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4

Vážení spoluobčané,
asi těžko by se mezi námi našel
někdo, kdo ve svém životě neslyšel

Služba Internet zdarma nabízí
v Bohnicích více přípojných bodů

věci, které až vyráží dech. A jako by
6

to platilo poslední dobou stále více.
Rychlost, s jakou se šíří zejména
negativní, pomlouvačné a lživé informace, je často až ohromující. Bo-

Policie ČR prošla v Praze 8 reorganizací,
největší změny se týkají oddělení v Ďáblicích

hužel těchto praktik v útoku na své konkurenty využívají už i vrcholní
14

politici.
Samotnému se mi tato praxe příčí a jsem přesvědčen, že nepatří
do slušné společnosti. Velmi často totiž zasahuje nevinné, někdy, a to

Hasiči radí, jak správně ohlásit
mimořádnou událost

je snad ještě horší, i bezbranné. A proč píši úvodem o tomto nešvaru?
15

Důvod je prostý, bohužel ho zaznamenávám i v naší městské části.
Například o chystané výstavbě tolik potřebného centra Nová Palmovka
jsem v poslední době slyšel nespočet nesmyslů i záměrných lží. Pár

Fórum: Nové centrum na Palmovce - rozumná
investice, nebo hazard?

příkladů: mýtus, že projekt podpořili pouze koaliční zastupitelé. Lehce
18

zjistitelným faktem je, že se k nim přidala i nezanedbatelná část opozice, čehož si velmi cením. Další často používanou nepravdu o nedostatku informací lehce přebije webová stránka www.novapalmovka.cz.

Bezbariérová jídelna a kavárna
u DPS se otevře v listopadu

Kdo má zájem, najde tam veškeré podrobnosti.
22

Domnívám se, že většina občanů cítí potřebu rozvoje Libně. Stejně
tak i vedení radnice. Vždyť každý z nás zaznamenal, jaký obrovský
pokrok zaznamenal Karlín. Jak se postupně zvelebily a stále zvelebují

Základní škola Libčická v Čimicích
sponzoruje děti z Ghany

severní části Prahy 8, kde mimo jiné vznikla nová dětská hřiště, upra27

vené zelené plochy, vysázely se stovky stromů. Na Libeň se tak trochu
zapomnělo. Proto to musíme změnit.

Žáci fotbalové Admiry obsadili
třetí místo na E.ON Cupu

Jiří Janků
34
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Nová Palmovka: impuls pro rozvoj Libně
Tvář dolní Libně by se zhruba
za tři roky měla změnit k nepoznání. Nynější zanedbanou lokalitu
kolem Palmovky zvelebí nový administrativně-obchodní

komplex,

ve kterém občané naleznou jak jednotlivé, v současnosti roztroušené
odbory radnice Prahy 8 pod jednou
střechou, tak širokou nabídku nejrůznějších služeb.
S projektem na svém zářijovém
zasedání souhlasily více než dvě třetiny přítomných zastupitelů, kromě
koaličních stran byli pro i zástupci
dvou dalších politických subjektů.
Kromě centra Nová Palmovka
radnice pro zkulturnění Libně chys-

Nový komplex by měl stát poblíž křižovatky Zenklovy a Sokolovské ulice

tá i kompletní rekonstrukci Elsnicova náměstí (viz str. 4).
Libeň

byla

vždy

můžeme ušetřit,” prohlásil starosta
průmyslovou

Prahy 8 Jiří Janků.

čtvrtí, což je na její tváři vidět do-

Úřad MČ Praha 8 nyní sídlí v šesti

dnes. Likvidace soukromého sektoru

lokalitách. V roce 2010 činily nákla-

po roce 1948 ještě urychlila chátrání

dy na provoz těchto objektů (opra-

zástavby, na řadu přišly i rozsáhlé

vy, energie, voda, údržba, ostra-

demolice. Čtvrť proto potřebuje in-

ha...) více než 30 milionů korun.

vestiční impulzy, které by se mohly

Například náklady na ostrahu ročně

stát začátkem určité urbanistické

dosahují čtyř milionů korun. „Výdaje

koncepce. Centrum Nová Palmovka

budou nepochybně růst. Jen těžko

vyroste v dosud nevyužitém a za-

Foto: verpa

nedbaném prostoru v bezprostřední blízkosti stanice metra Palmovka, na rohu křižovatky Sokolovské

Projekt novinářům představili (zleva) architekt Josef Pleskot, starosta
Prahy 8 Jiří Janků a jeho zástupce Michal Šustr

někdo může říci, že ceny energií půjdou dolů, nebo že se sám od sebe
zlepší technický stav dnes nevyhovujících budov,” řekl Janků.

a Zenklovy ulice. Jde o moderní

Centrum budou z větší části tvořit

hovují dnešním požadavkům, jejich

Záměrem projektu je kromě výše

a multifunkční městský dům, který

prostory pro obchody, restaurace,

provoz je velmi nákladný. Jednotlivé

uvedeného revitalizace území v okolí

by se měl stát přirozeným a bezpeč-

služby nebo kulturu, zbývající část

odbory sídlí v šesti lokalitách od Či-

Palmovky, stabilizace obecního roz-

ným centrem pro všechny občany

pak umožní přesunout veškerou ad-

mic až po Libeň. „Výstavba nového

počtu a snaha poskytnout všem oby-

Prahy 8. Vítěznou podobu komple-

ministrativu radnice pod jednu stře-

centra na Palmovce není náš roz-

vatelům osmé městské části mnohem

xu navrhl známý architekt Josef

chu. To by v porovnání se součas-

mar, ale nutnost. Kdyby radnice Pra-

lepší servis služeb. Náklady na vý-

Pleskot. „Palmovka je ideálním mís-

ným stavem mělo na provozu ročně

hy 8 byla firma a já jejím ředitelem,

stavbu komplexu budou činit 1,14 mi-

tem pro tuto stavbu. Má celopražský

ušetřit zhruba 20 milionů korun.

tak bych takový projekt považoval

liardy korun. Z pronájmu komerčních

význam a výbornou dopravní do-

Nyní je totiž Úřad MČ Praha 8 roze-

pro další rozvoj za nezbytný. Stačí

prostor osmá městská část každoroč-

stupnost. Chci tam vytvořit příjemné

set po celém obvodu, budovy často

si vzít čísla, kolik nás provoz nevy-

ně získá smluvně garantovaný výnos

prostředí pro lidi,” řekl Pleskot.

technicky a ekologicky zcela nevy-

hovujících objektů nyní stojí a kolik

přes 50 milionů korun.

Hlavní cíle projektu:
 rozvoj zanedbané lokality dolní Libně, její oživení, přilákání
podnikatelů, nové pracovní příležitosti
 v celosvětově složité a nepřehledné ekonomické situaci
konzervativní uložení části prostředků z privatizace bytů
do majetku MČ Praha 8, trvalý příjem z pronájmu
 sloučení odborů ÚMČ Praha 8 na jedno pro občany dopravně
výhodné místo

-red-

 oproti současnosti mnohamilionové roční úspory nákladů
na provoz stávajících budov, plus výnosy z jejich pronájmu
či prodeje
 provoz nevyhovujících budov na adrese U Meteoru 8 a 10 (kde
sídlí například sociální odbor) skončí na základě výjimky v roce
2014, novým zázemím odpadnou vysoké náklady vyplývající
z pronájmu jiných prostor
 rozšíření nabídky služeb občanům
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Budovy, kde sídlí úřad, mají řadu problémů
Zenklova 35/1 (Libeňský zá-

nevyhovující, při jejím dalším vy-

které byly vybudovány jako uby-

hem léta 35°C. Vzhledem k tomu,

mek) – v objektu je nutné provést

užívání bude nutné opravit okna

tovny. K využívání těchto objektů

že u vily je rozsáhlý park, který

kompletní

vodovodního

(netěsní), opravit topení a insta-

je nutné mít souhlas se změnou

je nutné udržovat (zhruba milion

řadu, který je v havarijním sta-

lovat jeho regulaci, zabudovat kli-

užívání staveb, která je v sou-

korun ročně), není vhodné tento

vu, dokončit výměnu elektrických

matizaci (v kancelářích je v letním

časné době platná do roku 2014.

prostor využívat pro administrativ-

rozvodů (silnoproud, slaboproud)

období až 37°C), upravit vnitřní

I v případě, že by změna užívání

ní účely.

uvnitř objektu a upravit vnitřní

prostory a vzhledem k tomu, že bu-

byla po tomto roce ještě povolena,

Těšínská 600 (KD Krakov) –

prostory dle určeného využití včet-

dova není koncipována pro stávající

nebude možné dále objekty bez

sídlo odboru školství a části odboru

ně zabudování klimatizace. Jedná

počet pracovníků, je doporučeno

rozsáhlých úprav využívat - nut-

kultury, zcela mimo centrální část

se o rekonstrukci, kterou nelze

vybudovat třetí požární schodiště

né zateplení, oprava oken, oprava

Prahy 8. Nevyhovující zázemí. Ná-

provést za provozu. U objektu se

na severní straně budovy z důvo-

vnitřních prostor (podlahy, přepáž-

klady případné rekonstrukce ob-

vzhledem k jeho historické hod-

du zabezpečení požárních úniko-

ky), kanalizace, elektroinstalace.

jektu odhadnuty na zhruba pade-

notě předpokládá jeho další vyu-

vých cest. Kompletní rekonstruk-

Budovy jsou na hranici životnosti

sát milionů korun.

žívání. Jedná se o reprezentační

ce objektu by podle odhadů přišla

- nutné zajistit náhradní prostory.

prostory.

na více než 200 milionů korun.

výměnu

Čimická 780 – sídlo Centrálního

Na Košince 1 (Grabova vila) –

archivu ÚMČ Praha 8 je v součas-

U Meteoru 6 (tzv. bílý dům) –

U Meteoru 8 a 10 – jedná se

objekt je nutno vybavit klimatizací,

nosti v Čimicích. Opět zcela mimo

budova je energeticky naprosto

o provizorní stavby tzv. teskáče,

teploty v kancelářích přesahují bě-

hlavní budovy radnice.

Foto: verpa
Takzvaný bílý dům občanům příliš komfortu nenabízí
Foto: verpa
Sociální odbor sídlí v provizorních stavbách, které původně sloužily jako
ubytovny. Budovy jsou na hranici životnosti

Foto: verpa
Centrální archiv najdete v obchodním domě Draháň v Čimicích

Foto: verpa
Grabova vila se může pochlubit rozsáhlou zahradou, jejíž údržba zatěžuje rozpočet Prahy 8 skoro milionem korun ročně
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Radnice žene vlastníka
Paláce Svět k soudu

Elsnicovo náměstí ožije, dočká

Radnici osmého pražského obvodu opět
navštívil zástupce vlastníka zchátralé kulturní
památky Palác Svět, italský podnikatel Antonio
Crispino. Na jednání přítomné členy vedení MČ
Praha 8 informoval o odkladu dalšího postupu
v rekonstrukci budovy z důvodu ekonomické
krize. Špatný stav budovy tedy bude podle
majitele pokračovat. Radnice toto vysvětlení
nepřijala a s majitelem se hodlá soudit.
„Z jednání vlastníka jsme usoudili, že dohoda s ním již v podstatě není možná, neboť
žádný ze svých slibů dosud nesplnil. V únoru
nám například slíbil, že do konce léta bude
na budově alespoň nová fasáda. Času měl

Projekt počítá i s provozem kavárny, která by měla prostor oživit

dostatek, nic však neudělal, snad kromě demolice přístavku,” sdělil radní Prahy 8 Matěj

Elsnicovo náměstí v pražské Libni naprosto

Projekt by měl využít potenciálu vodního prv-

Fichtner, který má problematiku Paláce Svět

změní svoji podobu. Radnice Prahy 8 připravu-

ku, který by měl hrát velmi podstatnou roli. Před

na starosti. „Podle tempa, s jakým pan Crispi-

je jeho rozsáhlou rekonstrukci, začít by měla

Palácem Svět proto architekti vytvořili zpevně-

no s opravami postupuje, bychom na rekon-

na jaře roku 2013, její ukončení se čeká na pod-

nou pororoštovou plochu, která bude umožňovat

strukci čekali dalších deset let. To je v přímém

zim. Autory návrhů jsou ateliér zahradní a kraji-

pohled na vodní tok Rokytky. Prostor nového ná-

kontrastu s jinými developerskými projekty

nářské architektury A05 a Šépka architekti.

městí nabídne možnost, díky umístění několika

v Libni, například s výstavbou Libeňských

Smyslem úprav Elsnicova náměstí je přede-

vodních prvků, přijít úplně do kontaktu s vodou.

doků, které rostou jako z vody, nebo s tem-

vším navrácení koryta Rokytky do její původní

„Předpokládám, že toto řešení především ocení

pem přípravy výstavby centra Nová Palmov-

podoby. „Překrytí větší části potoka vytvářelo

děti, které mohou za pomocí šroubovic vyhnat

ka, u níž je investorem MČ Praha 8,” podotkl

nedefinovaný prostor, který není ani náměstím

vodu do trubic umístěných přímo v prostoru ná-

místostarosta Prahy 8 Michal Šustr.

nebo například parkem. Naše snaha je tedy toto

městí,” řekl místostarosta.

Radnici tak s majitelem došla trpělivost.

umělé betonové překrytí odstranit a navrátit

Zpevněný prostor nad korytem Rokytky je vy-

„Jako samospráva máme bohužel omeze-

sem atmosféru s tekoucí vodou,” informoval zá-

mezen z jedné strany schodištěm, na kterém lze

né pravomoci, jak na soukromého majitele

stupce starosty Prahy 8 Michal Šustr.

i sedět a pozorovat dění na náměstí, případně

neudržované budovy působit. Můžeme však
poukazovat na právní nedostatky, které jeho
činnost vykazuje. Osmá městská část proto
podala soudu prostřednictvím advokátní kanceláře návrh na likvidaci společnosti Crispino
nemovitosti, která je podle katastru nemovitostí vlastníkem budovy. Důvody pro podání
návrhu spočívají především v tom, že zápis
v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti. Pokud soud uzná, že společnost má vstoupit do likvidace, existuje naděje, že by budova přešla do vlastnictví jiného subjektu, který
má o rekonstrukci skutečný zájem,” uzavřel
Fichtner.

-red-

Foto: verpa
Foto: verpa
V současnosti působí Elsnicovo náměstí nevábně, to by se za dva roky mělo změnit
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se rozsáhlé rekonstrukce

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
prostředí,

(bezpečnost,

informatika),

životní

vladimira.ludkova@

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

V

případě

zájmu

o právní i lidskou pomoc volejte „Poradnu pro
bezradné”, tel.: 283 840 612, 723 914 602,
Snahou je na náměstí navrátit atmosféru s tekoucí vodou

e-mail: info@nakorabe.cz, pondělí‒pátek od 8
do 16 hodin.

nahlédnout do periskopů a dívat se přímo na tekoucí vodu v korytu. Druhá strana je ohraničena

ČSSD zve občany do svého sídla v Zen-

mostem, do kterého je navrženo umístit provoz

klově ulici 27 na setkání se zastupiteli zvolený-

kavárny. Ta se v nejbližším okolí nevyskytuje,
proto se předpokládá, že by taková volba mohla

mi v Praze 8. To se uskuteční 18. 10. od 17.00

maximálně oživit celý prostor, který v současné

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

době zeje prázdnotou. Provoz kavárny je v ná-

ha8@cssd.cz.

vrhu doplněn o možnost vystavovat objekty
nebo obrazy a také o malý sál pro zhruba šede-

Strana zelených nabízí občanům Pra-

sát osob, kde bude možné konat malé koncerty,

hy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o pro-

divadelní představení nebo například literární

blémech naší městské části. Pro dohodu

večery. Kavárna bude fungovat i v prostoru no-

o schůzce prosím volejte pana Petra Vilguse,

vého Elsnicova náměstí, kde mohou být v letních
obdobích umístěny stolky. Tím bude podpořen
nový život celého náměstí.
Podle Šustra se také zvažuje umístění utilitárního schodiště přímo do koryta Rokytky. V širší
části celého řešeného prostoru je počítáno s par-

tel.: 602 807 082 nebo pište na e-mail: petr.
Foto: verpa

vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype kontakt
„vilgus”.
TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se

kovou úpravou a s lavicemi. Zhruba v těchto

zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte

místech se také předpokládá možnost sestupu

se na nás s důvěrou s jakýmkoliv problémem

přímo k vodě.

naší městské části. Kontaktovat nás můžete

„Architekt, který studii zpracovává, počítá se
třemi variantami, které budou předloženy k posouzení občanům. Na základě jejich připomínek
bude poté vybrána ta nejvhodnější,” dodal. Náklady se odhadují na 25 milionů korun.

-jf-

na telefonu 222 805 138 (Michal Šustr) nebo
e-mailu: Michal.Sustr@praha8.cz.
Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8 pořádá
12. října od 18 hodin setkání svých zastupitelů
a dalších představitelů s občany na téma privatizace bytů a o dalších otázkách života v Praze 8.
Uskuteční se v přízemí sídla ÚMČ Praha 8 (Bílého
domu), ulice U Meteoru 6. Za Volbu pro Prahu 8

Jedním z autorů návrhů budoucí podoby
Elsnicova náměstí je architekt Jan Šépka

srdečně zve JUDr. Václav Musílek.
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Zpravodajství

Radnice se pokusí získat park nad Palmovkou
Osmá městská část usiluje o získání parku

Foto: verpa

mezi Palmovkou a plynojemem. Pozemek nyní
patří Českým drahám a lidé v něm najdou metrové bodláky, zdevastované lavičky, značný
nepořádek a nepřizpůsobivé občany. Zástupce
starosty Ondřej Gros, který má na starosti majetek Prahy 8, již v tomto ohledu opět zahájil
s drahami jednání.
„Již jako kluk jsem si tam na takzvanou kouli
chodil hrát. Když vidím dnešní stav, je mi smutno. Proto se snažíme pozemek získat do vlast-

Foto: verpa

nictví městské části, abychom i tuto část Libně
zkrášlili podobně jako Kaizlovy sady a park před
Invalidovnou,” prohlásil Gros. Podle něj je využití pozemku pro současného vlastníka minimální.
„Příjemný veřejný park v okolí Palmovky chybí.

Zástupce starosty Prahy 8 Ondřej Gros znovu
zahájil snahu radnice o získání parku
Předpokládám proto, že by o něj byl ze strany
občanů zájem,” dodal.
I tento krok je součástí řady opatření usilujících o zkulturnění oblasti dolní Libně. Mezi ně
patří již na předchozích stránkách Osmičky zmíněná výstavba centra Nová Palmovka a revitalizace Elsnicova náměstí.
O dalším vývoji snahy o získání parku budeme
informovat v příštích číslech.

-jf-

Internet zdarma rozšířil počet přípojných bodů
Do ostrého provozu byly v průběhu září spuštěny další tři přípojné body projektu Internet zdarma,

Názvy nových bodů a pokrytých míst:

a to na veřejných místech v Bohnicích. „I nadále se
budeme snažit pokrývat stále více dalších veřejných
míst na území Prahy 8,” informoval předseda Komi-

Praha8.NET-R30 – pokrývající hřiště
v Mazovské/Pomořanské/Krynické

se pro informatiku RMČ Praha 8 Josef Slobodník.
V případě, že potřebují občané poradit s připojením, mohou využít infolinky na čísle 270 000 955,

Praha8.NET-R31 – pokrývající část Krakova a okolí Lublinské
+ část Botanické zahrady a hřiště Hnězdenská

a to v pracovní dny od 9 do 17 hodin.
Více informací o projektu lze nalézt na stránkách
www.epraha8.net.

-red-

Praha8.NET-R32 – pokrývající sportoviště Mazurská
+ hřiště Osmičku a přilehlé okolí.
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Doprava

Nové dopravní hřiště poslouží nejen dětem
Nejen žáci ZŠ Glowackého v Praze 8 začali využívat nové dopravní hřiště, které je největší v metropoli. Je určeno především pro výuku žáků základních škol, ale svým vybavením a moderním zázemím je připraveno poskytnout poučení i zábavu široké veřejnosti.
Hřiště je vhodné i pro milovní-

rozšířili o hřiště na pétanque,

ky in-line bruslení, nabízí velko-

velké

rysé zázemí včetně možnosti ob-

a dětské hrací prvky,” uvedl Mi-

čerstvení, půjčovny bruslí a kol,

chal

šatny, toalety, školicí místnosti

Servisního střediska pro sprá-

a terasy. Vše zpřístupněno i dě-

vu majetku MČ Praha 8, které

tem či dospělým na vozíčku.

hřiště i se zázemím vybudovalo

„Když v televizi vidím, kolik je

šachy,
Švarc,

lezeckou
pověřený

stěnu
řízením

a bude i jejím provozovatelem.

na silnicích zbytečně zmařených

Vstup do areálu je pro veřej-

mladých lidských životů, mají

nost ve všední den od 14 do 18

podobné investice do dopravní

hodin a o víkendech či svátcích

výchovy smysl,” prohlásil sta-

od 10 do 18 hodin.

-jf-

rosta Prahy 8 Jiří Janků.
Vedení radnice osmého obvodu chce, aby z dosud zanedbané
školní zahrady vzniklo kolem hřiště další volnočasové sportovní
centrum pro obyvatele městské
části. „Rádi bychom v dohledné
Foto: verpa

době možnosti hřiště a dráhy

Foto: verpa

Děti ze ZŠ Glowackého si dopravní
hřiště ihned vyzkoušely

Foto: verpa

V nové budově přímo v areálu návštěvníci najdou například občerstvení
či půjčovnu bruslí a kol

Ředitel servisního střediska Michal Švarc odpovídal po otevření hřiště
novinářům

Karlínské náměstí bude mít opravené parkoviště
Obyvatelé a návštěvníci Karlína by do konce

„Akci doprovází dopravní omezení a řidiči by

a umístění dopravního značení. V konečném

letošního října měli získat možnost parkování

proto měli pozorně sledovat dopravní značení

stavu bude mít parkoviště jeden vjezd a jeden

na zrekonstruovaném Karlínském náměstí. Opra-

v této lokalitě,” informoval Matěj Fichtner, radní

výjezd,” upřesnil Fichtner.

vy jsou nutné vzhledem k dezolátnímu stavu

Městské části Praha 8, která je vlastníkem par-

Rekonstrukce neovlivní chod oblíbených Karlín-

povrchu parkoviště. Stávající asfaltový povrch

koviště. „Nejprve dojde k odfrézování starého

ských farmářských trhů, které pokračují každou

parkoviště bude vyměněn, včetně definitivního

povrchu a položení nové živičné vrstvy. Násle-

sobotu až do 12. listopadu. Za případné problémy

dopravního značení. Na parkovací ploše poté

dovat bude instalace obrubníku a sloupků, kte-

s parkováním vozidel během stavebních úprav se

vzniknou správně vyznačená parkovací místa.

ré zamezí ničení mozaikových chodníků vozidly,

radnice občanům Karlína předem omlouvá. -red-
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

BEZPLATNÁ BYTOVÁ
PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 18. 10.
od 17.00 hod.
Kde? Zenklova 27, Praha 8
Doprava: 200 m od stanice
Metra B Palmovka
V případě zájmu se prosím,
objednejte
na tel.: 246 035 966 nebo
721 02 98 92
(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Životní prostředí

Botanická zahrada má dva nové vstupy
Držitelé permanentek a takzvaných Trojských karet již nemusí od konce září vstupovat do venkovní expozice
pouze přes pokladny, ale i dvěma novými vstupy se samoobslužnými turnikety. Jeden z nich je v lese nedaleko
ulice K Pazderkám a je tedy velice důležitý pro obyvatele Prahy 8. Druhý, v jihovýchodní části zahrady, usnadní
vstup především občanům Troje z ulice Pod Havránkou.
Náměstek pražského primátora
Ivan Kabický (vlevo) a starosta
Prahy 8 Jiří Janků ukazují tři
druhy karet pro vstup turniketem
do Botanické zahrady

Zástupci Botanické zahrady, Hlavního města Prahy a Městské části
Praha 8 tak splnili slib z jara letošního roku, že letos dojde ke snadnější
prostupnosti areálu a tím i zlepšení
služeb, které zahrada návštěvníkům

„Zavedením

samoobslužných

nabízí. „Pro občany severní části Pra-

turniketů

hy 8 je tento krok velmi důležitý. Při

a především komfort při odbave-

použití turniketů mohou využít i roč-

ní návštěvníků, odpadnou fron-

ní permanentky, které si mohli do

ty u pokladen,” věří Věra Bidlová

9. září zdarma vyzvednout v po-

z vedení Botanické zahrady. Doufá,

kladně zahrady,” sdělil starosta Pra-

že v příštím roce se počet samo-

hy 8 Jiří Janků.
Do 29. září 2011 mohli lidé

zlepšíme

obslužnost

obslužných turniketů rozroste mi-

Foto: verpa

nimálně o další dva.

-vk-

do Botanické zahrady vejít a pak
z ní odejít třemi klasickými vstupy, přes pokladnu s obsluhou (jde
o pokladny Sever, Jih a Vinice).
Samoobslužné

turnikety

umož-

ňují nejen průchod osobám, ale
i průjezd kočárků, invalidních vozíků, případně provedení psa, a to
brankou, která je součástí turniketu. Pochopitelně pohyb přes ně
je možný v obou směrech, tedy
dovnitř i ven. Jsou tedy vstupním
i výstupním místem.
Návštěvníkům vstup do zahrady
přes samoobslužný turniket umožňuje čtecí zařízení. Dokáže „číst”
všechny druhy aktuálně vydávaných vstupenek a permanentek
s čárovým kódem, „vidí” též čipovou kartu nebo po naprogramování

Foto: verpa

dokonce i permanentku „nahranou” na Opencard.

Pro občany Prahy 8 je důležitý samoobslužný turniket z lesa nedaleko ulice K Pazderkám

U Rokytky vzniklo moderní dětské hřiště
Rodiče s dětmi z dolní části Libně mohou na-

bylo doposud. Herní sestava hradu je tvořena tře-

Byla vyrovnána travnatá plocha, umístěn prvek

vštěvovat zrekonstruované dětské hřiště poblíž

mi věžemi s různými pohybovými prvky a zároveň

lezecké stěny a piknikový stůl. Svah nad hřištěm

ulice Na Rokytce a cyklostezky. V souvislosti s její

stejným počtem skluzavek, z toho jedna je uza-

bude zabezpečen opravou oplocení a vyčištěn

výstavbou před dvěma lety radnice požadovala

vřený plastový tubus. Dále tam jsou i prvky pro

od náletových a nebezpečných dřevin. Radnice

výměnu starého oplocení, čímž de facto obnovení

menší děti, jako domeček, pružinové houpačky,

chce požádat vlastníka přilehlé parcely č. 3869/1

dětského hřiště začalo.

kreslicí tabule a samozřejmě i nové pískoviště.

(MHMP) o úpravu pozemku do vyhovujícího sta-

Herní prvky jsou převážně vyrobeny ze dřeva

V druhé polovině je hřiště rozšířeno o plochu

a situovány v první polovině hřiště, jako tomu

na streetball s jedním basketbalovým košem.

vu. V příštím roce by mělo dojít i k zabezpečení
prostoru kamerovým systémem.

-vk-
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

ŘÍJEN - PROSINEC 2011

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.
Jirsíkova – Malého
25. 10., 29. 11., 21. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
18. 10., 22. 11., 27. 12.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova
a Pernerova)
1. 11., 6. 12.

U Slovanky – Dolejškova
9. 11., 14. 12.

Pobřežní – U Nádražní lávky
8. 11., 13. 12.

Štěpničná (parkoviště)
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Pernerova – Šaldova
11. 10., 15. 11., 20. 12.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pobřežní – Thámova
18. 10., 22. 11.,
27. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
26. 10., 30. 11.

Petra Slezáka – Urxova
25. 10., 29. 11.,

Modřínová – Javorová
2. 11., 7. 12.

Pernerova – Sovova
1. 11., 6. 12.

Kubíkova – (u DD)
9. 11., 14. 12.

U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
8. 11., 13. 12.

Havránkova – Šimůnkova
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
11. 10., 15. 11., 20. 12.
Nekvasilova (parkoviště
u Olympiku)
18. 10., 22. 11., 27. 12.

Šimůnkova (slepý konec)
19. 10., 23. 11., 28. 12.
Janečkova
26. 10., 30. 11.
Kurkova (parkoviště)
2. 11., 7. 12.

Pivovarnická
(proti domu č. 15)
25. 10., 29. 11., 21. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
9. 11., 14. 12.

Na Vartě
1. 11., 6. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Kašparovo náměstí
8. 11., 13. 12.

Na Pecích – Chaberská
19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
11. 10., 15. 11., 20. 12.

Služská – Přemyšlenská
26. 10., 30. 11.

Kandertova - Lindnerova
18. 10., 22. 11., 27. 12.

V Mezihoří (u plynojemu)
2. 11., 7. 12.

Nad Rokoskou – Kubišova
25. 10., 29. 11., 21. 6.

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

Na Truhlářce (parkoviště)
1. 11., 6. 12.

Uzavřená
12. 10., 16. 11., 21. 12.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
8. 11., 13. 12.

Trojská – Nad Trojou
19. 10., 23. 11., 28. 12.

Ke Stírce - Na Stírce
11. 10., 15. 11., 20. 12.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
26. 10., 30. 11.

Písečná – Na Šutce
2. 11., 7. 12.

Stejskalova – U Rokytky
25. 10., 22. 11., 20. 12.

Na Přesypu – Pod Přesypem
3. 11., 8. 12.

Valčíkova – Na Truhlářce
1. 11., 29. 11., 27. 12.

Havlínova – Pohnertova
13. 10., 10. 11., 15. 12.

Velká Skála – K Haltýři
11. 10., 8. 11., 6. 12.

Podhajská pole
(parkoviště)
20. 10., 24. 11., 22. 12.

Frýdlantská
(parkoviště u ul. Žernosecká)
18. 10., 15. 11., 13. 12.

Gdaňská – Toruňská
27. 10., 1. 12., 29. 12.

Dolejškova – U Slovanky
25. 10., 22. 11., 20. 12.

Hnězdenská – Olštýnská
3. 11., 8. 12.

V Zahradách – Na Sypkém
1. 11., 29. 11., 27. 12.

Mazurská
(u trafostanice)
13. 10., 10. 11., 15. 12.

Braunerova – Konšelská
11. 10., 8. 11., 6. 12.

V Nových Bohnicích
– K Farkám
20. 10., 24. 11., 22. 12.
Dolákova – Hackerova
– Kusého
27. 10., 1. 12., 29. 12.
K Mlýnu – Chorušická
3. 11., 8. 12.
Fořtova – Do Údolí
13. 10., 10. 11., 15. 12.
Korycanská – K Ládví
20. 10., 24. 11., 22. 12.
Petra Bezruče – U Pískovny
27. 10., 1. 12., 29. 12.
Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
18. 10., 15. 11., 13. 12.

V Zámcích (u domu 51/64)
19. 10., 16. 11., 14. 12.
Nad Rokoskou – Na Úbočí
26. 10., 23. 11., 21. 12.
Nad Popelářkou
2. 11., 30. 11., 28. 12.
Pod Vodárenskou věží
– Nad Mazankou
12. 10., 9. 11., 7. 12.
Drahorádova
10. 11., 15. 12.
Lindavská
13. 10., 24. 11., 22. 12.
U Pekařky
20. 10., 1. 12., 29. 12.
Chaberská – Líbeznická
3. 11., 8. 12.

Sdružená stanoviště velkoobjemových kontejnerů
K Rybníku x Beřkovická (u separačního stání)
14. – 16. 10.
Mirovická x Hovorčovická (u objektů Veolia)
21. – 23. 10.
Kontejnery budou na určených místech každý den od 12 do 20 hodin

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

ZÁPISNÍK POLICISTY
Ukradl cenné mince

mu u jiného prověřovaného trest-

V Primátorské ulici byl 9. září

ného činu. Policista následně zjistil

ráno zadržen 27letý muž, který

a prokázal, že dotyčný je pachate-

po rozbití okna pravých zadních

lem prověřované krádeže.

dveří vnikl do osobního motorového vozidla Renault, ze kterého odcizil tři papírové krabice s platnými

Porušil zákaz pobytu
Místní

oddělení

policie

Libeň

mincemi a dále sbírku stříbrných

prověřovalo tři skutky podezření

sběratelských mincí. Tím způsobil

ze spáchání přečinu maření výko-

povšimli stojícího osobního moto-

škodu 720 tisíc korun. Podezřelého

nu úředního rozhodnutí a vykázá-

rového vozidla Škoda Octavia, kte-

si převzala služba kriminální poli-

ní, ze kterého byl podezřelý 38letý

ré mělo rozsvícené světlo ve vo-

cie a vyšetřování, která zahájila

muž, který se bez povolení a bez

zidle, avšak ve vozidle ani v jeho

jeho trestní stíhání. V průběhu vy-

vážného důvodu zdržoval v hlav-

blízkém okolí se nikdo nenacházel.

šetřování bylo podezřelému proká-

ním městě Praze, ačkoliv mu byl

Lustrací bylo zjištěno, že se jedná

záno, že se dopustil dalšího vlou-

příslušným soudem uložen trest

o vůz, který byl odcizen 16. září

pání do vozidla, a to loni v prosinci

zákazu pobytu na dobu dvou let.

v Praze 9. Komisař SKPV dal pod-

Šetřením bylo zjištěno, že pode-

ré barvy s pánským oblečením,

nět k návrhu na vzetí podezřelého

zřelý se 17. září před půlnocí, 2.

mobilní telefon značky Samsung,

do vazby.

října odpoledne a 3. října večer

finanční hotovost ve výši 200 dola-

zdržoval v Praze 8, a to na kři-

rů, letenku z letiště Praha do Velké

Znaménko ho prozradilo

žovatce ulic Na Žertvách a Hey-

Británie a lodní lístek z Velké Britá-

25. září oznámeno odcizení osob-

v Primátorské ulici. Vozidlo bylo
předáno majiteli.

Řidič zřejmě přebral
Libeňským

policistům

bylo

Hlídka libeňských policistů la-

dukova. Ve věci bylo provedeno

nie do USA. Dotyčný tak způsobil

ního

pila v ulici Na Kopečku 28letého

zkrácené přípravné řízení, přičemž

škodu ve výši minimálně 18 400

O den později je stejný člověk

muže, který policii není neznámý,

spisový materiál byl spolu s pode-

korun.

kontaktoval znovu s tím, že vo-

pro důvodné podezření z vloupání

zřelým předán státnímu zástup-

Rovněž zatím neznámý pacha-

zidlo nebylo odcizeno, ale že jej

do osobního motorového vozidla

ci s návrhem na podání návrhu

tel v téže ulici o deset dní později

zaparkoval na adrese kde pracuje,

Škoda Fabia. V průběhu vyšetřo-

na potrestání.

rozbil okno levých předních dveří

přičemž na tuto skutečnost zapo-

u vozidla Ford a z vozidla odcizil

mněl. Následující den šel do ulice

přenosnou navigaci. Poškozením

V Zahradách, tedy na místo, kde si

vozidla a odcizením navigace způ-

myslel, že vozidlo zanechal, avšak

16.

sobil škodu nejméně 7500 korun.

vozidlo zde nenalezl. Z tohoto dů-

řování k zahájení trestního stíhá-

a 17. zářím v době od 17 do 8.30

V obou případech je prováděno še-

vodu oznámil jeho krádež. Když se

ní. V průběhu šetření si policista

hodin v Sokolovské ulici nezjiště-

tření a pátrání po pachatelích.

dostavil druhý den do zaměstnání,

z MOP Libeň povšiml, že zadržený

ným předmětem rozbil skleněnou

muž má na tváři znaménko, čímž

výplň levých zadních dveří moto-

Našli ukradené auto

zaparkováno.

se shodoval s popisem muže za-

rového vozidla Opel, ze kterého

Policisté si 24. září večer v rámci

npor. Zdeněk Pohunek,

chyceného na kamerovém zázna-

následně odcizil textilní kufr mod-

hlídkové služby v ulici Na Rokytce

zástupce vedoucího MOP Libeň

vání bylo prokázáno, že podezřelý
se činu skutečně dopustil. Následně byl předán policejnímu komisaři
služby kriminální policie a vyšet-

Nechávat kufr ve voze
se nevyplácí
Neznámý

pachatel

mezi

motorového

vozidla

Opel.

zjistil, že vozidlo je před jeho prací

Policie v Praze 8 prošla reorganizací
Na základě předloženého návrhu na reorga-

Reorganizace se dotkla jak služby kriminální

doby bude na Policejní stanici Ďáblice zajištěn

nizaci Obvodního ředitelství policie Praha III

policie a vyšetřování, tak vnější (uniformované)

stejný servis pro občany jako dosud. Budou zde

(bývalá

Obvodní ředitelství policie Praha 3, 8

služby. Největší změna se dotýká Prahy 8, kon-

nadále přijímána veškerá podání od občanů.

a 9), která byla schválena k 1. říjnu 2011, došlo

krétně Místního oddělení Ďáblice. Zaniká název

Po pracovní době bude občanům ve stejném

k řadě změn. K samotné změně systemizace do-

Místní oddělení Ďáblice, přičemž nově na stej-

rozsahu k dispozici Místní oddělení Kobylisy

šlo na základě vyhodnocení desetiletého nápadu

ném pracovišti vzniká Policejní stanice Ďáblice,

v Zenklově ulici.

trestné činnosti jednotlivých místních oddělení,

která bude součástí Místního oddělení Kobyli-

Je nutno podotknout, že tato změna se nijak

a to za účelem zefektivnění jejich činnosti a vy-

sy. Pracovní doba na této policejní stanici bude

nedotkne zajištění bezpečnosti na území býva-

rovnání zatíženosti jednotlivých policistů.

v pracovní dny od 7 do 20 hodin. Během této

lého místního oddělení. Hlídková služba bude
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Bezpečnost

HASIČI
INFORMUJÍ
A RADÍ

Ohlášení mimořádné události
Správné

ohlášení

mimořádné

události

je

tedy výstižné (CO, KDE, KDO), bez zbytečných
a v dané chvíli nedůležitých detailů. Oznamovatel
by se měl snažit nepodléhat emocím, i když je to
v některých případech velice složité.
A protože praktickými příklady a chybami se

Řešení mimořádných událostí (dopravní nehoda,

člověk nejlépe učí, předkládáme vám na závěr pro

požár, povodeň,…), jejichž jsme přímými účastníky

poučení i zajímavost přepis rozhovoru, který je ná-

či svědky, vyžaduje ve většině případů odbornou

zorným příkladem toho, jak by ohlášení mimořád-

pomoc složek integrovaného záchranného systé-

né události vypadat nemělo. V daném případě šlo

mu. Aby taková pomoc mohla být poskytnuta co

o požár elektroinstalace v obytném domě.

nejrychleji, je nutné událost příslušným složkám

Operátorka:

Hasiči Praha.

neodkladně a správně ohlásit. V České republice je

Oznamovatel:

Prosím vás rychle Praha Zličín,
Halenkovská 125.

k tomuto účelu vytvořen systém tísňového volání,
kterým se rozumí volba čísel, k nimž je garantován

Operátorka:

Co potřebujete?

bezplatný a nepřetržitý přístup. Pro tísňová volání

Oznamovatel:

Hasiče.

jsou vyhrazena tato telefonní čísla:

Operátorka:

A kde, ještě jednou ulici?

150 Hasičský záchranný sbor ČR

Oznamovatel:

Halenkovská, Halenkovská.

155 zdravotnická záchranná služba

Operátorka:

Co se stalo?

156 obecní (městská) policie

Oznamovatel:

Hoří, mám tu 2 malý děti,
co tady asi.

158 Policie České republiky
112 jednotné evropské číslo tísňového volání
V případě, kdy si nejste jisti, kterou složku kon-

Kolega to přebírá a posílá

do…(vulgarismy)

V jakém patře? Uklidněte se.

jednotku, nenadávejte, uklidně-

Do… (vulgarismy)

te se. Já se potřebuji zeptat,
laskavě se uklidněte,

Operátorka:

Uklidněte se.

Oznamovatel:

Rodinnej dům.

a zdravotnickou záchrannou službu. Při komunika-

Operátorka:

Rodinný dům? Uklidněte se.

neřvěte na mě…
Oznamovatel:

Oznamovatel:

2 patra.

hlaste tedy adresní bod, příp. křižovatku ulic, šes-

Operátorka:

Vy jste na místě? V bytě?

timístné číslo sloupu veřejného osvětlení, číslo že-

Oznamovatel:

V baráku, chytla nám tam

lezničního přejezdu, souřadnice GPS, významnou
Operátorka:

tahy, rozhledny apod. Velmi důležité je oznámit
Oznamovatel:

rátorem a postupujte podle jeho pokynů a rad.

Já se neuklidním, já tu mám
2 malý děti, hodinu se mě

Jak je veliký?

ci s operátorem tísňové linky nejprve sdělte, co se
stalo a určete co nejpřesněji místo události. Na-

Na závěr telefonátu sdělte zřetelně své jméno

Operátorka:

Oznamovatel:

taktovat, volejte tísňovou linku 112, jejíž techno-

přítomnost zraněných osob. Spolupracujte s ope-

Pošlete někoho,

Operátorka:

logie propojuje hasičský záchranný sbor, policii

budovu, informace z turistického značení, silniční

Oznamovatel:

vyptáváte na… (vulgarismy)
Operátorka:

Jste zraněn, potřebujete

elektrika, panebože.

Oznamovatel:

Nejsme.

Elektřina? Dobře, vy nemůžete

Operátorka:

Dobře, jedeme na místo.

ven z domu?

Hovor ukončen.

záchranku? Uklidněte se.

Jsem venku, můžete sem
někoho poslat, do…(vulgarismy)

Rychlým a věcně přesným ohlášením mimořád-

Operátorka:

Uklidněte se, poslouchejte mě,

né události můžete zachránit lidský život. A to už

nenadávejte. Jste venku s dětmi?

přece stojí za to.

pro možné zpětné volání operátora v případě po-

Oznamovatel:

Jo, jsem venku s dětma.

třeby dalších zpřesňujících informací. Nezavěšujte,

Operátorka:

Dobře, jedeme tam, uklidněte

kách www.hzspraha.cz (odkaz Záchranný

se, jedeme tam.

kruh) a www.hzscr.cz.

a číslo telefonu, z kterého voláte. Tyto údaje slouží

dokud vás k tomu operátor nevyzve.

Více k problematice na webových strán-obok-

i nadále zajišťována ve stejném rozsahu jako

ha III. Stejným způsobem bylo postupováno

Zejména noční provoz byl pro tyto občany velmi

v minulosti. Na této službě se budou i nadá-

i na ostatních, méně zatížených místních oddě-

nepříjemný a obtěžující.

le podílet hlídky Pohotovostní motorizované

leních, odkud byla část policistů rovněž převe-

jednotky Krajského ředitelství hlavního města

lena na ty nejvytíženější.

Prahy.

V současné době je v rámci Krajského ředitelství Policie hl. města

Prahy provozován

Se samotnou reorganizací Místního odděle-

systém jednotného řízení prostředků a sil, což

Změna se dotkne pouze policistů v kancelá-

ní Ďáblice byl seznámen starosta Městské části

mělo vliv i na podstatné zkrácení dojezdových

řích, kteří zpracovávají trestní a přestupkové

Praha 8 a vedení radnice. Velmi důležitým kri-

časů v průměru z osmi na šest minut. Snahou

spisy. Vzhledem k tomu, že na Místním oddě-

tériem v rozhodování o změně byly velmi časté

vedení Krajského ředitelství Policie je tento čas

lení Ďáblice byli tito policisté zatíženi oproti ně-

stížnosti občanů bydlících nad služebnou na cho-

ještě zkrátit. I tato skutečnost je důkazem, že

kterým oddělením pouze na 35 procent, byla

vání policistů. Tyto stížnosti vyvrcholily zaslá-

nemůže dojít ke zhoršení dostupnosti naší služ-

jejich část převelena na nejzatíženější oddě-

ním petice na Městskou část Praha 8 a podáním

by k veřejnosti.

lení v rámci Obvodního ředitelství policie Pra-

trestního oznámení na neznámého pachatele.

plk. Mgr. Ladislav Hrdlička,
ředitel OŘP Praha III

Osmička

16

ŘÍJEN 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ŘÍJEN 2011

Osmička

17

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

18

Osmička

ŘÍJEN 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Fórum

Nové centrum na Palmovce - rozumná
Občanští demokraté: rozumná investice v nejisté době
Občanští demokraté si byli vědomi při prosa-

projektu je právě blízkost nové radnice, která

zování projektu Nová Palmovka politických rizik.

zajišťuje vysokou návštěvnost a specifické služ-

Především všemožného obviňování bez důkazů,

by, jako jsou notáři, advokáti, pošta a podobně.

křiku o nedostatečné informovanosti, netranspa-

Navíc není komerční část nijak naddimenzována

rentnosti a podobně. To vše ze strany odpůrců
projektu, kteří nemajíce jiných argumentů, neútočí na podstatu projektu (té není co vytknout),
ale na vše a všechny okolo.
Projekt Nová Palmovka je v dnešní rozbouřené ekonomické době nejjistějším způsobem, jak

Ondřej Gros
zástupce starosty
MČ Praha 8 za ODS
chovou ohradou a náletovými křovisky. Vytváříme

a její obsazenost bude vysoká. Palmovka je navíc
nejvytíženějším dopravním uzlem v Praze 8, takže ani s dostupností nemá projekt žádný problém.
Jaké jsou jiné varianty? 1. peníze nechat ležet
na účtech a nedělat s nimi nic. Obávám se, že
zhodnocení nepokryje ani inflaci. 2. peníze utratit

investovat velké finanční prostředky tak, aby se

úřad, kde budou všichni úředníci pod jednou stře-

nejen nerozplynuly, ale přinášely zisk. Nechtěli

chou k dispozici občanovi tak, aby to odpovídalo

bezuzdného utrácení zjistit, že jsou všechny re-

jsme se totiž pouštět do dobrodružství na burze,

21. století. Téměř dvoutřetinová většina zastupi-

zervy pryč. Výnosnost takového přístupu je opět

v islandských bankách, ani investovat se spo-

telů, a to nejen koaličních, tento projekt podpo-

nulová.

lečnostmi podobnými Key Investments. Prostě

ruje. Jen pro pořádek - v posledním hlasování byl

a jednoduše – za peníze z privatizace budujeme

poměr hlasů 29 pro, 13 proti.

přirozené centrum Prahy 8 na Palmovce, která je

Podle většiny odborníků je výnosnost komerč-

nyní ošklivou křižovatkou tramvají s rezavou ple-

ní části Nové Palmovky téměř jistá. Výhodou

ve spoustě malých projektů a po několika letech

Občanští demokraté si vybrali třetí variantu,
která přinese Praze 8 nejvíc. Novou Palmovku,
která má velmi dobrou návratnost a na kterou
budou moci být občané hrdí.

Potřebujeme novou radnici, nebo jenom utratit peníze?
Stavba nové radnice – nového administrativního

by sjednotila několik současných pracovišť úřa-

centra na Palmovce vyvolává poměrně emotivní

du Městské části Praha 8. Ve srovnání s náklady

reakce. Rada Městské časti Praha 8 se souhlasem

na výstavbu ostatních projektů by cena mohla být

zastupitelů za Volbu pro Prahu 8 a části zastupite-

zhruba poloviční oproti současným plánům Rady.

lů KSČM podporuje mohutnou stavbu za bezmála

V novém projektu by měly být redukovány ko-

jeden a půl miliardy, kde vedle zázemí pro úřední-

Milan Hejkrlík

merční prostory a namísto obchodů by bylo vhod-

ky Městské části Praha 8 budou volné kanceláře,

zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD

né volné kanceláře nabídnout magistrátu hlavního

supermarket a obchodní prostory, které Městská
část plánuje pronajímat. Návratnost takové investice by dle místostarosty Šustra měla být zhruba
27 let.
Výše uvedená doba návratnosti odpovídá roční
úrokové sazbě ve výši cca 2,7 % a to při značném
riziku, že se nepodaří obsadit volné komerční prostory. Osobně se domnívám, že se vůbec nedá hovořit o výnosnosti této investice v poměru k riziku
a nízké likviditě. Pro srovnání, v současné době

se úroky na spořicích účtech pohybují kolem dvou
procent, v případě termínovaných vkladů na jeden
rok zhruba tři procenta, a to s naprosto minimálním rizikem.
Myšlenka výstavby nové radnice na Palmovce
však není bezesporu chybným krokem. Nicméně místo stavby „obecního obchodního domu”,
kterých je v docházkové vzdálenosti několik, by
měla být postavena administrativní budova, která

města Prahy, Městské policii, Městské knihovně
apod., aby občané Prahy 8 nemuseli dojíždět pro
vyřízení běžných agend do centra.
Určitě existuje jiná možnost, jak investovat volné prostředky z privatizace bytového fondu. Pokud
by se předražený projekt nové radnice nahradil
úspornějším, volné prostředky by mohly být „investovány” například do obecní infrastruktury, výstavby nového domova pro seniory, startovacích
bytů apod.

Nová Palmovka – nová kvalita veřejné služby
Dlouho odkládaná privatizace bytů přinesla

pořádek ještě jednou. Hlavní důvody pro výstav-

do pokladny Prahy 8 značné finanční prostředky.

bu jsou tyto: 1. novou budovu radnice Praha 8

Je naší odpovědností zabezpečit, aby tyto pení-

vzhledem k současné situaci nezbytně potřebuje;

ze nebyly využity pro parciální zájmy, které při-

2. má na projekt dostatek peněz; 3. využije volné

nesou užitek jen určité skupině občanů Prahy 8

finanční prostředky pro všechny občany, zhodnotí

a na ostatní se nedostane. Ostatně v tom vidím
jednu z hlavních příčin zběsilého pokřiku některých mých kolegů v zastupitelstvu a také příslušných lobbyistů.
Je jasné, že nám, kteří podporují výstavbu centra Nová Palmovka, žádné politické body nepřibudou. Je mnohem jednodušší a vskutku populistické donekonečna opakovat fráze o nedostatku
informací, o neproběhlé veřejné diskusi, o potřebě
pořizování dalších a dalších studií na to či ono.

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8
za Volbu pro Prahu 8
Je jasné, že kdybychom před problémem zajištění fungování veřejné služby v příštích desetiletích
zavřeli oči a zabývali se jenom dětskými hřišti,
parky a sportovišti, nemuseli bychom nic vysvětlovat a obtížně prosazovat.
Vysvětloval jsem to již mnohokrát, takže pro

je a zajistí slušnou míru návratnosti; 4. zásadně
omladí Palmovku o několik desítek let.
Existují i další důvody, ale zmíněné považuji
za klíčové. Chceme-li zajistit našim nástupcům
a především občanům

podmínky pro udržení

standardu veřejné služby, musíme udělat vše,
abychom využili získané finanční prostředky rozumně a hlavně v dlouhodobé perspektivě. Tato
šance se již nikdy nebude opakovat. Promarnit ji,
by bylo trestuhodné.
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Fórum

investice, nebo hazard?
Potřebu nového úřadu dnes už snad nezpochybňuje nikdo
Projekt výstavby nové radnice s komerčními
prostory na Palmovce, schválený v roce 2010
předchozím zastupitelstvem, byl jedním ze žhavých předvolebních témat. TOP 09 před volbami
nezpochybňovala potřebu výstavby nového sídla
úřadu; měla však rezervovaný postoj ke způsobu, jakým byla stavba naplánována, schválena
a představena veřejnosti.
Zopakujme si tři skutečnosti, se kterými pracovalo minulé vedení radnice. Městská část Praha 8
sídlí v současné době v několika oddělených budovách, které provozně a nákladově neodpovídají požadavkům na efektivní výkon státní správy.
Městská část dále disponuje nemalými prostředky
z prodeje bytů, které chce rozumně investovat.
Prostor Palmovky, jako přirozené centrum Prahy
8, se nachází v žalostném stavu a přímo vybízí
vedení města k řešení.
Rozhodnutí o výstavbě nové radnice s komerč-

Michal Šustr
zástupce starosty
MČ Praha 8 za TOP 09
ními prostory na rohu ulic Zenklova a Sokolovská se v této situaci jeví jako vhodná odpověď
na otázky vyplývající z předchozího odstavce.
Potřebu nového úřadu dnes už snad populisticky
nezpochybňuje nikdo. Rozšíření stavby o komerční prostory představuje vhodné uložení volných
prostředků, které je i s ohledem na finanční krizi nepoměrně rozumnější než například investice do dluhopisů. Kombinace obchodních prostor
a sídla veřejné instituce navštěvované denně

nemalým počtem občanů odlišuje tento záměr
od podobných projektů z nedávné doby, jejichž
návratnost nesplnila očekávání. Nemá asi smysl
hovořit o přínosu pro občany, kteří kromě nového
úřadu budou také moci ocenit celkovou revitalizaci Palmovky a vytvoření skutečného centra městské části pod dohledem jednoho z nejrespektovanějších současných architektů.
S ohledem na své dosavadní působení ve vedení osmé městské části mohu též prohlásit, že
výběr dodavatele stavby a současně zprostředkovatele budoucího komerčního využití formou
soutěžního dialogu byl proveden správně a odpovědně. Uvědomme si, že takto rozsáhlý projekt
s dlouhodobým finančním dopadem nelze svěřit
leckomu. Mohu slíbit, že občané budou na webu
městské části pravidelně informováni o průběhu
projektu a vedení městské části zveřejní hlavní
smluvní dokumenty týkající se výstavby.

Zelení o Centru Palmovka: Argumenty mluví pro hazard
Motto současného vedení radnice zní: „Obec

mlčenlivostí. Jediný orgán, který může kontro-

není dobrý hospodář. Proto privatizujeme námi

lovat, co se s veřejnými penězi děje, je dozor-

zanedbané byty. Získané peníze investujeme

čí rada. Ta je obsazena jen zástupci koaličních
stran. Rozšíření dozorčí rady koalice odmítá,

do výstavby centra na Palmovce, kam přesídlí

Eliška
Vejchodská

i radnice.” Obávám se, že dobrým hospodářem
se radní nestanou tak, že namísto péče o byty
budou pečovat o administrativní budovu. Obavy,

zastupitelka MČ Praha 8
za Stranu zelených

že jde o hazard, plynou z následujících důvodů:
1. Zatajování dat: Finanční analýzy návrat-

prý aby se ušetřilo. Na zastupitelstvu jsem opakovaně připomínala, že jsme ochotni v dozorčí
radě působit i zadarmo – koalice naše členství
přesto zamítla.
3. Pochybný výběr developera, žádná archi-

nosti projektu jsou drženy koalicí pod poklič-

ve své odborné praxi setkala. U této mám kvůli

tektonická soutěž: Tento argument přebírám

kou, veřejná kontrola je nemožná. Nelze zjistit,

jejímu utajování důvodné podezření, že to může

od svých předchůdců. Na firmu Metrostav de-

zda analýza nemá lehce napadnutelné vstupy.

být stejný případ.

velopment neproběhlo řádné výběrové říze-

Městská část např. bude platit v nové budově

2. Ztráta veřejné kontroly: Výstavbu a provoz

ní, přestože zákon o veřejných zakázkách byl

nájemné. O jaké nájemné se jedná? Je v ana-

nezajišťuje obec, ale jí účelově zřízená akciová

formálně naplněn. Také architekt byl vybrán

lýze zohledněno, že městská část poskytuje

společnost. Ta bude hospodařit s majetkem pře-

„naslepo”. Ano, jde o prestižní architektonickou

na výstavbu zadarmo velmi lukrativní pozemek?

vyšujícím roční rozpočet Prahy 8 (!) bez mož-

kancelář, ale výběru nepředcházela architekto-

S účelově pokroucenými analýzami jsem se již

nosti veřejné kontroly. Její orgány jsou vázány

nická soutěž podle pravidel komory architektů.

Možná nový tunel v Praze 8
Vážení spoluobčané, ač se to na první pohled
z nadpisu nezdá, i já budu hovořit o novém multifunkčním komplexu tzv. Centru Palmovka. Staronové vedení naší městské části tvrdohlavě a bezohledně pokračuje v přípravách na výše zmíněnou
stavbu. Já zastávám názor, že stavba je v současné době zbytečná, předražená, neprůhledná
a po svém dokončení také prodělečná.
Část rady městské části Praha 8 nedodržela
svůj předvolební program, ve kterém byla zásadně proti výstavbě Centra Palmovka. Současnému
zastupitelstvu nebyla předložena žádná studie
proveditelnosti, ve které by stálo že nová radnice nebude trpět výše zmíněnými neduhy. Původní
vize z řad vedení Prahy 8 zněly, že nová radnice
bude stát kolem půl miliardy korun. V současné

Jaromír Petelík
zastupitel MČ Praha 8
za KSČM
době se již pohybujeme cca kolem 1,3 miliardy Kč,
a to není bezpochyby cena konečná. Problematické jsou také plánované komerční prostory v Centru Palmovka. Opět nikdo nedokázal, že budou
plně obsazeny a tím pádem ponesou zisk (v blízkém okolí Palmovky jsou v současnosti nejméně 3
velká nákupní centra, která nejsou plně využita).

Podezřelé je i to, že vládnoucí garnitura v našem
obvodu neumožní přístup opozice do kontrolních
orgánů nově vzniklé akciové společnosti, jež má
výstavbu Centra Palmovka na starosti.
Radnice na obhajobu svého záměru argumentuje
nevyhovujícími podmínkami pro úředníky a občany
Prahy 8 ve stávajících mnoha budovách. Ano, v tom
jsme zajedno, ovšem občany Prahy 8 trápí v současnosti mnohem závažnější problémy než staré
a nemoderní prostory úřadu. Já bych raději investoval peníze nás všech - občanů Prahy 8 do výstavby
obecních bytů. Nový bytový fond je garancí nemalých příjmů do obecní pokladny na rozdíl od spekulativní výstavby Centra Palmovka.
Už víte, proč jsem se na začátku zmínil o možném tunelu?!

Osmička

20

ŘÍJEN 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Zdravotní a sociální péče

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

Program CAP–ŘÍJEN 2011
internet

pohyb

jazyky

paměť

poradny

kluby

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

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

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

Programy PhDr. M.Holé mimo první pátek v měsíci.
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Burza seniorů - Program na ŘÍJEN 2011

Speciální nabídka
17. 10. od 14:00

Hudební odpoledne s pí M. Beranovou

a kol. v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12.
17. 10. od 13:00

Hořec v květináči (pokračování) - tvo-

ření z korálků (vede pí V.Urbanová)
18. 10. od 9:30

Nordic

walking

pro

začátečníky

(vede Ing. M.Carbochová)
20. 10. od 14:00

Sv. Lukáš a jeho evangelium - bese-

da s P. J. Brtníkem
20. 10. od 18:00

Koncert souboru GABRIEL – pásmo

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
18. 10. ÚTERÝ VÝTVARNÁ DÍLNA
Malba na textil zažehlovacími barvami
Pomůcky: štětce, tužky, přírodní textil bavlna,
len apod.
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

písní a známých melodií v Klubu seniorů, v přízemí DPS Burešova 1151/12
24. 10. od 14:00

Ozdobné balení dárků pod vedením

Andrey Hanzelínové
26. 10.od 14:00

Jak na chřipku a nachlazení, užívání

léků a jejich doplatky - beseda s pí Petříkovou a Mgr. Kubišovou z IKEMu.
Všechny jazykové kursy a středeční tréninky paměti
jsou plně obsazené.
Na školičky PC, NW, a právní poradnu je nutné se předem objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně
v kanceláři CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

Turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech pod vedením RnDr. M.Štulce jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých předpo-

25. 10. ÚTERÝ CELODENNÍ VÝLET – PODĚBRADY
Sraz v 10 hod. autobus č. 136 – stanice
Šimůnkova (směr Vysočany)
Nutno předem nahlásit na recepci
do 20.10. Gerontologického centra.
Pod vedením paní Havránkové
26. 10. STŘEDA DIVADLO ABC – Král Lear
Začátek v 11.00 hod.
Cena vstupenky: 95 Kč, omezený počet vstupenek
Prodej: středa 12.00 – 13.00 hod. u paní Hubené
NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 12. 10. a 19. 10.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením paní Ivy Hubené
PÉTANQUE

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

BOWLING

Pondělky: 17. 10., 24. 10. a 31. 10.
Herna v Dolních Chabrech, Sraz ve 13.50 hod.
na stanici Osická, autobus č. 162
(jezdí z Metra Kobylisy nebo Vozovny Kobylisy)
Pod vedením Věry Dvořákové

vědí počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných
akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

Připravujeme
7. 11. od 13:00

Kytička z perliček – tvoření z korálků

s pí Urbanovou
24. 11. od 14:00

Sv. Marek a jeho evangelium - bese-

da s P. J. Brtníkem

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

Příprava na LISTOPAD 2011
1. 11. ÚTERÝ

PŘEDNÁŠKA – STÁRNUTÍ A PAMĚŤ
přednáší PhDr. Eva Jarolímová
v Gerontologickém centru od 13.00 hod.
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Očekávaná bezbariérová jídelna a kavárna
s dětským koutkem otevírá již v listopadu
Provoz nově vybudovaného víceúčelového prostoru při objektu domu s pečovatelskou službou
v Kobylisích se dočká svého křtu
1. listopadu. V poledne bude sloužit jako jídelna klientům pečovatelské služby a dále jako moderní
kavárna jedinečného stylu s neslyšící obsluhou všem, kdo rádi dobrou kávu a příjemné prostředí. Přístavbu moderního bezbariérového
prostoru iniciovala místostarostka
Prahy 8 Vladimíra Ludková, která
se intenzivně věnuje zlepšování
podmínek života seniorů v osmém
obvodu a zkvalitňování sítě sociálních služeb.
Den po slavnostním otevření si
klienti stravování v rámci pečovatelské služby vychutnají první
oběd v krásném prostorném interiéru, který nabídne místo až
Foto: verpa

64 osobám. Do této doby sloužila
stravování jídelna v 1. patře domu,

Jídelna a kavárna bude sídlit těsně u Domu s pečovatelskou službou v Kobylisích

ale vzhledem ke stoupajícímu zájmu o zajištění obědů přestaly

vena na 43 korun a 16 korun/den

jsou dnes v nejnižším, nikoli bez-

né i sladké variantě, zákusky, po-

současné prostory vyhovovat i od-

za dovoz. Nově je zaveden oběd

bariérovém patře objektu. Tím do-

krmy studené kuchyně, několika

povídat nárokům na moderní a pří-

pro zájemce, kteří nejsou klienty

jde k účelnému soustředění většiny

druhy piv, kvalitním vínem. V ka-

jemné stravování. Samotný provoz

pečovatelské služby a oběd pro ně

poskytovaných služeb v 1. patře,

várně budou obsluhovat neslyšící

jídelny zůstane zachován, tedy

bude za 60 korun. Obědy jsou za-

kam se klienti dostanou pohodlně

zaměstnanci a jedná se tak o první

výdej obědů bude probíhat v době

jišťovány dodavatelsky.

výtahem. Nyní užívané místnosti

kavárnu svého druhu v hlavním

služ-

kanceláře budou odevzdány do by-

městě, byť v zahraničí jsou po-

musí obávat, že s novými prostory

by, a tedy i služby stravování, se

tového fondu MČ Praha 8 a rozšíří

dobná pracoviště velmi oblíbená.

přijdou i další změny. Lidé z okolí

může stát kterýkoli senior žijí-

možnosti bydlení v domě s pečo-

Kavárnu provozuje občanské sdru-

budou do jídelny přicházet rovnou

cí v MČ Praha 8, který potřebuje

vatelskou službou. O přesunu kan-

žení APPN, jehož sídlo je již několi-

zvenku, tím dojde k tolik potřeb-

pomoc druhé osoby při zajištění

celáře do těchto prostor bude včas

kátý rok v Praze 8.

nému uklidnění pohybu v domě.

péče o vlastní osobu, domácnost či

poskytnuta informace.

Lidé bydlící v DPS mohou přicházet

stravování, který se obrátí na kon-

Klientem

od 12 do 13 hodin a senioři se ne-

pečovatelské

A

kdy

se

prostor

Další přidanou hodnotou kavárpromění

ny bude již zmíněný dětský kou-

vnitřkem jako doposud a k dispo-

taktní místo, předloží potřebné

na útulnou a nekuřáckou kavár-

tek, který ocení rodiče malých dětí,

zici jim je schodiště i výtah. Bezba-

doklady a uzavře smluvní vztah

nu

Vždy

kteří tak na velkém sídlišti mohou

riérový přístup, samozřejmě včet-

s

sociálně-

po skončení obědů, což je mož-

najít nové místo pro svá setkání.

ně bezbariérových toalet, navíc

-zdravotnických služeb. Kontakto-

né díky promyšlenému interiéru,

Ostatně cílem kavárny bude vy-

umožní návštěvu i lidem se zdra-

vat můžete okrskové sestry, a to

ve kterém je oddělena část pro

tvoření místa pro mezigenerační

votním postižením.

v DPS Burešova, v DPS Křižíkova

výdej obědů a část s kavárenským

potkávání. Kavárna bude otevřena

a v DPS Bulovka.

pultem a zázemím.

od 14 do 22 hodin a hned v prv-

Žádná

změna

nenastává

ani

Obvodním

ústavem

s

dětským

koutkem?

v platbách za stravování. Pro kli-

Obyvatele domu a klienty pe-

Kavárna rovněž nabídne šest

ních měsících se hosté mohou těšit

enty pečovatelské služby z DPS

čovatelské služby by mohla zau-

desítek míst, což zajistí dostatek

na výstavy fotografií a v budoucnu

a okolí, kteří mají nebo uzavřou

jmout i informace, že opouštěné

pohodlného soukromí pro hosty,

i na kulturní víkendové akce.

smlouvu o zajištění obědů, je cena

prostory jídelny v 1. patře DPS bu-

a bude se o přízeň ucházet příjem-

Kavárna s jídelnou se nachází

jednoho oběda včetně dietních jí-

dou do budoucna sloužit kanceláři

ným posezením, výbornou kávou,

v Burešově ulici 1151/12, pár mi-

del (polévka + hlavní jídlo) stano-

okrskových sester a vrátnici, které

francouzskými palačinkami ve sla-

nut od stanice metra Ládví.

-red-
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Domácímu násilí je třeba se postavit
Domácí násilí je téma velmi ak-

bere a poskytne mu odpovídající

tuální a v současné době široce

poradenskou službu. Zcela vždy se

diskutované. Obecně je známo, že

bude jednat o oznámení trestného

se jedná o ubližování mezi osobami

činu na Policii ČR, protože tam ta-

sobě nejbližšími, které sdílejí spo-

kové skutky patří, paralelně se však

lečné prostory – jinými slovy do-

rozbíhá i práce s rodinou. Vzhle-

mov. Z toho je zřejmé, že se jedná

dem k tomu, že pracovník orgánu

o oblast v lidském životě nesmírně

na ochranu dětí musí mít na zřeteli

citlivou, bolestnou, avšak velmi ob-

zejména práva dítěte, musí zvolit

tížně zmapovatelnou. Vždyť mnoh-

takovou pozici, aby například v dů-

dy hrůzné příběhy se odehrávají

sledku nepravdivého označení jed-

za zavřenými dveřmi a oběti uve-

noho z partnerů za pachatele trest-

dených činů musí před oznámením

Foto: verpa

takového zacházení se svou osobou
vybojovat svůj vlastní vnitřní boj,
kdy zvažují protichůdné argumenty,
umocňované silným citovým proží-

Radní Prahy 8 Markéta Adamová (vlevo) si se zastupitelkou Danou
Hertou Kvačkovou prohlížejí výstavu o domácím násilí, kterou v září
v takzvaném bílém domě uspořádalo občanské sdružení Acorus

ného činu nebylo porušeno právo
dítěte na péči a lásku obou rodičů.
Na druhé straně si je pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí
vědom potřeb obětí domácího ná-

s jinými pražskými obvody, nepře-

že v osmém obvodě žije většina

silí – zejména pak absolutní důvě-

Stav, kdy se mezi osobami žijící-

sahuje počet oznamovaných pří-

slušných lidí.

ry v to, co potenciální oběť sděluje

váním.
mi společně – nejčastěji v rodině -

padů, kdy jedním z účastníků jsou

Přesto je třeba připomenout, že

a podpory její osoby v dalším koná-

objeví domácí násilí, je vždy smutný

děti, běžný průměr. Důvodem může

pokud se objeví v rodině nebo mezi

ní. Za takovým účelem spolupracuje

a vždy se jedná o naprosté selhání

být jednak účinná prevence, kterou

blízkými chování, které druhému fy-

pracovník sociálně právní ochrany

lidskosti a veškerých morálních hod-

vykonávají terénní pracovníci sociál-

zicky ubližuje, či jej ponižuje a trápí,

dětí s jinými odbornými pracovišti

not. Situace, kdy je takové chování

ního odboru, v rodinách s dětmi pak

je třeba se takovému chování po-

a společně se pokoušejí situaci v ro-

navíc umocněno přítomností dítěte,

zejména pracovnice oddělení soci-

stavit a netrpět ho. Je-li účastníkem

dině řešit.

ať už v roli pozorovatele nebo přímo

álně právní ochrany dětí. Jiným dů-

domácího násilí dítě, může vést jed-

oběti, je o to smutnější, následky

vodem může být i jistá ukázněnost

na z prvních první cest oznamova-

všechny připomenout, že oznáme-

jsou o to obsáhlejší a řešení a roz-

občanů Prahy 8, kteří nezneužívají

tele například na oddělení sociálně

ní skutečnosti, že člověk, kterého

plétání událostí bývá o to složitější.

oznamování podobných trestných

právní ochrany dětí. Nutno ovšem

milujeme, je násilník a tyran, bývá

Ani naší Městské části se popi-

činů za účelem vlastního prospě-

podotknout, že postavení orgánu

nesmírně těžké. Z toho plyne jediné

sované zvrhlé chování některých

chu nebo jen z prosté pomsty, jak

na ochranu dětí zde bývá velmi slo-

– dívejme se kolem sebe, vnímejme

občanů nevyhýbá. Nutno ale po-

se tomu také nezřídka děje. Posled-

žité a vyžaduje maximální empatii

neobvyklé chování lidí kolem nás

dotknout,

se

ním, ovšem nejradostnějším důvo-

a služební zkušenost pracovníka.

a nezůstávejme neteční.

na různých konferencích a poradách

dem je obyčejná skutečnost – totiž,

S oznamovatelem celou situaci pro-

že

srovnáváme-li

Závěrem

je

vhodné

pro

nás

Pracovníci sociálního odboru

Bulovka slavila. Grabova vila zažila v září významnou událost: oslavy 80. let Nemocnice
Na Bulovce. V rámci připomínky vzniku nemocnice pozval nový ředitel Petr Zajíc zaměstnance
i další hosty na vernisáž výstavy fotografa Jadrana Šetlíka a vystoupení houslisty Pavla Šporcla.
Kromě toho si každý mohl prohlédnout expozici fotografií, jak Nemocnice Na Bulovce vypadala
krátce po svém otevření v roce 1932. Pokud jste příznivci nemocnice, fanděte jí na facebookových stránkách www.facebook.com/bulovka
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Na Bulovce unikátně
operovali nádor
Lékaři z Chirurgické kliniky 1. LF UK ve Fakultní nemocnici Na Bulovce provedli unikátní operaci zhoubného nádoru plíce, který byl klasickým způsobem neodstranitelný. Využili novou metodu tzv. ireverzibilní
elektroporatizace s přístrojem NanoKnife, která postupně nachází své uplatnění při léčbě některých typů
nádorů.
„Naší lékaři jako jedni z mála

gií proudu. „Elektrické pole v pod-

v celé zemi tak měli možnost vy-

statě obalí nádor a způsobí asi

zkoušet práci s tímto jedinečným

po deseti minutách nezvratné po-

přístrojem. Pacient měl klasickým

rušení buněčných membrán. Velmi

způsobem

centrální

zajímavé přitom je, že při výkonu

formu karcinomu plic, jednalo se

neoperabilní

nejsou poškozeny cévy, nervy, mí-

o prioritní operaci patrně nejen

zovod apod. v okolí nádoru. Opera-

v České republice,” řekl ředitel Fa-

ce je tak téměř bezkrevná a mini-

kultní nemocnice Na Bulovce Petr

-invazivní. Pacienti se rychle hojí,

Zajíc.

po operaci mohou být propuštěni

Při operaci se nádor neodstra-

často už následující den,” informo-

ňuje, ale je vystaven elektrickému

val přednosta Chirurgické kliniky

poli. Nádorové buňky propadají

FN Na Bulovce Jan Fanta.

apoptóze a nádor postupně mizí.

Metoda ireverzibilní elektropora-

Pacient byl propuštěn domů a je

tizace byla stejně jako přístroj Na-

v pořádku. Na kontrolním CT vy-

noKnife úspěšně vyzkoušena v čer-

šetření měsíc po operaci je patrné

venci u několika pacientů s nádory

místo, odkud nádor vyrůstal, ale

jater a slinivky břišní ve fakultních

samotný nádor až na otisk v místě

nemocnicích v Praze a v Plzni.

původu zmizel. Převratná metoda,

„Jedná se o alternativní způsob léč-

kterou chirurgové FN Na Bulovce

by zhoubných nádorů, který zatím

využili, je založená na aplikaci na-

zůstává rezervovaný jen pro vy-

nosekundových elektrických pulzů

brané pacienty. Metoda se nicméně

s vysokým napětím a nízkou ener-

jeví jako nadějná,” sdělil Fanta. -jf-

POZVÁNKA DO DENNÍHO STACIONÁŘE
Zveme Vás na Dny otevřených dveří
v Denním stacionáři Křižíkova 167/50,
které se uskuteční ve dnech 14. a 15. listopadu
od 13.00 hod do 18.00 hod.
Při této příležitosti se podrobně seznámíte
s programem stacionáře, zhlédnete výstavku
výrobků našich klientů
a pozveme vás na malé občerstvení.
Pobytem klientů ve stacionáři pomáháme
rodinám, které se starají o svého věkem
pokročilého nebo zdravotně postiženého
rodinného příslušníka a nemohou tuto péči zajistit
v době, kdy chodí do zaměstnání.
Nabízíme :
• moderní a útulné prostory, ve kterých se lidé
dobře cítí
• maximální péči s porozuměním pro všechny
potřeby člověka obtíženého problémy nemoci,
stáří a často psychickými poruchami
(senioři s demencí, nesoběstačností)
• celodenní dohled, stravování, hygienické
zázemí, procházky s doprovodem
• plnohodnotný program zaměřený na zlepšování
zdravotního stavu a psychické pohody,
posilování paměti, rekondiční cvičení
• individuální přístup ke každému z uživatelů
s ohledem na jeho potřeby
• možnost, aby se uživatelé naší služby mohli
vracet do svých domovů a rodin
Kontakt:
Denní stacionář, Křižíkova 167/50,
186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: 224 815 878, 283 842 136
e-mail: eliska.fantova@ouss8.cz

www.ouss8.cz
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V rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb ČR, který probíhá
ve dnech od 10. do 14. října 2011, pořádá náš Domov pro seniory
Ďáblice „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”, který se uskuteční v pondělí,
dne 10. října 2011 od 9.00 hod do 16.00 hod. Zájemci budou mít možnost se v rámci své návštěvy Domova podrobněji seznámit s našimi
poskytovanými službami. Návštěvníky budou provázet klientky našeho
Domova a k dispozici vám také budou naše sociální pracovnice, aby
zodpověděly všechny vaše dotazy. Při této příležitosti bude v Domově
probíhat výstava výrobků, které vytvořili naši klienti v rámci aktivit,
které Domov nabízí. K našemu Domovu se dostanete nejlépe ze stanice
metra Ládví, tramvají č. 10 a č. 17. (konečná zastávka Sídliště Ďáblice)
a odtud je to k nám již jen asi 15 minut pěší chůzí. K lepší orientaci také
nabízíme odkaz na naše webové stránky: www.ddablice.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
Zaměstnanci a obyvatelé Domova pro seniory Ďáblice,
Kubíkova 1698/11, Praha 8, 182 00.

Dne 31. října 2011 od 18.30
hodin proběhne ve velkém sále
tzv. bílého domu, U Meteoru 6,
Praha 8 veřejná debata s občany na téma privatizace bytů
Karlína a Libně. Debaty se zúčastní místostarosta MČ Praha
8 Michal Šustr a předseda bytové komise Tomáš Slabihoudek.

(Placená inzerce)
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Školství

V Burešově podporují zážitkové aktivity
Na Základní škole Burešova se už

Mezi hry, které zaznamenaly nej-

stalo tradicí, že žáci druhého stupně

větší ohlas, patřily Židličky, Upíři,

odjíždějí začátkem září na týdenní

Na komáry, Lék pro AIDS. V rámci

zážitkový kurz. Letos jej příjem-

dopoledních aktivit se také vymýš-

ně prožili v rekreačním středisku

lela třídní pravidla, posilovaly se

Hrachov

Každoroční

vzájemné vazby, děti se dozvídaly

zážitkový kurz, který je zaměřený

o sobě, jak působí na ostatní,… Pro

na podporu vytváření pozitivních

ty, kdo se kurzu nemohli z nějaké-

vztahů v kolektivu, tvoří už nedíl-

ho důvodu zúčastnit, jsme připravili

nou součást Školního vzdělávacího

podobný program také ve škole.

u

Příbrami.

programu Dobrý start.

Deník, který si každý žák bě-

Forma zážitkového kurzu je vel-

hem druhého stupně na zážitko-

mi specifická. Dopoledne tráví děti

vém kurzu vede, je pak zajímavým

se svým třídním učitelem, pro ka-

souborem názorů na jednotlivé ak-

ždý ročník je připraven speciální

chybět ani zajímavý výlet do okolí.

žáky i třídním učitelem. Program

tivity a zápisů k jednotlivým sebe-

program orientovaný na posílení

Během letošního zážitkového kurzu

pro sedmé třídy se více zaměřuje

poznávacím aktivitám. Příjemným,

vzájemných vazeb ve třídě, na lep-

navštívili žáci podle vlastního výbě-

na podporu úcty k hodnotám, pre-

humorným, někdy dokonce sen-

ší poznání třídního učitele s dětmi

ru například zámek Orlík, Vojenské

venci šikany a zneužívání návyko-

timentálním se stává čtení zápisů

navzájem v jiném prostředí než

muzeum v Lešanech či Muzeum

vých látek. Osmý a devátý ročník

z „mladších” let.

ve školní budově. Odpolední a ve-

zlata. Největší ohlas však získala

se navíc zabývá posilováním zdravé

Na pořádání zážitkového kurzu

černí programy zajišťuje externí

možnost vyzkoušet si segway, adre-

sebedůvěry, vztahy mezi pohlavími

podáváme každoročně žádost o do-

organizace s proškolenými vycho-

nalinová projížďka na čtyřkolkách či

i generacemi, osobními perspekti-

taci z grantového programu hlavní-

vateli a náplní programu je přede-

návštěva aquaparku.

vami do budoucnosti. Podstatnou

ho města Prahy a také se zúčastňu-

vším poznávání dětí napříč ročníky.

Cíl zážitkového kurzu škola sta-

část každodenní společné „výuky”

jeme výběrového řízení v Městské

Připraveny jsou různé hry ve stře-

novuje pro každý ročník zvlášť. Dě-

zaujímají hry, které rozvíjí efektiv-

části Praha 8. Letos jsme sice získali

disku i v lese, zaměřené na orien-

tem z šestých ročníků má týdenní

ní komunikací a umožňují navázání

prostředky „jen” z grantového řízení

taci v terénu, vzájemnou spolupráci

pobyt v přírodě urychlit adapta-

spolupráce mezi dětmi navzájem.

Městské části Praha 8 (15 tisíc ko-

a účelnou komunikaci. Hry jsou pro-

ci v nové třídě, usnadnit přestup

Kurz je koncipován tak, že nejdůle-

run), ale přesto jde o finance pro

pojeny příběhem, který je podpořen

z jednoho stupně školy na druhý

žitějším prostředkem pro vzájemné

nás nezanedbatelné. Také díky nim

promítáním hraných videoklipů.

a vytvořit dostatečný prostor pro

poznávání jsou prvky zážitkové pe-

se podobné akce mohou uskutečnit.

jejich seznámení s novými spolu-

dagogiky a účelně zvolené aktivity.

-bur-

V programu samozřejmě nesmí

Mateřská škola Bojasova se rozrostla
A zase přišel…, je tu začátek školního roku.

jsou to věže se skluzavkami, altánky, tabule

V jeho předvečer mnohé svírají strachy a oba-

na malování, ale i starším prolézačkám, hou-

vy: rodiče, kteří poprvé svěří svoje nejdraž-

pačkám se dostalo nového veselého nátěru,

ší do péče „cizích”, paní učitelky, jací ti jejich

což děti kvitují s povděkem: „Jé, mašinka je

noví svěřenci budou.

hezká.” Každý herní prostor má novou zám-

Školka je celá nablýskaná, voňavá, jakoby

kovou dlažbu a spolu s posekanou trávou ,

si také odpočinula a nadýchala se k novému

umetenými chodníky a krásnou venkovní kvě-

startu. Během prázdnin se u nás uskutečnil

tinovou výzdobou školní zahrada působí jako

prázdninový provoz, na který, díky obrovské-

místo, kde je hezké si pobýt. Touto cestou

mu zájmu ze strany rodičů o umístění dětí,

děkujeme všem firmám, které se na opravách

bylo otevřeno všech osm oddělení. Pokud jsou

a úpravách podílely, za dobře odvedenou prá-

známy ohlasy, pak jen ty kladné.

ci.

I přes prázdninový provoz se v naší školce

S osmi fungujícími odděleními se MŠ Boja-

událo mnoho změn. Byly dokončeny posled-

sova stává největší mateřskou školou v Praze

ní úpravy k otevření dvou nových tříd, takže

8 a my zaměstnanci bychom si přáli, aby se

k Andulkám, Beruškám, Cecilkám, Dráčkům,

nám podařilo zachovat si přátelskou atmo-

Houbičkám a Skřítkům přibyli Rybky a Kouzel-

sféru klidu, porozumění a tolerance v takové

níci. Také školní zahrada získala novou fasá-

míře, v jaké tomu bylo doposud a děti, rodiče

du: pro otevřená oddělení nové herní prvky, ať

i zaměstnanci se tu cítili dobře.

-boj-
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Školství, pozvánky, inzerce

Škola z Čimic na návštěvě v Ghaně
Již téměř deset let Základní škola Libčická v Čimicích sponzoruje děti z africké Ghany prostřednictvím společnosti Humanitas Afrika. O letošních prázdninách jsme se tedy rozjeli za „naším” šestnáctiletým Richardem
Bittorem. Byli jsme zvědavi, kam peníze, vybrané mezi dětmi, putují.
Zúčastnili jsme se slavnostního předávání
školních a učebních pomůcek v Obomu, kde
se shromáždilo okolo 200 dětí. Žasli jsme nad
hromadami věcí, které byly připraveny k předání dětem ze sponzorského programu. Kromě
sešitů, učebnic a pomůcek děti dostaly i krásné batohy, tenisky a dokonce pytlík rýže a cukru domů, kapesníky, mýdlo, kartáček na zuby
a pastu. Hrazeno bylo také jejich zdravotní
pojištění.
Při předávání vládla úžasná a dojemná atmosféra.

Překvapila

nás

disciplinovanost

a ukázněnost všech dětí.
Ale nejdojemnější bylo setkání s naším Richardem. Z malého kloučka se stal krásný dospívající jinoch. Předali jsme mu dárky, přátelsky s ním promluvili, prohlédli si nedalekou
školu. Byl to úžasný den, který v nás zanechal
velmi silný dojem. Všem našim žákům jsme
museli v září vyprávět, předat vzkazy od dětí
Slavnostní předávání školních a učebních pomůcek v ghanském Obomu

z Obomu a ukázat pořízené fotografie.

-lib-

MŠ ŘEŠOVSKÁ SLAVÍ
Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8
pořádá v pátek 21. 10. 2011

oslavu 35.výročí otevření školy.
Od 15 hodin se těšíme na setkání
se všemi bývalými zaměstnanci.
Kolektiv MŠ

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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O Velký den houslí byl velký zájem
Městská část Praha 8 uspořádala 17. září Velký den houslí s podtitulem „Slavné housle čtyř
století.” Součástí jednodenní výstavy mistrovských houslí 18. až 21. století byla prohlídka vedená Jaroslavem Svěceným, kterého v zámecké
kapli Libeňského zámku představil starosta osmého pražského obvodu Jiří Janků.
„Přivítat jednoho z nejznámějších houslových
virtuosů, jakým je Jaroslav Svěcený, mě velmi
těší. Jeho přednáška o vzácných houslích jistě
bude velkým zážitkem pro mne i všechny zúčastněné,” řekl Janků.

Foto: Radka Wallace-Prokopová
Jaroslav Svěcený představil mistrovské housle i starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků

Foto: Radka Wallace-Prokopová

Stradivarim, pražské housle Tomáše Ondřeje

konal v kapli Libeňského zámku. Na programu

Hulinzkého z roku 1774, které byly objedná-

nechyběli staří mistři jako je Vivaldi, Corelli, Tar-

ny knížetem Rohanem na zámek Sychrov nebo

tini, Händel, Bach, Benda, Paganini, Gragnani,

i Eberleho housle, z houslařské dílny malostran-

Piazzolla či Williams.

Kaple Libeňského zámku se naplnila lidmi

ského domu U tří housliček v 1. polovině 18.

Výstava Velký den houslí a koncert je součástí

a o komentář Jaroslava Svěceného byl nevída-

století. Opravdovou raritou byl exponát šestnác-

koncertního cyklu Oktáva 2011, jehož jednotlivé

ný zájem. Návštěvníci spatřili opravdu vzácné

tinových housliček pro děti.

koncerty budou probíhat až do listopadu. Nad

historické houslové artefakty. Italské housle

Vystavené exponáty zazněly v jednotlivých

Giuseppe Fioriniho z pozůstalosti po Antoniu

skladbách na večerním koncertě, který se také

akcí převzal záštitu houslový virtuos Jaroslav
Svěcený.

-rw-

Loutky Divadla Jiskra stále dělají radost
Po letních divadelních prázd-

Na konci léta ještě před novou

ním repertoáru Loutkového diva-

vy, která velmi podrobně mapuje

ninách se opět otevřely dveře

sezonou vyrazili lidé z Jiskry se

dla Jiskra objeví všechny úspěšné

Čtvrtkovo dílo ze všech pohledů.

Divadla Karla Hackera. I na ten-

svými loutkami potěšit i ty děti,

tituly, které se za celou dobu fun-

„Příběhy Václava Čtvrtka jsou ne-

to rok je připravena široká škála

kterým nemoc neumožnila užívat

gování divadlo připravilo. K nej-

smírně zajímavé, vpravdě národní

divadelních představení, koncertů

si poslední dny prázdnin a upou-

navštěvovanějším titulům loňské

a naplněné pokorou vůči jazyku.

a jiných vystoupení nejen pro naše

tala je na lůžka v oddělení dětské

sezony patřila představení Čer-

Čtvrtkův nástup do večerníčků

nejmenší dětské diváky, ale také

chirurgie ve Fakultní nemocnici

vená Karkulka, Kocour v botách,

v naší televizi byla velká událost,

pro dospělé. Nedělní dopoledne

Bulovka. Loutková dvojpohádka

Dvanáct měsíců a také Broučci,

která před obrazovku zvala děti,

budou tradičně vyhrazena pro po-

„Jak Kašpárek vařil živou vodu”

kteří jsou pravidelně zařazováni

ale i dospělé,” řekl na vernisáži

hádková představení Loutkového

a „O pyšné Base” trochu osvěži-

v předvánoční čas.

divadla Jiskra, které letos v září

la smutné dny trávené pobytem

A protože v letošním roce si

žisér Čtvrtkových příběhů, které

zahájilo již 98. rok své činnosti.

v nemocnici a pomohla jim ales-

připomínáme 100. výročí naro-

můžete vidět v loutkovém diva-

Divadlo Jiskra založil v roce 1913

poň trochu se rozveselit a zapo-

zení Václava Čtvrtka, nemohly

dle Jiskra, ale i jinde. Pokud

řídící učitel, archeolog a kobyliský

menout na důvod jejich pobytu.

naše loutky chybět na výstavě

rozhodnete navštívit tuto velice

kronikář Karel Hacker.

A dnes již víme, že v nemocnici

„Jičínské inspirace v díle Václava

zajímavou výstavu, musíte tak

Na Bulovce to nebyla návštěva

Čtvrtka”, kterou připravilo regio-

učinit nejpozději do 20. listopadu

poslední.

nální muzeum a galerie v Jičíně.

tohoto roku v prostorách Jičínské-

Loutky ale nedělají radost jen
těm, kteří přicházejí do našeho

Petr Slunečko, autor úprav a re-

se

divadla. Vyrážejí i za těmi, kteří

Ale loutky dělají radost i jinde.

Celkem šestnáct loutek vyrazilo

ho zámku, kde muzeum a galerie

za nimi k nám přijít nemohou.

Během celé sezony se na divadel-

potěšit návštěvníky této výsta-

sídlí.

-red-

Osmička

ŘÍJEN 2011

29

měsíčník Městské části Praha 8

Kultura, pozvánky

Psi absolvovali
druhý ročník řidičáku
Na psí louce v Libni se po prázdninách 11. září opět
sešli majitelé psů, kteří absolvovali druhý ročník školičky psí výchovy v rámci akce MČ Praha 8 Řidičák pro
Vašeho pejska. Akce se konala tradičně ve spolupráci
s profesionálními kynology, a to pod záštitou starosty
Prahy 8 Jiřího Janků.
Poděkování za zdárný průběh akce patří předsedkyni
klubu OBEDIENCE CZ Kristýně Másilkové a Veterinární
záchranné službě Pet-medic.
-red-

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
3. listopadu 2011, 8:30 – 15:00
5. listopadu 2011, 9:00 – 14:00
Témata přednášek
3. listopadu, 9:00-10:00
Ing. Jan Kozánek, CSc.
• „Kmitání dělá někdy starosti, ale může být i užitečné”
3. listopadu, 11:00-12:00
Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
• Mobilní robotika
3. listopadu, 13:00-14:00
prof. Ing. Václav Tesař, CSc.
• O proudění tekutin v zařízeních s extrémně malými rozměry
Exkurze do vybraných laboratoří:
• Laboratoř experimentální analýzy napětí
• Laboratoř biologických tekutin
• Laboratoř dynamiky vysoce ohřátých plynů
• Laboratoř turbulentních smykových prouděn
• Laboratoře oddělení Dynamiky a vibrací
• Laboratoř ultrazvukových metod
• Laboratoř dynamiky elektrických strojů a pohonů
Pozn.: Prosíme zájemce větších skupin, aby si návštěvu rezervovali
předem u kontaktní osoby.

více informací: www.it.cas.cz
Začátečníci

V Libni a Karlíně se představí harmonikáři

jméno psovoda

jméno psa

body

Michala Malá
Martin Hataš
Jana Pressová
Blanka Švábová

Angel
Woody
Azzor Lee
Bella

52
49
52
58

Poslední říjnový týden
se

uskuteční

v

osmém

obvodě mezinárodní amatérský
V.

soutěžní

Pražské

moniky

a

festival

dny

har-

akordeonu.

28. října 2011 v 18 ho-

Pokročilí

din se v obřadní síni

jméno psovoda

jméno psa

body

Veronika Lesáková
Milada Šrámková
Aneta Kuncová
Ivan Novotný
Silvie Vavroušová
Kateřina Čápová

Rony
Baltic Sea Oriasis
Chester
Sindy
Laura
Charlie

58
57
53
42
53
58

Libeňského zámku uskuteční zahajovací koncert a 29. října
proběhnou od 10 hodin soutěžní vystoupení všech 11 souborů
z pěti zemí Evropy v sále karlínského Spektra.
Během dne se na Karlínském náměstí představí některé soubory
v rámci Farmářských trhů.
Celý festival se honosí záštitou Ministerstva kultury, pražského Magistrátu a místostarosty Prahy 8 Michala Šustra.

-red-
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Pozvánky

V neděli 23. 10. tohoto roku
se od 14 hodin uskuteční další
komentovaná projížďka osmičkou na kolech, a to tentokrát
na téma po stopách zmizelého
Karlína.

Trasa

rovinatá,

dél-

ka do 15 km, vhodné i pro děti.
Účast na akci bezplatná.
Na setkání s Vámi se těší
Michal Švarc

Karlínské farmářské trhy s programem pro děti
pokračují každou sobotu až do 12. listopadu
15. 10.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Pionýr
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum):
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).
22. 10.
Program pro děti pod širým nebem zajišťuje Pionýr
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum):
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).
29. 10.
V. Pražské dny harmoniky 2011
10,00 soutěžní vystoupení všech kategorií
(velký sál DDM Karlínské Spektrum)
12.00 – 14.30 open air vystoupení na Karlínské náměstí

Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum):
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).
5. 11.
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum):
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).
11. 11. (pátek)
1. Svatomartinský festival v Karlíně
Přehlídka nejlepších českých a moravských
vinařů
12. 11.
Slavnostní zakončení Karlínských farmářských trhů v roce 2011
Program nejen pro děti pod širým nebem zajišťuje Městská část Praha 8
Hlídání dětí v Kostičce (Karlínské spektrum):
10.00 – 14.00 hodin (vstupné 20 Kč).

ŘÍJEN 2011
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STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku
(1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy
z let 1826–1837
3D kino – virtuální průlet Langweilovým
modelem Prahy.
Muzeum pro děti – vítejte ve středověkém domě

VÝSTAVY
Karlín – nejstarší předměstí Prahy
do 6. 11. 2011
12. 10. v 17.00 hodin komentovaná prohlídka
s autorem PhDr. Zdeňkem Míkou
Praha a její dcery 5. 10. 2011–15. 4. 2012

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Interaktivní programy
Na všechny programy se objednávejte předem
na tel.: 221 815 850, 721 330 470 nebo
e-mailem: edu@muzeumprahy.cz
Domovní znamení
Interaktivní prohlídka muzejních expozic se
zaměřením na domovní znamení.
Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte
u jednoho stolu
Jak se žilo pražským rodinám a jejich dětem
v renesanční a barokní době? Součástí projektu
jsou pracovní listy.
Vyber si řemeslo
Přijďte do muzea pro děti a zahrajte si s námi
na řemeslníky.
Moje královská cesta
Kudy vedla královská cesta? Program rozvíjející
pozorovací a prostorové schopnosti dětí.
U Kněžourků na dvorku
Jak se žilo lidem „od vody” v Praze minulého
století? Kdo byl faktor, prkenář a co byla
Fišpanka? Co děti? Měly si kde hrát?
Archeologické programy pro školní
a zájmové skupiny
Na programy se objednávejte minimálně 10 dní
předem, na tel.: 221 012 921 nebo
e-mailem: kopecka@muzeumprahy.cz.
11.–14. 10. a 18.–21. 10. Výprava za Kelty
Děti se seznámí s životem Keltů, postaví si
oppidum a zkusí si práci keltských řemeslníků.
Multikulturní programy
Na multikulturní program je nutné se předem
objednat na tel.: 221 709 669 nebo e-mailem:
suska@muzeumprahy.cz

Žijí s námi, žijeme s nimi
– nepravidelné programy využitelné pro rámcově
vzdělávací programy k průřezovému tématu
Multikulturní výchova.
19. 10. Jak se žije v Mongolsku
Jak se žije v jurtě – pořad o Mongolsku. Cyklus
vznikl ve spolupráci se Společností přátel
Mongolska.
Komentované prohlídky
Na komentované prohlídky se objednávejte
na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo na
e-mailu: edu@muzeumprahy.cz
Hravou formou vás provedeme expozicí pravěku
a středověku. Součástí programu jsou pracovní
listy.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Archeologické programy pro děti a dospělé
22. 10. v 10 hodin Výprava za Kelty
Kdo byli Keltové a odkud se vzali? Čím jsou tak
výjimeční? Archeologové znají odpověď.
Akademie volného času
Cyklus odborných přednášek.
Více informací na www.muzeumprahy.cz nebo
na tel.: 221 709 669 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz. Přednášky začínají v 16.30
hod. v přednáškovém sále v 1. patře.
Cyklus Pražké čtvrti
13. 10. Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín,
Hrdlořezy, Kyje, Hostavice, Černý Most
Cyklus Pražský industriál
20. 10. SZ Praha
22. 10. od 9.15 do 16 hodin Cikánské
tkanice, tkaní na karetkách, síťování,
paličkování. Program z cyklu Polozapomenutá
řemesla vhodný pro veřejnost, rodiče
a prarodiče s dětmi. Na program není nutné se
objednávat. Větší skupiny je vhodnější dopředu
nahlásit na e-mail: suska@muzeumprahy.cz
nebo na telefon: 224 815 850; 724 518 255

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).
Každý první čtvrtek v měsíci otevřeno
do 18 hodin, vstup pro žáky, studenty a seniory
zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední středa v měsíci
prodloužená otevírací doba do 20 hodin.

www.muzeumprahy.cz
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Žákyně Joudrs přivezly z mistrovství bronz
Už i nejmladším softbalistkám bohnických Joudrs se podařilo přispět cennou trofejí do klubové síně slávy.
Na Mistrovství České republiky, nejdůležitějším turnaji sezóny, se jim podařilo vybojovat v silné konkurenci
3. místo.
děvčata z Prahy 8 opět ukázala
svou touhu po stupních vítězů
a po dramatickém boji přehrála
favorizovanější

rivalky

Storms

z pražských Řep. Po závěrečném
míči tak mohl propuknout oslavDo finálového turnaje extraligy

ný klubový pokřik Joudrs a naše

žákyní, který se konal ve Dvoře

děvčata si právem mohla dojít

Králové, se probojovalo osm nej-

pro bronzový pohár. Na jeho zis-

lepších českých týmů. Náročným

ku se podílely nejen hrající hráč-

hracím systémem se Joudrsačky

ky, ale i ty, které své kamarádky

probíjely krůček po krůčku již

přijely podpořit jako členky fan

od pátečního dopoledne. Do play-

klubu a zároveň roztomilé roz-

-off však již vstoupily razantně

tleskávačky. I to svědčí o skvělé

s cílem získat některou z medailí.

atmosféře v týmu respektive ce-

Na cestě k ní porážely své soupe-

lém bohnickém klubu.
O

ře přesvědčivými výsledky, pouze

úspěšně

se

rozvíjejícím,

v semifinále prohrály s domácím

a na české softballové pomě-

celkem Dvora Králové, který však

ry

unikátním

mládežnickém

V úspěšném softbalovém klubu Joudrs vyrůstají mladé talentované hráčky.
Ty získaly bronz na Mistrovství České republiky

v soutěži stejně jako ve všech le-

programu, se obdivně zmiňuje

tošních turnajích dominoval a byl

ve své zprávě z turnaje i server

nejmenší děti ve věku do pěti

nických hráček přivede do nej-

před turnajem pasován na jasné-

www.softball.cz.

respektive

Věřme,

lepšího českého ženského klubu

ho favorita.

program rozvoje mládeže letos

že zájem klubu o výchovu dětí

další zájemce o softball a medailí

Joudrs nově doplnili o cvičení pro

ke sportu i úspěch mladých boh-

z turnajů bude jen přibývat. -pp-

V boji o třetí příčku však už

Dodejme, že

sedmi

let.

Admira vybojovala třetí místo na E.ON Junior Cupu
vého E.ON Euro Cupu SK Kladno,

penaltový rozstřel, který kobyliští

finalista slovenského ZSE Talent

kluci vyhráli.

Cupu AS Trenčín a držitelé dvou

vítězem

velkého

turnaje se stalo družstvo Sparty

via Praha. Tedy celkem 18 týmů.

Praha, druhé místo získala Slavia

Pořadatelem dvoudenního turnaje,

Praha, třetí příčku obsadila Admi-

hraného 3. a 4. srpna a určené-

ra Praha. Až za ní zůstaly Brno,

ho pro děti narozené v roce 2001

Kladno, Jihlava, Slovácko, Trenčín

a mladší, byla energetická společ-

a další týmy. Kluci z Kobylis se

nost E.ON.

tak postarali o vynikající propaga-

Kobyliská

Admiráčtí Tygři U-11 s reprezentanty Česka Tomášem Rosickým
a Michalem Kadlecem

Absolutním

divokých karet FK Pelhřimov a Sla-

Admira

U-11,

kte-

ci mládežnického fotbalu v osmé

rá si účast vybojovala vítězstvím

městské

v pražském kole, vydřela v zá-

a dárky předávali v Edenu čeští

kladní skupině postup z 2. místa.

reprezentanti Tomáš Rosický a Mi-

V semifinále narazila na slavnou

chal Kadlec.

části.

Poháry,

medaile

Spartu. Přestože kluci z Admiry

Velký úspěch týmu U-11 se na-

byli na hřišti lepším týmem, svému

vždy zapíše do historie FK Admi-

soupeři nakonec nešťastně podlehli

ra Praha. Gratulujeme trenérovi

Největšího fotbalového turna-

rie U-11 (hráčů pod jedenáct let),

1:3. Utkání o 3. místo mezi Admi-

Martinu Průšovi, asistentu Jardovi

je v České republice, finálového

se v Synot Tip Aréně zúčastnilo 14

rou a ČAFC Židenice Brno skončilo

Horákovi a všem admiráckým mla-

E.ON Junior Cupu 2011 - katego-

vítězů regionálních kol, vítěz halo-

remízou 1:1, a tak o vítězi rozhodl

dým fotbalistům.

-vz-
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Sport, pozvánky

Výsledky akce Sportuje celá Praha 8
Oblíbeného cyklu turnajů Sportuje celá Praha 8 se od srpna do září zúčastnily na tři stovky amatérských sportovců nejen z Prahy 8. Pod záštitou starosty Prahy 8 se akce konala již potřetí.
Prvním turnajem bylo o víkendu 20. a 21. srpna soupeření O pohár sta-

Jedno z největších veřejných sportovišť (20x30 metrů) v Praze 8 bylo

rosty Prahy 8 v areálu Beachklubu Ládví, který se může pyšnit označením

v sobotu 17. září dějištěm nohejbalového turnaje trojic. Poděkování

největší beachklub ve střední Evropě.

za spoluorganizaci turnaje na sportovišti ve vnitrobloku ulic Hlaváčova

Výsledky:

a Taussigova nedaleko KD Ládví patří FK Admira Praha.

Mixy:

Výsledky:

1. místo: František Vtípil - Niki Zounková; 2. místo: Roman Kučera

1. místo: Strážci vesmíru; 2. místo: Čimičtí důchodci; 3. místo: RL

- Lucie Polomisová; 3. místo: Tomáš Hamal - Ivča Ackermanová

Tigers Kobylisy; 4. místo: Kdo přišel, nezklamal

Muži:
1. místo: Tomáš Hampl - František Vtípil; 2. místo: Petr Tuček Míra Justian; 3. David Prouza - Lukáš Krejča

Druhý ročník softballového turnaje ve spolupráci se softballovým klubem Joudrs Praha, se uskutečnil na svátek sv. Václava ve středu 28. září

Ženy:

2011 za velkého zájmu veřejnosti. Přihlásilo se celkem 9 týmů. Na třech

1. místo: Niki Zounková - Ivča Ackermanová; 2. místo: Eva Mata-

hřištích v areálu Svoboda parku při Základní škole Dolákova v Bohnicích

jová - Eva Hronešová; 3. místo: Andy - Lenka

svádělo souboje na 120 hráčů a hráček. Loňské vítězství obhájil tým absolventů bohnického gymnázia pod názvem Ústa-v-ní následován celkem

Druhým turnajem ožilo veřejné sportoviště v Katovické ulici v Bohni-

svých spolužáků, týmem Frndy, třetí místo pak vybojoval tým učitelů ze

cích, které patřilo v sobotu 3. září hokejbalu. Turnaj tříčlenných týmů pro-

ZŠ Dolákova pod názvem Dolákovci. První tři týmy si kromě věcných cen

běhl ve spolupráci s hokejbalovým oddílem SK Spektrum Rebel Praha 8.

v podobě softbalového náčiní odnesly také krásné poháry.

Výsledky:

Výsledky:

1. místo: Vikingové; 2. místo: SK Spektrum Rebel Praha 8; 3. mís-

1. místo: Ústa - v - ní; 2. místo: Frndy; 3. místo: Dolákovci; 4. mís-

to: ABC Kopros; 4. místo: HC Outsideři; 5. - 8. místo: TJ Kovo Pra-

to: Strážci vesmíru; 5. - 6. místo: MP Hitters + Žákyně; 7. místo:

ha; RL Tigers Kobylisy; Spartoslávie; Fire hot picture

S.O.F.T.; 8. místo: Rodiče + Příchozí; 9. místo: Deskáči.

Fotogalerie z celého cyklu Sportuje celá Praha 8, podzim 2011 najdete na: http://mcpraha8.rajce.idnes.cz

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
se sídlem v Karlíně,
v Pernerově ulici č. 8, tel: 222 322 624, e-mail: poradna@kppp.cz
nabízí:
Kurz nácviku pozornosti „RARÁŠEK”, určený pro žáky 2. a 3. tříd, kteří
mají problémy se soustředěním, udržením pozornosti, neklidem, hledáním
kamarádů.
Kurz bude zahájen dne 1. 11. v 16 hodin. Celkem se v průběhu listopadu
až ledna sejdeme dvanáctkrát, vždy v úterý od 16.00 do 17.00
v prostorách poradny. Účast rodičů je nutná na prvním, sedmém
a posledním setkání.
Přihlásit se a získat podrobnější informace je možno
na tel: 222 322 624,
kontaktní osoba: pí Mácová. Uzávěrka přihlášek je 14.10. 2011.
Cena kurzu je 600 Kč.
Kurs nápravy grafomotorických obtíží „Nebojte se psaní” pro děti
které nerady nebo neobratně kreslí. Je primárně určený pro předškoláky,
v odůvodněných případech se ho mohou zúčastnit i malí školáci, kteří mají
potíže s psaním. Má deset lekcí, účastní se jich dítě společně s rodičem. Setkání budou probíhat každý týden vždy v pondělí, od 16 do 17 hodin.
Cena kursu je 700 Kč.
Podzimní cyklus, který bude zahájen 10. 10. 2011, je již naplněný.
Zájemci se mohou hlásit do jarního cyklu.
Kontaktní osoba: pí Fuchsová nebo Imlaufová.
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Pozvánky
Hvězdárna Ďáblice
182 00 Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

zal. 1956

Ř Í J E N
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Otevírací doba:
18-21/ St, Čt 20-22/ Ne 14-16. St 26. 10. podzimní prázdniny
10-12,13:30-15:30.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30.
24. 10.

RNDr.Jiří Jiránek,CSc.:
VELIKONOČNÍ OSTROV a ostrov
ROBINSONA CRUSOE.

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
17. 10. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
31. 10. Sluneční soustava, Míry a váhy.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
St, Čt 20-22/ Ne 14-16/
Po 17. a 31. 10. 20-21 za jasného počasí! Přístupné bez objednání .
Denní obloha:

Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha:

Měsíc – 3. 10. - 16. 10.
Jupiter – po celý říjen
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 čtvrtek 19 – 20 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: 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 č. 283910644.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. 10. otevírací doba 10-12, 13:30-15:30.
Program:
10:15 Africká pohádka

14:15 Pohyby Země a čas

Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce, příp. Venuše.
Pozor. oblohy

Film. večery, přednášky

45,- Kč

55,- Kč

25,- Kč

30,- Kč

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10,
17 a 10 min. pěšky
- stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra
C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky
- stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

ŘÍJEN 2011
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Výročí
Jubilea
Vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů, který nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů, je nutné,
abyste nás na významná výročí svých blízkých upozorňovali sami. Děkujeme.
V ŘÍJNU 2011 SLAVÍ

Pluhařová Marta
Šoltysová Marie
Vecko Václav
Vondráčková Milka
Wolfová Helena
Wagnerová Marie
Toman Jakub

Blažková Věra
Doseděl Antonín Ing.
Faltejsková Jana
Harvaříková Anastazie
Havlíčková Julie
Horová Vlasta
Hrabánková Blažena
Jaklová Věra
Jordánová Jarmila
Jarková Emilie
Janečková Libuše
Kaska Stanislav JUDr.
Knoblochová Věra
Kutová Bohumila
Krosnář Jiří
Kučerová Miroslava
Krásl Rudolf
Lampová Zdeňka
Medková Kamila
Otta Antonín
Pazderová Bohumila
Petřina Vladimír

Anna Míšková
slaví v říjnu 100. narozeniny.
Gratulujeme k životnímu jubileu!

V SRPNU OSLAVILI
Dne 29. srpna 2011 oslavili manželé Daniela
a Pavel Kasalovi stříbrnou svatbu.

Sorbusová Libuše

Miroslava
a Antonín
Andrlovi
oslavili 26. srpna
2011 50 let
společného

Manželé
Libuše a Václav
Sorbusovi slaví
27. října 2011 50
let společného života.

života.

Nově narozené děti
DUBEN 2011

Lukáš Pavel

Heyduk Jakub

ČERVEN 2011

Míka Jan

Černý Adam

Brož Matěj

a Miroslav

Hausner Dominik
Faltysová Gabriela
Pokorný Jakub
Řičica Eliáš

Pulcová
Tereza

KVĚTEN 2011
Adámková Barbora
Běhounek Patrik

Pištora Jakub

Hejzlar Petr

Regnerová

Vašák Ondřej

Zuzana

Pečtová Anežka

Radomská Anna

SRPEN 2011
Kocourek Jan
Krčmářová Hana
Melzerová
Kateřina

Baxa Jan

Šulc Kryštof

Běhal Václav

Vít Vojtěch

Rašovská Adéla

Blahouček Jan

ČERVENEC 2011
Bartoník
Václav

Ficová Veronika
Holubec Jan

Zdvíhal Štěpán

Strejček Filip
Šmejkalová Markéta

Lachout Lukáš

Winterová Tereza

Löfler Šimon

Wolker Patrik

Gondeková Miriam
Varmuža Kristián

Stránský Matěj

Erhardová

Kochman

Zuzanka

Matěj

Odehnalová
Ella Anna

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

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Fitness park Burešova
Výherci, kteří obdrží dárkový balíček „Putování Hrocha”, jsou: Milada Vítková
(Praha 8), Věra Bartolomějová (Praha 4), Alexander Müller (Praha 8), Anna
Libánská (Praha 8), Jiří Březina (Praha 8), Bohunka Wheeler (Praha 8), Jan
Červinka (Praha 8), Jan Koudelka (Praha 8), Alois Semelka (Praha 8) a Milena
Škodová (Praha 8).
Správné znění tajenky z říjnového čísla nám zašlete nejpozději do 31. října
2011 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 182 00. Můžete
použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte napsat svoji adresu.

Pět vylosovaných výherců obdrží po dvou vstupenkách na představení brilantní britské komedie M. Cooneyho Nájemníci pana Swana aneb Peníze na cestě
v Divadle pod Palmovkou. V neobyčejně vtipném kolotoči záměn jsou hlavními hrdiny mazaný podvodníček, důvěřivá manželka, sociální pracovnice, zkrachovalý pohřebák, přísný kontrolor a natvrdlý nájemník. Hrají: Jan Teplý, Radek Zima, Simona Vrbická, Filip Rajmont, Ivo Kubečka, Jan Konečný, Zuzana
Slavíková, Mirka Pleštilová. Více informací na www.divadlopodpalmovkou.cz.

Sudoku (lehká)

ŘÍJEN 2011
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Inzerce
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 45,
222 94 62 68, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.
VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik tapet
a drobné zednické opravy, výhodné
podzimní ceny. Rychle, levně, kvalitně. Volejte na tel.: 603 43 24 76.
STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští
pracovníci, specialisté na stěhování
bytů, SO + NE stejné ceny. Přistavení, odstavení+km po Praze zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.stehovanibytu.cz.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK –
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní vadou,
podílové spoluvlastnictví, exekuce,
v soudní žalobě, neoprávněně obsazený nežádoucím nájemníkem.
Veškeré formality vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeček
mimo Prahu a pod. a dát čas na vystěhování. Seriozní jednání, platba
v hotovosti. Tel.: 222 94 10 32 nebo
603 42 00 13.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ
KONSTRUKCE
PRO
VAŠI STAVBU? Volejte. Tel.:
606 91 02 46.
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%!
Tel.: 224 214 617; 604 20 77 71.
AUTOŠKOLA TRIO, KULTURNÍ
DŮM KRAKOV - sídl. Bohnice. Výcvik auto – moto. Provozní doba:
PO 16.00 – 18.00, ÚT 17.30 –
19.00, ČT 16.00 –18.00 hodin. Bližší informace na tel.: 603 80 63 70,
www.autoskolatrio.cz. Další střediska na Praze 7 a 9.
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování,
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
A KANALIZACE, veškeré instalatérské práce. Tel.: 603 81 33 13.
KOUPÍM BYT V PRAZE 2 + kk
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.:
607 11 04 77.
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik. Tel.:
606 87 89 08.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOU-

NĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.:
723 33 91 60, 777 31 66 80.
STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo
se snadno vytáhne ke stropu - rychle schne a v koupelně nepřekáží.
Montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.
RIZIKOVÉ
KÁCENÍ,
ŘEZ,
OŠETŘOVÁNÍ
STROMŮ.
Realizace a údržba zahrad. Tel.:
606 66 22 23, 723 89 95 61.
MASÁŽE ĎÁBLICE - záda + šíje
200,- Kč, baňkové, medové, lávové kameny, rašelina, parafín,
dárk. poukazy, nápoj v ceně. Tel.:
777 76 36 05.
ANTIKVARIÁT - Zenklova 2/37
koupí knihy, pohlednice, obrazy,
mince, mapy, sv. obrázky, grafiku,
Čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.
TRVALÁ DEPILACE, ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY,
ČERVENÝCH ŽILEK A PIGMENTOVÝCH
SKVRN. PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
KOSMETIKA. Tel.: 777 16 66 01,
Braunerova č. 1, „M” Palmovka
nebo tram č. 10 a 24, st. U Kříže
www.ipl-studio.cz.
DAŇOVÝ PORADCE ZPRACUJE
vaše účetnictví, mzdy, daň. přiz.,
kontrola účetnictví z poskytnutých
podkladů i v sídle klienta. Vendlová - Zenklova 8, Pha 8. Tel.:
602 29 21 15, vanda@vendlova.cz.
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE. Provedeme kompletní elektrikářské
práce, rekonstrukce bytů, domů,
průmyslových objektů. Rychle, kvalitně, spolehlivě. Tel.: 603 18 40 81,
e-mail: olaolda@volny.cz.
INSTALATERSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ – ZEDNICKÉ, rekonstrukce bytových jader-bytů, domů,
sádrokartony. Tel.: 603 18 40 81, e-mail: olaolda@volny.cz.
STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE,
pokrývačské práce, nátěry prvků
a střech, světlíky. Kontakt: Novotný. Tel.: 605 35 06 65.
SOLIDNĚ ZAPLATÍME OBRAZY
čs. malířů - J. Svoboda, Blažíček,
Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan,
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba,
Braunerová, V. Bukovac aj. Za obraz lokomotivy, auta od Kreibicha
nebo Ronka zapl. cca 10 000,- Kč.
Dále platíme hotově zl. Svatovácl.
dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble,
rak.kor. atd. Porcelánové fig. Míšeň,
st. šavle atd. Starožitnosti Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3,
naproti st. Metro B - Vysoč. Tel.:
283 89 33 34, 605 82 94 40 po 10
hod.
Cca 5000,- zapl. za nepoškoz. st.
zlatý Svatováclavský dukát. Interantik, Praha 9. Tel.: 283 89 33 34,
605 82 94 40.

HODINOVÝ MANŽEL – údržba
domácností, drobné opravy a úpravy v bytech a domech, pokládka
podlahových
krytin,
truhlářská
výroba,
sádrokarton,
malování, obkladačské práce a jiné. Tel.:
773 16 81 70.
ČALOUNICTVÍ,
MATRACE
NA MÍRU, PRODEJ KOŽENEK,
POTAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ a ostatních materiálů na čalounění. Kontakt: Čalounické potřeby, Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň,
PO – PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod. Tel.:
284 82 21 81.
ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25,
Praha 8. Módní návrhy dámského,
pánského oblečení, skupiny. Opravy. Tel.: 739 09 15 03.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, markýzy, garnýže, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon, těsnění, malování, interiérová práce - Petříček. Tel.:
606 35 02 70, 286 88 43 39.
OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.:
603 45 35 29.
POTŘEBUJETE
PŘESTĚHOVAT
nebo převézt nábytek nebo spotřebiče a nemáte jak? Nabízíme tuto
velmi levnou službu s dodávkou
nebo pick-upem a jedním řidičem.
Díky Vaší pomoci při nakládce a vykládce se ceny pohybují v řádu stokorun. Tel.: 777 71 78 18.
ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou profi stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15Kč / m2.
Přizpůsobíme se vaším časovým
možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po Praze 8 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz. Tel.:
777 71 78 18.
NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny,
němčiny a italštiny za 3000 Kč. Tel.:
774 17 18 56.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce koupelen a bytových jader. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75.
INSTALATÉR – TOPENÁŘ – NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž vodovodních baterií, WC, umyvadel,
van, el. ohřívačů, připojení praček, myček, vodoměrů, kohoutů
včetně dodání. Tel.: 603 42 19 68,
283 88 13 75. E-mail: rothenberg@
centrum.cz.
WWW.STRECHY-MARES.CZ,
člen cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů. Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, vyzdívání komínů, zateplení střech i budov. Tel.:
777 85 88 00.

ELEKTRIKÁŘ S ŽL,
hodinový manžel. Tel.: 602 39 40 43,
608 44 05 51.
PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a odborná pokládka (PVC, koberců,
plovoucí dřevěné podlahy atd.). Zakázku bezplatně zaměříme a provedeme cenovou nabídku. Tel.:
734 38 14 14.
!! VYKLÍZENÍ BYTŮ, sklepů, půd,
pozůstalostí atd. Stěhování a jiné.
Tel.: 777 22 78 40.
AKČNÍ NABÍDKA všestranných
služeb. Rekonstrukce, Zedník, Malíř,
Lakýrník a mnohem více na WWW.
DOPAREAL.CZ. Tel.: 604 94 60 96.
VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. Tel.:
777 22 78 40.
KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,
rizikové kácení, řez stromů. Tel.:
604 81 06 63. P. Nestarec Dis,
776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.
PROVÁDÍME IZOLACE A OPRAVY plochých střech, balkonů, teras, garáží foliovým systémem
PROTAN a jiné. Tel.: 607 90 54 00,
606 82 55 18, 739 21 81 08.
KOUPÍM BYT OD 1. patra výše.
V dobré lokalitě s bezproblémovými sousedy. Dostatek zeleně v okolí
výhodou. Tel.: 776 02 85 32.
4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8,
ve Zdibech, prodám 2 parcely na rodinný dům, 956 m2 a 932 m2. Cena
1200,- Kč za m2. Stavba za 4 roky.
Tel.: 602 31 22 12, 602 21 50 14.
MASÁŽE KOBYLISY, účinně rehabilitační,
čínské,
japonské,
reflexní a jiné od zkušené terapeutky. Studio u metra, Kobyliské
nám. 6. www.prahamasaz.cz. Tel.:
773 20 33 25.
MALÍŘ – LAKÝRNÍK: štukování a tapetářské práce. Kontakt:
725 17 35 93. www.malir-zenisek.
cz.
HLEDÁME BYT PRO 2 OSOBY
v Praze a okolí, garsonka až 2+1
do 11.000 Kč včetně poplatků. Jsme
nekuřáci bez zvířat. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 84 50 88, 220 80 62 45.
NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU
BYTŮ na Praze 8, 1+kk za 8500Kč
a 2+kk za 10500Kč měsíčně, ceny
jsou konečné včetně všech poplatků. Zařízení dohodou. Tel.:
777 020 180
NAVRHUJEME A REALIZUJEME
ZAHRADY, závlahy a zahradní
stavby. Zakládáme výsadby a trávníky. Provádíme údržby zahrad i zahradních areálů Tel.: 604 92 80 69,
www.zahradyrevit.cz.
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MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.
NĚMČINA – výuka a doučování, také LOGOPEDIE – oboje děti
i dospělí. Praxe, solidnost, trpělivost. 250,- Kč/60 min. Tel.:
728 81 85 65.
ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT
spol. s r.o. se sídlem ve Vysočanské nemocnici přijímá nové pacienty, nabízí ošetřování dětí, bělení
a čištění zubů, implantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní hrazené
péče (bez finanční účasti pacienta).
Tel.: 266 00 61 92, 266 00 61 80,
266 00 61 63. Další na www.stomat.cz.
OPRAVY
PRAČEK
TÉMĚŘ
VŠECH ZNAČEK. Dolák. Tel.:
775 19 73 09.
HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ OBKLADAČ. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce (odvoz sutě zajištěn). Rekonstrukce bytů, kanceláří, domů a sklepních prostor. Tel.:
777 67 03 26.

ELEKTROINSTALACE
NOVÉ
A OPRAVY v domech i panelových bytech. Přihlášky k odběru
revize. Jednání na PRE. Frézování drážek kompletní začištění rýh,
obklady, dlažby, malování. Tel.:
608 27 87 78.
KOUPÍM FELICII. Tel.: 602 12 32 53.
DAŇOVÝ PORADCE nabízí své
služby vč. komplexní podpory pro
podnikání – vedení účetnictví,
mzdy, daňová přiznání, zakládání s.r.o., poradenství. P8 – Karlín
– Vítkova 10. Tel.: 608 06 60 88,
ovsky@ovsky.cz.
NĚMČINA-ANGLIČTINA-ITALŠTINA, PRAHA 8 - KOBYLISY NEDALEKO METRA C LÁDVÍ. Tel.: 605 34 72 28, e-mail:
1950adela@seznam.cz.
KÁCÍM – ČISTÍM
Tel.: 603 83 31 07.

ZAHRADY.

VYUKA JAZYKŮ V KARLÍNĚ!
www.skola-maestro.cz.
ROZVÍJEJTE SVÉ SCHOPNOSTI
a staňte se úspěšnými! www.kurzyosobnihouspechu.cz.

ODDÍL KOPANÉ SOKOL TROJA
hledá nové hráče ve věku 5 – 10
let. Tréninky se konají každou středu a pátek od 16.00 hodin na hřišti v Troji. Bus 112 stan. Čechova
škola. Další informace – sekretář
Jaroslav Fliegl. Tel.: 602 15 03 74.,
tj-sokol-troja@volny.cz.

AQUA AEROBIK – každou středu
od 18 hod. s hudbou a s vodními
pomůckami v hotelu Smíšek, Praha
8. Voda 30 stupňů, vířivky. Cvičení je vhodné téměř pro kohokoliv.
Více informací na www.zdravecviceni.com nebo dotazem na tel.
723 2114 03. Nutnost rezervace
místa předem.

ŽEHLENÍ PLETI POMOCÍ GALVANICKÉ ŽEHLIČKY. Křižíkova
56. Tel.: 602 28 84 44. Cena 500,Kč za 50 min.

VÝUKA
FLÉTNY,
francouz.
i
pro
„netalentované”.
Tel.:
777 55 43 07.

PŮJČOVNA KOJENECKÝCH POTŘEB, např. váha, sterilizátor, atd.
Karlín. Tel.: 224 81 45 68.

KOUPÍM BEZ RK BYT 2+1 nebo
2+kk u stanice metra Ládví. Tel.:
733 53 27 09.

INSTALATERSTVÍ,
TOPENÁŘSTVÍ – montáž a opravy tepelných zařízení, rozvody vody, topení, kanalizace a odpadu. Tel.:
774 38 08 04, 773 11 10 85, e-mail: mtarabey@email.cz.

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ.
602 57 38 46.

Tel.:

STAVEBNÍ A MALÍŘSKÉ PRÁCE.
Tel.: 602 57 38 46.

AUTOVRAKY
–
LIKVIDACE
ZDARMA. Tel.: 602 20 61 24.

MAIKIHO ŠKOLIČKA. Nově otevřeno. Školkovné již od 1600 Kč
měsíčně. Krátkodobé hlídání 70,Kč / hod. Tel.: 777 70 76 52.

PŘÍPRAVNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY „ZKUS SI TO” pro žáky 5. roč.
- každý pátek od 7.10.2011, 15 –
18 hod. v ZŠ Špitálská 789, P - 9,
M-Vysočanská. Info: 724 51 23 82.

KVALITNÍ DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY, MATEMATIKY a dal.
Tel.: 739 67 78 91.

SBD STAVEG dlouhod. pr.nebyt.
prost. o výměře 68m2 (4 kanceláře
nebo dílny na výrobu) v areálu hromad.garáží Písečná 654. Nájemné
Kč 8.000 měsíčně + služby. Bližší
inf. na Tel.: 723 65 65 04.
ASTROLOGICKÁ PORADNA. Výklad tarotových karet. Poznej svůj
horoskop:
osobní,
partnerský,
profesionální.
Malečková,
Tel.:
603 91 01 03. www.astrojana.cz.

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské
a dětské bez mytí od 60 Kč, dámské od 75 Kč. Lze i večer a soboty. Důchodci a ženy na mateřské sleva 10%. Praha 8 Čimice,
Okořská 38.Tel.: 233 55 66 12,
606 75 20 53. www.kadernictvi-mvasickova.cz.
PRODÁM BYT 3+1 DV, Slancova
ul. (Ládví). Cena 2,9 mil. Kč. Tel.:
731 13 72 01. RK NEVOLAT!

RUŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ. Tel.: 606 48 35 75
večer.
ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ
ROKOSKA v Holešovičkách 33,
PRAHA 8 má zájem o příjem nových pacientů do stomatologické
ordinace a k praktickému lékaři.
Smlouvy s pojišťovnami uzavřeny.
Tel.: 284 69 20 00.
CERTIFIKOVANÁ ÚČETNÍ s dlouholetou praxí přijímá nové klienty. Vedení daňové evidence
i účetnictví za příznivé ceny. Tel.:
739 05 60 92. nov.pavla@seznam.
cz.
RESTAUROVÁNÍ
OBRAZŮ
–
SOCH – MALEB na dřevě – licence
MKČR odborně. Tel.: 736 23 51 19.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková, tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz.
DĚTSKÉ CENTRUM POD SMRKEM, nedaleko Vozovny Kobylisy,
rodinná školička už od 2 let, zdravotnický personál, kroužky: angličtina, balet, keramika, rytmika,
hudební škola Yamaha a výtvarný
kroužek . Tel.: 724 02 12 43, e-mail: pod-smrkem@centrum.cz,
www.pod-smrkem.cz. PŘIJĎTE SE
K NÁM PODÍVAT!
VYMĚNÍM
2+kk,
BOHNICE,
43m2, OV, za domek v Praze. Rozdíl doplatím. Tel.: 732 77 58 10.
NABÍZÍME K PRONÁJMU NEB.
PROSTOR. Přízemí v ulici Vratislavská P-8. Plocha 30,94 m2.
lodžie, wc, vestavěný úl. prostor,
rozvody vody. Měs. poplatky – nájem 4.600,- Kč, poplatky za služby
měsíčně 1.365,- Kč + samostatný
odběr el. energie – dle vlastní spotřeby.
ZVEME VÁS NA AKVARISTICKÉ
TRHY, které se konají v Praze 8
Kobylisích, Střelničná 8 – 150 m
od metra Kobylisy nebo
40 m
od zastávky Střelničná - tram č.
10, 17 – směr Ďáblice. Konají
se každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, a to od 9.00 – 11.00
hodin.
Další informace najdete
na www.akvatrhy.kvalitne.cz.
VYMĚNÍM BYT 2+kk Kobylisy za 3 – 4 + 1, doplatek. Tel.:
777 05 33 94.
KOSMETICKÉ OŠETĚNÍ ZA NEJNIŽŠÍ CENU 300,- Kč. Ošetření
obsahuje: odlíčení pleti, masáž,
tonikum, vyčištění pleti, masku. Hejdukova ulice, Novákových 358/12, Praha 8 Libeň. Tel.:
284 82 82 16, mob. 737 81 50 55.
KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů
stromolezeckou technikou. Tel.:
606 52 70 91, arborista@centrum.
cz.

LEVNĚ ÚKLID DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ
OKEN, Tel.: 604 51 22 97.
MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK. Tel.:
604 71 17 50.
HLEDÁM PRONÁJEM PARKOVACÍHO místa na Písečné od listopadu t.r. Tel.: 603 71 85 86.
PRONAJMU GARÁŽ LÁDVÍ. Tel.:
732 97 44 13.
MASÁŽE OD LÁDVÍ , klasické,
lávové kameny, medové, man.
lifting obličeje, celulitida. Tel.:
284 68 89 18 nebo 608 05 60 67.
NAUČÍM VÁS PRACOVAT S POČÍTAČEM, ať je vám 7 nebo 70.
Tel.: 607 50 80 97.
VYUČUJI HRU NA KYTARU. Klasicky. Tel.: 607 50 80 97.
HLEDÁM BYT OBECNÍ na Praze 8 3 -4 +1. Byt do výměny
mám, zaplatím odstupné. Tel.:
775 73 38 17.
PŘÍMÝ ZÁJEMCE koupí byt
na Praze 8, lze i před privatizací
s výměnou, platba hotově, možnost zaplatit dluhy, exekuce. Tel.:
775 73 38 17.
DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY –
1.-5. třída. Docházím. 250,-Kč/h.
Tel.: 777 26 12 52.
KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo, OV, obecní), stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zaplatím
privatizaci, zajistím další bydlení.
Platba hotově, stěhování nespěchá. Doplatek. Tel.: 777 14 05 75.
KOVOVÝROBA PRAHA 8, vyrábíme a montujeme vjezdové brány,
branky, vrata, mříže, sklepní dveře, vchodové přístřešky, atd. Tel.:
608 14 00 15, www.depros.cz.
DŘEVĚNÉ HRAČKY – 10 LET
PRODEJE, 10% SLEVA. Velký
výběr českých hraček pro holčičky
a kluky najdete v naší specializované prodejně Praha 8, Ořechová 5/proti Ďáblickému hřbitovu/.
Tel.: 604 28 77 94, www.inna.cz.
www.e-hodinovy-manzel-praha.cz.
Kompletní
interiérové služby a řemeslné práce.
Precizní a rychlé provedení. Tel.:
603 74 12 53.
ÚPRAVY, OPRAVY, ŠITÍ ODĚVŮ
A BYTOVÉHO TEXTILU - WWW.
RYCHLAJEHLA.CZ,
Notečská
565, Praha 8. Tel.: 605 242 542
PRODÁM DVOUPODLAŽNÍ NOVOSTAVBU ŘRD 5+kk, komplet
moderně zařízený, vl. zahrádka, 2
stání, Nelahozeves (25km od Prahy). Cena vč. zařízení 4,200.000,Kč. m.agler@seznam.cz.
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