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Vážení spoluobčané,

každý z nás se někdy ptá: Kam 

s ním? Odpověď na tuto otázku 

z Nerudova fejetonu, jak se řádně 

zbavit nepotřebného odpadu, je stá-

le složitější. Radnice Prahy 8 Vám 

proto chce svými kroky řešení tohoto problému maximálně zjedno-

dušit.

Na přelomu května a června jsme proto přišli se zcela novým pro-

jektem nazvaným mobilní sběrné dvory. Zájem o ně byl obrovský 

a náklady zcela jistě nižší, než potenciální suma nutná na likvidaci 

nepořádku v ulicích či parcích. Rovněž řada Vašich pozitivních ohlasů 

nás přesvědčila akci po prázdninách zopakovat. V této souvislosti si 

velmi cením kontaktu s občany, protože právě jejich ohlasy, nápa-

dy a připomínky častokrát vedou ke zdárnému a rychlejšímu vyřešení 

nejrůznějších potíží.

Je jasné, že nejen na území Prahy 8 existují místa čistší a lokality 

s odpadky nejrůznějšího druhu. I to ale zkoušíme řešit jiným projek-

tem, kde každá frekventovaná ulice má svého metaře. I zde zazname-

náváme vcelku příznivé hodnocení.

I přes osvětu a rozšířené možnosti likvidace odpadu se najdou mezi 

námi lidé, kteří si zvykli dělat svinčík druhým. Pokud by někdo z Vás 

měl rozumný recept na jejich nápravu, napište mi ho. Pro naprostou 

většinu z nás je ale odpověď na původní otázku jasná: Do kontejnerů! 

Buďte trpěliví, čisté životní prostředí za to stojí. 

Pěkný zbytek léta Vám přeje

 

 Josef Nosek
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Zpravodajství

Zvyšování kapacity školek pokračuje

„Počet dětí v našich mateřských 

školách strmě stoupá. Jsou oblas-

ti, kde je situace lepší, například 

v Karlíně, ale třeba v Kobylisích byl 

letošní zápis do školek dramatičtější 

než obvykle,” vysvětlil místostaros-

ta MČ Praha 8 Martin Roubíček.

Aby v dalších letech bylo možno 

uspokojit většinu dětí, které mají 

trvalý pobyt na území Prahy 8, 

rozhodla se radnice jako zřizova-

tel mateřinek pro tyto kroky. Prv-

ní se týká objektu mateřské školy 

v Šiškově ulici, kde sídlí i Servisní 

středisko pro správu svěřeného 

majetku MČ Praha 8, což je příspěv-

ková organizace zřízená MČ Praha 8,

která má na starost mimo jiné 

i udržování a rekonstrukce škol-

ských zařízení. „Počítáme s tím, 

že se Servisní středisko zhruba na 

přelomu roků 2009 a 2010 přestě-

huje do upravených prostor objek-

tu U Synagogy 2 v Praze 8 – Lib-

ni. Současně již vzniká projektová 

dokumentace na rekonstrukci pro-

stor, které tato organizace využí-

vala, na dvě třídy mateřské školy 

s maximální kapacitou 56 dětí. 

Pokud půjde vše podle plánu, moh-

ly by se nové dvě třídy, tedy pátá 

a šestá, otevřít v září 2010,” odhadl 

Roubíček.

Další možností jsou prostory 

v mateřské škole Bojasova, kte-

ré v tuto chvíli využívá Policie ČR. 

I s tímto nájemcem městská část 

uskutečnila řadu jednání. „Policii 

jsme nabídli objekt v Rajmonově 

ulici poblíž stanice metra Ládví, kte-

rý je blíže občanům a centru dění 

než současné umístění služebny,” 

prohlásil místostarosta. Podle něj 

je plán podobný jako u mateřinky 

Šiškova, tudíž nejprve přestěhovat 

nájemce a poté upravit prostory, 

a to tentokrát na čtyři třídy s maxi-

mální kapacitou 112 dětí.  

„Pokusím se zabezpečit, aby 

v rozpočtu na rok 2010 bylo s těmi-

to akcemi počítáno, protože vedení 

radnice navýšení kapacit mateř-

ských škol považuje za jednu ze 

svých priorit,” dodal Roubíček.  -vk-

Stále více narozených dětí nutí radnici Prahy 8 zvyšovat kapacitu v mateřských školách. Například v září letošního 

roku přibude již pátá třída v MŠ Krynická na bohnickém sídlišti. Další vzniknou příští rok ve školkách v Kobylisích. 

V loňském roce se mateřinky rozšířily o pět nových tříd.

Nových tříd se zřejmě dočká i školka v Šiškově ulici v Kobylisích

Foto: verpa

V areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce, 

poblíž zastávky autobusu v ulici V Holešovičkách, 

začala stavba unikátního ozařovacího střediska 

pro léčbu nemocných rakovinou – protonového 

centra. Protonovým centrem se rozumí klinické 

zařízení, které se bude věnovat léčení pacientů 

s nádorovými onemocněními a současně posky-

tuje prostor lékařskému výzkumu využívajícímu 

nejmodernější diagnostické, plánovací a ozařo-

vací metody světové medicíny.

Podle odborníků jde o nejperspektivnější radi-

ační léčebnou technologii současnosti. Praco-

viště vybavené špičkovou belgickou technologií 

bude první svého druhu ve střední a východní 

Evropě.   

 Léčba rakoviny bude v protonovém centru 

zahájena již v polovině roku 2012, kdy se zpro-

vozní první ze čtyř plánovaných ozařoven. Plný 

provoz pražského střediska lze očekávat v polo-

vině roku 2013.

Pražské centrum bude provozovat společ-

nost Proton Therapy Center Czech. Financování 

zajišťuje úvěrově Erste Group prostřednictvím 

české dceřiné společnosti Immorent.

Takzvaná protonová léčba ozařuje nádor velmi 

úzkým paprskem urychlených částic jádra ato-

mu, které mají největší účinek přímo v novotva-

ru. Zatímco nádor je likvidován, zdravé tkáně 

ležící před ním jsou postiženy velmi málo, tká-

ně ležící za nádorem nejsou postiženy vůbec. 

Tato léčba přináší dramatické snížení vedlejších 

účinků léčby, a významně zvyšuje kvalitu života 

nemocného.  -jf-

U Bulovky vzniká unikátní onkologické centrum

Poblíž zastávky autobusu Vychovatelna v minulých dnech začal čilý stavební ruch. Do tří let tam vyroste moderní lékařské pracoviště

Foto: Jan Prokop
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Zpravodajství

Oprávnění nájemníci z Krynické se v polovině 

července sešli v Kulturním domě Krakov. V něm 

se setkali se zástupci radnice osmé městské části, 

kteří jim odpovídali na otázky související s pro-

dejem. Jednalo se o dvě schůze, které se konaly 

14. a 15. července, protože ani do velkého sálu 

kulturního domu by se všichni nájemci nevešli. 

„Obě schůze pro mne byly příjemným překva-

pením. Přípravný výbor totiž udělal za více než 

rok své existence velký kus práce a dokázal své 

spolunájemníky dostatečně informovat o celém 

systému privatizace. Jednání se tak nesla v dobré 

atmosféře, dotazy směřovaly k jádru věci a jsem 

přesvědčen o tom, že obyvatelé Krynické mají 

opravdu dobře nakročeno k úspěšnému zvládnutí 

koupě svého domu,” prohlásil předseda bytové 

komise RMČ Praha 8 Ondřej Gros. 

Podle něj byli na schůzích nájemci informová-

ni, jakým způsobem se bude koupě fi nancovat, 

jak vlastně funguje družstvo, jaké podmínky má 

celý proces prodeje a kdy se dá očekávat, že dům 

bude převeden na družstvo. „Všem oprávněným 

nájemcům, kteří začínají připravovat a organizo-

vat privatizaci svého domu, přeji hodně štěstí. 

Vím totiž, že prodej tak velkého celku je poměrně 

složitý,” řekl Gros. -tk- 

Privatizace největšího domu odstartovala
Druhá vlna privatizace obecních domů úspěšně pokračuje. Všichni oprávnění nájemci již byli ze strany MČ Pra-
ha 8 obesláni výzvou, zda mají o vlastní bydlení zájem. V minulých dnech také začal prodej největšího techno-
logického celku celé privatizace v Praze 8 – panelového domu v Krynické ulici na bohnickém sídlišti. Ten čítá 
540 bytů. 

Chcete se setkat se senátorkou 
a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou 
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí 
od 31. srpna 2009, a to od 10.00 do 12.00 
hodin a od 14.00 do 17.00 hod. v Libeň-
ském zámku, Zenklova 35, číslo dveří 4,
tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou 
občany na setkání, která se uskuteční 9. září, 
23. září a 7. října, v době od 16,00 do 18,00 
hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8, Li-
beň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz. 

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 
zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 15. září 
od 17.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům Prahy 
8 setkání se zastupiteli a diskuzi o problémech 
naší městské části. Pro dohodu o schůzce pro-
sím volejte pana Petra Vilguse, tel.: 602 80 
70 82 nebo pište na e-mail: petr.vilgus@zele-
ni.cz nebo využijte Skype kontakt „vilgus”.

Setkání s politiky

S lidmi diskutovali předseda bytové komise Ondřej Gros (uprostřed) a organizátoři z řad nájemníků 
domu v Krynické ulici Václav Harvalík (vlevo) a Pavel Pavlík

Nájemníci zcela zaplnili velký sál Kulturního domu Krakov

Foto: Jan Prokop

Foto: Jan Prokop
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Nejen mladí získali další moderní sportoviště
Dva zcela nové sportovní areá-

ly začali před několika dny využí-

vat obyvatelé bohnického sídliště 

a Kobylis. Sportoviště vznikla v ulici 

Kubíkova a v Lodžské ulici poblíž 

psychiatrické léčebny.

„Nově zrekonstruované areály 

ocení zajisté nejen děti, které jsou 

nuceny být přes prázdniny v Pra-

ze, ale zahrát si tenis či fotbal při-

jdou jistě i dospělí,” řekl starosta

Prahy 8 Josef Nosek. „V letošním 

roce zprovozníme ještě  sportoviště 

mezi ulicemi Taussigova a Střekov-

ská na ďáblickém sídlišti a v příštím 

roce máme v plánu zprovoznit dal-

ších pět sportovišť,” dodal starosta. 

Zařízení jsou víceúčelová. Spor-

tovci tam mohou hrát fl orbal, malý 

fotbal, nohejbal, košíkovou i tenis. 

Na obě sportoviště byla instalová-

na herní aréna a mají nový pryžo-

vý povrch. Náklady na opravu obou

hřišť činily asi osm miliónů korun. 

Veškeré použité materiály a výrobky 

plně odpovídají platným hygienic-

kým, ekologickým a protipožárním 

předpisům a normám.              -vk-

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 

1. července 2009 zveřejněném dne 9. července 

2009 ve Sbírce zákonů č. 207/2009, částka 62 

byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR a byly stanoveny na tyto dny:

pátek 9. října 2009 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin, sobota 10. října 2009 od 08.00 hodin 

do 14.00 hodin

Nabídka:

Máte-li zájem pracovat jako člen okrskové 

volební komise na území Městské části Praha 8, 

kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení, 

data narození, trvalého pobytu a telefonního čísla, 

občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8 se sídlem 

Praha 8 - Libeň, U Meteoru 6 (bílý dům), 1. pat-

ro, kanc. č. 131, tel.: 222 805 555, 222 805 530, 

popř. e-mail: Klara.Mala@praha8.cz

Podmínka: státní občanství ČR a dosažení věku 

18 let nejpozději k 24. září 2009

Odměna člena komise činí 1 300,- Kč (předseda 

1 600,- Kč) + stravné.

Stálý seznam voličů 

Voličský průkaz

Úřad Městské části Praha 8, občansko-správní 

odbor, vede stálý seznam voličů pro voliče, kteří 

mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 8. 

Každý volič si může osobně po předložení občan-

ského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je 

ve stálém seznamu voličů zapsán. Ten volič, který 

v době voleb bude mimo své trvalé bydliště (např. 

na chatě, na dovolené, na služební cestě, v láz-

ních apod.) a nebude moci volit ve svém voleb-

ním okrsku určeném podle místa trvalého poby-

tu, může požádat o vydání voličského průkazu 

a s tímto průkazem bude moci volit v kterémkoliv 

volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí.

Vydávání voličského průkazu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu 

ode dne vyhlášení voleb (9. 7. 2009), a to písem-

ným podáním opatřeným ověřeným podpisem 

voliče*), doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem 

voleb (2. 10. 2009) tomu, kdo vede stálý seznam 

voličů, nebo osobně do okamžiku uzavření (7. 10. 

2009 do 16.00 hodin) stálého seznamu voličů.

Úřad Městské části Praha 8 voličský průkaz 

nejdříve 15 dnů (24. 9. 2009) přede dnem voleb 

předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 

plnou mocí s ověřeným podpisem voliče*) žádají-

cího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči 

zašle.

*) Dle § 8 odst. 2 písm. f)  zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je 

toto ověření osvobozeno od správního poplatku

Na základě shora uvedeného existují praktic-

ky tyto možnosti ve třech obdobích: 

1) Již od 9. 7. 2009 do 2. 10. 2009 lze podat 

písemným podáním žádost o vydání voličského 

průkazu a tento průkaz bude voliči zaslán na jím 

uvedenou adresu.

2) Již od 9. 7. 2009 do 23. 9. 2009  lze podat 

osobně žádost o vydání voličského průkazu, ale 

tento průkaz bude předán nebo zaslán až v období 

od 24. 9. 2009 do 7. 10. 2009.

3) Podat žádost o vydání voličského průkazu až 

v období od 24. 9. 2009 do 16 hodin dne 7. 10. 

2009 a tento průkaz bude žadateli rovnou pře-

dán.

Kontaktní místo pro vydávání voličských prů-

kazů a pro kontrolu stálého seznamu voličů:

Úřad Městské části Praha 8 – občansko-správní 

odbor, Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 ( „bílý dům”), 

1. patro, kanc. č. 131, tel: 222 805 555, referent-

ky Iveta Ryndová a Stanislava Ciprová

Úřední hodiny: 

pondělí + středa: 8.00–12.00 a 13.00–18.00 (jiný 

termín lze dohodnout telefonicky)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Rovněž herní aréna na bohnickém sídlišti má pryžový povrch

Děti ihned začaly hřiště v Kubíkově ulici hojně využívat

Foto: verpa

Foto: verpa
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Libeňský most se na několik dní uzavře. 

Důvodem je jeho špatný stav. Omezení 

začne platit 14. srpna v osm hodin večer. 

Výluka by měla trvat do 23. 8. pro tram-

vaje, automobily tam neprojedou jeden 

víkend.  

Dělníci vybudují betonové podpěry tří most-

ních kloubů tak, aby nemusela Drážní inspekce 

nakonec zakázat provoz tramvají v tomto mís-

tě. Dopravní podnik má na mostě komplikace 

zejména s provozem nízkopodlažních tramvají. 

Dopravce zároveň vymění zprohýbané kolejnice 

mezi Palmovkou a zastávkou Dělnická. O ter-

mínu generální opravy mostu není zatím roz-

hodnuto.

Regionální organizátor Pražské integrované 

dopravy už oznámil nové trasy tramvají, které 

se budou muset Libeňskému mostu vyhnout. 

Až do 23. srpna změní svou trasu linky číslo 

1, 3, 12, 14, 15 a 25. Některé budou končit 

na zastávce Dělnická v Holešovicích, jiné budou 

uzavřené místo objíždět přes Karlín a Florenc. 

Také bude v provozu náhradní linka s číslem 31, 

která částečně nahradí spojení na trase linky 

číslo 1. -jf-

Libeňský most čeká krátká uzavírka

Doprava

KUDY POJEDOU TRAMVAJE KVŮLI OPRAVĚ LIBEŇSKÉHO MOSTU

linka  1 Petřiny – Dělnická

linka  3  Lehovec – Palmovka - Křižíkova - Levského

linka  12  Barrandov – Dělnická

linka  14  Sídl. Barrandov – Nádr. Holešovice - Dělnická

linka  15  Špejchar – Dělnická

linka  25  Špejchar – Dělnická

U ZŠ Dolákova jsou nové zpomalovací prahy 

Zpomalovací prahy jsou umís-

těny na konci dvou jednosměr-

ných ulic těsně před vchodem ke 

sportovnímu areálu Základní ško-

ly Dolákova. „Jedná se o velmi 

nepřehledný úsek, a proto chce-

me donutit řidiče, aby díky zpo-

malovacím prahům sundali nohu 

z plynu. Sportovní areál je totiž 

hojně navštěvován nejen dětmi 

z bohnického sídliště, ale trénují 

zde i mladí softbalisté z celé Pra-

hy,” podotkl radní Tomáš Mrázek. 

Bezpečnost na komunikacích 

pro chodce i motoristy je jednou 

z priorit městské části. Napří-

klad v loňském roce byl umís-

těn zpomalovací práh u Základní 

školy Hovorčovická či proběhla 

instalace informačních radarů 

na kritických místech zejména 

před základními a mateřský-

mi školami. V letošním roce byl 

rovněž vybudován zpomalovací 

práh na křižovatce ulic Ke Stírce 

a Okrouhlická. -jf-

Radnice Prahy 8 pokračuje ve zvyšování bezpečnosti na silnicích na území městské části. Poslední novinkou 
jsou dva nové zpomalovací prahy v Hackerově ulici u Základní školy Dolákova v Bohnicích. Jejich instalaci zajis-
tila a z fondu BESIP uhradila Technická správa komunikací. 

Foto: Jan Prokop

Na zvýšení bezpečnosti v Dolákově ulici přispěl i fond BESIP
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Pozvánky

OMLUVA
V červnovém čísle jsme v člán-
ku „Uříznu vůdci hlavu, vyhrkl 
klučina” chybně uvedli jméno 
autora. Zážitek nám zaslal pan 
Ing. Jiří Mráz a nikoli Ing. Jiří 
Mrázek. Panu Mrázovi i čtená-
řům se omlouváme.

Září 2009 – seznamovací odpoledne s tenisem – zdarma
pro všechny děti MŠ a ZŠ a jejich rodiče

při Základní škole Glowackého.

Tenisová škola Tallent působící po celé Praze připravuje pro děti na 
září 2009 ukázkové odpoledne, na kterém se mohou seznámit se začát-
ky tenisu.

Kvalifi kovaní trenéři vysvětlí dětem základy tenisu, správné držení 
rakety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou 
dětem v jejich dovednostech pomáhat a dále rozvíjet. V rámci dopro-
vodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy. 

Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair-play, vytr-
valosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, 
ale i psychické schopnosti.

Máte doma syna či dceru, které by tenis mohl zajímat? 
Zajímá Vás tenis? 

Přijďte se pobavit a zároveň získat spoustu užitečných zkušeností. 
Informace získáte na www.tallent.cz nebo se nás obraťte přímo 

na tel: 224 815 871, 603 52 71 72.
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad SRPEN–PROSINEC 2009

Jirsíkova – Malého
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.

Kollárova 
(mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 12.

Pobřežní – U Nádražní lávky
1. 9., 13. 10., 1. 12. 

Pernerova – Šaldova
8. 9., 20. 10., 8. 12.

Pobřežní – Thámova
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.

Petra Slezáka – Urxova
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.

Pernerova – Sovova
25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 10.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
1. 9., 13. 10., 1. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
8. 9., 20. 10., 8. 12.

Nekvasilova 
(parkoviště za TJ)
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.

Pivovarnická 
(proti domu č. 15)
25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 10.

Na Vartě
1. 9., 13. 10., 1. 12.

Kašparovo náměstí
8. 9., 20. 10., 8. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.

Kandertova - Lindnerova 
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12. 

Nad Rokoskou - Kubišova
25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 10.

Na Truhlářce (parkoviště)
1. 9., 13. 10., 1. 12.

Gabčíkova 
(mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
8. 9., 20. 10., 8. 12.

Ke Stírce - Na Stírce 
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.

Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.

U Slovanky – Dolejškova
2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.

Štěpničná (parkoviště)
9. 9., 14. 10., 25. 11.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Modřínová - Javorová
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.
 
Kubíkova – (u DD)
2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.

Havránkova – Šimůnkova
9. 9., 14. 10., 25. 11. 

Šimůnkova (slepý konec)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Janečkova
15. 7., 19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Hlaváčova
(parkoviště)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Burešova
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Kurkova (parkoviště)
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
9. 9., 14. 10., 25. 11.

Na Pecích – Chaberská
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Služská – Přemyšlenská
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

V Mezihoří (U Plynojemu) 
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Na Pěšinách - Pod Statky
2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.

Uzavřená
9. 9., 14. 10., 25. 11. 

Trojská - Nad Trojou
20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Písečná – Na Šutce 
3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

Na Přesypu - Pod Přesypem
10. 9., 15. 10., 26. 11.

Třeboradická - Košťálkova
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.

Havlínova – Pohnertova
20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

Libišská (parkoviště)
27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Podhajská pole (parkoviště)
3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

Gdaňská - Toruňská
10. 9., 15. 10., 26. 11. 

Hnězdenská - Olštýnská 
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12. 

Mazurská (u trafostanice) 
10. 9., 15. 10., 26. 11.

Řešovská - Zelenohorská
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

V Nových Bohnicích - Bohnická
27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Dolákova – Hackerova - Kusého
3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

K Mlýnu – Drahaňská
20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

Mlazická
27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Fořtova – Do Údolí
3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

Korycanská – K Ládví
10. 9., 15. 10., 26. 11.

Petra Bezruče - U Pískovny
17. 9., 22. 10., 3. 12. 

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
1. 9., 13. 10., 1. 12.

Stejskalova - U Rokytky
8. 9., 20. 10., 8. 12.

Pekařova - Jestřebická
11. 8., 15. 9., 3. 11., 15. 12.

Valčíkova - Na Truhlářce
18. 8., 22. 9., 10. 11., 22. 12.

Velká Skála - K Haltýři
25. 8., 6. 10., 24. 11., 29. 12.

Frýdlantská 
(parkoviště u ul. Žernosecká)
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Batličkova
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
2. 9., 7. 10., 18. 11., 30. 12.

Braunerova – Konšelská
9. 9., 14. 10., 25. 11. 

V Zámcích (u domu 51/64)
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12. 

Nad Rokoskou - U Hercovky 
26. 8., 23. 9., 21. 10., 
25. 11., 30. 12.

Nad Popelářkou
2. 9., 30. 9., 4. 11., 2. 12.

Křivenická - Čimická 
12. 8., 9. 9., 7. 10., 11. 11., 9. 12.

Ratibořská - Radomská 
(parkoviště)
19. 8., 16. 9., 14. 10., 
18. 11., 16. 12.

Pod Vodárenskou věží 
- Nad Mazankou
20. 8., 24. 9., 5. 11., 10. 12.

Drahorádova
27. 8., 1. 10., 12. 11., 17. 12.

Lindavská
3. 9., 8. 10., 19. 11., 31. 12.

U Pekařky 
10. 9., 15. 10., 26. 11.

Chaberská – Líbeznická
13. 8., 17. 9., 22. 10., 3. 12.

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.

Kontejnery jsou na uvedená stanoviště umísťovány již během dne, který předchází dni uvedenému v harmonogramu. K dispozici jsou tedy již od rána 

po celý den, který je uveden v rozpisu. Odvezeny budou následující den po dni, který je v harmonogramu uveden jako den přistavení. Své připomínky 

v zájmu rychlé nápravy případných nedostatků adresujte na e-mail: ipodec@ipodec.cz. Seznam rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad 

najdete také na www.praha8.cz.

Životní prostředí
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Bezpečnost

Přepadli taxikáře,
už jsou za katrem

Pracovníci 2. oddělení služby 

kriminální policie a vyšetřování 

(SKPV) v rámci svého opatření 

zadrželi dva spolupachatele ve 

věku 35 a 21 let, kteří se s dosud 

neznámým třetím spolupacha-

telem v Praze 8 dopustili trest-

ného činu loupeže, a to tak, že 

si přes dispečink objednali při-

stavení taxi. Po nastoupení do 

vozidla a dotazu řidiče vozidla, 

kam chtějí odvést, jeden ze spo-

lupachatelů sedící na sedadle 

spolujezdce vytáhl nůž, kterým 

začal mávat řidiči u krku se slo-

vy „jestli se hneš nebo budeš 

dělat potíže, bude to ještě hor-

ší“, zatímco druhý spolupacha-

tel sedící na zadním sedadle za 

řidičem vytáhl injekční stříkačku 

a přiložil ji ke krku poškozené-

ho. Třetí spolupachatel sedící 

na zadním sedadle za sedadlem 

spolujezdce se natáhl přes před-

ní sedadla a odcizil navigaci při-

pevněnou na čelním skle, mobil-

ní telefon, autorádio a příruční 

tašku s fi nanční hotovostí. Poté 

z vozidla utekli. Proti pachatelům 

bylo komisařem zahájeno trest-

ní stíhání pro trestný čin loupeže 

spáchaný ve spolupachatelství. 

Krutě vydírali
Pracovníky stejného odděle-

ní byl objasněn případ krutého 

vydírání, kterého se dopustila 

skupina tří spolupachatelů, kteří 

poškozeného pod záminkou hra-

ní her vylákali do bytu v Praze 

8. Tam jeden ze spolupachate-

lů začal na poškozeného křičet 

a dožadoval se, aby mu poško-

zený řekl, kde bydlí jistá žena. 

Když poškozený odpověděl, že 

místo jejího současného pobytu 

nezná, byl pachateli udeřen pěs-

tí do obličeje a následně mlácen 

kovovou trubkou od vysavače po 

celém těle i po hlavě, přičemž 

se pachatelé neustále domáhali 

informace, kde se žena nachází. 

Když poškozený opět odpově-

děl, že neví, pachatelé ho odtáhli 

do koupelny, kde jej sprchovali 

studenou vodou a tiskli mu hla-

vu pod vodu. Poté poškozeného 

odtáhli zpět do pokoje, kde jej 

opět začali mlátit po celém těle 

kovovou trubkou od vysavače 

a pak jej opět odtáhli do koupel-

ny, kde mu opět nořili hlavu pod 

vodu. Přitom se neustále dožado-

vali sdělení místa pobytu ženy. 

Jeden ze spolupachatelů násled-

ně strkal prsty do krvavých ran 

poškozeného a ty pak vkládál 

poškozenému do pusy a nutil jej, 

aby krev polykal, přičemž mu 

vyhrožoval, že když mu neřek-

ne, kde žena bydlí, tak jej zabi-

je a rozřeže. Při brutálním úto-

ku poškozený několikrát bolestí 

upadl do bezvědomí. Pachatelé 

nakonec zanechali svého jedná-

ní, poškozeného umyli a odvedli 

na tramvaj. Způsobili mu mnoha-

četná zranění. Za své jednání se 

nyní budou zodpovídat u soudu. 

Vymyslel si loupež
Strach z reakce rodičů donu-

til 21letého muže k oznámení 

trestného činu loupeže, kterým 

se policisté uvedeného oddělení 

zabývali. 21letý muž oznámil, že 

jej přepadli dva spolupachatelé, 

kteří mu následně odcizili věci 

v hodnotě 17 tisíc korun, mezi 

nimiž nechyběl notebook. Poli-

cisté provedeným šetřením zjis-

tili, že celé přepadení byl pouhý 

výmysl  muže, jenž měl strach 

z reakce rodičů, protože věci ztra-

til. Policisté se tak museli zabývat 

smyšleným trestným činem, při-

čemž místo toho mohli úspěšně 

pracovat na jiném případu.   

Bouře způsobila škody
Přes metropoli se 23. července 

přehnala bouřka takové intenzi-

ty, že vylamovala stromy z koře-

nů a stromům lámala větve. Pro 

zajímavost uvádíme dva snímky, 

jak skončila vozidla některých 

našich spoluobčanů.        

Za přepadení zlatnictví 
deset let

Již jsme Vás informovali 

o úspěchu pracovníků uvedeného 

oddělení SKPV, kdy v rámci svého 

opatření zadrželi dva spolupacha-

tele trestného činu loupeže, kteří 

prodavačce ve zlatnictví v Praze 

8 do obličeje nastříkali slzný plyn 

a následně ze zlatnictví odcizili 

zboží v hodnotě 250 tisíc korun. 

Příslušný soud pachatelům tohoto 

činu vyměřil patřičný trest; jeden 

pachatel, též s ohledem na svou 

trestní minulost, za tento skutek 

dostal trest odnětí svobody na 

deset let. Spolupachatelka dosta-

la trest odnětí svobody na dva 

roky s podmíněným odkladem. 

Nechtěně se přišel udat
Na místní policejní oddělení Kar-

lín se dostavil 22letý muž, který 

chtěl nahlásit ztrátu své platební 

karty. Policisté uvedeného oddě-

lení následně zjistili, že muž je 

vyhlášen do celostátního pátrání, 

neboť byl na něj vydán souhlas se 

zadržením. Jaké bylo překvapení 

policistů, kteří při osobní prohlíd-

ce u muže nalezli 12 oválných 

tobolek s hašišem. Proti muži 

byly zahájeny úkony trestního 

řízení pro podezření z trestného 

činu nedovolená výroba a držení 

omamných a psychotropních 

látek a jedů.  

Nerespektoval zákaz 
pobytu

Na začátku července hlídka 

Místního oddělení policie Bohnice 

zadržela 31letého muže, který 

v obchodním domě odcizil zboží 

v hodnotě 805 korun. Policisté 

zjistili, že muž byl již za tako-

vý čin v posledních třech letech 

odsouzen, čímž se dopustil trest-

ného činu krádeže dle ustanovení 

§ 247 odst. 1 písm. e) tr. zákona. 

Zároveň se však dopustil trestné-

ho činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí, neboť se bez povolení 

a bez vážného důvodu zdržoval 

na území hlavního města Prahy, 

ačkoliv mu byl pobyt zakázán 

rozsudkem Obvodního soudu pro 

Prahu 4. Podezřelý muž byl záro-

veň v celostátním pátrání, neboť 

Obvodní soud pro Prahu 4 vydal 

příkaz k jeho zatčení. 

Rozsudek ji nezajímal
Z rozhodnutí soudů si nic nedě-

lala 36letá žena, které soud uložil 

trest zákazu pobytu na území 

hlavního města Prahy. Policisté 

Místního oddělení policie Libeň 

ženu za měsíc červenec zadrželi 

dvakrát pro podezření ze spáchá-

ní trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí, kterého se 

dopustila tím, že se bez povolení 

a bez vážného důvodu zdržovala 

na území hlavního města Pra-

hy, kde jí byl pobyt zakázán. Ta 

samá žena byla taktéž v červenci 

zadržena policisty Místního oddě-

lení policie Prosek. Její chování 

a nerespektování rozhodnutí sou-

dů jistě soud při ukládání dalšího 

trestu zohlední.

 npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň  

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Bezpečnost, inzerce

Proto Městská policie hlavního 

města Prahy zřídila speciální tele-

fonní linku, kam se mohou neslyšící 

v případě jakýchkoliv potíží obrátit. 

Na speciální telefonní číslo  724 003 

333 lze podle prvního náměstka pri-

mátora Rudolfa Blažka odesílat sms 

zprávy. „Zpětné vyrozumění ode-

sílatele realizujeme přes internet. 

Neslyšící mohou také odeslat sms 

zprávu na linku 156 pomocí faxo-

vého přístroje Panasonic. Dozorčí 

přijme tísňové volání na telefonní 

ústřednu a předává na připojený 

fax,” informoval Blažek.

Základní domluvy s neslyšící-

mi jsou schopni i pražští strážníci. 

K dispozici mají příručku, která je 

učí základním znakům, jako jsou 

například: Někdo mi ukradl kabel-

ku, nemohu dýchat, zavolej policii, 

sanitku nebo hasiče. 

„Naši strážníci příručku samozřej-

mě znají a všichni se s ní seznámili. 

S neslyšícími jsou schopni komu-

nikovat tak, aby jim mohli pomoci 

v případě, že se na ně tito občané 

obrátí o pomoc nebo o radu,” infor-

moval vrchní komisař Obvodního 

ředitelství Městské policie v Praze 8 

Josef Skalka.

V minulosti například centrála 

městské policie přijala na mobilní 

telefon určený pro neslyšící krátce 

po půlnoci textovou zprávu: „Jsem 

v Ústí nad Labem, nádraží západ, 

asi 500 metrů od stanice v kolejiš-

ti, čekám na vlak a mám strach.” 

Po pisateli zprávy se rozjela velká 

pátrací akce a byl zastaven veške-

rý železniční provoz. Policisté spo-

lu s psovodem pak po půl hodině 

v kolejišti našli stojící hluchoněmou 

pětatřicetiletou ženu, která byla 

silně rozrušená a nekomunikovala. 

Zjistili, že se u ní jedná již o něko-

likátý pokus, kdy usilovala o svůj 

život, a proto ženu převezli k hospi-

talizaci na psychiatrii.

Mezi případy z poslední doby, kdy 

pražští strážníci pomáhali hlucho-

němému, patří příhoda z desátého 

pražského obvodu. Osmého dub-

na přijali strážníci podle obvodního 

ředitele Městské policie Prahy 10 

Michala Ridla oznámení, že v uli-

ci Švehlova leží poblíž benzínové 

pumpy na chodníku muž. „Ač byl 

hluchoněmý a z jeho dechu byl cítit 

alkohol, podařilo se pomocí posunků 

a psaných otázek zjistit, že si stěžu-

je na bolest v pravé noze,” uvedl 

Ridl s tím, že hlídka přivolala rych-

lou záchrannou službu, která muže 

odvezla do Fakultní nemocnice Krá-

lovské Vinohrady. -jf-

Strážníci umí pomoci v nouzi i neslyšícím 
Pokud se do nesnází na ulici dostane normální člověk, požádá o pomoc strážníky, své spoluobčany nebo zavolá 
na tísňovou linku. Horší situaci mají handicapovaní lidé, například neslyšící. Pokud se do nesnází dostanou oni, je 
velmi obtížné pomocí znakové řeči vysvětlit přítomným či do telefonu, s čím potřebují pomoci.

Foto: Jan Prokop

(Placená inzerce)
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Možná mi nebudete 

věřit, ale pamatuji si dob-

ře, že v době, kdy jsem 

jako kluk bydlel s rodiči 

na venkově, jsme neza-

mykali vchodové dveře do 

domu ani na noc, ani přes 

den, kdy se pracovalo na 

poli. Když jsme odjeli na celý den autobusem 

do nedalekých Sedlčan, pak jsme dali klíč pod 

rohožku, jako to dělali i ostatní z vesnice. Nepa-

matuji se, že by někdo něco ukradl. Říká se, 

že vše potřebné pro život se naučíme v dětství. 

Takže já jsem si odnesl poznatek, že takové 

chování je normální. Velmi těžko se proto smi-

řuji se současností, kdy se u domovních dveří  

instalují rozličné bezpečnostní prvky nebo se 

celé příměstské vesnice ohrazují neproniknu-

telnými ploty. Bezpečnostní agentura nebo ale-

spoň oko webové kamery bdí ve dne v noci.

Neříkám, že taková opatření nemají smysl, 

ale jsem přesvědčen, že na bezpečnost a pořá-

dek  by se mělo jít z opačné strany. Dokud 

bude velmi úspěšným „podnikatelským” zámě-

rem krást (a prodávat kradené věci v bazarech 

a zastavárnách), protože se vypátrá jenom kaž-

dý třetí zloděj, pak se ani nelze divit. To nedá-

vám za vinu policistům a strážníkům, kterých je 

prý málo, aby mohla být uskutečněna má před-

stava, že každá ulice bude mít svého strážníka 

a metaře. Celý systém trestání za výše popsa-

nou činnost je postaven jaksi naruby. Přitom by 

mělo být jasné, že ten, kdo se trestné činnosti 

dopouští, se dobrovolně a vědomě zbavuje prá-

va na ochranu své osobnosti a s trestem musí 

počítat. 

Začít bychom mohli každý u sebe, ve svých 

rodinách. Požadujme třeba, aby děti zdravily 

své učitele a samozřejmě jim uvolnily místo 

k sezení v autobuse nebo v tramvaji. Aby nepla-

tilo, že více práva má ten, kdo zde byl dřív. Je 

třeba, aby rodiče byli pro své děti příkladem. 

Abychom nebyli lhostejní a pomohli, když je 

třeba. Obrovským problémem Prahy jsou bez-

domovci. Tady již nelze spoléhat na charitu, ale 

je třeba systémově předcházet vzniku tohoto 

jevu. Již jsem vzpomínal na své dětství. Bez-

domovce a žebráky jsem neznal a odnesl jsem 

si ponaučení, že být nemusí, že takový stav je 

normální. 

A konečně – Bezpečná Osmička (natož Pra-

ha) nemůže být akcí, jde totiž o trvalý a nor-

mální styl života. Poděkování proto patří všem, 

kdož se aktivně podílejí – strážníkům, kteří 

pomáhají každé ráno dětem při přecházení uli-

ce před školami, i těm statečným sousedům, 

kteří přivolali policii na sprejery, kteří malovali 

po našem domě. Jen by mne zajímalo, co se 

těm mladíkům stalo…

František Beneš, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Bezpečná Osmička v bezpečné Praze
Obecně lze uvítat každý pokus, abychom se cítili ve svém městě bezpečněji. Situace v české metropoli však 
vyžaduje postupovat koordinovaně, nejen mezi složkami, které se na zajištění akce podílejí, ale mezi samosprá-
vami a státními organizacemi v celé Praze. Je totiž jasné, že bezpečnost nezná hranice katastrálních území.

Fórum

Jaké jsou přínosy a otazníky projektu 
radnice Prahy 8 Bezpečná Osmička

Zpět do Prahy 8. Do 

místa, které občané dob-

ře znají - Kotlaska v Libni. 

Leží v ní mateřská školka, 

která byla vybrána jako 

pilotní objekt projektu 

„Bezpečná Osmička”. Letos 

v dubnu asi dva měsíce po instalování kamerové-

ho systému vnikli do areálu školky dva neznámí 

muži, pokoušeli se oknem vlézt do budovy, a když 

se jim to nepodařilo, spokojili se s věcmi, které 

našli na zahradě. Ze záznamu události pořízeného 

kamerovým systémem byly Policií ČR osoby iden-

tifi kovány a během několika dnů zadrženy.

Jiné země, podobný případ. Mohli bychom 

snad jen polemizovat o závažnosti jednotlivých 

skutků a společenské nebezpečnosti aktérů. 

Faktem však zůstává skutečnost, že k zadržení 

pachatelů v obou případech posloužil kame-

rový systém instalovaný na správném místě.

Když projekt Bezpečná Osmička koncem roku 

2007 začínal, byly na území Prahy 8 v provozu 

pouze kamerové systémy sloužící k monitorová-

ní dopravní problematiky a o jejich využití pro 

účely městské části se dalo s úspěchem pochy-

bovat. Ano, i dopravní kamery můžeme považo-

vat za kamery bezpečnostní. Ovšem bezpečnost 

silničního provozu je jen jednou z oblastí bez-

pečnosti celkové. A právě k bezpečnosti celko-

vé, kterou vnímá každý slušný občan jako citlivé 

téma odrážející se v každodenním životě, chce 

Bezpečná Osmička přispět. 

A nejde jen o kamerové systémy. Projekt 

rozvíjí i novou koncepci spolupráce s bezpeč-

nostními složkami. Ve spolupráci s Policií ČR 

bylo zahájeno poskytování bezpečnostního pora-

denství na úřadě městské části, jsou pořádány 

bezpečnostní akce po celém území zaměřené na 

pohyb nežádoucích osob a kontroly provozoven. 

Se strážníky pak úředníci kontrolují dodržová-

ní městských vyhlášek. Tímto se projekt snaží 

o vytvoření uceleného bezpečnostního systému, 

ve kterém budou kamery spolu s bezpečnostními 

složkami schopné významně ovlivnit kriminalitu 

a bezpečnostní klima v Praze 8.    

Připomínám, že samospráva městské části 

nemůže posilovat bezpečnost jiným způsobem. 

Policie je nástroj v rukách státu, městskou policii 

řídí Hlavní město Praha v čele s primátorem. 

Všechna tato fakta mne vedou k přesvědčení, 

že jsme na Osmičce vykročili správným směrem. 

A nemyslím si to jen já. Podpora Bezpečné Osmič-

ky z řad občanů, bytových družstev a dalších sub-

jektů stále stoupá a není lepší pochvaly než dopis 

či žádost, ve kterém stojí: „I my se chceme zapo-

jit do Bezpečné Osmičky – řekněte nám jak.” 

Josef Nosek, starosta MČ Praha 8 za ODS

Bezpečná Osmička získává podporu občanů
Toto fórum začnu poněkud netradičně. Daleko od místa, kde všichni z nás žijeme. Belgické město Bruggy a série 
loupeží tří zločinců uprchlých z věznice ukradeným vrtulníkem. Během dvou hodin přepadávají čtyři banky a se 
značným obnosem se snaží uprchnout. Ovšem jednoho z nich zachycuje kamerový systém ve vlaku do Francie. 
Policie tedy zná místo jeho pohybu, zločinec míří zpět do Bruselu a tam je zadržen. Interpol vydává prohlášení, 
že při zadržení zbylých zločinců věří v pomoc rozsáhlého kamerového systému západní Evropy.   
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Fórum

Bezpečná Osmička je 

projekt vedení naší radni-

ce, který má prostřednic-

tvím kamer, čidel a inte-

grovaného dohledového 

centra zajistit bezpečí 

občanů Prahy 8. Náklady 

na jeho vybudování se odhadují v řádech sto-

vek milionů korun, a tak je na místě otázka, 

jestli se jedná o užitečnou investici.

Přijímám smysl kamerových systémů a dal-

ších čidel v uzavřených objektech patřících 

městské části (samozřejmě pouze tehdy, když 

kamery budou funkční až poté, co např. žáci 

opustí takto zabezpečenou školu). Pochybnost 

mám o smyslu podobných systémů na veřej-

ných místech. 

Není v silách zaměstnanců dohledového 

centra, aby nepřetržitě sledovali všechna mís-

ta v záběru kamery. A to je největší slabinou 

těchto systémů. Letos v dubnu kdosi ulomil 

ruku sochy hvězdáře na staroměstském orloji. 

Tamní kamera dokázala vandala zaznamenat, 

nezabránila však ani poškození orloje a ani 

tento záznam nevedl k dopadení pachatele. 

Podobně se „osvědčila” kamera před pražským 

magistrátem. Během zasedání cyklodopravní 

komise přišel zloděj ke stojanu s odstavený-

mi bicykly, v klidu a bez spěchu odpiloval zá-

mek, pak kolo jednoho z členů komise hodil na 

rameno a zmizel. Toto vše víme díky kameře, 

která prostor na Mariánském náměstí nepře-

tržitě sleduje. Záznam to byl hezký, kvalitní 

a barevný, byl opatřený datem i časem. Ale 

jaký byl jeho smysl, když nedokázal ohlídat 

majetek magistrátního úředníka přímo před 

sídlem Zastupitelstva hl. m. Prahy?

Ve vyspělém světě se policie a místní samo-

správy snaží zapojit do dohledu nad městem 

přímo jeho obyvatele. Tamní projekty vychá-

zejí z faktu, že nelze posadit do každé ulice 

policistu a nelze vytvořit funkční kamerový 

systém, který by zabíral 100 % území města. 

Naproti tomu – všude žijí, pracují nebo prochá-

zejí lidé, kterým záleží na jejich vlastní bezpeč-

nosti. Elektronický dohledový systém může být 

užitečný jen tehdy, pokud se součástí Bezpeč-

né Osmičky stane i úřadem řízená spolupráce 

obyvatel Prahy 8 s městskou a státní policií. 

Takový projekt vyžaduje ochotu lidí podílet se 

na jeho realizaci a schopnost radnice tuto spo-

lupráci vhodným způsobem uchopit. 

Každý z nás má v kapse mobilní telefon, 

a pokud vidí protiprávní jednání, měl by jej 

vytáhnout a bezplatně zavolat policii. Zapo-

meňme na termíny „fízlování” či „udávání”. 

Toto je praktický příspěvek každého z nás, 

aby naše městská část byla skutečně bez-

pečná. Protože lidské oči a ochota pomoct 

jsou tím nejlepším a nejlevnějším zabezpe-

čením.

Petr Vilgus, 

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Nejlepším kamerovým systémem jsou pozorní občané
Pocit bezpečí patří mezi základní lidské potřeby. Obecně lze říct, že všechny kroky směřující k zvýšení bezpečnosti 
naší městské části lze hodnotit kladně. Jsem však skeptický k možnostem, jaké má budovaný kamerový systém bez 
aktivní spolupráce s občany.

V poměrně nedávné 

minulosti byly v noci z pro-

storů sociálního odboru 

odcizeny počítače, často 

se pachatelé vloupávají do 

škol a školek. Během funk-

ce předsedy komise Rady 

Městské části Praha 8 pro bezpečnost a veřejný 

pořádek jsem se setkal s řadou podnětů občanů 

ke zvýšení jejich bezpečnosti. Řada požadavků 

je směřována na zlepšení činnosti Městské poli-

cie hlavního města Prahy a Policie České repub-

liky, především zviditelnění jejich pochůzkových 

a hlídkových aktivit. Bohužel početní stavy poli-

cistů, městských i státních, nedovolují mít stráž-

níka v každé ulici po dobu 24 hodin denně, jak 

bylo v některých požadavcích uváděno.

Jako preventivní nástroj ochrany majetku 

začala Rada Městské části Praha 8 v roce 2007 

uvažovat o instalaci vlastního integrované-

ho bezpečnostního systému. Systém zahrnuje 

kamerové střežení vybraných objektů, elektro-

nické zabezpečení a napojení na nově budované 

dohledové centrum pod správou městské čás-

ti, které bude nezávislé na dohledovém centru 

městského kamerového systému. Pilotním pro-

jektem bylo kompletní zastřežení objektů mateř-

ské školy Kotlaska koncem roku 2007. V roce 

2008 následovaly mateřská škola Chabařovic-

ká, Základní škola Hovorčovická a její hřiště. 

Do konce letošního roku 2009 by se měl počet 

střežených objektů rozšířit o dalších 12 objektů, 

především škol. Rozpočet městské části počítá 

i s rozšířením kamer nad veřejnými parkovišti 

v Bohnicích. Umisťování kamer by v následují-

cích letech mělo pokračovat až do dosažení cílo-

vého stavu zhruba tisíce kamer. Celkové náklady 

projektu odhadoval v roce 2007 starosta Měst-

ské části na částku téměř 200 milionů korun, 

v roce 2008 bylo vyčerpáno necelých 12 milionů, 

rozpočet na letošní rok předpokládá výdaje 26,4 

miliony korun. 

Plánované částky jsou úctyhodné. Pokud by 

mělo být proinvestováno prvotně plánovaných 

200 milionů korun, je třeba velmi pečlivě pomě-

řovat celkovou efektivitu projektu, co vše oprav-

du projekt přinese, jaká bude celková přidaná 

hodnota projektu. Bude tisíc kamer v ulicích 

účinným preventivním nástrojem před pácháním 

kriminálních deliktů, nebo se již toto množství 

kamer dá považovat za nástroj velkého bra-

tra, který nás může šmírovat na každém kro-

ku? Můžeme si položit otázku i takto, nebylo by 

vhodné uvažovaných 200 milionů korun namís-

to do kamerového systému investovat spíše do 

fyzických policistů a strážníků? Vždyť tato částka 

představuje mzdové náklady pro více než 400 

mužů zákona. A takováto síla by v ulicích byla 

vidět daleko víc. Za příklad nám může sloužit 

newyorský Manhattan, po masivním nasazení 

policistů do téměř každé ulice, stanice metra, 

nároží došlo k několikanásobnému poklesu kri-

minality. Zkrátka se stále domnívám, že lidská 

síla je v boji s pouliční kriminalitou stále tím nej-

účinnějším nástrojem.

Milan Hejkrlík, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

Spíše investujme do policistů a strážníků
Jedním ze základních atributů spokojeného života je i trvalý pocit bezpečí, především jistota, že můj majetek, 
zdraví a život jsou dostatečně chráněny před působením negativních jevů. Téměř každý z nás se již stal obětí trest-
ného činu nebo alespoň zná někoho ve svém okolí, komu bylo vykradeno či odcizeno auto, byl mu během víkendu 
vykraden byt či jej přepadli na cestě z práce. Trestné činnosti nebyla ušetřena ani Městská část Praha 8.
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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 senio-
rům, 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 tele-
fonicky u paní Tatouškové, vedoucí CAPu (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). 
DPS Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–srpen 2009

PONDĚLÍ
 9–12 Arteterapie – dílna seniorů (vede paní Svobodová)
10–11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
10–16 Přístup na internet 

ÚTERÝ
 8–10 Psychologická poradna
  (vede paní ředitelka PhDr. Holá)
10–11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá)
10–12 Školička PC a internetu 
  (s p. Ing. Mrkvičkou, pro pokročilé)
11–12 Psychologická poradna  
  (vede paní ředitelka PhDr. Holá)
10–16 Přístup na internet  

STŘEDA
 9–10 Trénink paměti I. (s ergoterapeutkou,
  paní Novotná)
 9–15 Školička PC a internetu (se slečnou Mrázkovou)
10–11 Trénink paměti II. (s ergoterapeutkou,
  paní Novotná)
10–11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11–12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
13–15 Klub společenských her 
  (s ergoterapeutkou, paní Novotná)
15–16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
  pomůcky (paní Novotná)

ČTVRTEK
 8–12 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
12–14.30 Přístup na internet
14.30–17 Školička PC a internetu–mírně pokročilí 
  a pokročilí (s paní Smitkovou)

PÁTEK
 9–12 Arteterapie – dílna seniorů 
  (vede paní Svobodová)
 9–12 Přístup na internet

Na školičky PC, jazyky a středeční posilování paměti 
s paní Novotnou je nutné se předem objednat. Ostatní 
aktivity jsou volně přístupné.

Prázdninový provoz
Úterní výuka anglického jazyka bude opět od září. 
Od září bude také pravidelně probíhat moderní tanec 
pro moderního seniora, procházky s nordic walkingo-
vými holemi a výuka německého jazyka i jiné, nové 
aktivity. Novinkou je také pravidelné právní poraden-
ství, které bude probíhat 1x za 14 dní, vždy v pondělí 
od 13. 00–16. 00. Začínáme 7. 9. 

Srdečné poděkování našim dobrovolníkům
OÚSS v Praze 8 děkuje svým dobrovolníkům za jejich práci 
a obětavost věnovanou seniorům v CAPu pozváním na společ-
ný výlet spolu se seniory Prahy 8 do Ostré u Lysé nad Labem, 
fi nancovaný sponzory. Navštívíme Festival sklizně v Historické 
vesnici řemesel a umění a bylinné zahrady. 

 PhDr. Miroslava Holá Karina Tatoušková
 ředitelka OÚSS sociální pracovnice

Přijďte relaxovat
Zveme Vás, milí příznivci CAPu, na další aktivitu 
paní Kovařínské – přijďte relaxovat, dne 19. 8. Je to 
již druhý workshop zaměřený na pohyb a relaxaci, 
který v CAPu pořádáme. Dále paní Ing. Kovařínská 
pravidelně vede kurz Moderní tanec pro moderního 
seniora/rku, který opět začíná v září a těší se velké 
oblibě. Připojte se i Vy a udělejte něco pro své zdra-
ví a pro radost. 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY - SRPEN 2009

23. srpna 2009
Hrad Český Šternberk a Rataje nad Sázavou.
Sraz v 7.50 hod. u pokladny č. 2 – Praha hl. nádraží. 
Návrat v 19.41 hod. – Praha hl. nádraží.

30. srpna 2009
Zámek Mníšek pod Brdy a kostel sv. Maří Magdalény.
Sraz v 8.30 hod. u pokladny žel. stanice Praha – Vršovice. 
Návrat v 19.07 hod. – Praha – Vršovice.

Průvodce: Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67.
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11. 8. ÚTERÝ
Babinec. Společenské hry. Ve 13.00 hod.
Sraz ve 13.00 hodin před stanicí metra C Ládví, u fontány.Pod 
vedením paní Hubené.

25. 8. ÚTERÝ
Vycházka. Troja
Návštěva botanické zahrady. Sraz ve 13.00 hod. u metra C
– Ládví – u fontány. Pod vedením paní Dvořákové.

PETANQUE A STOLNÍ HRY
ČTVRTKY: 20. 8. a 27. 8. vždy ve 13.00 hod. na zahradě 
Gerontologického centra, Šimůnkova 1 600. Pod vede-
ním paní Machové.

Připravujeme na září 2009:
15. 9. ÚTERÝ
Vycházka. Hrusice - Ladův kraj
Sraz v 10.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány.
Pod vedením paní Dvořákové. Nutno se předem přihlásit do
9. 9. 2009 na tel.: 286 88 36 76.

23. 9. STŘEDA
Divadlo pod Palmovkou. „Sugar (Někdo to rád horké)”
Začátek představení v 11.00 hod. Cena vstupenky je 85 Kč. 
Prodej: pondělí, středa od 9.00 do 14.00 hod., paní Hubená, 
omezený počet vstupenek

Kontakt: Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, 
tel.: 286 88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 725 00 84 07, paní 
Hubená, tel.: 737 35 39 42, spojení: BUS 136, st. Šimůnkova.

Burza seniorů - SRPEN 2009

13. 8. od 9.15 – Celodenní vycházka na Hostivařskou 
přehradu – zhlédneme pravěké hradiště a hostivařskou 
nádrž, cestou se můžeme osvěžit ve vodě a občerstvit 
v tamějších zařízeních (nebo svačinu a pití s sebou)  –  na 
cestu si můžete vzít i nordic walkingové hole, které je 
možné si zapůjčit u paní Tatouškové (info na tel. 283 881 
848)  –  sraz před budovou DPS, Burešova ulice 1151/12 
v 9.15 hod. – vede pan Vašek
19. 8. od 9.30 – Přijďte relaxovat – čeká na Vás ukáz-
ka a cvičení Pilates, cvičení ze starých medicín a meditač-
ní rozjímání - vede paní Ing. Kovařínská - v klubu seniorů 
Burešova 1151/12
26. 8. od 12.50 – Odpolední výlet do Staré Boleslavi 
– navštívíme zdejší kostel s bohatou historií, místo, kde 
zemřel sv. Václav. Sraz před budovou DPS, Burešova ulice 
1151/12 v 12.50 hod. – na cestu si můžete vzít i nordic 
walkingové hole, které je možné si zapůjčit u paní Tatouš-
kové (info na tel. 283 881 848) – vede pan Vašek
28. 8. od 9.30 – Vyzkoušejte tvořivou techniku prá-
ce s textilem – PATCHWORK
Pozor změna – čeká na Vás příjemné posezení u čaje, 
krátké povídání o této technice a historii a naučíte se ruč-
ně si vyrobit „chňapku” nebo podložku pod hrnek – vede 
paní Kyselová, materiál je zajištěn 

3. 9. od 14.00 – Beseda s panem páterem Brtníkem 
– pohled do našich dějin skrze sv. Ludmilu a sv. Václava, 
povídání o tom, co Vás zajímá
11. 9. od 8.30 - Celodenní výlet – Posázavská stez-
ka – v rámci projektu Nordic walking – Dojít si pro 
zdravé stáří – sraz v 8.30 před pokladnami na hlavním 
nádraží (odjezd vlaku v 8.49) – vede paní Šoutová, trasa 
cca 13 km, pro fyzicky zdatnější – hole je možné zapůjčit 
si v CAPu, bližší info na tel. 283 881 848 u paní Tatouš-
kové
14. 9. od 13.30 – Setkání s kosmetikou Mary Key 
III. – zveme Vás na odpoledne krásy, kde si Vás paní 
Slavíková dovolí nejen informovat o produktech kosme-
tiky Mary Key, ale také každé zájemkyni bude provede-
na kúra saténové ruce. Vážné zájemkyně se mohou po 
přednášce objednat na bezplatné kosmetické poradenství 
a vyzkoušení přípravků Mary Key – v klubu seniorů Bure-
šova 1151/12
21. 9. od 13.00 – Stromečky štěstí – přijďte si z korál-
ků vyrobit stromeček štěstí, který může být pěkným dár-
kem – materiál zajištěn, vede paní Urbanová
26. 9. od  9.00 – Autobusový výlet do Ostré u Lysé 
nad Labem – navštívíme Festival sklizně v Historické 
vesnici řemesel a umění a bylinné zahrady – program je 
velmi zajímavý, k nahlédnutí na www.botanicus.cz – sraz 
před budovou DPS v 9.00 – zájemci rezervujte si místo 
u paní Tatouškové na tel. 283 881 848 – výlet je pořádán 
OÚSS Praha 8 zdarma

Připravujeme na ZÁŘÍ

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy,
Praha 8 Karlín, Karlínské náměstí 7

Od 6. října 2009 zřizuje

Klub Setkávání 
pro dříve narozené

Program zdarma 

je na zkoušku nabízen v úterý a ve čtvrtek 

ÚTERÝ: 9.00-9.45 Cvičení na židlích
 10.00-12.00 Hovory s psychologem
ČTVRTEK: 9.00-10.30 Internetklub
 10.30-12.00 Film a divadlo

Všichni jste srdečně zváni!

Jak se k nám dostanete:
Stanice metra Křižíkova nebo Florenc,

tramvaj č. 8, 24 – zastávka Karlínské náměstí.
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SCULPTURA NATURA
do 31. 9. / denně ve Zdarma 
přístupných expozicích
Instalace mladých sochařů z ateliéru 
SOCHA II Vysoké školy umělecko-
průmyslové

Inspirace zahradou
do 31. 8. / denně 9–19 h
venkovní expozice Areál JIH
V proutěných, dřevěných, keramických 
i kamenných nádobách, korytech 
a neckách najde svůj domov přes 
300 druhů a kultivarů rostlin, které 
zkušení zahradníci a aranžéři seskládali 
do podivuhodných a inspirativních 
kreací. O víkendech prodej, předvádění 
i poradenství! 

Výstava rostlin rodu Achimenes
do 31. 8. /úterý - neděle 9–19 h
skleník Fata Morgana
Více než 80 taxonů známých „honzíků”, 
a to včetně plnokvětých a velkokvětých 
hybridů, s květy dosahujícími velikosti 
až 6 cm a v celé barevné škále

Trojské posvícení
16. 8. 2009 / 11.00–22.00 hod
Vinice sv. Klára
5. ročník obnoveného Trojského 
posvícení se ponese v duchu 30. let 
minulého století

Výstava masožravých rostlin
18. 9.–27. 9. / úterý–neděle 
9–19 h 
skleník Fata Morgana, zásobní 
skleník v pěstebním zázemí
Výstava, prodej, poradenství

Dýně, tykve, okurky...
4. 9. – 4. 10. / denně  9 – 19 h
venkovní expozice areál JIH
Největší výstava dýní v Praze, letos 
doplněná předměty vyrobenými 
z dýní ze sbírek Národního muzea 
– Náprstkova muzea afrických, 
asijských a amerických kultur. Termíny 
doprovodných pracovních dílen pro děti 
i dospělé najdete na www.botanicka.cz

Vinobraní v botanické zahradě
12.–13. 9.  od 9 h
Vinice sv. Kláry

Botanická zahrada hl. m. Prahy, 
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja, 

www.botanicka.cz

Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Centrum aktivizačních programů OÚSS 
rozšiřuje bezplatné poradenství

o

PRÁVNÍ PORADNU
pro seniory

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb rozšiřuje bezplat-
né poradenství v Centru aktivizačních programů (CAP) v Domě 
s pečovatelskou službou Burešova 12 o poskytování právních 
konzultací a pomoc seniorům Prahy 8.

Právní poradenství bude poskytovat právnická akademická organizace 
Juristi o. s., mezi jejíž poslání patří rovněž právní podpora sociálně sla-
bých a hendikepovaných občanů ČR (www.juristi.cz, info@juristi.cz)

Právní konzultace budou probíhat od září 2009,
vždy v pondělí a dále po 14 dnech, tj. 
7. 9. a 21. 9. (dále 5. 10. a 19. 10.)

v době od 13.00 do 16.00 hod. v CAPu (Burešova 12, 1. patro).
Zájemci se mohou osobně dostavit a domluvit se nebo objednat 

telefonicky u sociální pracovnice paní Tatouškové na tel.: 283 881 848.

Provozování právní poradny pro OÚSS Prahy 8 v rámci Juristi o.s. je sou-
částí projektu První Právní Pomoc. Zahrnuje projekt nesoustavné a bez-
úplatné právní pomoci studentů nejvyšších ročníků právnické fakulty pro 
sociálně slabší spoluobčany a komentáře k potřebným otázkám právní 
problematiky včetně rad pro spotřebitele on-line s deklarací nezávazné 
formy. 

Využijte nové nabídky a svěřte své právní starosti 
a problémy odborníkům.
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CEREBRUM zahajuje další program 
pro osoby po poranění mozku

CEREBRUM dále poskytuje pora-

denské služby (internetové, telefon-

ní a osobní), díky čemuž se dozvíte 

informace o službách  a  podpoře 

dostupné pro občany po poranění 

mozku, následcích poranění mozku, 

strategiích jejich zvládání, možnos-

tech rehabilitace atd. 

V rámci Rekondičního programu 

nabízíme: trénink kognitivních funk-

cí, podpůrnou skupinu, léčebnou 

tělesnou výchovu, rekondiční plavá-

ní, fi lmové podvečery, setkávání pro 

rodinné příslušníky a přednášky.

Trénink kognitivních funkcí –  

v důsledku poranění mozku často 

dochází k porušení některých kogni-

tivních funkcí (jako např. pamě-

ti, pozornosti, rychlosti myšlení, 

schopnosti plánovat). Proto vnímá-

me jako důležitou aktivitu trénink 

kognitivních funkcí, kde budou pod 

vedením zkušené terapeutky pro-

bíhat praktická cvičení na paměť, 

pozornost a myšlení. 

Podpůrná a edukační skupina  
– umožní osobám po poranění 

mozku sdílet jejich zkušenosti, trá-

pení a radosti, zároveň si účastníci 

skupin mohou být vzájemně oporou 

a vytvořit si mezi sebou přátelské 

vztahy. Skupiny jsou tematicky 

zaměřené na jednotlivé oblasti 

života po úrazu. 

Léčebná tělesná výchova – je 

způsob, jak znovu obnovit funk-

ce postižených částí těla. V rámci 

léčebné tělesné výchovy se cvičí na 

velkých míčích či s overbally, které 

spojují nejen zábavu, ale i osvojení 

si cvičebních úkonů, které aktiv-

ně podporují zvýšení pohyblivosti.

Rekondiční plavání – jde o rekon-

diční plavání s pomůckami, které je 

vhodné ke zlepšení zdravotního sta-

vu, zlepšení kondice, posílení svalů 

a zad.

Filmové podvečery – budou 

zejména o odpočinku, zábavě 

a dobré společnosti. 

Setkávání pro rodinné přísluš-

níky – rodinní příslušníci si tak 

mohou navzájem sdělovat zkuše-

nosti, sdílet svoje pocity, poradit si 

a také si odpočinout od péče.

Přednášky – jedenkrát v měsí-

ci budou probíhat přednášky 

s pozvanými odborníky z oblasti 

neurologie, rehabilitace, logopedie, 

psychologie atd. -tž-

CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin zahajuje od poloviny září další Rekondiční pro-
gram pro osoby po poranění mozku a jejich rodinné příslušníky. Tímto programem se snažíme podporovat 
občany po poranění mozku v obnovení, rozvinutí a zlepšení funkcí, které byly poraněním narušeny.

Témata jednotlivých přednášek: 

 Jak trénovat paměť a pozornost pomocí počítačových programů? (září)

 Ergoterapie v domácím prostředí (říjen)

 Kompenzační pomůcky speciálně pro lidi po poranění mozku (listopad)

Více informací o našich službách se dozvíte z internetových strá-

nek www.cerebrum2007.cz , nebo na tel. 773 540 589. 

Zdravotní a sociální péče

Dětský klub Osmík bude 
mít v Karlíně bratříčka

Radnice MČ Praha 8 otevírá 

další dětský klub, tentokrát v Kar-

líně v Kollárově ulici č. 6. Dětský 

klub Karlík zahájí svůj provoz již

14. září 2009. Otevírací doba bude 

„zatím”  každý všední den od 8.00 

do 12.00 hodin. Do budoucna se 

totiž počítá s celodenním pro-

vozem, což by mělo splnit přání 

maminek. Za symbolický poplatek 

40 korun budou moci maminky 

i tatínkové v Karlíku odpočívat, 

aktivně se zapojit do programu 

nebo nechat děti zcela na sta-

rosti profesionálním tetám a jít si 

zacvičit do přilehlých tělocvičen, 

kde se během podzimu rozběhnou 

nejrůznější kurzy a cvičení. Kromě 

standardního programu je v plánu 

také pořádání různých seminářů 

na téma péče o dítě, zdraví a tak 

dále, dětských karnevalů a sou-

těží. Podrobnější informace bude 

možné získat na právě vznikají-

cích webových stránkách www.

detskekluby.cz  -mp-
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Inzerce

„Areál Botanické zahrady v Troji je místo 

výsostné, nejen proto, že skýtá neokoukaný 

výhled na Pražskou kotlinu, ale také proto, že se 

teď snoubí s těmito originálními díly studentů. 

Město se z návrší nad Vltavou jeví jako vzdále-

né mraveniště a je zajímavé sledovat, jak si zde 

sochy našly svá místa. Venku na ně prší, svití 

slunce, dívají se na ně lidi a lezou po nich děti. 

To se jim v ateliéru nestává,” pronesl vedoucí 

ateliéru Socha II Kryštof Kintera.

Výstavu pořádá VŠUP v Praze společně s Bota-

nickou zahradou hl. m. Prahy. Její areál posky-

tuje útočiště plastikám studentů již podruhé. 

Dočasné spojení sofi stikovaného zahradnictví 

s materializovanou citlivostí soch vytváří ojedi-

nělou událost především tím, že defi nuje pro-

stor zcela odlišně od interiérového vidění světa. 

Socha ve městě se chová naprosto jinak než 

socha v přírodě. O to pečlivěji si pak každá musí 

najít své místo. Vztáhnout se ke stromu, scho-

vat se za kámen, nebýt jen bezdůvodně vysaze-

ným dílem. Skulptury byly v zahradě rozmístěny 

18 autory, převážně studenty a diplomanty ate-

liéru Socha II nebo jeho bývalými absolventy. 

Některé jsou od podstaty nápadné, některé se 

chtějí nechat najít, některým je to jedno a jen 

tak existují.

Výstava SCULPTURA NATURA v botanické zahradě
Jedinečný dialog současného sochařství s prostorem malého ostrova přírody uprostřed metropole 
nabízí výstava Skulptura Natura, která je vyvrcholením práce studentů ateliéru Socha II Vysoké ško-
ly uměleckoprůmyslové v Praze. 9. června ji v Botanické zahradě hlavního města Prahy slavnostně 

zahájil vedoucí ateliéru Socha II VŠUP v Praze Kryštof Kintera a náměstkyně pro odbornou činnost botanické 
zahrady Eva Smržová.

Místo konání: 
Zdarma přístupné expozice botanické 
zahrady 

Trvání výstavy: 
10. 6. – 30. 9. 2009 denně 9-19 hod

Pořadatelé: 
VŠUP v Praze, Botanická zahrada 
hl. m. Prahy
www.botanicka.cz
info@botanicka.cz

Zdeněk Russmann II – Mobilní konec světa

Magdalena Poplawská – Vzestup

Zuzana Beránková – Kytka – detail listu

Jiří Němec – Lebka

Rudolf Samohejl – 4´33´´Tereza Erbenová vyrostlá z dubu
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)
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Základní umělecká škola Klapkova přijímá nové žáky

Ve čtvrtek 18. 6. se v areálu 

naší školy konal projektový den. 

Na několika stanovištích se žáci 

5.–9. třídy účastnili skupinových 

výtvarných akcí. Jejich společ-

ným tématem byla škola jako 

živý organismus, ve kterém na 

různých úrovních fungují různé 

vztahy. Žáci se například pomocí 

výtvarné hry zamýšleli nad vzta-

hy v rámci kolektivu. Nebo psali 

na lavice své pocity a přání týka-

jící se zasedacího pořádku ve tří-

dách a diskutovali o nich. S pomocí 

komiksových bublin se pokoušeli 

zaznamenat na fotografi e typické 

komunikační situace ze třídy anebo 

vytvářeli různá seskupení demon-

strující vztahy v rámci třídy, napříč 

třídami, vztahy ke škole apod. Byli 

přizváni i žáci prvního stupně, kteří 

si některé aktivity také vyzkouše-

li. Projekt byl připraven ve spolu-

práci s výtvarnicí Evou Koťátkovou 

a realizován s pomocí profesionál-

ních fotografů. Později se v areálu 

konala výstava těchto fotografi í.

Radka Adamcová

Výtvarný projekt v ZŠ Petra Strozziho

Školství, inzerce

Základní umělecká škola, Praha 8, Klap-

kova 25 přijímá pro školní rok 2009/2010 

žáky do těchto oborů: hudebního (hra na 

hudební nástroje, sólový a sborový zpěv 

− určeno dětem od pěti let), literárně-

dramatického (hlasová a dramatická prů-

prava, základy literární tvorby – určeno 

dětem od sedmi let), tanečního (rytmika, 

scénický tanec − určeno dětem od pěti 

let), výtvarného (kresba, malba, grafi ka, 

keramika − určeno dětem od šesti let). 

Zápis do hudebního, tanečního a výtvar-

ného oboru proběhne ve středu 2. září 

2009 od 15.00 do 18.00 hodin v hlavním 

objektu školy, zájemci o literárně-drama-

tický obor se mohou hlásit ve stejném 

čase přímo v jeho sídle, Novákových 655, 

Praha 8. Podrobné informace můžete zís-

kat na www.zusklapkova.cz nebo telefo-

nu 284 68 11 43. -pl-

(Placená inzerce) (Placená inzerce)
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HISTORIE INVALIDOVNY:

Od konce 17. století se zača-

ly v západní Evropě stavět  prv-

ní budovy pro vojenské invalidy, 

jedním ze skvostů postavených 

k tomuto účelu byla Invalidovna 

v Paříži (1671–1674). O zřízení 

obdobné stavby v Praze rozhodl 

císař Karel VI., otec Marie Terezie, 

v roce 1728. K fi nancování této 

stavby měla posloužit nadace Petra 

Strozziho, jehož busta dnes stojí 

v parku před budovou Invalidovny 

v Karlíně. Generál, polní podmar-

šálek Petr Giacomo Strozzi (1626–

1664) ve své závěti z roku 1658 

odkázal svůj majetek nadaci, která 

měla zajistit důstojné stáří invali-

dům sloužícím „ve vojsku Nejjas-

nějšího arcidomu rakouského”. 

Správou nadace pověřil arcibisku-

pa, kapitulu i jejich další nástupce. 

Majetek nadace byl navýšen v roce 

1714 o pozůstalost vdovy po Petru 

Strozzim. V roce 1729 byly z majet-

ku nadace zakoupeny pozemky na 

tzv. Špitálsku za Poříčskou branou, 

které vlastnil hlavně řád křižovníků 

s červenou hvězdou.

První studii na nový objekt zpra-

coval vídeňský dvorní architekt Jan 

Bernard Fischer z Erlachu. Sta-

vební plány však byly v roce 1730 

objednány u dvorního stavitele Kili-

ána Ignáce Dientzenhofera a 16. 

května 1731 je schválil císař Karel 

VI. Mělo se jednat o komplex pro 

4 000 invalidů, jehož základem byl 

čtverec o straně cca 300 m, roz-

dělený na devět nádvoří obklope-

ných obytnými budovami. Dopro-

střed velkého středního nádvoří byl 

umístěn kostel. Základní kámen 

budovy položil císař Karel VI. 15. 

srpna 1732 a stavělo se do květ-

na 1737, kdy byla stavba zasta-

vena kvůli vyčerpání fi nančních 

prostředků nadace. Z původního 

projektu tak byl vybudován jen 

objekt s jedním nádvořím (seve-

rovýchodní roh zamýšleného kom-

plexu). Provoz Invalidovny měl být 

zabezpečen co nejvíc z vlastních 

zdrojů. Byly tady obchody, kantý-

na, lékárna, nemocnice, dvoutřídní 

škola pro děti invalidů, ale i věze-

ní. U břehu Vltavy byly postaveny 

jatky, prádelny a koupen mlýn. 

V dalších letech prošla nadace, ale 

i samotná budova, několika zásad-

ními změnami. 

V budově vládl vojenský režim 

s budíčkem, večerkou a dalšími 

činnostmi. V roce 1854 zde žilo

1 404 osob, z toho 17 důstojníků, 

1 115 vojínů, 138 žen a 134 dětí. 

Tyto počty následně jenom klesaly, 

např. v roce 1918 zde žilo pouze 83 

invalidů. Po roce 1918 proto budo-

va nesloužila pouze pro invalidy, 

ale část prostorů využíval zemský 

úřad pro péči o válečné poškozen-

ce, dále zemské fi nanční ředitel-

ství, prapor p. pl. 28,  školy pro 

důstojníky v záloze a od roku 1937 

se zde začala ukládat dokumenta-

ce československé armády. Invali-

dé byli v roce 1935 (až na sedm 

invalidů) odstěhováni do nového 

objektu postaveného nadaci Petra 

Strozziho v Hořicích.

V roce 1941 muselo opustit 

Schwarzenberský palác na Hrad-

čanském náměstí České technické 

muzeum, které následně dosta-

lo do pronájmu přízemní prostory 

Invalidovny. Budova prošla několika 

přestavbami, z nichž ta poslední se 

uskutečnila v 60. letech 20. století. 

Po roce 1945 se kromě technické-

ho muzea usazují v budově vojen-

ské archivy a objekt je ve správě 

Ministerstva obrany dodnes. Po roce 

2002, kdy byla budova zasažena 

ničivou povodní, v ní zůstal pouze 

Vojenský ústřední archiv, technické 

muzeum bylo odstěhováno. Minis-

terstvo obrany již delší dobu řeší 

redislokaci svého archivu a k pře-

stěhování mělo dojít v roce 2012. 

Celá záležitost se však kvůli své 

fi nanční náročnosti v době fi nanč-

ní krize o pár let opět posunula. 

Ustanovení příslušného zákona, ale 

i podmínky pro existenci archivu 

v budově po změně přímo volají. 

Nelze upřít snahu vedení vojenské-

ho archivu o změnu, ostatně jejich 

vstřícnost se projevila i tím, že zor-

ganizovali Den otevřených dveří 

v této unikátní budově. Naskýtá se 

však na závěr otázka, kdo bude mít 

fi nanční zdroje na záchranu tohoto 

stavebního skvostu pro příští gene-

race, až ji opustí armáda?      -red-

Budova Invalidovny se na den otevře návštěvníkům
Jeden z architektonických skvostů na území Prahy 8 – Invalidovna – bude otevřen veřejnosti, a to v rámci 
letošního ročníku Dnů evropského dědictví. Předloni se MČ Praha 8 podařilo ve spolupráci s Výzkumným a zku-
šebním leteckým ústavem po půlstoletí zajistit zpřístupnění Libeňského plynojemu, v letošním roce je novin-
kou právě den otevřených dveří v karlínské budově Invalidovny. V sobotu 12. září 2009 budou mít zájemci 
z celé České republiky jedinečnou šanci nahlédnout do unikátní stavby, pro drtivou většinu z nás nepřístupné 
a bohužel na první pohled i zanedbané.

Kultura

Budova Invalidovny v Karlíně se návštěvníkům otevře v sobotu 12. září 2009
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Před dvěma roky proběhla první etapa opravy 

novogotické kaple se zvonicí na Střížkově v Pra-

ze 8. Oprava omítek, nová barva fasády, injektáž 

prasklin, doplnění chybějících štuků, sanace zdi-

va a kompletní výměna nevyhovujícího střešní-

ho pláště stála radnici osmé městské části přes

600 tisíc korun. V letošním roce prošlo zásadní 

obměnou bezprostřední okolí novotou zářící kap-

ličky. Zbytky původní cihlové zdi byly zbourány, 

plot získal potřebné základy, hydroizolaci a opěrná 

zeď byla nově vybudována z přírodních KB bloků. 

„Nové vstupní a interiérové dveře s replikou 

dobového kování letos doplnil zbrusu nový ručně 

kovaný plot se dvěma vstupními brankami – ke 

kapli i k nově opravenému pomníku vojákům 

padlým za první světové války, a nechybí ani 

nový přístupový chodníček ke kapli,” přiblížila 

závěrečnou etapu rekonstrukce zástupkyně sta-

rosty Vladimíra Ludková. Podle ní nejen Střížkov, 

ale celá Praha 8 získala v podobě opravené kap-

ličky novou dominantu, kterou radnice plánuje 

při zvláštních příležitostech zpřístupnit široké 

veřejnosti. -pb-

Oprava střížkovské kaple skončila

Kultura, inzerce

LIBEŇ

Libeňský zámek, Zenklova 35
14.00-17.00 hod.
s průvodcem

Grabova vila, Na Košince 1
14.00-18.00 hod.
s průvodcem

Kostel sv. Vojtěcha, Zenklova ul.
10.00-17.00 hod.

Synagoga na Palmovce, ul. Ludmilina
13.00-18.00 hod.

Libeňský plynojem
11.00-17.00 hod.
s průvodcem

Libeňská Sokolovna, Zenklova 37/2
9.00-18.00 hod.
s průvodcem 

KARLÍN

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Karlínské nám.
10.00-18.00 hod.

Invalidovna, Sokolovská 136
sobota 12. 9. 2009, 9.00-18.00 hod.
s průvodcem

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52
9.00-18.00 hod.

KOBYLISY

Kobyliská střelnice,
Žernosecká x Bojasova ul. 
bez průvodce

DOLNÍ CHABRY

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 
Bílenecké nám.
neděle 20. 9. 2009 
10.00-17.00 hod.

-red-

(Placená inzerce)

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PRAZE 8 – SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2009
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Obrovský kus práce odvedli teprve sedmiletí 

fotbalisté z kobyliské Admiry v sezóně 2008/2009. 

Buldoci, jak se jim na Admiře říká, ve své první 

mistrovské soutěži za účasti 14 mužstev (mj. 

Dukly Praha, Bohemians 1905, Benešova, ČAFC) 

vyhráli Mini CUP. Kdo by to byl řekl, když začínali 

v září 2007 chodit s rodiči na tréninky, poprvé 

si obouvali kopačky, oblékali dresy svých oblíbe-

ných fotbalistů a trénink s míčem, který nikoho 

neposlouchal, mohl začít.

Obhajoba byla těžší o skutečnost, že přede-

šlé dva ročníky vyhrála rovněž Admira (ročníky 

narození 2000 a 2001). Dnes se dá první sezóna 

hodnotit s velikým úspěchem. Kluci na trénincích 

makali a odměna se jim dostavila. V soutěži se 

od začátku usadili na předních místech, aby se 

z nich stal po pár odehraných kolech „lídr sou-

těže” a každý protivník si na ně brousil zuby. 

Nakonec z 26 zápasů 22krát vyhráli, třikrát 

remizovali a pouze jednou prohráli. Soupeřům 

nastříleli 126 branek a jen desetkrát inkasovali. 

Největšího soka SK Benešov dvakrát porazili (3:1 

a 3:0) a úspěch korunovaný obrovským putovním 

pohárem s vyrytými jmény vítězů byl v rukách 

nejmladších fotbalistů Admiry.

O zlatý úspěch se zasloužili tito hráči: Martin 

Englich, Pavel Konrád, Michal Bednář, Tomáš 

Másílko, Jakub Klaus, Martin Terentjev, Jakub 

Kalvas, Jan Zima, Jakub Šebík, David Nekvasil, 

Jakub Žára, Filip Kalous, Martin Pfeifer, Sofi ane 

Benyoucef, Adam Pivoňka, David Němec, Kryš-

tof Janoušek, Lukáš Chaloupka a realizační tým: 

trenér Milan Másílko, asistent Vladimír Bednář, 

asistent a vedoucí týmu Pavel Konrád. -md-   

Mladí fotbalisté Admiry opět vyhráli Mini CUP

Malí fotbalisté se radovali ze zisku poháru

Sport

Druhé mužstvo Meteoru, které se tohoto 

„megaturnaje” zúčastnilo, byl ročník narození 

1998 v kategorii starší přípravka. I tento tým 

hrál do poslední chvíle o prvenství ve zcela 

vyrovnané skupině. Nakonec o fi nalistovi muse-

la rozhodnout minitabulka a v ní byli šťastnější 

domácí. Zápas o třetí místo naši nezvládli a po 

porážce s Trnavou 1:6 skončili „až” na čtvrtém 

místě. Ačkoliv byli hráči z konečného výsledku 

hodně zklamaní, zaslouží si uznání. Ve všech 

svých zápasech se prezentovali hezkou kombi-

nační hrou, problémem ale byla střelba a pro-

měňování šancí.

Mužstvo A starších žáků (ročník 1994) obsadi-

lo 2. místo na 7. ročníku mezinárodního turnaje 

v Mikulovicích u Jeseníku. V krásném horském 

prostředí prohráli pouze s vítězem celého tur-

naje, účastníkem slovenské žákovské ligy MFK 

Košice. Ve skupině to bylo 1:2 a ve fi nále pak 

0:2. K tomuto týmovému úspěchu ještě patří 

dodat, že nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 

člen týmu Jan Čejka.

Dalším velkým turnajem, na kterém měl 

Meteor zastoupení, byl pražský Tempo cup. Na 

něm reprezentovalo mužstvo starší přípravky 

(ročník 1999). Ač naše mužstvo neprohrálo ani 

jedno utkání jak v základní, tak i další skupi-

ně, muselo se kvůli ztrátám za remízu ve dvou 

utkáních spokojit „jen” se zápasem o 3. místo. 

Po vítězství 2:0 nad Admirou se tak mohli kluci 

těšit z bronzových medailí. I na tomto turnaji 

obdržel hráč Meteoru individuální cenu, Tomáš 

Přibyl se stal vítězem jedné ze soutěží – slalomu 

s míčem. 

Za úspěšnou reprezentaci klubu lze považovat 

i vystoupení žákovských mužstev (ročník naro-

zení 1995 a 1996) v italském městě Cesenatico 

nedaleko letoviska Rimini. Oba týmy zastavili 

jejich soupeři až ve čtvrtfi nále. Žáci B (95) po bez-

brankové remíze podlehli na pokutové kopy  Lito-

měřicím a C žáci (96) po boji prohráli s polským 

týmem Radomiak 1910 0:1. V konečném pořadí 

B žáci obsadili 5. místo a navíc získali cenu fair-

-play, žáci C obsadili ze 16 účastníků slušné 6. 

místo.  

Pokud máte i Vy zájem zasvětit svého syna či 

dceru (ročníky narození 1999–2005) do tajů fotba-

lu, přijďte do Meteoru. Bližší informace obdržíte na 

www.fkmeteorpraha.cz nebo na telefonním čísle 

731 124 262. -ps-    

Úspěchy mládežnických mužstev Meteoru
V letní fotbalové přestávce se zúčastnilo šest mládežnických celků FK Meteor Praha VIII mezinárodních fot-
balových turnajů. Z 11. ročníku mezinárodního turnaje ve slovenském Senci si vezou pohár pro vítěze mladší
žáci B (ročník 1997), kteří v turnaji ani jednou neprohráli a ve fi nále porazili Start Lodž 2:1. Sluší se uvést, že 
tento tým obhájil loňské vítězství, i když to bylo ještě v kategorii starší přípravka.

POZVÁNKA pro příznivce fotbalu v Praze 8

Ještě neskončily prázdniny a už se nám rozbě-

hl nový ročník fotbalových soutěží 2009/2010.

Po domácím utkání s SK Marila Votice sehraje  

A mužstvo Meteoru v sobotu 15. 8. od 10.15 svůj 

další mistrovský zápas divize sk. A na pražské 

Julisce s rezervou Dukly Praha. Dalšími nejbližší-

mi domácími soupeři, kteří se představí na hřišti 

v Libni, budou v 23. 8. Domažlice a 6. 9. Doub-

ravka (Plzeň). Všechna domácí utkání začínají od 

10.15. na hřišti v Libni. O zbývajícím podzimním 

programu mistrovských zápasů budete informo-

vání v příštím čísle nebo si jej můžete najít na 

webových stránkách www.fkmeteorpraha.cz.

Velkým lákadlem pro milovníky kopané 

bude určitě i zápas 2. kola Ondrášovka Cupu 

(dříve pohár ČMFS). Domácí tým se totiž ve 

středu 2. září od 17.00 utká na svém hřišti 

s účastníkem Gambrinus ligy 1. FK Příbram. 

Ne příliš často se daří klubům jako je Meteor měřit 

síly s ligovými mužstvy. Proto tento duel poklá-

dají domácí za svátek fotbalu. Vzhledem k význa-

mu Ondrášovka Cupu, který je této soutěži letos 

dáván, se očekává, že mužstvo Příbrami přijede na 

tento zápas v kompletní sestavě. . -ps-
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Pozvánky

Z Á Ř Í   2009

Otevírací doba: 

Po 18-21/  Čt 20-22/ Pá 25. 9. 20-22 Noc vědců /Ne 14-16. 

Po 28. 9. zavřeno.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pon-

dělí od 18.30. 

14. 9. Ing. Václav Přibáň:  Podzimní obloha – souhvězdí, zajímavé 

úkazy a objekty.

21. 9. prof. Lubomír Linhart: Z Dánska na Farské ostrovy.

FILMOVÝ VEČER s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30.

7. 9. Hledání harmonie světa, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 

Čt 20-22/ Pá 25. 9. 20-22 Noc vědců/ Ne 14-16/ Po  7. 9. 20-21 

za jasného počasí.  Přístupné bez objednání.

Denní obloha:

Slunce  – povrch se skvrnami  

Venuše – za dobrých podmínek

Noční obloha:

Měsíc – od 1. 9. do 6. 9. a od 24. 9. do 30. 9.

Jupiter – po celé září

Uran – ve druhé polovině září

Neptun – za dobrých podmínek  

Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy - po celé září

Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů    

Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém  

počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené s prohlídkou pří-

strojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY

vždy ve čtvrtek 19–20 mohou hvězdárnu navštívit předem objedna-

né  skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, 

školy).

Program: promítání fi lmů spojené s prohlídkou přístrojového vyba-

vení hvězdárny.

ŠKOLNÍ  POŘADY

v Po, Út, St, Čt, Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní  

výpravy. Bližší informace a objednávky na č. 283910644. 

  Pozor. oblohy fi lm. večery, přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 40,- Kč 50,- Kč

 mládež, důchodci  20,- Kč 25,- Kč
 

Doprava: - konečná MHD sídliště Ďáblice bus  136 tram 10, 17

 a 10 min. pěšky podél hřbitova a pak ulicí Pod Hvězdárnou

 do kopce 

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus (od metra C

 Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod Hvězdárnou 

 do kopce. 

 - stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky obcí.

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
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Nově narozené děti

Jubilea

VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ

SRPEN 2009

Bartošová Jiřina

Bořilová Libuše

Bidlová Ludmila

Červenková Jarmila

Dynybylová Žofi e

Hrubá Vlasta

Hrušková Valentina

Gryčová Marie

Klenková Maruška

Kučerová Anna

Klíma Zdeněk

Kudelásková Milada

Kurucová Květoslava

Nohejlová Věra

Papírníková Ludmila

Pleskotová Miloslava

Poláková Růžena

Procházková Ludmila

Rychecká Zdenka

Ryšková Emilie

Šilhavíková Jarmila

Volfová Miluše

Váchová Věra

Vlasák Vladimír

6. srpna 2009 oslavili 

sourozenci Věra a Pepa Malinovi 

krásných 80 let.

„Vše nejlepší a hodně zdraví, přejí 

Vlasta a Marta.”

Manželé Zdenka a Josef Valinovi 

oslaví 50 let společného života.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM 
OSLAVILI

ČERVENEC 2009

Manželé Dagmar a Karel Vodovi 
oslavili zlatou svatbu.

ÚNOR 2009

Coufalová Anežka

BŘEZEN 2009

Bečka Jaroslav

Skokánková Leona

DUBEN 2009

Čadil Daniel

Kowalski Samuel

KVĚTEN 2009

Janečková Nela

Kupsa Matyáš

Škopková Jolana

Tůmová Sofi e

ČERVEN 2009

Abrahamová Agáta

Honomichl Filip

Janeček Alexandr

Kletenská Sabina

Maternová Justýna 

Vlasáková Tereza 

ČERVENEC 2009

Hrazdira Jan Vojtěch

Fajrajzl Filip

Kubíková Kamila 

Kozlíková Alžběta

Krumphansl Vojtěch

Krumphanslová Anna

Petráčková Lenka Anežka

Richter Tomáš 

Morávek Matyáš

Santina Adam

Ševčík Adam

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.

Výročí, inzerce 

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.

(Placená inzerce)

V případě Vašeho zájmu o uve-

řejnění v této rubrice nás prosím 

kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 

283 09 04 25. Upozorňujeme, že 

od příštího čísla neuveřejňujeme 

děti starší než půl roku.
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla:
Přírodní památka Havránka

VIP vstupenku pro dvě osoby na Karlínské fi lmové léto získávají: Klára Hasí-
ková (Praha 8), Petra Zděnková (Praha 8), Silvie Ptáčková (Praha 8), Gabri-
ela Cardová (Praha 8) a Miloslava Sedláčková (Praha 8).
Prosíme výherce, aby si cenu vyzvedli v Libeňském zámku, Zenklova 1/35, 
a to po dohodě s paní Pavlou Zachařovou, tel.: 222 805 136 nebo e-mail: 
pavla.zacharova@praha8.cz.

Správné znění tajenky ze srpnového 
čísla nám zašlete do 31. srpna 2009 
na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklo-
va 35, Praha 8, 182 00. Můžete použít 
také e-mail: osmicka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu. 
Pět výherců získá po dvou VIP vstu-
penkách na Vinobraní, které proběh-
ne ve Vinici svaté Kláry v Botanické 
zahradě v Troji ve dnech 12. – 13. září 
2009.

 

Sudoku (středně těžká)
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Inzerce

NON-STOP PARKOVIŠTĚ PERNE-
ROVA, posledních 10 volných míst. 
Tel.: 736 61 49 00.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ 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 infor-
mace na tel.: 603 80 63 70, www.
autoskolatrio.cz. Další střediska na 
Praze 7 a 9.

PŘIJMU SESTRU do ambulance na 
Praze 8, Čumpelíkova, úvazek ½, 
nástup 9/2009. Tel.: 731 46 60 68.

VYMĚNÍM DR 1 + kk na Praze 4, 
Kavčí hory, 4. patro za větší. Tel.: 
722 11 88 85.

CHLADNIČKA NA OPRAVU, zdar-
ma za odvoz. Kontakt: Karel Mráz, 
tel.: 731 01 71 89.

PRONAJMU NOVÉ LUXUSNÍ POD-
ZEMNÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ v ulici 
Nad Okrouhlíkem, Praha 8, u metra 
„C” Ládví. Nízká cena 950 Kč/měs. + 
poplatky. Tel.: 777 00 30 33, e-mail: 
elan.s@seznam.cz.

NABÍZÍME DVA BYTY K PRONÁJ-
MU na Praze 8, 1 + kk za 8 500 Kč 
vč. a 2 + kk za 10 500 Kč vč. pop., 
zařízení na dohodě. Volejte na tel.: 
777 02 01 80, 220 87 68 74.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ 
VÝROBA, masiv – dýha – lamino. 
Pokoje, kanceláře, vestavěné skříně, 
kuchyně, montáž, doprava. Tel.: 608 
25 35 49.

MLADÝ PÁR HLEDÁ PRONÁJEM 
BYTU 2 + 1/kk nebo patra RD 
v Praze 8. Kontakt: 728 81 58 56, e-
mail: mordus@seznam.cz.

KOUPÍM CIHLOVÝ BYT kdekoliv 
v Praze, OV/DV nebo privatizace, 
výhodou je balkon a starší zástavba, 
platím v hotovosti, jen seriozní nabíd-
ky, nechci RK! Volejte: 775 37 03 95. 
Děkuji za nabídky. Mgr. Ignatoková.

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Zpro-
středkuji chůvu podle Vašich 
požadavků. Tel.: 775 69 17 62, www.
pohlidamevam.cz.

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘI-
TELNA, agentura Marty Nedvědové 
je nyní o 1 stanici metra dále: výstup 
Invalidovna, budova hotelu Olympik 
- Tristar, U Sluncové 71/14, Praha 8. 
Telefony i e-mail zůstávají v platnosti: 
283 87 09 49, 605 17 32 61, e-mail: 
MNedvedova@obchod.rsts.cz.

PRONAJMEME HLÍDANÉ KRYTÉ 
GARÁŽOVÉ STÁNÍ v ulici Křižíkova 
56. Tel.: 602 28 84 44.

NABÍZÍM ÚKLID. Zprostředkuji 
hospodyni podle Vašich požadavků. 
Tel.: 775 69 17 62, www.uklidime-
vam.cz.

HLEDÁME ŠIKOVNOU KADEŘNICI 
A KOSMETIČKU NA ŽL. Do 15 let 
zavedeného salonu na Praze 8, blízko 

metra Ládví. Odchod předchozí kadeř-
nice na MD. Příjemné prostředí a dob-
ré podmínky. Tel.: 604 37 41 14.

OPRAVY – PRAČEK – MYČEK 
– SUŠIČEK, provádíme opravy bílé 
techniky. NON – STOP služba! Tel.: 
724 36 60 15.

VYMĚNÍM 4 + 1 státní, cihlový, 4. 
patro bez výtahu, etážové topení, 98 
m2 za 2 + 1 do 60 m2, nižší patro. 
Tel.: 604 34 50 09.

DŘEVĚNÉ KOLEJE, TUNEL, MOST, 
DEPO, VLÁČKY aj. Kontakt: Křive-
nická 32, Praha 8, e-shop na www.
drogeriededra.mimishop.cz.

ELEKTROINSTALACE, plynové kot-
le, topení, rychle a levně, Praha 8 
– Karlín, tel.: 721 83 19 88, e-mail: 
dsmont@quick.cz.

SHM KOBYLISY Vás zve k zápisům 
do kroužků. Kdy? 7. - 9. září 2009. 
Kde? Salesiánské divadlo. Nabízíme 
cenově dostupné sportovní, hudeb-
ní, výtvarné a jazykové kroužky. 
Kompletní nabídka na www.kobyli-
sy.shm.cz.

VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY 
NA PRAZE 8. Individuální a výuka 
po 2 (manželé, kolegyně), dospělí. 
Pokrok jistý! Kvalifi kovaná a trpě-
livá lektorka. Firemní výuka, výuka 
managementu. Tel.: 777 02 46 88, 
www.fi remnianglictina.cz.

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝR-
NICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČO-
VACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.: 
606 87 89 08.

www.udrzba-pian.cz, ladění, opra-
vy – 20 let praxe. Tel.: 777 18 88 
34.

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU 
A ROLETY. Kontakt: V. Krejza, tel.: 
603 70 02 37.

MASÁŽE záda + šíje za 200 Kč, 
baňkové, medové, horkými lávový-
mi kameny. Kontakt: Ďáblice, BUS 
Liběchovská, nápoj v ceně. Tel.: 777 
76 36 05.

PRONAJMU KANCELÁŘ – ATE-
LIER, 2 místnosti, 46 m2, přízemí 
rodinného domku. Praha 9 - Prosec-
ká 54. Kuchyň, WC, sprchový kout, 
elekt. topení. Tel.: 728 26 44 31.

BAZAR ORIENT - PŮJČKA 5%, 
specializovaný bazar na kola a dět-
ská kola. Vykupujeme a prodáváme 
za nejlepší ceny militarie - Německo 
1939 – 45. Výkup zlata a starožitnos-
tí. Klapkova 40, Praha 8, 100 m od 
metra Kobylisy. Tel.: 731 31 27 31.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚ-
NÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na vaši 
kuchyň, šuplíky pod linku, skříňky na 
míru, výměna pracovní desky. Kon-
takt: pan Vrba, tel.: 603 43 87 07.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÉHO NÁBYTKU mokrou metodou 
profi  strojem Karcher, domácnosti 

i fi rmy, levně, bez paušálu – od 10Kč/
m2, po Praze 8 doprava zdarma, pra-
cujeme po večerech i o víkendech. 
Tel.: 777 71 78 18. 

HLEDÁM PRONÁJEM V PRAZE, 
Praha 8 nebo 9 výhodou, cena odpo-
vídající stavu, RK nechci, balkon 
vítán, jen seriózně, piště SMS, ozvu 
se! Tel.: 773 26 67 91.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA MÍ-
RU, PRODEJ KOŽENEK, POTAHO-
VÝCH LÁTEK, MOLITANŮ a ostat-
ních materiálů na čalounění. Kontakt: 
Čalounické potřeby, Kotlaska 16, Pra-
ha 8 - Libeň, PO – PÁ 8 – 13, 14 – 18 
hod., tel.: 284 82 21 81.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - I. 
CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 25. 
Modelové návrhy dámské, pánské 
i pro skupiny, viz. Pražské mažoretky, 
Osmička 11/08, opravy. Objednávky 
na tel.: 739 09 15 03.

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, 
pokrývačské práce, nátěry prvků 
a střech. Kontakt: Novotný, tel.: 605 
35 06 65.

HÁJEK - ZEDNÍK, provádím veš-
keré zednické, obkladačské, bourací 
a malířské práce, rekonstrukce bytů 
a domků, omítky rodinných domů 
v Praze a okolí. Tel.: 777 67 03 26.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-
NÉHO NÁBYTKU, malířské a lakýr-
nické práce. Tel.: 723 33 91 60, 777 
31 66 80.

KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – ráda 
Vás uvítám v provozovně v Praze 8, 
Vosmíkových 20. Tel.: 607 27 99 22.

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda + 
šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

KOUPÍM BYT NA PRAZE 8, 9 nebo 
na Praze 4, 6, 7, lodžie výhodou, OV/
DV, jen seriózní nabídky, RK nevolej-
te! Tel.: 773 45 74 86, stačí zaslat 
SMS.

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU PRO 
2 OSOBY V PRAZE a okolí, nekuřáci 
bez zvířat, zařízení na dohodě, mož-
no ihned. Volejte prosím na tel.: 220 
80 62 45, 605 84 50 88.

STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo 
se snadno vytáhne ke stropu - rychle 
schne a v koupelně nepřekáží. Mon-
táž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

PRODÁM VELMI LEVNĚ NOVINO-
VÝ STÁNEK Z DŮVODU NEMOCI. 
Tel.: 721 58 69 36.

HLEDÁM BYTY PRO SVÉ KLIENTY 
NA PRAZE 7, 8, 9. Prosím nabídně-
te. Slušné jednání. Tel.: 739 34 24 
36.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 
45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.

LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře 
a jiné. Tel.: 602 86 11 77.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE, 
ROLETY, sprchové zástěny, shrno-
vací dveře, čalounění dveří. Kontakt: 
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 70, 
286 88 43 39.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M Á 
J A. Zajistí levně úklidy domů, bytů 
a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům 
jakékoli velikosti, kategorie a vlast-
nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte 
cokoli, možno i dekret - nájem-
ní smlouvu, i v domě s majitelem, 
podnikový a pod. I zdevastovaný, 
v soudní žalobě, neoprávněně obsa-
zený, s nežádoucím nájemníkem, či 
s jakoukoli právní vadou. Veškeré 
formality zajistím, zaplatím stěhování 
i případné dluhy na nájemném, pri-
vatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit 
i náhradní byt, domeček mimo Prahu 
a pod. a dát čas na vystěhování. Seri-
ozní jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73 09.

SOLARIUM – FITNESS, masáže, 
nově kosmetika. Posilovny rozděleny 
ženy – muži. Otevřeno denně. Adre-
sa: Čihákova 2 – Praha 9, tel.: 284 
82 12 25, www.solarium-fi tness.cz.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! 
Živnostenské i domácí zde jsou čísla 
volací: 603 27 47 04, záznamník + 
fax.: 283 92 05 73.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTO-
NOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI 
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

FA J. MACHÁČ – rekonstrukce uma-
kartových koupelen obkladovými 
panely – bez bourání, nepořádku 
v bytě - rychle (3 – 5 dní) a levně 
(od 25 000 Kč). Výměny van, baterií, 
klozetů, kuchyňských desek, instala-
ce sprchových koutů, pokládka dlaž-
by, PVC, koberců, lepení podhledů, 
malování, drobné zednické a jiné 
práce na zvelebení Vašeho bytu. Tel.: 
777 32 54 66.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
Tel.: 224 214 617; 604 207 771.

KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. Tel.: 
603 83 31 07.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, 
MYTÍ OKEN, ÚKLID PO ŘEMESL-
NÍCÍCH. Tel.: 603 97 35 00.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 606 22 73 
90, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

OD ZÁŘÍ 2009 ZNOVU OTEVÍRÁ-
ME DĚTSKÉ CENTRUM POD SMR-
KEM, nedaleko Vozovny Kobylisy, 
rodinná školička už od 2 let, zdravot-
nický personál, kroužky pro děti. Tel.: 
724 02 12 43, e-mail: pod-smrkem@
centrum.cz, www.pod-smrkem.cz. 
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!








