz.
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HLEDáME PRONáJEM ByTU
v Praze a okolí pro 2 osoby, možno
garsonka – 3+1 do 14 000 Kč
včetně poplatků dle velikosti
a stavu bytu. Tel.: 605 845 088,
220 806 245.
NABÍZÍME PRONáJEM DVOU
ByTů v Praze 8, 1+kk za 8 500 Kč
a 2+kk za 10 000 Kč měsíčně.
Ceny jsou včetně poplatků i energií.
Tel.: 777 020 180.
ByTOVá JáDRA –
REKONSTRUKCE, kvalita za
rozumnou cenu. Tel.: 776 567 904.
PŘENECHáM ZAHRáDKU
Velká skála, odstupné dohodou.
Tel.: 732 907 148.
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
HODINOVý MANŽEL. Provedu
práce elektro, voda a další. Mám
40 let praxe. Tel.: 602 366 135.

MANUáLNÍ LyMFODRENáŽE,
reflexní masáže, čínská medicína.
www.tcmfyzio.cz Tel.: 777 257 474.
NAUČÍM VáS PRACOVAT
S POČÍTAČEM, ať je Vám 7 nebo
70. Tel.: 607 508 097.
VyUČUJI HRU NA KyTARU.
Klasika i folk. 607 508 097.
KáCENÍ A ŘEZ RIZIKOVýCH
STROMů STROMOLEZECKOU
TECHNIKOU. Tel.: 606 527 091.
VyMáHáNÍ POHLEDáVEK,
pátrání po osobách.
Tel.: 602 35 44 88.
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz
PRáCE S KŘOVINOŘEZEM,
motorovou pilou, drcení větví, řez
dřevin, čištění parcel od rostlinného
materiálu. Tel.: 732 144 906.
REVIZE ELEKTROINSTALACE,
revize el. spotřebičů,
elektroinstalační práce.
Tel.: 603 851 048.

DáM ZA ODVOZ vzrostlý Ficus
Elastica a Monsteru. I jednotlivě.
Tel.: 721 074 641.

MASáŽE Kobylisy. Zkušená
terapeutka nabízí účinné
rehabilitační, čínské, reflexní
a shiatsu masáže. Studio
v Klapkově 13. www.prahamasaz.cz.
Tel.: 773 203 325.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové
evidence, mezd, přiznání daní
pro PO, OSVČ, SVJ, byt. družstva.
Tel.: 724 006 880, sterbovajana@
centrum.cz. Štěrbová Jana.

MASáŽE LáDVÍ – klasické,
lávovými kameny, svíčkou,
medové, manuální lifting obličeje,
celulitida, baňky. Tel.: 284 688 918,
608 056 067.

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.

NEJLEVNěJŠÍ VýUKA A.
Tel.: 608 886 395.

MASáŽE – FyZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská,
meridiánová, měkké techniky,
baňkování, moxování. TRAM
Okrouhlická. Tel.: 777 734 992.
www.strechy-mares.cz,
info@strechy-mares.cz.
Tel.: 777 858 800.
DŘEVěNé HRAČKy – JIŽ 11 LET
PRODEJE!! Velký výběr českých
hraček najdete v naší specializované
prodejně Praha 8, Ořechová 5
/proti Ďáblickému hřbitovu/.
Nově i v e-shopu! Tel.:
604 287 794, www.inna.cz.
ZAKáZKOVé KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 149, Praha 8 –
návrhy oděvů, potahování
knoflíků, opravy, úpravy, profesní
oblečení. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz.

ÚKLIDOVá FIRMA,
mytí oken, úklid po rekonstrukci
a po malování. Tel.: 724 006 275.
www.chciuklidit.cz
PROVEDEME VERTIKUTACI
Vašeho trávníku naším
vertikutátorem. Sekání a odvoz
trávy. Tel.: 724 006 275.
ČIŠTěNÍ KOBERCů a čalouněného
nábytku extrakční metodou.
Tel.: 724 006 275.
KOUPÍM VěTŠÍ ByT 3+kk až
4+1, Praha 8, 9, balkon výhodou,
OV nebo i DV, ne přízemí, cena dle
stavu a velikosti, max. 3 ml, spěchá,
platba hotově. RK nevolat. Děkuji
za nabídky. Mobil.: 774 720 752,
artbyt@email.cz
PRONAJMU GARáŽ Frýdlantská
P8. Tel.: 723 100 585.
KOUPÍM FELICII, FABII,
OCTAVII, i nepojízdnou.
Tel.: 602 123 253.

ZEDNÍCI – MALÍŘI – LEVNě! Malování na bílo od 20,-Kč/m2, štukování od 65,-Kč/m2 včetně materiálu.
Pokládka plovoucích podlah
PRONAJMU NOVé LUXUSNÍ
PODZEMNÍ GARáŽOVé STáNÍ
v ulici Nad Okrouhlíkem,
Praha 8, u metra „C‟ Ládví.
Nízká cena 950 Kč/měs.
Tel.: 777 003 033,
e-mail: v.briedl@seznam.cz.
MASáŽE –ŠIMůNKOVA 4, záda +
šíje 250 Kč. Tel.: 737 717 719.
HLEDáM HPP v knihárně jako
dělnice (mám 14 let praxi
ve velké tiskárně). Pište sms na
tel.: 728 526 590, nástup dohodou.
20 KM OD PRAHy U STARé
BOLESLAVI prodám stavební
parcelu 1200 m2, cena 750,- Kč/m2.
Tel.: 602 312 212, 602 215 014.
PRONAJMU GARáŽOVé STáNÍ,
ulice Wichterlova. Tel.: 724 008 560.
INSTALATéRSTVÍ ŠVáRA. Tel.:
233 551 973, mob. 728 324 916.

PRODEJ – EKOL.BRAMBORy,
ŘEPU, KRáLÍKy, VAJÍČKA,
HOUBy. Tel.: 739 907 320.
TRUHLáŘ – VýROBA
NOVéHO, OPRAVy STARŠÍHO
A RENOVACE STAROŽITNéHO
NáByTKU. Tel.: 724 335 197.
SOUKROMá VýUKA ANGLIČTINy
A NěMČINy – Praha 8 – Kobylisy.
Tel.: 605 347 228, e-mail: cikorka.
cikorka@seznam.cz.
ZUBNÍ ORDINACE
Mudr. Z. Střelcové ve Vysočanské
poliklinice přijímá nové pacienty.
Nabízí komplexní vyšetření
chrupu s následným léčebným
plánem, ošetřování dětí estetickou
stomatologií, vyhotovování
protetických výrobků, smlouvy
s pojišťovnami. Tel.: 266 006 189.
HODINOVý MANŽEL –
profesionální pomocník pro opravy,
montáže, údržbu a další pomoc
ve Vaší domácnosti, na zahradě,
chatě nebo v kanceláři.
Tel.: 736 14 09 42.

ODVyKáNÍ KOUŘENÍ
A PODPORA HUBNUTÍ pomocí
biorezonance, u kouření úspěšnost
80%. MUDr. Blanka Kašparová,
Nad Mazankou 15, Pha 8. Tel.:
605 154 448, www.vibracezdravi.cz.

PRONAJMU DLOUHODOBě ŘRD
5+1, zahrádka s nábytkem,
2 parkovací místa, plně designově
zařízený a vybavený, v novostavbě
v Lešanech u Nelahozevse
(9 km od Zdib) za cenu 17.000,+ popl. Tel.: 602 147 157.

ZHOTOVÍME ENERGETICKý
ŠTÍTEK (průkaz energetické
náročnosti budovy). www.eprůkazy.
cz, tel.: 775 663 269.

MÍSTNÍ MALÍŘ, lakýrník,
sádrokartonář, zednické práce,
pokládka lina a koberců.
Tel.: 776 567 904.
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