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Zastupitelstvo schválilo rozpočet, počítá
s investicemi přes 582 milionů korun

Slovo starosty

3
Vážení spoluobčané,
nemohu začít svůj první sloupek jinak, než

Strážníci učí děti i seniory, jak
se chovat bezpečně

poděkováním bývalému starostovi Prahy 8 Jose11

fu Noskovi. Ten velmi úspěšně vedl městskou
část jedenáct let. Na rozdíl od jiných politiků
nemá za sebou žádný skandál, vždy postupoval

Fórum: Dočkají se někdy obyvatelé Prahy 8
spravených chodníků a silnic

férově, nearogantně a vstřícně. A pro připomenutí, zejména jemu vdě14

číme například za obnovu povodněmi zničených čtvrtí nebo úspěšnou
privatizaci více než čtyř tisíc bytů.
Považuji se za patriota Prahy 8. Žiji v ní přes čtyřicet let a skutečně

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory

mi přirostla k srdci. Proto mi není další osud naší městské části lhos16

tejný. Prioritou radnice pod mým vedením i nadále bude péče o životní
prostředí, výstavba dětských hřišť, bezpečnost, péče o seniory či zkvalitňování infrastruktury. Budeme pokračovat v atraktivních projektech

Karlínský Romodrom dětem umožňuje
smysluplné trávení volného času

typu Karlínských farmářských trhů, které se staly nejen místem pro
20

nákupy, ale i pro setkávání sousedů a přátelské popovídání.
Úřad hodlám profilovat jako efektivní a transparentní instituci otevřenou všem obyvatelům a jejich názorům. Nenechám bez povšimnutí

Dětí do prvních tříd základní škol
letos opět přibude

24

žádný problém, který Vás bude tížit, či námět, jenž budete mít na
srdci. A pokud to bude v mých silách, pokusím se jej vyřešit .
Praha 8 je atraktivní lokalitou pro bydlení, odpočinek a sport, svá
sídla u nás mají významné české i zahraniční firmy. Věřím, že se nám

Muzeum hlavního města nabízí
výstavu o hrdinech ze Čtyřlístku

společně podaří naší městskou část ještě více vylepšit tak, aby se zde
30

spokojeně žilo a abychom všichni na ni byli právem hrdí.
S úctou

Nejmladší fotbalisté Admiry
vyhráli další turnaj

Jiří Janků
33

Obsah
Obsah, tiráž, slovo starosty

Tiráž
1

Zpravodajství

2–3

Inzerce, pozvánky

4–5

Doprava, pozvánka
Životní prostředí, pozvánky

starosta MČ Praha 8

6
7–9

OSMIČKA - měsíčník MČ Praha 8
Vydává MČ Praha 8, IČ: 00063797.
Adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8
- Libeň, tel.: 222 805 108, e-mail: osmicka@praha8.cz.
Redakce, příjem inzerce: Pavla Zachařová, e-mail: pavla.zacharova@

Bezpečnost

10 – 11

praha8.cz, tel./fax.: 222 805 135, tel.: 222 805 136, Nataša Szcze-

Inzerce, pozvánky

12 – 13

pańská, e-mail: natasa.szczepanska@praha8.cz, tel.: 222 805 108.

Fórum

14 – 15

Zdravotní a sociální péče, inzerce, pozvánky

16 – 23

Školství

24

Šéfredaktor: Tomáš Kňourek.
Redakční rada: Petr Bambas, Vladimír Bouša, Tomáš Mrázek, Roman
Petrus, Michal Švarc, Petr Vilgus, Jiří Vítek, Radka Wallace-Prokopová.
Grafické zpracování: Technika PR, spol. s r. o., Pod Altánem 99/103,

Pozvánky, inzerce

25 – 26

100 00 Praha 10, tel.: 274 822 868, e-mail: alena.porizova@technikapr.cz.

Kultura, pozvánky

27 – 32

Tisk a osvit: Česká Unigrafie, a. s., U Stavoservisu 1, 100 40 Praha 10

Sport

33 – 34

Pozvánky, inzerce, výročí

35 – 37

Zábava
Inzerce, pozvánky

38
39 – 44

– Malešice.
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s. p., Odštěpný závod
Praha - č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995.
Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají
autoři, u inzerátů inzerenti.

Osmička

2

BŘEZEN 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Zpravodajství

Jiří Janků vystřídal Josefa Noska
V čele radnice Prahy 8 nahradil

tou Prahy 8 byl více než deset let.

mů obracet se svými potřebami,

energetika. Mezi další plány nové-

dosavadního starostu Josefa Nos-

Od konce listopadu je náměstkem

takový, který bude jednat férově

ho

ka jeho stranický kolega Jiří Jan-

pražského primátora a chce se

a nearogantně,” prohlásil po svém

koupaliště na ďáblickém sídlišti

ků. Toho si na únorovém zasedání

této funkci plně věnovat.

zvolení Janků.

a oživení oblasti kolem Palmovky

starosty

patří

rekonstrukce

Zastupitelstva městské části Pra-

„Chci navázat na dobrou práci

Nový starosta také představil

především výstavbou multifunkč-

ha 8 zvolilo 32 ze 44 zastupitelů.

mého předchůdce a nadále budo-

své priority pro následující léta.

ního centra Nová Palmovka. Rov-

Dosavadní starosta Josef Nosek

vat moderní, vstřícný a trans-

Jednou z nich je boj proti výstavbě

něž chce umožnit dnes blokovanou

v radě osmé městské části zůsta-

parentní úřad. Takový, kam se

plynové elektrárny v Čimicích. Tu

privatizaci bytů v Karlíně a dolní

ne jako neuvolněný člen. Staros-

občané budou moci bez problé-

chce postavit společnost Pražská

Libni.

-jf-

Priority starosty: rekonstrukce koupaliště
Jiří Janků tři měsíce vykonával funkci radního pro
životní prostředí. „Mé nynější priority se této oblasti
úzce dotýkají,” říká starosta osmé městské části.
Tušil jste po komunálních vol-

v neutěšeném stavu. To byl jeden

bách, že se za několik měsíců

z důvodů, proč se vedení Městské

stanete starostou Prahy 8?

části Praha 8 rozhodlo pro výstav-

Byl jsem jedním z kandidátů

bu nového centra. Komplex má

pro případ, že se tehdejší staros-

vyrůst v místech, kde jsou dnes

ta Josef Nosek dostane do vedení

pouze náletové dřeviny, bezdomov-

hlavního města a svůj post na rad-

ci a parkoviště. Nová Palmovka se

nici osmé městské části opustí, což

stane přirozeným centrem nejen

se také stalo. Získal jsem podpo-

Libně, ale i celé Prahy 8.

ru členské základny ODS Praha 8

Foto: verpa

Objekt

bude

vnitřně

nápaditě

bohatý

a jejích zastupitelů. Takže ta šance

prostor

strukturovaný

byla reálná.

tak, aby umožňoval potkávání lidí
v různých situacích a činnostech.

Na začátku volebního obdo-

Součástí centra se stane i radnice

bí přichází každý starosta se

Městské části Prahy 8. Prostor bude

svými prioritami na následující

příjemný

čtyři léta. Jaké jsou ty vaše?

tvím haly v přízemí, která nabídne

zejména

prostřednic-

Před mým zvolením starostou

možnost vyřešení běžné občanské

jsem tři měsíce zastával post rad-

agendy hned na úrovni ulice. Jed-

ního pro životní prostředí a mé

notlivé odbory budou uspořádány

hlavní vize z této oblasti v podstatě

okolo vnitřního zastřešeného atria

vycházejí. Mezi své hlavní priority

tak, aby vše bylo velmi přehled-

totiž řadím oživení a zkulturnění

né, aby občan domem nebloudil.

oblasti kolem Palmovky, a to pře-

Jednotlivé odbory úřadu jsou dnes

devším výstavbou multifunkčního

roztroušené po celé Praze 8, čas-

centra

rekon-

to sídlí v nevyhovujících, na údrž-

strukci dlouho chátrajícího koupa-

bu značně nákladných budovách.

liště na ďáblickém sídlišti a zabrá-

Sjednocením úřadu jdeme občano-

nění výstavbě plynové elektrárny

vi vstříc a ještě ušetříme.

Nová

Palmovka,

u Čimického háje.
Koupaliště na ďáblickém sídlišProč chcete zkulturnit zrovna

ti chátrá již řadu let. Nešlo ho

Palmovku?

opravit dříve?

Víme o tom, že oblast Palmovky

Areál dlouhou dobu patřil Úřadu

je, na rozdíl například od Karlína,

pro zastupování státu ve věcech

Jiří Janků po svém zvolení starostou řídil jednání zastupitelstva
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Zpravodajství
Kdo je Jiří Janků
Datum narození:
Rodinný stav:

25. prosince 1966
ženatý, jedno dítě

Vzdělání:
1973-1981 ZŠ Hovorčovická, Praha 8
1981-1985 Gymnázium U Libeňského zámku
1985-1990 ČVUT fakulta strojní, obor ekonomika
a řízení podniku
Zaměstnání:
1991-1998 Škodaexport, a. s. - vedoucí obchodního
oddělení

1998-2010 První telefonní, a. s.
2010-2011 radní MČ Praha 8 pro oblast životního
prostředí a informatiky
Politika:
- předseda oblastního sdružení ODS Praha 8
2006-2010 člen Zastupitelstva MČ Praha 8, finanční
a kontrolní výbor zastupitelstva, komise
územního rozvoje, komise bytová,
od 2010
komise územního rozvoje, komise bytová
Záliby, koníčky:
- šachy, kopaná, florbal, turistika, český film

Rozpočet počítá
s investicemi
přes 582 milionů
Městská část Praha 8 bude
letos hospodařit s rozpočtem
ve výši 1,2 miliardy korun,
což je zhruba stejný objem
peněz jako loni. Na investice má radnice letos přes
582 milionů korun, z toho

u Ládví a zkulturnění Palmovky

nejvíce

je

vyhrazeno

pro

kapitolu školství.
Osmá městská část očekává příjmy 1,201 miliardy

majetkových, který ho nechal zce-

korun a výdaje o 27,2 milio-

la zpustnout. Městská část Praha

nu korun vyšší. Rozdíl pokry-

8 ho pak po letech urgencí získa-

jí peníze, které radnice loni

la do svého majetku. Vedení rad-

nevyčerpala. Pro loňský rok

nice hodlá letos připravit projekt

zastupitelstvo Prahy 8 schvá-

nového moderního areálu s tím, že

lilo rozpočet ve výši 1,17

rekonstrukce by mohla odstartovat

miliardy korun.

na začátku příštího roku. Již pro-

Z celkové sumy 582 mili-

vedená studie počítá s takzvaným

onů korun určené na kapi-

přírodním koupacím biotopem se

tálové výdaje investuje rad-

samočisticím efektem. Ten přináší

nice nejvíce do školství. Na

jak přirozenější koupání oproti kla-

tuto kapitolu má v rozpočtu

sickým bazénům, tak nižší náklady

zhruba 270 milionů korun.

na údržbu. V areálu vzniknou trav-

Městská část chystá přede-

naté plochy k odpočinku, brouz-

vším zateplování školských

daliště, dětské hřiště a hřiště pro

areálů a opravy sociálních

plážový volejbal.

zařízení. Nové fasády a oken

Koupaliště

vzniklo

součas-

by se mohly dočkat například

ně s výstavbou sídliště Ďáblice

mateřské školy Na Pěšinách

v 70. letech minulého století a bylo
lidmi velmi oblíbené.

a Na Přesypu.

Foto: verpa

Dalších zhruba 94 milionů korun je vyhrazeno na

Přece se nebudete soustředit

čtyři tisíce nájemníků v jiných čtvr-

Ne. O podmínkách privatizace je

investice v oblasti zdravot-

jen na životní prostředí?

tích Prahy 8 úspěšně získalo vlast-

nyní předčasné mluvit, pokud ne-

nictví a sociální péče, z toho

partne-

ní bydlení, měli by mít podobnou

jsou vyřešeny překážky.

52 milionů radnice vynaloží

rem chceme umožnit privatizaci

možnost i lidé z Karlína a dolní

bytů v Karlíně a dolní Libni. Kvůli

Libně.

Spolu

s

koaličním

sou-

Díky změnám ve vedení hlavní-

visejících s povodní v roce 2002
jsou

nákladným

rekonstrukcím

na výstavbu domu sociálních
V minulosti jste působil v oblasti

informačních

služeb.

technologií.

Praha 8 bude také pokračo-

ho města cítíme z jeho strany poli-

Využijete některé své zkuše-

vat v opravě Kaizlových sadů,

nosti i ve veřejné sféře?

správy

tickou vůli tento stav změnit. Naše

osmé městské části kvůli třicetile-

jednání s jeho zástupci chceme

Jako radní jsem měl v gesci

tému úvěru blokovány u Evropské

směřovat k tomu, aby výsledkem

i informatiku a začal připravovat

systému i v přípravě výstavby

domy

svěřené

do

parku
v

před

rozšiřování

Invalidovnou,
kamerového

investiční banky. To je důvod, proč

bylo odstranění zmíněné blokace

určité kroky, které zlepší komuni-

centra Nová Palmovka. Podle

nyní nelze tyto byty privatizovat

ze strany Evropské investiční ban-

kaci úřadu s obyvateli. Konkrétněji

místostarosty Michala Šustra

do rukou oprávněných nájemníků.

ky.

třeba využívání internetových apli-

rozpočet počítá s přípravou

kací pro styk s úřadem, například

opravy koupaliště v Kobyli-

V polovině února již odstartovala
jednání o způsobu, jak privatizaci

Máte už představu, za kolik by

možnost

vhodné-

sích, vlastní rekonstrukce by

umožnit.

si oprávnění nájemníci mohli

ho termínu na schůzku na úřadě.

se měla uskutečnit v příštím

byty koupit?

Takže snad ano.

roce.

Uvědomuji si, že tak jako přes

zamluvení

si

-vk-

-rw-

4

Osmička

BŘEZEN 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Pozvánky, upozornění

Vážení poplatníci místního poplatku ze psů,
Upozorňujeme, že na přelomu února a března 2011 Vám
měly být zaslány do domovní schránky poštovní poukázky na úhradu místního poplatku ze psů se splatností do 31. 3. 2011.
Zároveň Vás informujeme o tom, že od 1. 1. 2011 vešel
v platnost nový zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Ustanovení tohoto nového zákona dává správci daně
(poplatku) pravomoc po nezaplacení poplatku včas a ve
správné výši vydat platební výměr, a v případě nezaplacení ani na základě platebního výměru může správce bez
dalšího provést exekuci.

BŘEZEN 2011
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Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Doprava, pozvánka
Setkání s politiky
Pokud chcete komunikovat se členy vedení radnice

Zenklovu ulici čeká měsíční rekonstrukce
Z důvodů rekonstrukce tramva-

za ODS, můžete je vyhledat na

jové trati bude v několika etapách

facebooku a zeptat se na vše, co

od 22. března do 30. dubna vyloučen provoz tramvají v Zenklově uli-

Vás zajímá.
KSČM v Praze 8 a její zastupitelé nabízejí občanům setkání
k otázkám a problémům, které
je trápí. Máte-li zájem, volejte

ci. Práce na tramvajovém tělese se
uskuteční v souvislém úseku mezi
Palmovkou a Elsnicovým náměstím,
kde bude stávající konstrukce trati

OV KSČM Praha 8, Světova 8,

z velkoplošných panelů nahrazena

Libeň tel.: 284 825 820, e-mail:

betonovou deskou s živičným povr-

ov.praha8@kscm.cz,

chem. Stejná konstrukce je použita

internet:

http://www:praha8.kscm.cz/.

například ve Vyšehradském tunelu.

V případě zájmu o právní i lid-

Dále budou probíhat lokální opra-

skou pomoc volejte „Poradnu

vy poruch trati v úseku mezi zastáv-

pro bezradné”, tel.: 283840612,

kou Stejskalova a křižovatkou s ulicí

723914602, e-mail: info@nako-

Nad Šutkou. Po dokončení prací do-

rabe.cz, pondělí - pátek od 8 do

jde ke snížení hlučnosti z tramva-

16 hodin.

jové dopravy - především v úseku

ČSSD zve občany do své-

Palmovka – Elsnicovo náměstí, zvýší

ho sídla v Zenklově ulici 27 na

se komfort cestování a z trati budou

setkání se zastupiteli zvolený-

odstraněny omezené rychlosti.

mi v Praze 8. Ta se uskuteční

V zastávce Divadlo Pod Palmov-

15. března a 19. dubna od 17.00

kou se zvýší nástupní hrana na

hodin. Telefon: 721 029 892,

16 centimetrů ze současných čtyř.

e-mail: ovv.praha8@cssd.cz
Strana

zelených

nabízí

občanům Prahy 8 setkání se

Současně budou moci být v Zenklově ulici provozovány nízkopodlažní
tramvaje 14T a 15T.

-vk-

Foto: verpa
Tramvaje v Zenklově ulici nepojedou více než měsíc

zastupiteli a diskuzi o problémech naší městské části. Pro
dohodu o schůzce prosím volejte

Omezení MHD

pana Petra Vilguse, tel.: 602 80

1. etapa: 22. 3. cca 0:30 – 24. 3., cca 4:00

Vzhledem k tomu, že hlavní práce budou probíhat ve

70 82 nebo pište na e-mail: petr.

 vyloučení provozu tramvají v úseku Palmovka

stísněných prostorech mezi Palmovkou a Elsnicovým

vilgus@zeleni.cz nebo využijte

– Kobylisy. V úseku zřízena náhradní autobusová

náměstím, bude změněn dopravní režim ve „spodní”

Skype kontakt „vilgus”.

doprava X10

Zenklově ulici i přilehlých komunikacích. Místa pro

 nástupní zastávka Palmovka v autobusovém ter-

zásobování provozoven budou zřízena v přilehlých

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 setkání se zastupiteli a členy odborných komisí. Obraťte se
na nás s důvěrou s jakýmkoliv
problémem naší městské části.
Kontaktovat nás můžete na telefonu 222 805 138 (Michal Šustr)
nebo na e-mailu: Michal.Sustr@
praha8.cz.
Zastupitelský

Omezení automobilové dopravy

minálu, zřízena zastávka Kotlaska před prodejnou

ulicích.

Albert, ostatní nácestné zastávky a výstupní zastáv-

 Zenklova (Palmovka – Elsnicovo nám.) - průjezdná

ka Kobylisy z centra v blízkosti zastávek pravidelné

pouze směr sever, a to výhradně pro obsluhu

tramvajové dopravy

Světovy ulice z ulice Na Hrázi jako průjezd stave-

 v opačném směru (do centra) vedení Primátor-

ništěm a v závislosti na pohybu stavební techniky

skou ulicí, zastávka Vosmíkových zrušena, zastávka

 U Synagogy - zobousměrněna, zaslepena, zákaz

U Kříže umístěna mezi ulicemi Konšelskou a Podlipného, výstupní zastávka Palmovka v ulici Na Žertvách

klub

Vol-

zastavení
 Na Hrázi - zobousměrněna, zaslepena kromě
obsluhy Světovy ulice, zákaz zastavení

2. etapa: 24. 3. cca 4:00 – 30. 4., cca 1:30

 Vojenova - zcela nepřístupná

by pro Prahu 8 pořádá dne

 vyloučení provozu tramvají v úseku Palmovka

 Ronkova - změna směru jednosměrky

18. března od 18 hodin setkání

– Vosmíkových, v úseku Kobylisy – Vosmíkových

 přejezd Elsnicovo náměstí (pouze 22. 3. – 2. 4.)

svých zastupitelů a dalších před-

zavedena tramvajová linka 30.

stavitelů s občany. Uskuteční se

 náhradní

v „Bílém domě” v ulici U Meteoru

– Bulovka, v zastávce Vosmíkových směr Palmov-

6 a na programu budou aktuální

ka, která je přemístěna o cca 150 metrů k Bulovce,

24. 3. – 31. 3.) - objízdná trasa Primátorskou ulicí

problémy života v Praze 8. Za

zajištěn přestup mezi náhradní autobusovou a tram-

(v uvedeném směru)

Volbu pro Prahu 8 srdečně zve

vajovou dopravou

autobusová

doprava

- zákaz jízdy Zenklova/Voctářova - Kotlaska
X10

Palmovka

(v uvedeném směru)
 Zenklova (Primátorská – Horovo náměstí, pouze

JUDr. Václav Musílek, zastupitel

3. etapa: 30. 4. cca 1:30 – 30. 4., cca 4:30

Uvedené termíny se mohou změnit na základě

Městské části Praha 8.

 shodná s první etapou

postupu prací.
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

BŘEZEN - ČERVEN 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
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
Kollárova
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
Pobřežní – U Nádražní lávky
22. 3., 26. 4., 31. 5.
Pernerova – Šaldova
29. 3., 3. 5., 7. 6.
Pobřežní – Thámova
5. 4., 10. 5., 14. 6.
Petra Slezáka – Urxova
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
Pernerova – Sovova
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
22. 3., 26. 4., 31. 5.
Kotlaska (u mateřské školy)
29. 3., 3. 5., 7. 6.
Nekvasilova (U Olympiku)
5. 4., 10. 5., 14. 6.
Pivovarnická (proti domu č. 15)
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
Na Vartě
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
5. 4., 10. 5., 14. 6.
Štěpničná (parkoviště)
6. 4., 11. 5., 15. 6.
Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.
Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Trojská - Nad Trojou
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Písečná – Na Šutce
7. 4., 12. 5., 15. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.
Třeboradická - Košťálkova
17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.
Havlínova – Pohnertova
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Modřínová – Javorová
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Libišská (parkoviště)
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Kubíkova – (u DD)
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Podhajská pole
(parkoviště)
7. 4., 12. 5., 15. 6.

Havránkova – Šimůnkova
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.
Šimůnkova (slepý konec)
16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.
Janečkova
23. 3., 27. 4., 1. 6.
Hlaváčova (parkoviště)
30. 3., 4. 5., 8. 6.
Burešova
6. 4., 11. 5., 15. 6.
Kurkova (parkoviště)
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
29. 3., 3. 5., 7. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Kandertova - Lindnerova
5. 4., 10. 5., 14. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
23. 3., 27. 4., 1. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Na Pecích – Chaberská
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Služská – Přemyšlenská
6. 4., 11. 5., 15. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
22. 3., 26. 4., 31. 5.

V Mezihoří (u plynojemu)
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

U Slovanky – Dolejšova
30. 3., 4. 5., 8. 6.

Pekařova - Jestřebická
22. 3., 26. 4., 31. 5.

Roudnická (za Bešťákovou)
23. 3., 27. 4.,1. 6.

Kašparovo náměstí
22. 3., 26. 4., 31. 5.

Ke Stírce - Na Stírce
29. 3., 3. 5., 7. 6.

Uzavřená
23. 3., 27. 4., 1. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Gdaňská - Toruňská
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.
Hnězdenská - Olštýnská
17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.
Mazurská
(u trafostanice)
24. 3., 28. 4., 2. 6.
Řešovská - Zelenohorská
31. 3., 5. 5., 9. 6.
Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
7. 4., 12. 5., 15. 6.
V Nových Bohnicích – K Farkám
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.
Dolákova – Hackerova - Kusého
17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.
K Mlýnu – Chorušická
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Stejskalova - U Rokytky
15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
Valčíkova - Na Truhlářce
29. 3., 3. 5., 7. 6.
Velká Skála - K Haltýři
5. 4., 10. 5., 14. 6.
Frýdlantská (parkoviště u ul.
Žernosecká)
30. 3., 4. 5., 8. 6.
Batličkova
6. 4., 11. 5., 15. 6.
V Zahradách - Na Sypkém
9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.
Braunerova – Konšelská
16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.
V Zámcích (u domu 51/64)
23. 3., 27. 4., 1. 6.
Nad Rokoskou – Na Úbočí
22. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6.
Nad Popelářkou
26. 4., 24. 5., 21. 6.
Křivenická - Čimická
8. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5., 28. 6.
Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
24. 3., 28. 4., 2. 6.

Mlazická
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Drahorádova
31. 3., 5. 5., 9. 6.

Fořtova – Do Údolí
7. 4., 12. 5., 15. 6.

Lindavská
7. 4., 12. 5., 15. 6.

Korycanská – K Ládví
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

U Pekařky
10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

Chaberská – Líbeznická
17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

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, 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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Revitalizace karlínských parků

Rozsáhlá obnova Kaizlových sadů a parku před Invalidovnou se chýlí ke konci. Revitalizace obou lokalit, která
se uskutečňuje za převážného financování z dotace EU, Operačního programu Praha konkurenceschopnost,
skončí v dubnu. Parky jsou nyní pro veřejnost uzavřeny.
Revitalizace odstartovala prvním listopadovým dnem loňského roku. Jejím prvním krokem
byl pečlivý dendrologický průzkum. Pod vedením
zkušeného arboristy se vytipovaly stromy nemocné nebo se sníženou biomechanickou vitalitou. Ty
nahradí nové dřeviny. Současně byl proveden řez
a ošetření zdravých stromů. Došlo i k vyvrtání
studny, která napojí obnovené a zvětšené jezírko osázené vodními rostlinami a současně dodá
vodu automatickému samovýsuvnému závlahovému systému. Nad vodní plochou jezírka vznikne vyhlídka opatřená zábradlím. Umístění jezírka
je zakomponováno do jedné z travnatých ploch,
které obkružují cestičky ve tvaru trojlístku.
Zhotovitel zboural velmi zchátralé objekty
dosud využívané zahradnickými službami. Tuhá
zima znepříjemňovala postup prací, ale několik
teplejších dnů umožnilo masivní tvorbu nových
žulových chodníků.
V únoru proběhlo strojové strhávání trávníkových drnů a v závislosti na počasí nastoupila fáze

Foto: verpa


Rychlou obnovu parků umožňují i dobré klimatické podmínky

Rovněž chodníky v parku před Invalidovnou
ozdobí mozaiková dlažba

terénních úprav, nová výsadba stromů a keřů,
revitalizace trávníků. Občané se mohou těšit na
nově vysazené růže na záhonech procházejících středem parku před Invalidovnou, hřiště na
pétangue, pítko u dětského hřiště, které bude
opatřeno novými herními prvky.
Parkům dodá lesk nový mobiliář (lavičky, repliky staropražských luceren a odpadkové koše),
který odsouhlasili památkáři tak, aby byl stylově
zachován duch přelomu 19. a 20. století. Posezení u dětského hřiště bude oproti původnímu stavu
situováno tak, že umožní boční výhled na plochu
Foto: verpa

pro pétangue a barokní fasádu Invalidovny.

-jf-
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finišuje, skončit má v dubnu
Revitalizace parku Kaizlovy sady - architektonická studie

Revitalizace parku před Invalidovnou - architektonická studie
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návykové látky, hrozí pokuta od 25

ZÁPISNÍK POLICISTY

ner. Poškozený škodu předběžně

tisíc do 50 tisíc korun a zákaz čin-

vyčíslil na částku 4500 korun. Mla-

nosti od jednoho roku do dvou let.

dík může zpytovat své svědomí při

Druhá hlídka o hodinu později

následném prověřování skutku.

v Zenklově ulici kontrolovala totéž

Auta opět nebyla trezor
O skutečnosti, že auto není tre-

Chtěl vykrádat
kladívkem z MHD

vozidlo, které však řídila 28letá
žena. Provedenou orientační decho-

Šel si do výlohy
pro fotoaparáty

zor, proto je dobré ve vozidle nic

Pětatřicetiletého muže, který se

vou zkouškou byla zjištěna hodno-

Hlídka MOP Libeň 6. února v noci

nenechávat, se bohužel přesvědčila

v Primátorské ulici pokusil vloupat

ta 0,72 promile alkoholu v dechu.

v ulici Na Žertvách zadržela 36leté-

68letá žena, které neznámý pacha-

do zaparkovaného osobního moto-

I ona se odmítla podrobit vyšetře-

ho muže, který v Sokolovské ulici

tel u hřbitova Na Korábě rozbil okno

rového vozidla Volvo, zadrželi poli-

ní ke zjištění ovlivnění alkoholem.

rozbil sklo výlohy bazaru, ze které

zadních pátých dveří u vozidla Che-

cisté 12. února odpoledne. Dotyčný

Jednání obou bude řešit příslušný

následně odcizil různé digitální foto-

vrolet Aveo a z vozidla následně

kladívkem odcizeným v městské

odbor Magistrátu hl. m. Prahy.

odcizil kabelku s hotovostí ve výši

hromadné

dvou tisíc korun a osobními dokla-

levých předních dveří. Z vozidla

dy poškozené.

však nic již neodcizil, neboť při činu

dopravě

rozbil

aparáty. Svým jednáním způsobil

okno

celkovou škodu ve výši deset tisíc

Hledaný vběhl pod auto
Do

Sokolovské

ulice

korun. Spisový materiál byl předán

byla

na Službu kriminální policie a vyšet-

byl vyrušen náhodnou kolemjdoucí

22. února před polednem vyslána

řování k zahájení trestního stíhání

a následně zadržen hlídkou policie.

hlídka policie z důvodu dopravní

podezřelého.

I tento muž byl předán spolu se spi-

nehody. Na místě zjistila, že se zde

sovým materiálem na SKPV k zahá-

nachází 39letý muž, který utíkal

jení trestního stíhání.

před svým kamarádem a vběhl do

Šel si pro navigaci

jízdy osobnímu motorovému vozidlu

Zákaz vjezdu prozradil
alkohol

Škoda Octavia, kterému se převalil
přes kapotu a ulomil levé zpětné

Hlídka MOP Libeň na náměstí B.

zrcátko. Hlídka zároveň zjistila, že

Hrabala 23. února těsně před půl-

dotyčný je vyhlášen v celostátním

nocí zpozorovala, že řidič Merce-

pátrání

desu Benz nerespektoval dopravní

souhlasu se zadržením od přísluš-

značku zákaz vjezdu. Když policis-

ného státního zástupce a zároveň

té jednali s řidičem vozidla, ucítili

je na něj vydán příkaz k zatčení od

silný zápach alkoholu. 32letý muž

příslušného soudu. Nejenže muž

V době od 17. do 18. února

Další případ je podobný. Nezná-

byl vyzván, aby se podrobil orien-

obdržel od dopravní policie pokutu

v Lindnerově ulici neznámý pacha-

mý pachatel v době od 13.30 do

tační dechové zkoušce, kterou však

za způsobenou dopravní nehodu, ale

tel

15.30 hodin v ulici Za Invalidov-

nemohl provést ať již úmyslně, nebo

zároveň byl příslušnému soudu pře-

do osobního motorového vozidla

nou nezjištěným předmětem rozbil

ze zdravotních důvodů. Následně

dán k provedení dalšího opatření.

Škoda Octavia, ze kterého odcizil

skleněnou výplň dveří zavazadlové-

odmítl vyšetření, zda byl ovliv-

ho prostoru vozidla Ford Mondeo,

něn alkoholem. Svým jednáním si

Vůz ničil pěstí

ním systémem, čímž poškozenému

ze kterého následně odcizil tašky

však moc nepomohl. Za přestupek,

V Sokolovské ulici byl 24. února

s osobními věcmi a elektronikou.

kterým se někdo odmítne podro-

večer zajištěn 19letý mladík, který

Poškozenému tak způsobil škodu

bit vyšetření, zda při řízení vozidla

bezdůvodně pěstí a nohou poškozo-

npor. Zdeněk Pohunek

ve výši 105 tisíc korun.

nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné

val motorové vozidlo Peugeot Part-

zástupce vedoucího MOP Libeň

na

základě

předchozího

nezjištěným

způsobem

vnikl

autorádio s vestavěným navigačzpůsobil škodu ve výši minimálně
20 tisíc korun.

Okrskáři se o bezpečí Pražanů starají už 11 let
530 lidí. To je současný počet strážníků-okrs-

Právě velmi podrobná znalost přiděleného

kářů, kteří zajišťují výkon služby v 284 okrscích,

okrsku, jeho problémů a také lidí, kteří v něm

tedy nejmenších územních celcích z hlediska

žijí nebo se pohybují, jsou hlavními vklady

Samostatnou kapitolou v práci Městské poli-

organizace práce u Městské policie hl. m. Prahy.

v práci okrskářů. Tato znalost se samozřejmě

cie hl. m. Prahy je instituce parkové policie.

Okrskáři se stejně jako ostatní jejich kolegové

liší podle toho, jak okrsek vypadá, jak je roz-

I tu zajišťují strážníci-okrskáři. Jejich rajónem

zaměřují na zajišťování místních záležitostí veřej-

sáhlý a v jaké čtvrti je. Okrskář působící na

je ale pouze přidělený park nebo plocha veřej-

ného pořádku a na preventivní působení ve svě-

Václavském náměstí samozřejmě musí praco-

né zeleně. V Praze 8 městská policie ošet-

řené lokalitě. Při výkonu služby ale mají jednu

vat jinak než okrskář v okrajové části Prahy.

řuje hned dvě takové lokality, a to Ďáblický

zásadní výhodu – vynikající znalost „své” oblasti.

V rámci Obvodního ředitelství Městské policie

a Čimický háj.

Praha 8 působí 42 okrskářů, kteří zajišťují 19
okrsků.

Osmička

BŘEZEN 2011

11

měsíčník Městské části Praha 8

Bezpečnost

Strážníci učí děti i seniory, jak se chovat bezpečně
„Kdo z vás, děti, ví, jak udat polohu třeba záchranářům, když voláte sanitku a nikde není název ulice?” ptá
se strážník z útvaru prevence pražské městské policie žáků prvního stupně. Po chvíli doslova napjatého ticha
se zvedne ruka a jeden z chlapců trochu váhavě odpoví: „podle čísla na sloupu?” Od strážníka se dozvídá, že
odpověděl správně a s hrdým výrazem usedá mezi kamarády. Jsme na preventivní přednášce Městské policie
hl. m. Prahy.

Strážníci školáky seznámili s tím, jak se vyhýbat nebezpečí

ublížil, ale také to, jak pomoci.

kole?” Na to všechno se strážní-

Zatímco jedna skupina strážníků

ci a strážnice z útvaru prevence

zkouší s dětmi umělé dýchání,

ptají a stále znovu dětem opaku-

vysvětluje si s nimi, co dělat při

jí základní pravidla bezpečného

krvácení z nosu nebo jaká jsou

a zodpovědného chování. O pár

čísla

strážníci

ročníků výš už s dětmi probíra-

z jiné skupiny se snaží „nachytat

jí taková témata, jako je šikana,

děti na švestkách” při přednáš-

drogy, extremismus, nutná obrana

ce o osobním bezpečí. „Jestlipak

a krajní nouze, ale třeba i počítačo-

víte, jak odpovědět cizímu člově-

vá kriminalita.

tísňových

linek,

ku, když vám zvoní u dveří, a jste

Jen v loňském roce absolvovali

samy doma, děti?” pokládá otáz-

strážníci útvaru prevence Městské

ku strážník. A rovnou si jednoho

policie 2629 přednášek v celkovém

chlapce vyvolá, z tabule udělá

trvání 4294 hodin, při kterých bylo

improvizované dveře, a zahrají si

osloveno přes 62 tisíc osob.

scénku: Strážník zaklepe a ptá se:

V rámci Prahy 8 takto strážníci

„Je doma táta?” Chlapec poprav-

navštěvují například Základní školy

dě odpoví, že ne. „Vidíte? A to je

Libčická, Zenklova nebo U školské

chyba. Nikdy nepřiznávejte, že

zahrady. O preventivní působení se

jste sami doma. To raději řekněte,

ale každý den starají také strážní-

že táta spí a nechcete ho budit,”

ci okrskáři z Obvodního ředitelství

vysvětluje strážník. A znovu: „Je

Městské policie Praha 8. „Okrskáři

doma táta?” „Je, ale spí.” A je

nejen dohlížejí každé všední ráno

doma máma?” Na chlapcově tvá-

na vybrané přechody pro chodce,

ři je vidět zmatek. Strážník proto

ale po vyučování hlídkují v blízkosti

dětem vysvětluje, že s cizími lidmi

škol. Přicházejí také do škol, aby

mají komunikovat jen co nejmé-

dětem vysvětlili, jak poznat stráž-

ně.

níka městské policie a že stráž-

Jindy zase přijdou do školy kole-

ník je kamarád, kterého mohou

gyně, které děti seznamují s pra-

požádat o pomoc. Od toho tu pro

vidly silničního provozu. „Víte, co

ně je,” vysvětluje „osmičkový” ředi-

Strážníci městské policie s pre-

školy po celé Praze a snaží se děti

znamenají dopravní značky?” „Víte,

tel Jaroslav Kašpárek a dodává, že

ventivními přednáškami navště-

naučit nejen pravidla toho, jak se

na které straně silnice jít?” Víte,

už jen přítomnost strážníka na ulici

vují mateřské, základní a střední

uchránit před tím, že by jim někdo

jaká pravidla dodržet při jízdě na

má preventivní efekt.

Strážníci

okrskáři

jsou

připraveni

řešit

okamžité stížnosti občanů, jejich služba ale

-jf-

nedocházelo k násilí, ale také aby je neob-

pomoc nebo třeba jen radu či informaci. K dis-

těžovaly podezřelé osoby.

pozici jsou i na mobilních telefonech nebo ve

pravidelně začíná pomocí těm nejmenším,

Dalším důležitým úkolem okrskářů je pod-

svých okrskových služebnách během úřed-

tedy hlídáním přechodů pro chodce v blízkos-

pora preventivních programů Městské policie

ních hodin,” řekl ředitel Obvodního ředitelství

ti vybraných škol. Tam strážníci každé ráno

hl. m. Prahy, které jsou zaměřeny na žáky

Městské policie Praha 8 Jaroslav Kašpárek.

pomáhají dětem bezpečně přecházet silnici

základních a středních škol.

Strážníci-okrskáři jsou tu prostě od toho,

a pomáhají je tak naučit se pravidla bezpeč-

„V neposlední řadě pak strážníci-okrská-

aby pomohli lidem s jejich potížemi, přispěli

ného přechodu přes komunikaci. Odpoledne

ři procházejí své okrsky, sledují dodržování

radou, ale také aby předali informace o tom,

se okrskáři s dětmi setkávají podruhé, a to po

relevantních vyhlášek a zákonů, řeší případné

jaké potíže se v daném okrsku vyskytují. Snaží

konci vyučování, kdy pro změnu dohlížejí na

přestupky, dohlížejí na pořádek na dětských

se tak všemožně pomoci a přispět k bezpečí

to, aby děti u škol nekouřily, aby mezi nimi

hřištích a zjišťují, zda někdo nepotřebuje

a pohodlí obyvatel i návštěvníků Prahy.

-jf-
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Dočkají se někdy obyvatelé osmé městské
Opravy jsou nikdy nekončící proces
Férová odpověď na otázku zní: „Vozovek bez
jediného výtluku a chodníků bez jediné vypadlé kostky z mozaikové dlažby se nedočkáme
nikdy”. Možná by to šlo, pokud by někdo tam
nahoře vyslyšel blábolení „odborníků” typu Ala
Gorea o globálním oteplování a v Praze by tak
nebyl žádný sníh a mráz. Možná by to šlo, pokud
by všichni dodržovali pravidla, a v metropoli by
tak nejezdily přetížené nákladní vozy a dodávky
neparkovaly na chodnících. A možná by to šlo,
pokud by město vrhlo do oprav miliardy korun.
Buďme ale realisti. I přes „zelené” strašení v Praze určitě ještě dlouho sníh padat bude, český
národ na dodržování předpisů moc není, a tolik
potřebných miliard se nedočkáme. Proto, a nejen
proto, jsou opravy nikdy nekončící proces.
Přesto má město i městská část nástroje

Tomáš Mrázek
zastupitel MČ Praha 8
za ODS
a možnosti, jak zlepšit stav vozovek i chodníků.
A využívá je. Drtivá většina vozovek na území Prahy 8 patří hlavnímu městu a je svěřena
Technické správě komunikací. Ta ročně investuje do běžné údržby stovky miliónů korun, další
stovky miliónů jsou do větších investičních akcí
a souvislých oprav. Své finanční prostředky však
musí dělit mezi všechny městské části. I tak

šly v minulosti na osmičku nemalé prostředky jen namátkou souvislé či kompletní opravy ulic
V Holešovičkách, Povltavská, Ústavní či Bohnická, o ulicích v Karlíně ani nemluvě. Do budoucna
tomu jistě nebude jinak.
Opravy chodníků v naší městské části probíhají nejen v režii běžné údržby, ale i v rámci takzvaného chodníkového programu. Minulé vedení
radnice tento program před čtyřmi lety rozjelo
a do velkoplošných oprav investovalo desítky
miliónů korun. Ani současná koalice na investice
do oprav chodníků nezapomíná.
A na závěr jedna rada pro obyvatele. Se svými podněty se neobracejte na různá sdružení,
aktivisty či politiky. Zkuste standardní postup
– www.tsk-praha.cz, aplikace hlášení závad.
Funguje to.

Opravy chodníků a vozovek limituje rozpočet
Z hlediska MČ Praha 8 je nutno problematiku
oprav komunikací rozdělit na dvě samostatné
kategorie, tedy chodníky a vozovky. Předesílám,
že o drtivou většinu chodníků a téměř všechny
vozovky na Praze 8 se stará Technická správa
komunikací hl. m. Prahy (TSK).
Vybrané chodníky budou i letos rekonstruovány v režimu takzvaného chodníkového programu, který spočívá v tom, že městská část vybere
chodníky k opravě a rozpočtově převede finance
na TSK, která opravu provede. TSK se na opravě
rovněž spolupodílí, a to v závislosti na příspěvku,
jehož celkovou výši schvaluje Zastupitelstvo hl.
m. Prahy. Pro informaci – letos bude činit částka
na opravu chodníků šest milionů korun, z toho
pět milionů bude financováno z rozpočtu Prahy 8 a jedním milionem přispěje TSK. V oblasti

Matěj Fichtner
radní MČ Praha 8
za TOP 09
Karlína a dolní Libně budou chodníky prováděny
v úpravě Pražské mozaiky.
S vozovkami je to složitější. Čistě teoreticky
by měla TSK opravovat vozovky samostatně
podle svého plánu. Prakticky však probíhá dialog
mezi městskou částí a TSK o tom, které úseky
by měly být opraveny přednostně. Rozpočet TSK
je omezený, a pokud má například upravit určitý

úsek vozovky nad rámec schváleného rozpočtu, musí buď omezit opravy, což je pro občany nepříjemné, nebo musí městská část na tuto
úpravu finančně přispět. Pro příští rok bychom
chtěli vytipovat nejproblematičtější místa, u kterých bude provedena celoplošná oprava.
Každý starosta, radní či primátor sní o tom,
že v jeho městě budou vozovky opravené, čisté a z chodníků neporoste tráva. O tomto stavu sním i já a dělám vše pro to, abychom se
k němu, při našich omezených finančních možnostech, alespoň přibližovali. Rád bych chtěl
touto cestou požádat občany, aby se neostýchali
oslovit mne s požadavkem na opravu chodníků či
vozovek u svých dveří. Neslibuji modré z nebe,
ale pokud to bude v mých silách, budu se snažit
vyhovět.

Při současném systému oprav nikoliv
Nejen spravené, ale v neposlední řadě i čisté
komunikace jsou bohužel věčným tématem, na
který si občané oprávněně a dlouhodobě stěžují.
Pokud do tohoto neutěšeného stavu zahrneme
i úklid sněhu a posyp komunikací v zimním období,
máme téma na román o mnoha dílech. Že by to
tak nemuselo být, je nasnadě. Člověk nemusí být
odborníkem, aby věděl, že opravy a úklid komunikací jsou v podstatě nikdy nekončící proces.
Dodám, že s výjimkou oprav. Pokud jsou opravy
prováděny kvalitně, tak zejména v případě chodníků musí takto spravené a udržované vydržet patnáct a více let.
Na Praze 8 je mnoho komunikací, z nichž větší
část není v její správě. Občany však oprávněně
nezajímá, kdo má kterou komunikaci na staros-

Jan Vašek
zastupitel MČ Praha 8
za ČSSD
ti, zda je to „osmička”, magistrát, TSK nebo další. Občané chtějí mít komunikace spravené, čisté
a odklizené od sněhu. Neuklizený sníh ničí komunikace v zimě (samostatnou kapitolou jsou úrazy
lidí na sněhu a ledu), automobilová doprava přetížené silnice celoročně. Praha 8 sice má „chodníkový program”, ten je však nedostačující.

Všechny politické strany se shodnou na nutnosti
oprav a údržby komunikací, rozdílně se však mohou
dívat na jejich financování, technické provedení,
prioritu a další. Je proto velká škoda, že politická reprezentace ODS na magistrátu a MČ Praha
8 v minulém volebním období nezačala dlouhodobou spolupráci v programu oprav a údržby. Bylo to
snadné, voliči zastupitelům této strany dali mandát, aby o všech věcech mohli rozhodovat sami,
bez koaličních partnerů. Dnes již mohl fungovat
způsob komunikace a rozhodování, aby se občané
Prahy 8 výhledově dočkali spravených a čištěných
komunikací. Avšak není tomu tak. Budeme tedy
ještě dlouho mít chodníky a silnice ve stavu, jež
se nám mnohdy hrubě nelíbí a nezbude nám než
doufat, že dojde ke zlepšení... Dočkáme se?!
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části spravených chodníků a silnic?
Chodníky se opět staly středem zájmu
Vlastníkem chodníků, který má mj. zajistit
jejich schůdnost, je většinou město, ale nemusí to být pravda. Znám pražské chodníky, které
byly jako zemědělsky využitelné pozemky vydány
v restituci, přestože na nich lze provozovat nanejvýš stánkový prodej zeleniny.
Podle zákona o obcích jsou chodníky, ale
i náměstí, ulice a parky sloužící veřejnému užívání definovány jako veřejná prostranství a jsou
přístupná každému bez omezení, bez ohledu na
vlastnictví. Kvalita chodníku trpí flikováním záplatami, ať už po likvidaci zimních škod, nebo po
odstraňování havárií podzemních vedení. Tak tomu
zkrátka je a nikoho by to nemělo zaskočit. Je dobré
vědět, že v Praze existuje technická mapa města,
ve které jsou všechny sítě, ukryté pod povrchem,
zobrazeny. Komunikace a chodníky jsou v majetku
hlavního města, nejsou svěřeny městským čás-

František Beneš
člen majetkové komise
RMČ Praha 8 za KSČM
tem. Proto také financování oprav je celopražskou
investicí, přestože Praha 8 přispívá každoročně ze
svého rozpočtu pěti miliony korun.
Jestliže v chodníkovém programu Prahy 8 je
v roce 2011 pouhých patnáct akcí, pak je třeba
postupovat velmi rozumně a koordinovaně. Třeba
tak, že se nejprve provedou opravy podzemních
vedení, aby se nový povrch nemusel následně rozkopat. Samozřejmostí by mělo být, aby

v nákladech na opravy dětských hřišť a parkových sportovišť se pamatovalo i na nové chodníky,
protože až tehdy je dílo dokončené. Stejně tak
je možné opravovat chodníky při pravidelné péči
o městskou zeleň. Těším se, že se letos dočkáme při obnově koupaliště pod Kobyliskou střelnicí
i komplexní opravy chodníků na ďáblickém sídlišti. A kde sehnat další peníze? Třeba z rozpočtové
rezervy, uložené pro výstavbu administrativního
centra na Palmovce.
Ještě poznámku, jen zdánlivě mimo téma:
Musím potvrdit, že napadaný sníh byl letos na
hlavních tazích prohrnován, ale byly velké rozdíly
před jednotlivými domy. Majitelé některých z nich,
soukromníci, družstva i výbory SVJ, na úklid dbali
podobně jako dříve, jde přeci o bezpečnost lidí,
kteří zde bydlí. Proto navrhuji, aby těmto vlastníkům město poskytlo alespoň posypový materiál.

Investiční prioritou koalice je nová radnice, ne chodníky
V rozpočtu na rok 2011 je naplánovaná obnova
chodníku v ulici Mirovická, Košťálkova a Frýdlantská. Jinde se opravy chodníků letos nedočkáme.
Pokud pociťujete potřebu opravy vašeho chodníku, můžete se pokusit dát na radnici podnět, váš
požadavek může vstoupit do rozpočtu na příští
rok. Rozpočet nicméně není nafukovací. Sestavuje ho koalice (nyní ODS + TOP09) a odrážejí se v něm její priority. Mezi těmi je i výstavba
nové radnice s obchodním centrem na Palmovce.
V letošním roce je na přípravu projektu radnice vyhrazeno 30 milionů korun, v následujících
letech se ale už pravděpodobně začne s výstavbou, která by měla postupně spolknout 1,2 miliardy korun (podle zkušeností s veřejnými zakázkami lze očekávat zvýšení této částky o další
stovky milionů).

Eliška Vejchodská
zastupitelka MČ Praha 8
za Stranu zelených
Pokud by městská část měla pořád dostatek
peněz, pak bychom možná těch pár let, co většina
peněz vyhrazených na investice bude směřovat do
nové radnice, nějak přestáli. Tak to ovšem není.
Veškeré investice a dokonce i část běžných výdajů
(běžnými výdaji je hrazen provoz městské části),
jsou nyní pokrývány příjmy z prodeje majetku

města. Za pár let už nebude co prodávat a rozpočet se zmenší na polovinu. Dodatečné příjmy
budou plynout z pronájmu komerčních ploch budované radnice, současné příjmy z prodeje nemovitostí jsou ale nesrovnatelně vyšší. Znamená to, že
na veškeré investice budeme moci zapomenout,
problematické bude pokrýt i běžné výdaje.
Strana zelených nepodpořila rozpočet na rok
2011 – vadí nám utrácení peněz za novou radnici, vadí nám přetrvávající vysoké běžné výdaje,
z nich především výdaje na „vnitřní správu”, tj.
úředníky a chod úřadu. Výdaje na chod úřadu
nabobtnaly během let hojnosti, kdy se prodával
majetek města, a koalice zatím nejeví snahu je
opět omezit. Tyto, troufám si tvrdit zbytečné,
výdaje nám ukrajují peníze i z možných investic
do zmiňovaných chodníků.

Chodníky musí být více bezpečné
Rád bych otevřel otázku přirozené tradice,
oproti současné legislativní úpravě. Evropská
tradice a tím nemyslím nějaký Bruselský byrokratický nesmysl, je že obec vybuduje chodník
a majitel přilehlé nemovitosti se stará o jeho
čistotu a odklidí sníh, když je to v zimě potřeba.
Stará osvědčená praxe. Dle právní úpravy § 27
zákona o pozemních komunikacích ve znění platném od 15. dubna 2009 předala odpovědnost za
přilehlé chodníky správci přilehlé komunikace,
potažmo obcím. Majitelům přilehlých domů sice
odpadla práce s odklízením sněhu z chodníků,
ale o to více zatížilo obce a jejich rozpočty. Myslím si, že je to ne jenom proti evropské tradici,
ale i proti logice věci.
Chodníky nejsou jen odklízení sněhu a pořá-

Petr Časar
člen dopravní komise RMČ
za Volbu pro Prahu 8
dek, či nepořádek na nich. Chodníky jsou především bezpečnost chodců, kteří se po nich
pohybují. Zde má Praha 8 ještě co dohánět. Je
třeba budovat bezpečné přechody pro chodce na
rušných komunikacích. Vybírat tato místa tam,
kde lidé přirozeně přechází. Používat nové technologie pasivní ochrany, jako je aktivní optické

značení a výrazné osvětlení přechodu pro chodce. Je třeba vytvořit dostatek bezbariérových
přechodů všude tam, kde se naši handicapovaní
spoluobčané pohybují, omezit v těchto místech
rychlost dopravními značkami a zpomalovacími
příčnými prahy. Zvláštní kapitolou na chodnících
jsou cyklisté neuvědomující si, že chodník pro
ně není určen. Rychle jedoucí cyklista může zranit chodce, a proto patří na silnici či cyklostezku. V zákoně o pozemních komunikacích je toto
jasně definováno. Městská policie by měla toto
více kontrolovat a neukázněné cyklisty postihovat podobně jako řidiče. Myslím si, že Praha 8
má prostor na zlepšení bezpečnosti chodců. Volba pro Prahu 8 bude podporovat vše, co povede
k vyšší bezpečnosti spoluobčanů.
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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 telefonicky
u paní Dudkové, vedoucí CAP (přítomna do 14.00 hodin, tel. 283 881 848). DPS Burešova
se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Program CAP–BŘEZEN 2011
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
9 – 9.50 Francouzština pro úplné začátečníky
(vede pí Bodláková)
9 – 9.50 Školička PC a internetu – pokročilí a pokročilí,
10 – 10.50 vede pí. Paulusová
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
9.30 – 10.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová)
10 – 10.50 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
10.30 – 11.15 Anglická konverzace pro pokročilé
(vede Ing. Kolářová)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing. Carbochová)
11.30 – 12.15 Anglický jazyk pro úplné začátečníky
(vede Ing. Kolářová)
13 – 16 Přístup na internet
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat
na tel. č. 283 881 848
ÚTERÝ
8 – 12 Přístup na internet
9 – 9.50 Anglický jazyk konverzační metodou
„mírně pokročilí II” (vede Ing.Vondráček)
10 – 10.50 Anglický jazyk konverzační metodou
„pokročilí” (vede p. Ing. Vondráček)
11 – 11.50 Anglický jazyk konverzační metodou „mírně
pokročilí I” (vede Ing. Vondráček)
12.45 – 13.45 Školička PC a internetu - začátečníci
(vede pí. Formanová)
13 – 14.30 Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede p. Ulč)
14 – 16 Taneční terapie (vede pí. Šamšová)
16 – 17 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a výuka
lidových tanců (vede pí Matějková)
STŘEDA
8 – 12
9 – 9.50
10 – 10.50
10 – 11
10 – 10.50
11 – 11.50
11 – 11.50

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Staré techniky cvičení pro zdraví (pí Ing. Kovařínská)
Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
Německý jazyk (vede paní Flaxová)
Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

paměť

13 – 14
13 – 15

poradny

kluby

Přístup na internet
Šachový kroužek (vede ergoterapeutka
pí Bc. Novotná)

13 – 13.50 Německý jazyk pro radost – začátečníci
(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
od 16. 3. (vede pí Solničková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)
ČTVRTEK
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 10.50 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 11.50 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
9.30 – 10.45 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová – od 10. 1.)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing.
Carbochová – od 10. 1.)
13 – 15 Přístup na internet
15.30 – 16.20 Školička PC a internetu
16.30 – 17.20 – mírně pokročilí (vede paní Smitková)
17.30 – 18.20 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)
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
PhDr. Holá)

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

Burza seniorů - Program na BŘEZEN 2011

10. 3. od 9:30 - Dílnička se sl. B.Kubovou - tentokrát si
vyzkoušíme techniku plstění.

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

10. 3. od 14:00 - Beseda s P. J. Brtníkem – Popeleční středa a postní doba.
17. 3. od 14:00 - Poetické posezení s PhDr. J. Sukopovou. Autorka představí svou sbírku veršů „Otisky” aj. Autorské čtení bude doplněno ukázkami tkaných obrazů autorky.
22. 3. od 13:30 - Meditace – praxe - přednáška Ing.
A. Čupové
24. 3. od 9:30 - Velikonoční
s Mgr. S.Kyselovou.

patchworková dílnička

24. 3. od 13:15 - Velkoplošná chráněná území přírody –
ukázka filmů z Ekofilmu s úvodním slovem RNDr. M. Štulce
31. 3. od 10:00 - Beseda s p. V. Skalou o tiflografice a jejím využití v praxi
PO CELÝ MĚSÍC BŘEZEN PROBÍHÁ VE VÝTVARNÉ
MÍSTNOSTI CAP VÝSTAVA PANA VÁCLAVA SKALY
„UKÁZKY TIFLOGRAFIKY V PRAXI”
Jazykové kursy jsou plně obsazené. Na školičky PC,
NW, trénink paměti a právní poradnu je nutné se předem objednat na výše uvedeném tel. čísle nebo osobně
v kanceláři CAP. Ostatní aktivity jsou volně přístupné.

Připravujeme
4. 4. od 14:00 Jarní (velikonoční) věnce s místostarostkou
Mgr. V. Ludkovou
5. 4. od 9:30 Fotografiemi doložené povídání Mgr. K. Pinkase o místech, kterými v ČR prochází evropská turistická
trasa E10. III.část- Po Máchově cestě a Dvořákově stezce.
11. 4. od 13:00 Tvoření z korálků s pí V.Urbanovou
19. 4. od 10:00 Velikonoční dílničky v klubu DPS
Burešova 12
2. 5. od 14:00 Záložky do knihy s místostarostkou
Mgr. V. Ludkovou
Aktuální informace o plánovaných akcích získáte buď
na tel. 283 881 848 nebo na nástěnce v CAP.

Taneční kroužek seniorů CAP
(lidové tance)

hledá dobrovolníka, který by je doprovázel
1x týdně (čtvrtky) na akordeon či klavír.
Kontakt pí Matějková : 721 615 227.

10. 3. ČTVRTEK
PŘEDNÁŠKA
„Byliny a bylinné přípravky”
Byliny a jejich použití, přírodní potravinové doplňky
od 13.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: zdarma
Přednáší Marie Mojžíšová a Alena Škaloudová
22. 3. ÚTERÝ
VÝTVARNÁ DÍLNA
Drátování
Pomůcky: kleště ploché, štípací s kulatými čelistmi,
korálky, nádobu k odrátování
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 korun, pod vedením Alexandry Boušové
29. 3. ÚTERÝ
BABINEC
Promítání snímků „Česká města”
Začátek ve 13.00 hod.
Vstupné: zdarma
Pod vedením Ivy Hubené
BOWLING
Pondělky: 14. 3. , 21. 3. a 28. 3.
Nová 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
NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Ivy Hubené
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Od 1. 3. do 14. 6. 2011
Lektor: Mgr. Jarmila Tichá
Každé úterý od 9.30 – 11.00 hod., 15 x 1,5 hod.
Cena: 600 korun
Jen pár posledních volných míst.
Informace na tel.: 286 883 676

Příprava na DUBEN 2011
5. 4. ÚTERÝ
VÝTVARNÁ DÍLNA
Velikonoční modelovaný perník
Pomůcky: zástěra, prkýnko, nůž, nůžky z manikůry
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 korun, pod vedením Alexandry Boušové
DIVADLO POD PALMOVKOU
11. 4.PONDĚLÍ
Představení: Svatá Jana
Začátek v 11.00 hod.
Cena vstupenky: 125 korun omezený počet vstupenek
Prodej: středa 12.00 – 13.00 hod. u paní Hubené
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Cerebrum pomáhá lidem po poranění mozku
se

ní mozku, možnosti rehabilitace

i během roku 2010 snažilo přispívat

Naše

sdružení

Cerebrum

a péče. A vzhledem k tomu, že si

k porozumění problematice pora-

uvědomujeme potřebu svépomo-

nění mozku, poskytovat informace

ci, podpory a edukace rodinných

a zejména podporovat občany, kteří

příslušníků,

utrpěli traumatické či jiné poškoze-

během roku 2010 víkendový edu-

ní mozku, nebo jejich rodinné pří-

kační a podpůrný workshop pro

slušníky a pečující. Podpora lidí po

rodinné příslušníky. Jeho cílem bylo

poškození mozku a jejich rodin pro-

blíže seznámit rodinné příslušníky

bíhala zejména formou rehabilitač-

s problematikou poškození mozku,

zorganizovali

ně-rekondičního
programu,

infor-

mačního a pora-

naučit je, jak přiPŘEDSTAVUJEME PROJEKTY

stupovat k blíz-

NEZISKOVÉHO SEKTORU

kému ve všech

denského servisu

fázích po poško-

a nabídkou rekondičních pobytů.

zení mozku a umožnit účastníkům

V průběhu celého roku jsme
poskytovali

jsme

bezplatné

workshopu

sdílet

svoje

radosti,

služby

starosti a zkušenosti. Sdílet svoje

e-mailového, telefonického, osob-

pocity mohli rodinní příslušníci také

ního poradenství a službu e-porad-

vždy jednou měsíčně v rámci své-

ny. V roce 2010 nás kontaktovalo

pomocných skupin.

175 osob se svými dotazy, v nejví-

Loni jsme pokračovali v nabídce

ce případech e-mailem (68 osob),

rehabilitačně-rekondičního progra-

36 osob položilo svůj dotaz pro-

mu. Během roku jsme uskuteč-

střednictvím e-poradny a 43 osob

nili tříměsíční cykly programu pro

telefonicky. Téměř třiceti rodin-

skupinu osob po poškození mozku,

ným příslušníkům jsme poskytli

které se účastnily Tréninku kogni-

osobní konzultaci s psycholožkou

tivních funkcí, Podpůrné skupiny,

nebo sociální pracovnicí. V rámci

Tréninku kognitivních funkcí pro-

ne v týdnu od 21. do 25. března.

a Eternal Seekers pro Cerebrum,

tohoto projektu jsme také usku-

střednictvím

Týden mozku bude zahájen výsta-

který

tečnili

Léčebné tělesné výchovy, Taneč-

vou

černobí-

23. března od 20 hodin v Divadle

na

ní/pohybové terapie, Rekondičního

lých fotografií osob, které utrpěly

Archa. Týden mozku bude završen

poškoze-

plavání a volnočasových aktivit. Do

poškození mozku. Výstava bude

workshopem s názvem Pohybová

doplňkových

zahájena vernisáží a bude rea-

terapie s prvky kognitivního trénin-

a volnočasových akti-

lizována v kavárně Café Thera-

ku pro osoby po poškození mozku,

vit jsme zapojili naše

py. Následující den se uskuteční

který bude určen zejména osobám

bývalé

což

informační seminář pro úředníky

po poškození mozku a jejich rodin-

bylo účastníky velmi

sociálních odborů a komunitního

ným příslušníkům. Workshop bude

pozitivně hodnoceno.

plánování.

zajímavou zkušeností a zároveň

deset

odpoledních

nářů/přednášek
problematiku

semi-

zaměřených

následků

programu

vedení

Neurop,

klienty,

velkoformátových

Cílem

workshopu

je

proběhne

ve

středu

jsme

zvýšit povědomí o problematice

způsobem relaxace a uvolnění. Po

získali pozitivní zpět-

poškození mozku, což účastníkům

workshopu

né vazby na realiza-

pomůže v každodenních situacích,

anglického filmu s českými titulky

ci dvou rekondičních

ve kterých se potkávají s lidmi po

„Poranění mozku a co dál” a promí-

pobytů,

jsme

poškození mozku. Tito pracovníci

tány budou také informační spoty

v létě a na podzim

budou seznámeni s problemati-

o problematice poranění mozku.

uspořádali v Rynholci

kou a následky poškození mozku,

a Sedlci ve Středních

potřebami osob ve smyslu dostup-

Čechách.

Stejně

tak

které

proběhne

promítání

Tereza Žílová

nosti péče a služeb, hodnocení pří-

Kontakty:

kon-

spěvku na péči a také základními

Cerebrum - Sdružení osob

cem roku 2010 jsme

způsoby, které usnadní úředníkům

po poranění mozku a jejich rodin

začali

komunikaci s pacientem a jeho

Křižíkova 56/75A, Praha 8

rodinou.

Telefon: 226 807 048

Ještě

před

připravovat

akce a aktivity roku
2011, zejména Týden

Vyvrcholením celého týdne bude

mozku, který proběh-

Benefiční koncert Lenky Dusilové

E-mail: info@cerebrum2007.cz
net: www.cerebrum2007.cz
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Léčebna nabízí mateřské centrum
Psychiatrická léčebna Bohnice se snaží řešit zúžené možnosti předškolní docházky po svém. Vytvořila velmi
žádaný zaměstnanecký benefit, a to možnost využívat „mateřské centrum”, které kromě školky organizuje
i celodenní zájmové aktivity.
Vzhledem k vysokým nákladům na vybudo-

i mé následovné období nepravidelných dochá-

vání vlastní školky se rozhodlo vedení léčebny

zek v čase mého pracovního času velmi dobře,”

pro využívání soukromého zařízení Seminarium,

poznamenala jedna z maminek. Někteří rodiče

které sídlí v blízkosti areálu a nabízí možnost

i docházku kombinují s docházkou do státních

každodenní docházky, možnost umístit i děti

zařízení, aby tak nabídli svým dětem širší mož-

velmi nízkého věku, tolik očekávaný individuál-

nost společenského vyžití.

ní přístup a neskutečně širokou nabídku aktivit

„Nemuseli jsme hledat dlouho. Mateřské cen-

(dramatiky, tanečků, jógy, míčkování, výuky na

trum Seminarium nabízí vhodnou otevírací dobu

hudební nástroje, angličtiny, základy R´N´R,

pro všechny případné druhy zaměstnaneckých

zpěvu, výtvarných metod aj.).

poměrů, dlouhodobou zkušenost, fantastickou

Toto

řešení

velmi

napomáhá

stávajícím

nabídku aktivit, ekonomicky výhodnou cenu

zaměstnancům léčebny, maminkám při návra-

a možnost umístit dítě do zařízení i v případě

tu z mateřské dovolené i nově nastupujícím

svátků, prázdnin a kdy musí náš zdravotnický

maminkám, které tak mohou i jen na částečné

personál pracovat také, což pro nás bylo velmi

úvazky v době mateřské dovolené být zaměst-

důležité,” dodává lékař Martin Hollý.

nané, vzdělávat se a nepřicházet o podporu

Více o předškolním nestátním zařízení, jehož

v mateřství – zvláště u dětí nižšího věku. Rozsah

část kapacity využívá léčebna pro své zaměst-

docházky si každý rodič volí podle potřeby sám.

nance, naleznete na www.seminarium.cz. Více

„Pro děti zaměstnanců zařízení nabízí i zvy-

o možnostech zaměstnání, volných pracovních

kací dobu zcela zdarma, a tak jsem při nástu-

pozicích na www.plbohnice.cz – Daniel Machoc-

pu do pracovního procesu byla naprosto klidná.

ký a o možnostech čerpat tento zaměstnanecký

Syn skvěle snášel po pravidelné „zvykačce”

benefit – Alexandra Koutná.

-red-

Základní informace ke sčítání lidu, domů a bytů
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů ( dále
jen „SLDB 2011” ). Sčítání upravuje
zákon č. 296/2009 Sb., o SLBD 2011.
Sčítání se koná jednotně v roce 2011
ve všech členských státech Evropské
unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008.
Proces sčítání zajišťuje Český statistický úřad (ČSÚ), jehož smluvním
partnerem pro provedení terénních
prací je Česká pošta, s.p.

nost jeden bytový list a za každý
dům určený k bydlení jeden domovní list.
Sčítací formuláře obdrží každá
domácnost od příslušného sčítacího
komisaře, který domácnost navštíví.
Informace o SLBD 2011 a odpovědi
na dotazy lze získat na internetových
stránkách ČSÚ www.scitani.cz nebo
na centrální infolince 274 057 777.

V souvislosti s tímto Úřad Městské
části Praha 8 upozorňuje vlastníky
domů na území Městské části Praha
8 na jejich povinnost řádně budovu
označit číslem popisným a číslem
orientačním, popř. číslem evidenčním ( §§ 14, 14a zákona č. 131/2000
Za každou osobu musí být vyplněn Sb., o hlavní městě Praze, v platném
sčítací list osoby, za každou domác- znění ).
Rozhodným okamžikem sčítání, tj.
okamžikem k němuž se vztahují
všechny zjišťované údaje, je
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.
března 2011.
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Zdravotní a sociální péče

Romodrom nabízí smysluplné trávení volného času
V Karlínském spektru (středisku Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy) se vždy ve středu a pátek odpoledne schází
převážně romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby zde pod dozorem dospělých bezpečně trávily svůj volný čas. Ve spolupráci s Karlínským spektrem zde nízkoprahový klub provozuje občanské sdružení
Romodrom, dříve klub pod názvem K09 sídlil v Praze 9.
Výběr lokality Karlína není náhod-

Foto: verpa

ný. Nízkoprahovost je totiž díky tomu
splněna i svojí bezprostřední blízkostí svým klientům, pro které by nebylo snadné dopravovat se do jiných
částí Prahy. „Větší prostor a zázemí
jsme našli v DDM Karlín, kde jsou
nám poskytovány další služby spojené s vedením nízkoprahového zařízení - například využití počítačové
učebny,

zapůjčení

dataprojektoru

nebo uspořádání diskotéky,” uvedla
vedoucí klubu Anna Chválová.
Co je vlastně cílem nízkoprahového klubu? Především zabezpečit dětem a mládeži:
 podporu pro zvládnutí obtížných
životních událostí
 snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských
situací, životního způsobu a rizikového chování
 zvýšení

sociálních

schopností

a dovedností

Děti v Romodromu najdou možnost hodnotného trávení volného času

 podporu sociálního začlenění do

chystaný příměstský tábor, kte-

skupiny vrstevníků i do společnos-

rý v letošním roce opět pořádá-

ti, včetně zapojení do dění místní

me a kde budou děti moci strávit

komunity

bezpečně a smysluplně volný čas

 nezbytnou psychickou, fyzickou,

o letních prázdninách. Do té doby

právní a sociální ochranu během

se jistě budou vracet do nízkopra-

pobytu v zařízení a podmínky pro

hového klubu a doufám, že se

realizaci osobních aktivit

zrovna jim podaří uskutečnit své

Obrovský kus práce v nízkopra-

sny, které mi někteří prozradili:

hovém klubu Romodrom v Karlíně

dokončit školu a moci jezdit na

dělá Anna Chválová, která s dětmi

hory na dovolenou,” dodala Ada-

pracuje velmi trpělivě a systema-

mová.
Velký dík patří i Karlínskému

ticky. „Přesvědčila jsem se o tom na
vlastní oči při mé únorové návště-

spektru

vě. Děti zde mají celou řadu mož-

Šimůnkovou,

ností jak svůj čas strávit. Od přípravy do školy, přes aktivity výtvarné
a hudební až po hraní různých her,

Foto: verpa

zastoupenému
který

Janou

Romodromu

poskytuje zázemí.

Radní Markéta Adamová (vlevo) s vedoucí klubu Annou Chválovou

Kontakt:

třeba velmi oblíbeného stolního

je nízkoprahový klub pro ně často

„Děti, které jsem při své náv-

fotbálku. Neméně důležitá je ale

jedinou možností, jak zažívat dět-

štěvě měla možnost poznat, jsou

i podpora paní Chválové, ke kte-

ské radosti a poznávat to, co jiným

naprosto

ré mají děti navozen blízký vztah

dětem připadá samozřejmé a všed-

a spontánní, takže jsme si spolu

a využívají toho k řešení problémů,

ní. Často totiž vyjedou z Karlína na

jak zatančili, tak zahráli fotbálek.

se kterými se často setkávají,” řek-

výlet, třeba do ZOO, na výstavu

Důvodem mé návštěvy však bylo

la radní Markéta Adamová. Podle ní

nebo dokonce na hory.

především předání pozvánek na

bezprostřední,

-red-

živé

Nízkoprahový klub
Romodrom o. s.,
v budově DDM hl. m. Prahy
- Karlínské Spektrum,
Karlínské nám. 7, Praha 8,
vždy ve středu a pátek
od 13 do 18 hodin.
Vedoucí: Mgr. Anna Chválová
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Zdravotní a sociální péče, inzerce

Lata pomáhá těm, co neměli tolik štěstí
Příběhy s dobrým koncem:

PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
NEZISKOVÉHO SEKTORU

Hance je 17 let. Do občanského sdružení
Lata – Programy pro ohroženou mládež

Občanské sdružení Lata pomáhá dětem a mla-

přišla na doporučení psychiatra po pokusu

dým lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí.

o sebevraždu. Trpěla úzkostmi. Ve ško-

Jejich „postižení” není často na první pohled vidi-

le i doma měla problémy a k tomu všemu

telné, a přesto jsou výrazně ohroženi selháním

nešťastná láska. Hanka se začala scházet

a vyloučením ze společnosti. Jedná se především

s Magdou, 22letou dobrovolnicí Laty. Začát-

o děti z dětských domovů, děti z rozvrácených

ky byly těžké. Hanka zarputile mlčela, držela

a neúplných rodin, mládež opouštějící ústavní

si odstup a neměla zájem cokoliv nového

výchovu a vstupující do samostatného života,

vyzkoušet. Magda ale vytrvala a Hanka

nebo děti a mládež vyloučené z vrstevnického

se časem stala přístupnější. Každotýden-

kolektivu kvůli svojí odlišnosti. Hlavní činností

ní schůzky byly pestré, společné zážitky

Laty je dlouhodobě realizovaný projekt Ve dvou

z procházek po městě, výstav a výletů dvo-

se to lépe táhne zaměřený na pomoc dané cílové

jici sblížily. Magda pomohla Hance najít bri-

skupině. Pomáhá ohroženým dětem a mládeži

gádu, a ta se tak stala nezávislejší. Hanka

ve věku 13-26 let žijícím v Praze a blízkém okolí

konečně poznala někoho, kdo ji přijal tako-

se začleněním se a návratem do běžného života.

vou, jaká je. Zlepšila se ve škole, postup-

Aktivně vyrovnává jejich znevýhodnění a posi-

ně vysadila antidepresiva, vztahy doma se

luje dovednosti tak, aby měli šanci prožít plno-

urovnaly. Zpočátku nejistá a bojácná Hanka

hodnotný život.

se naučila věřit v samu sebe. Za rok v Latě

Projekt Ve dvou se to lépe táhne je podporo-

udělala velký krok vpřed.

ván z veřejných prostředků, rovněž z Prahy 8
a ze soukromých prostředků, například Nadace
Táta a Máma, Nadací člověk člověku či Nadačním

Více informací:

fondem Albert

O klientech:
http://www.lata.cz/4-chces-se-zapojit

V Praze 8 Lata spolupracuje se Salesiánském
střediskem mládeže – nízkoprahový klub Vrtule,

O dobrovolnících:

Křesťansko–pedagogicko–psychologickou porad-

http://www.lata.cz/8-chces-byt-dobrovolnikem

nou, Centre integrace dětí a mládeže (CID), OS

O finanční podpoře/darech/sponzorství: http://

Dom a DD Radost.

www.lata.cz/11-jak-nas-muzete-podporit

-red-

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

UPOZORNĚNÍ
Zastávka pojízdné knihovny je ze stanice Molákova přesunuta. Bibliobus nyní staví na opačné straně stanice metra
Invalidovna v ulici Sokolovská.
Pod názvem Sokolovská najdete zastávku v jízdním řádu
bibliobusu, doba přistavení se nemění
- liché pondělí 14 - 18 hodin.
(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Karlínské centrum pro mládež slaví 20 let
PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY
NEZISKOVÉHO SEKTORU
Centrum

integrace

dětí a mládeže (CID)
pomáhá

již

20

let

vytvářet lepší podmínky pro jedince se zdravotními handicapy a sociálním znevýhodněním.
Tento komplexní projekt občanského sdružení
CID s podporou MČ Prahy 8 zahrnuje i aktivní účast na jarmarcích, přehlídkách sociálních
služeb a volnočasových aktivit na území Prahy 8.
Poskytované služby a akce jsou otevřené a integrované, určené nejen malým i větším dětem
a jejich rodinám, ale i široké veřejnosti.
Činnost probíhá v klubech Pecička pro malé
děti s rodiči, Pecka tvořivá a v rámci tradičních
akcí - Karlínských slavností dětí, Ekohrátek a soutěží. Ozdravné tábory v Lipance v Lipové-lázních
v CHKO Jeseníky přispívají od roku 1992 ke zlepšení zdravotního stavu dětí trpících chronickými
civilizačními chorobami (alergie, atopie, astma,
neinfekční kožní nemoci a jiné). Ve spolupráci
s odborníky a dobrovolníky jsou poskytovány
sociální služby, odborné poradenství a terapie,
praxe studentů i pomoc nezaměstnaným.
Rádi Vás v našem centru v růžovém domě
v Karlíně uvítáme. Navštivte také naše webové
stránky.
Foto: verpa

Kontakt:
Centrum integrace dětí a mládeže, o. s.
Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 – Karlín
www.volny.cz/pecicka-cid,

připravujeme

www.cidpraha8.cz
cidpraha8@centrum.cz

Dopravní dostupnost:
Metro B st. Křižíkova, metro C a B st. Florenc, tram. 24, 8 na Karlínské náměstí,
růžový dům napravo od kostela, bezbariérový vstup, zvonek: CID, kluby CID

Foto: verpa
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Pozvánky

Salesiánský klub mládeže
bude vystavovat v Nové scéně
Výstava v prostoru kavárny NONA
představí dětské práce v oboru

malby, kresby a keramiky, které vznikly v rámci
6. ročníku soutěže „TO JE HLÍNA” pořádaného
Salesiánským klubem mládeže - Kobylisy.
Děti z dětských domovů, ZUŠ, DDM a dalších organizací
ve věku od 4 do 16 let vytvořily svá díla na téma „Krajina, kterou navštěvuji ve snu”. Výsledek jejich snažení je
možné zhlédnout zdarma v kavárně do 6. 4. 2011.

V neděli 20. března od
18 hodin se koná pod
záštitou ředitele PL Bohnice MUDr. Martina Hollého benefiční koncert ve
prospěch opravy střechy
ústavního kostela sv.
Václava, na němž vystoupí „Hipocondria ensemble” (umělecký vedoucí Jan
Hádek) a „Collegium 419” (sbormistr Čeněk Svoboda). Na programu: Dietrich Buxtehude „Membra
Iesu nostri” – cyklus 7 kantát.

Poradna pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy
Trojská 8/46, Praha 8, 731 056 692, 731 056 716, 731 063 416

Poskytujeme poradenství a terapii v oblasti mezilidských
vztahů, rodinných a osobnostních problémů.
Konzultace jsou individuální, párové i rodinné.
Pracujeme s dětmi i dospělými.
Zprostředkujeme kontakty na další odborníky
týkající se této problematiky (např. právníka,

Přednášky pro veřejnost (od 1.března do 17. května),
vždy v úterý od 16.00 do 17.30, Divadlo Za plotem

psychiatra, sexuologa).
K návštěvě nepotřebujete doporučení a chcete-li,

1. 3. MUDr. Ivan David: Příčiny vzniku
a prevence duševních poruch
8. 3. PhDr. Petr Goldmann: Psychologické
metody měření inteligence a osobnosti
15. 3. MUDr. Ivan David, CSc.:
Eugenika a euthanasie (vyvražďování duševně
nemocných za 2. světové války)
22. 3. MUDr. Karel Nešpor, CSc.: Patologické hráčství
29. 3. PhDr. Tereza Soukupová, PhD.: Psychoterapie
5. 4. MUDr. Martin Hollý: Pedofilie není nemoc ani zločin
12. 4. MUDr. Michal Považan: Duševní poruchou
znevýhodněné děti
19. 4. MUDr. Ivan David, CSc.: Omezovací prostředky
a péče o duševně nemocné
26. 4. MUDr. Zdenka Vyhnánková:
Tělesná onemocnění a duševní porucha
3. 5. MUDr. Jiří Švarc, PhD.: Soudně psychiatrické
posuzování (kasuistiky)
10. 5. MUDr. Richard Krombholz:
Fyziologické stárnutí a duševní porucha ve stáří?
17. 5. MUDr. Ivan David, CSc.: Vývoj a perspektivy
péče o duševně nemocné

můžete vystupovat anonymně.
Nabízíme bezplatnou pomoc
v těchto životních situacích
•

Komunikační problémy, nedorozumění a hádky

•

Odcizení ve vztahu

•

Vyrovnávání se ztrátou, opuštěním

•

Volba životního partnera

•

Sociálně právní problémy rodiny

•

Provázení při řešení rozvodové situace

•

Odhalení nevěry a žárlivost

•

Strach a nejistota

•

Psychosomatika

•

Nerozhodnost, pochybnosti

•

Násilí v rodině

•

Bezradnost při výchově dětí

•

Problémy se závislostí v rodině

•

Výchovné a vývojové problémy dětí
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Školství

Prvňáčků v Praze 8 opět přibude
Právě skončené zápisy do základních škol zřízených Městskou částí Praha 8 ukazují, že počet prvňáčků se meziročně opět zvýší. Aktuální čísla jsou předběžná, mohou se od skutečných zářijových počtů s ohledem na podání
žádostí o odklad povinné školní docházky ještě mírně lišit. Radnice Prahy 8 zřizuje 15 základních škol.
„V letošním školním roce máme ve 37 prvních
třídách 804 žáků, ve školním roce 2011/2012
by mělo být o sedm tříd prvňáčků více. Počet
žáků by se tedy zvýšil více než o dvě stovky,”
informoval radní pro oblast školství Prahy 8
Martin Roubíček. Předpokládá ale, že nárůst
nakonec z výše uvedených důvodů nebude tak
velký. „Reálně v září nastoupí o takových 130
až 150 prvňáčků více,” odhadl radní.
Podle něj je velkým úspěchem, že z patnácti základních škol celkem čtrnáct přijalo
úplně všechny zájemce, bez ohledu na trvalé
bydliště. „Z těchto čísel je zřejmé, že se takzvaný baby-boom přesouvá z našich mateřinek do základních škol. A tento trend bude
v nejbližších letech ještě více posilovat,” dodal
-vk-

Roubíček.

Takto loni vítali prvňáčky v Základní škole Hovorčovická

V ZŠ Bohumila Hrabala
mají rádi psy

ZŠ Libčická, Praha 8-Čimice slaví
ZŠ Libčická pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příležitosti 30 let
od slavnostního otevření školy.
Srdečně zveme všechny
bývalé i současné kolegy, zaměstnance
školy, žáky, rodiče a ostatní
hosty na neděli 20.3. 2011
od 14.00 - 18.00 hod.

Celá

Základní

škola

Bohumi-

ce skoro zabarikádovali vchod

la Hrabala se v průběhu ledna

do kabinetu.

zúčastnila projektu Máme rádi

Abychom se o psech také něco

psy. Nelitovali jsme kapesné-

dozvěděli,

ho a pro jednou jsme místo

o jednotlivých rasách, ze kterých

bonbonů a párků v rohlíku pro

vytvoříme

sebe koupili lahůdky psí - pro

a vyzdobíme jimi chodby školy.

opuštěná

sbíráme

informace

informační

panely

trojského

Z celého projektu tak nebudou

útulku. Něco samozřejmě přida-

mít užitek jenom naši štěkající

li i rodiče, a tak se nám poda-

kamarádi, ale i my sami. Nako-

řilo nashromáždit pěknou kupu

nec zajedeme do Troji zkontrolo-

granulí, konzerv a dalších psích

vat, jak pejskům chutná.

zvířata

z

dobrot, až jsme jimi paní učitel-

Daniel Žáček, žák 4. A

Program bude zahájen ve 14.00
ve vestibulu školy krátkým vystoupením
žáků 1. stupně. Hosté se mohou dále těšit
na komentovanou prohlídku školy
a výstavu výtvarných prací.
Od 15.00 se bude konat ve školní jídelně
dětský karneval s Inkou Rybářovou.
Přijďte se podívat. Uvidíte,
co se za 30 let života školy změnilo.
Srdečně zve vedení školy.
Základní škola,Praha 8, Libčická 10.
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Pozvánky, inzerce
Rada Městské části Praha 8
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele
Základní školy, Praha 8,
Žernosecká 3
Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
• odborná kvalifikace včetně příslušné praxe
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost českého jazyka
• znalost školských předpisů a školské problematiky
K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst.
1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní
školy, Praha 8, Žernosecká 3 (v rozsahu maximálně 5 stran
strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 2 měsíců)
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: KD Krakov, Úřad MČ Praha
8, odbor školství, Těšínská 4/600, 181 00 Praha 8 nebo
doručené osobně nejpozději do uzávěrky v pondělí 28. 3.
2011 v 18.00 hodin. Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ Žernosecká”.
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 8
č. Usn RMC 0001/2011 ze dne 5. 1. 2011
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Pozvánky

KLUB V. KOLONA

Otevřeno: po - pá 13:00 - 21:00 hod., so - ne 13:00 - 18:00 hod.
Adresa: areál PL Bohnice v Divadle za plotem, Praha 8,
bus číslo 200 ze stanice metra Kobylisy na zastávku Odra
PROGRAM BŘEZEN 2011
Čt 10. 3.
Čt 17. 3.

VYVORANÁ MYŠ - alternative punk, na který zůstanete
koukat jak ...
4 LIŠKY - punk rock - nalezený opatrným houbařem

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Nádvorní 134,
171 00 Praha 7 – Troja
www.botanicka.cz
Orchideje
18. 3. – 27. 3. / úterý – neděle / 9 – 17 h
skleník Fata Morgana
Tradiční výstava představuje široký sortiment botanických i komerčních
druhů orchidejí. O víkendech vás v každou celou hodinu zdarma (od 10 do
16 h) se světem orchidejí seznámí naši školení průvodci.
prodej rostlin / prodej substrátů /poradenství
Tajemné orchideje a život kolem nich
Hmatová výstava
19. – 27. 3. / denně od 9 do 17 h
výstavní sál
Patnáctá hmatová výstava seznámí nejen zrakově postižené návštěvníky s orchidejemi a dalšími epifyty a živočichy, kteří v jejich blízkosti žijí.
Na všechny exponáty je dovoleno sahat. Na výstavě budete mít možnost
zapojit nejen zrak, ale i hmat, čich, sluch, chuť.
zvukový průvodce / popisky v Braillově písmu
Tropičtí motýli
5. 4. – 1. 5. / úterý – neděle 9 – 18 h
skleník Fata Morgana
Tradiční jarní akce ve skleníku Fata Morgana.
Více na www.botanicka.cz

Čt 24. 3.

HLINÍKOVÉ LOPATKY DĚDEČKA PIPÝNA - pravda o hliníku
v rytmu big beatu a punk rocku

Pá 25. 3.

BUBÍNKY - tradiční bubínkářská improvizace pro všechny

Čt 31. 3.

START aneb šest let spolu - Jakub Goll, Aleš Hvízdal, Šimon

věkové skupiny
Urban a Adam Velíšek. Program: Divadýlko Pegy s Marty
„Volejte věštce” a autorské čtení Stana Horáčka, hudba
MikiDiscjockey - rock and swing set. Začátek 17:00
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Improvizační liga. Divadlo nebo hokej?
Improvizační liga vznikla v Kanadě, odkud se
postupem času dostala i k nám. Zjednodušeně
řečeno jde o hru – tedy o divadlo – jež má základy
svých pravidel převzaté z hokeje. V této hře jde
především o HRU (alespoň tedy v české verzi).
Jde sice o dva týmy hrající proti sobě, ale ve skutečnosti si na takzvané soupeření všichni jen hrají
a hlavním cílem hráčů při zápase je pobavit diváka. Ten má mimo jiné celou dobu možnost interaktivně se zapojit svým hlasováním, kdy ocení jeden
z hrajících týmů. Diváci vymýšlí pro improvizace
dvouslovná témata, jež mají hráči obou týmů za
úkol divadelně rozehrát, popřípadě dovést k pointě. Divák ovlivňuje svým hlasováním skóre zápasu
a dokonce může v případě nesouhlasu hodit po
přísném rozhodčím papučí, kterou spolu s hlasovacími kartičkami dostává při vstupu.
Improvizační liga má svá vlastní pravidla
a kromě (nejčastěji) osmi hráčů svého drsného
hlavního a dva vystrašené pomocné rozhodčí.
Dávají pozor na dodržování pravidel a hlídají
časy u jednotlivých kategorií. V zápase nesmí

Skóre zápasu ovlivňuje divák svým hlasováním

chybět příjemná konferenciérka – osoba, která
má za úkol seznámit diváky částečně s pravidly
hry a především s jejich interaktivní rolí. Co se
týká jednotlivých kategorií, v nichž se předvádí
umění improvizace, je jich nepřeberné množství.
Jen pro zajímavost: „smrt v jedné minutě”,

Zápas v improvizaci
21. března v 19.30 hodin, Divadlo Karla Hackera
Divadelní improvizace s hokejovými pravidly. Dva týmy hráčů impro-

„loutky”, „zpívaná”, „dabing”, „červená knihov-

vizují na vaše témata. Fauly jim píská nekompromisní rozhodčí.

na”. Zajímá vás, v čem spočívají a v čem se odli-

Vstupné: 100 korun (studenti a důchodci 70 korun)

šují tyto kategorie? Zajděte si na improvizační

rezervace míst: impro@volny.cz

zápas.

-red-

Divadlo Karla Hackera – velká podívaná na malé ploše
Po rekonstrukci, která proběhla koncem loňského roku, je Divadlo Karla Hackera opět v plném provozu. Divadlo
znovu divákům a návštěvníkům nabízí desítky hraných profesionálních představení pro děti i dospělé a amatérských pohádkových představení s marionetami v podání Loutkového divadla Jiskra, program na pomoc estetické výchově školám z Prahy 8, kurzy estetické výchovy pro děti i divadelní školičku pro děti od pěti let.
„Jen málo obyvatel Prahy 8 ví,

Dospělí diváci mohou v sou-

korun. V rámci stavebních prací

že Městská část Praha 8 je zři-

Na děti, většinou ve věku od

časnosti vidět například před-

byla opravena stropní konstruk-

zovatelem Divadla Karla Hacke-

tří až čtyř let, teď čeká například

stavení plné francouzské poezie

ce, vyměněn střešní krov, stře-

ra. Jsem ráda, že městská část

poetické představení bublináře

a šansonu Pod střechami Paříže,

cha včetně krytiny, vybudovány

umožňuje jeho provoz. Včetně

a klauna Strassera Duhové bub-

Monology vagíny, hru složenou

byly i nové toalety a v neposled-

fungování amatérského Loutko-

liny nebo Radovanovy radovánky

z monologů čtených ženami, či

ní řadě došlo k propojení suteré-

vého divadla Jiskra, což je v tom-

na motivy knihy Zdeňka Svěrá-

aktuálně v postní dobu Moravské

nu s přízemím.

to oboru pojem,” řekla zástup-

ka.

pašije.

kyně starosty Prahy 8 Vladimíra

je to například Ferda Mravenec

Ludková. „Mimo jiné i proto se

v mraveništi, Zlatovláska, Stra-

konstruovaných

v březnu můžeme těšit, zejména

šidla na hradě Kulíkově, Vod-

Rekonstrukce,

proběhla

pojit. Zároveň zde vznikla malá

ale děti, na Festival pražských

nická pohádka či Kašpárek vaří

v loňském roce, přišla měst-

kavárnička,” doplnila místosta-

amatérských loutkářů. Bude to

živou vodu.

skou část na zhruba 6,5 milionu

rostka.

jistě krásná podívaná,” dodala.

Z

loutkových

představení

„Využili jsme toho, že se do

Vše se odehrává v nově zreprostorách.
která

objektu zásadně stavebně zasahovalo, a patra jsme nechali pro-

-hš-
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S radostí o Radosti

Výstava představí historii Karlína
Karlínu bude věnována rozsáhlá výstava fotografií a dobových dokumentů, kterou na příští měsíce připravují Muzeum hlavního města Prahy a odbor kultury ÚMČ Praha 8. Stejně jako nedávno skončená výstava Libeň – zmizelý svět bude výstava k vidění v hlavní budově muzea
na Florenci v ulici Na Poříčí, v prostorách Libeňského zámku i ve foyer
budovy ÚMČ Praha 8 v ulici U Meteoru.
„Cílem výstavy je seznámit veřejnost s historickým a kulturním
dědictvím Karlína. Ten po povodni z roku 2002 prochází výraznými
pozitivními proměnami, které směřují k přeměně nejstaršího pražského předměstí ve výraznou a prosperující čtvrť,” uvedla zástupkyně starosty Vladimíra Ludková.

Již jste se v Osmičce mohli

přírody a v létě každý rok jezdí-

dočíst o aktivitách čtyř „osmič-

me na tábor, kde bydlíme ve sta-

kových” středisek. Do „správné

nech a vaříme si samy na ohni. My

pětky” ale ještě chybí naše malé

vedoucí, kterým třítýdenní tábor

88. středisko Radost, které sídlí

nestačí, zpravidla ještě vyrážíme

v útulném koutku Salesiánského

s batohy na zádech do hor někam

střediska mládeže na Kobyliském

za hranice naší české kotliny.

náměstí. Najdete u nás tradičně

Tradičně také jezdíme celé stře-

oddíly vlčat a skautů, světlušek

disko v zimě na týden na hory.

a

roverských

Zimní tábor se vždy nese v jednot-

oddílů a poměrně rozsáhlý oddíl

ném duchu, například letos jsme

oldskautů.

ztroskotali na tropickém ostrově

skautek,

několik

O tom, že se lidem výstava o Libni líbila, svědčí jejich poznámky
v knize vzkazů

Dnes bych vám ráda předsta-

a snažili se najít způsob, jak se

vila náš 101. dívčí oddíl sdružují-

dostat zase domů. Obě skupinky

V prostorách radnice bude k vidění například soubor fotografií z Čes-

cí družinku skautek a světlušek.

dětí na cestě provázely ztřeště-

koslovanské národopisné výstavy v roce 1895 a fotografie z Hospodář-

Dohromady i s vedoucími je nás

né letušky, přihlouplí domorodci

ské a průmyslové výstavy, která proběhla v roce 1864 na Rohanském

asi

každý

a setkali jsme se dokonce i s kani-

ostrově. Všechny tyto fotografie uvidí zájemci o historii vůbec poprvé,

týden, skautky a světlušky zvlášť,

baly. Nakonec nás naštěstí zachrá-

protože dosud nebyly nikde publikovány.

v naší malé, ale útulné klubovně,

nila loď, která náhodou proplouva-

Výstava bude ve všech třech objektech zahájena 21. dubna a k vidě-

která má tu výhodu, že má přímo

la okolo, a tak jsme se mohli zase

ní bude až do 21. srpna 2011. Nedílnou součástí plánované výstavy

před sebou hřiště, kam můžeme za

vrátit domů k rodičům.

o Karlínu bude také doprovodná publikace, kterou vydá Muzeum hlav-

třicet.

Scházíme

se

pěkného počasí vyběhnout a hrát

Kačka Hamplová,

ního města Prahy a která bude v jeho budově na Florenci také od

hry. Minimálně jednou měsíčně

Vlaďka Jelínková,

začátku května k zakoupení.

vyrážíme na výpravu někam do

101. středisko Radost

-pb-

Pomozte při natáčení dokumentárního filmu Pábitelé z Libně
Městská část Praha 8 s režisérem a kameramanem dokumentárních filmů Oliverem Malinou připravuje natáčení celovečerního dokumentárního
filmu Pábitelé z Libně. Jmenovaný pořad se natáčí ke 110. výročí připojení Libně ku Praze, které oslavíme letos 12. září 2011. Taktéž se jedná o vzdělávací film pro druhé stupně základních škol a studenty středních škol. Dokument bude určen široké veřejnosti a příznivcům Prahy 8 – Libně.
Tvůrci filmu tímto žádají veřejnost a rodáky Prahy 8 – Libně o spolupráci. Ve smyslu zajímavých fotek, ale především filmových archivů 8mm
film nevyvolaný i vyvolaný. Malovaných obrazů Libně v neomezeném časovém rozsahu. Taktéž uvítáme pamětníky z období 2. světové války, především z období heydrichiády a povstání proti nacistům. Případně lidi, kteří se osobně znali se spisovatelem Bohumilem Hrabalem a výtvarníkem
Vladimírem Boudníkem. Zajímavé exponáty a příběhy budou natočeny a majitelům bude poděkováno v titulcích filmu. V případě filmových archivů
se režisér osobně s majiteli dohodne i na přiměřeném honoráři za poskytnutí těchto 8mm filmů, případně i jiných filmových materiálů.
Kontakty na sebe prosím nechte v redakci časopisu Osmička, využijte e-mail osmicka@praha8.cz. Tvůrci filmu Vám děkují za laskavé podněty
a případnou spolupráci.

-red-
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Foto: Radka Spudilová

Masopust s farmářskými trhy měl úspěch
Víte, na jakem místě se zaruče-

ko i první letošní farmářské trhy.

ně potkají Bob a Bobek, Sherlock

Kromě jitrniček, na které lákaly už

spektru. Rodiče tu mohli pohodlně

Holmes, hasič, rytíř, dva kuchaři,

plakáty, lidi potešily pralinky, prvo-

odložit děti na pohádku Byl jednou

kočka a pes? U stánku s cukrovou

republikové

slivovice

jeden domeček, pro malé maso-

vatou na Karlínskem masopustu.

či višnovice prodávaná v lahvích

pustníky tam byl připraven karne-

bizarných

například

val i zpřístupněna ledová plocha na

Metoděje

žárovky. Jaro zavanulo u prodejců

bruslení. Vyhrál však skákací hrad,

hemžilo tisícovkami návštevníků.

tulipánů, krokusů a kraslic. Dvě

na který byla čekačka jako na jelít-

Z ciziny, z osmičky ale i z přilehlých

dámy pobaveně sledovaly sorti-

ka.

městských častí. Účast byla nej-

ment stánku s výšivkami, který

větší za posledních osm let, tedy

byl skutečně pestrý – zahrnoval

za dobu, co se karlínský maso-

paličkovanou žábu i Pannu Marii.

ho katolického kostela sv. Cyrila

pust pořádá. Japonci vesele fotili

Gurmáni se vrhali na biovajíčka

a Metoděje a jeho maleb, organizované místním farářem Mirosla-

26. února se to v Karlíně kolem
kostela

sv.

Cyrila

a

laskominy,
tvarů,

jako

přidružený program v Karlínském

Novinkou

letošního

masopus-

tu byly prohlídky neorenesanční-

maňáskového řezníka s prasetem

a sýry z Čech i Moravy, k sehnání

v životní velikosti, který vévodil

byla i brynza ze Slovenska. Co asi

pod pódiem. Francouzi ochutnávali

hodně pobavilo masožrouty, byly

vé s oříšky byly vyprodané během

kostel zcela zničila povodeň a poté

jelítka, která neznají.

masaprosté pohankové palačinky

hodiny).

řídil jeho povstání z bahna do aktu-

Na náměstí vytáhlo lidi sluníč-

s medem a se skořicí (ty čokoládo-

vem Cúthem. Ten byl u toho, kdy

Velkým tahákem pro malé byla

Kolemjdoucí

u stánku lidových řemesel, a to za

zaujalo a od tří hodin se tam netrh-

pouhých 20 korun.

la klika.

farářovo

vyprávění

Hned opodál strejda v klobouku

Masopustní průvod s medvědem

a kafemlýnkem v ruce lákal na liti-

strašícím děti se vinul Křižíkovou

novou pražírnu kávy, kde se zrna

ulicí až k rádiu Regina. Vytahoval

pražila přímo před zraky kolemdou-

lidi na balkónky i poza okna a až

cích na dřevěném uhlí. Kávu z nich

za tmy ho ukončila ohňová show

mohli záhy návštěvníci ochutnat

u rozhlasu.

u jeho paní.

Foto: Katarína Vítková

álního nádherného zrestaurování.

ruční výroba dřevených píšťalek

Zkombinovat masopustní vese-

Největší fronty byly ale bezpo-

lí s farmářskými trhy byl určitě

chyby u stánku se zabíjačkovými

výborný nápad, který si zaslouží

specialitami městské části. Jitrnič-

příští rok zopakovat. Poděkování si

ka za čtyřicet či opekáné sele za 45

zaslouží organizátoři – MČ Praha 8

korun převálcovaly konkurenci.

a Karlínské spektrum.

Jako skvělý nápad se ukázal

Katarína Vítková
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Antifetfest se opět rozjíždí

Muzeum hlavního města
láká na výstavu Čtyřlístek

Výstava představuje historii komiksových hrdinů ze Čtyřlístku
Současná výstava v budově Muzea hlav-

vu Němečkovi se tak podařilo v období nastu-

ního města Prahy na Florenci mapuje několik

pující normalizace prosadit buržoazní komiks

desetiletí života oblíbených komiksových hrdi-

− nebo-li kreslený seriál, jak se musel tehdy

nů a jejich duchovního otce Jaroslava Němeč-

komiks nazývat.

ka. První příběh Čtyřlístku vyšel už v roce

První číslo Čtyřlístku vyšlo v nakladatelství

1969 a jeho vydávání pokračuje bez přestáv-

Orbis 15. května 1969. Náklad třicet tisíc kusů

ky dodnes. Zahájení výstavy proběhlo právě

byl i přes nedůvěřivost vydavatelů do tří týdnů

v době, kdy bylo vydáno pětisté číslo časopi-

rozebrán. Zpočátku se vůbec nepočítalo s tím,

su.

že bude mít pokračování. Vysoký zájem čtená-

Výstava je koncipována jako putování histo-

řů o komiks překvapil a ze Čtyřlístku se stal

rií Čtyřlístku. Návštěvník se nejen pobaví nad

pravidelně vycházející časopis, který má dnes

příběhy Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka, ale

na svém kontě již pět set vydaných čísel.

nahlédne i do zákulisí vzniku a přípravy komik-

Výstava nabízí malým i velkým návštěvní-

su. Prohlédne si originální kresby pro časopis

kům možnost potěšit se příběhy čtyř zvířecích

nebo předlohy pro poštovní známky.

kamarádů, ale také využít interaktivních her

Myšpulín, Fifinka, Bobík a Piňďa se poprvé

a vybrat si z nabídky zábavných doprovodných

sešli na stránkách časopisu Čtyřlístek v roce

programů − připravených pro malé návštěvní-

1969 v díle nazvaném „Vynálezy profesora

ky i jejich rodiče a prarodiče. Na místě si náv-

Myšpulína”. Jeho autorem byl tehdy čtyřia-

štěvníci mohou zakoupit nová čísla Čtyřlístku,

dvacetiletý Jaroslav Němeček, který vymyslel

vybrat si pohlednice, knížky a poštovní znám-

komiksové postavičky společně s manželkou

ky s oblíbenými hrdiny. Výstava byla pro velký

Lucií.

zájem prodloužena do 1. května 2011.

Inspiraci pro barevný komiks načerpali v Itálii, kde byli ohromeni barevností západních
časopisů. Jaroslav Němeček už tehdy vytvářel komiksy pro časopis Mateřídouška, avšak
komiks pro děti vydaný samostatně, ne jako
„přílepek” jiného časopisu, byl v Československu odvážným počinem. Výtvarníkovi Jarosla-

-red-
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Softbalistky Joudrs vyhrály halový turnaj
V nafukovací hale LOB Slovan Bohnice se od 18. do 20. února uskutečnil tradiční ženský halový turnaj Joudrs
Indoor Cup. Po zimní přestávce se v silné konkurenci na prvním měření sil nadcházející softbalové sezony střetlo šest extraligových týmů včetně A-týmu pořádajícího SK Joudrs Praha doplněných o reprezentační výběr do
19ti let a B-týmem domácích hrající jako Joudrs royal.
body. Pak ale přišel oranžový uragán a díky krásným dlouhým odpalům se bohnickým hráčkám
podařilo stav srovnat a vynutit si tie-break, ve
kterém již soupeř na pokračující nekompromisní útok nedokázal odpovědět. I finálový souboj
s Eagles z Krče byl napínavý až do konce, Joudrs
však již vítěznou vlnu neopustily a zaslouženě
obhájily loňské prvenství. Svou bojovností a touhou vítězit tak soupeřkám ukázaly, že i letos
budou favoritem extraligy a že hlavním cílem
sezóny je opět zisk mistrovského titulu.

-jf-

Duben – měsíc softbalu
v Bohnicích
Zveme všechny sportovní fanoušky, kteří
mají zájem se blíže seznámit se softbalem,
na sérii dubnových, již venkovních, turnajů
pořádaných SK Joudrs Praha ve svém Areálu
ZŠ Dolákova – Svoboda park v Praze 8 – Bohnicích. Vstup zdarma, komentovaná utkání.
Rozpisy zápasů najdete před začátkem turnajů na www.joudrs.cz.
2. - 3. dubna Joudrs Cup 16
– extraliga kadetek do 16ti let

Softbal se dá hrát i v nafukovací hale
Všechny zúčastněné celky chtěly předvést, jak

názvem Joudrs orange. A to i přes jedinou pro-

pilně se připravovaly po celou zimní turnajovou

hru v základní skupině nejtěsnějším rozdílem

přestávku. Již od pátečního zahajovacího dne

2:3 s týmem Čechie. V dalších třech utkáních

byl k vidění velice kvalitní softbal a diváci moh-

však již hráčky z Prahy 8 nezaváhaly, a tak moh-

li sledovat řadu dramatických zápasů, z nichž

ly v následném souboji o přímý postup do finále

řada z nich skončila jen nejtěsnějšími možnými

svou jedinou prohru soupeřkám Čechie oplatit.

výsledky.

Zápas se však pro tým Joudrs nevyvíjel dobře,

Turnaj nakonec opanoval domácí A-tým pod

ještě před poslední směnou prohrával o čtyři

9. – 10. dubna Joudrs Cup 19
– turnaj juniorek do 19ti let
16. – 17. dubna Joudrs Cup 13
– extraliga žákyní do 13ti let
23. dubna exhibice SK Joudrs
– zápasy hráček s rodiči, přáteli
a příznivci klubu
30. dubna Joudrs Cup 30
– turnaj „vyzrálých” žen

Přípravka Admiry uspěla v dalším turnaji
fotbalistů

A pak přišla skvělá vítězná

KONEČNÉ POŘADÍ:

z Kobylis skončil halový turnaj pří-

Vítězstvím

mladých

série čtyř zápasů, v nichž Panteři

1. FK Admira Praha

pravek ročníku 2003 pořádaný prv-

nastříleli 15 branek a žádnou už

2. FC Tempo B

ní únorovou neděli FC Tempo Praha.

neinkasovali. Výsledky: FK Admi-

3. FC Tempo A

Admira tak letos po Dobřichovicích

ra - ČAFC 2:0, FK Admira – FC

4. ČAFC

a Mostě vyhrála již třetí turnaj.

Tempo A 1:0, FK Admira - Dolní

5. Jižní Město

Měcholupy 10:0, FK Admira – FC

6. Dolní Měcholupy

Na Tempu se hrálo způsobem
brankář plus čtyři borci v poli.

Tempo B 2:0.

Kobyliští Panteři do turnaje vstou-

Kromě prvního utkání, kdy Pan-

Vítězná Admira turnaj odehrá-

pili remízou s Jižním Městem 1:1.

teři tak trochu ještě spali, to byl

la v sestavě Šíma Hudecký, Beky

V tomto utkání poprvé a posledy

velice dobře sehraný turnaj, ve kte-

v celé soutěži prohrávali. Nakonec

rém Admira nakonec dominovala.

vybojovali aspoň bod.

Všichni hráči podali dobrý výkon.

Ani domácí žlutočervené Tempo
na černobílé Pantery z Kobylis
nestačilo

Bečka, Kubík Mráz, Kuba Kára,
Páťa Sochor, Mára Černý, Vašík
Jiroušek, Kuny Kunc.

-ap-
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Házená nemusí být jenom na hřišti…
nepraskají ve švech a místní lidé - ať již u vleků, u okének pokladen či za pulty občerstvení
- rozdávají úsměvy, neboť ještě nestihli vyčerpat svou dobrou náladu pod náporem lyžujících
davů.
Týdenní pobyt s malými sportovci ovšem
neobnáší pouze takový program, který umožní
provozní doba vleků a lanovek. Každý rok usilovně přemýšlíme o tom, kde ty unavené, vyčerpané a zmrzlé děti tak rychle nabírají nové síly.
A každý rok si říkáme, že za tím určitě musí být
jejich vynikající fyzická kondice nasbíraná v týdnech a měsících poctivé docházky na tréninky.
Nebo jim k regeneraci sil stačí jen zout si těžké
přezkáče a odložit promáčené rukavice? Ať je
důvodem cokoli, je zapotřebí mít zbývající čas
a energii dětí alespoň trochu pod kontrolou. Kam
bychom totiž jeli příště, pokud by děcka v letošní sezóně stihla zbořit penzion? Kromě lyžování
se tak házenkářky věnovaly předem připraveným (díky, vy všichni aktivní dospělí, kteří jste
v tomto směru odvedli velký kus práce) hrám
a hrátkám, v nichž navzájem spolupracovaly
na plnění rozličných úkolů a nakonec se utkaly

Mladé házenkářky si pobyt na Klínovci opravdu užily

v boji o poklad. A podařilo se jim ho získat. Na
V posledním lednovém týdnu byly házenkářky Sokola Kobylisy II. k vidění i na zasněžených

a všichni mají dosud v paměti, kde vaří tu nej-

to, jak se k takovému zimnímu pokladu dostat,

lepší horkou čokoládu.

je ale zapotřebí se zeptat přímo jich - házen-

svazích Krušných hor. Vyjely si tam na zimní

Něco ale bylo letos přeci jen trochu jinak.

soustředění stmelit tým a užít si sněhu. Ubyto-

Může za to především termín a s ním spojené

vání i lyžování na Klínovci bylo vyzkoušené od

(tentokrát) vynikající podmínky na sjezdov-

Právě nyní můžete rozšířit jejich řady. Nábor

loňska a jet do „jistoty” je samozřejmě nesmírně

kách. V době, kdy žádný český okres nemá

dívek narozených v letech 2000 - 2004 se koná

pohodlné. Pro všechny. Malí vědí, kde, kam a co

vyhlášené týdenní zimní prázdniny, je na horách

celý březen na trénincích přípravky v úterý a ve

mohou, dospělí nemusejí hledat v mapách, kde

velmi příjemně: fronty u vleků a lanovek téměř

čtvrtek od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Žernosecká.

končí červená sjezdovka a kde začíná silnice či

žádné, hloučky čekajících lyžařů v zatáčkách

Bližší informace najdete na www.hazena-sokol-

kudy je třeba se vracet k dolní zastávce lanovky

sjezdovek jsou menší a méně časté, skibusy

kobylisy2.wbs.cz.

kářek oddílu Sokol Kobylisy II. Takovou cennou
informaci totiž nejde jen tak zveřejnit…

-red-

Tradiční Běh Máchalkou bude koncem března
Je tomu již dvacet jedna let, kdy běžec oddí-

který po léta sklízí velký úspěch a všichni dětští

lu AC Praha 1890 František Zouhar st. dostal

účastníci si vyběhnou nějakou odměnu. V roce

nápad oslavovat příchod jara běžeckým závo-

2010 byla i nově přidána kategorie přípravky.

dem. Jako místo závodu zvolil lesopark Máchal-

Na letošní rok je závod naplánován na sobotu

ku, kde mírně zvlněný povrch nahrával kvalit-

26. března. V tento den budou mít opět všich-

nímu krosovému závodu. Jako vytrvalec zvolil

ni závodníci všech věkových skupin možnost

závod na deset okruhů, ale pro silný déšť v den

poměřit své síly na běžeckých tratích. Přijďte si

závodu se rozhodl závod zkrátit na polovinu.

i vy zaběhnout trať, kterou mimo jiné absolvo-

A tak díky náhodě je délka trati hlavního závodu

val i olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle

4950 metrů.

a užít si doprovodný program, jako je například

V prvních letech byl závod zaměřen hlavně na

lování” své dceři Kateřině Zouharové. Ta jako tre-

pečení vuřtů. Bližší informace můžete zjistit na

dospělé závodníky. Postupem času se přidávaly

nérka mládeže začala závod ještě více orientovat

internetových stránkách oddílu www.ac1890.cz.

i mládežnické kategorie na kratší vzdálenosti.

na dětské a mládežnické kategorie. Závod byl

V roce 2004 předal zakladatel závodu „ředite-

rozšířen o speciální štafetový běh rodičů s dětmi,

Za AC Praha 1890 srdečně zve Kateřina Zouharová, ředitelka závodu.

-red-
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Hvězdárna Ďáblice

zal. 1956

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

DUBEN 2011
Otevírací doba:
Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 20:30-22:30/Pá 8. 4.
20:30-22:30/ Ne 14-16. Ne 24. 4. a Po 25. 4. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
11. 4.
Mgr. Jiří Kroulík : GAGARIN kosmonaut č. 1 – fakta
a mýty.
18. 4.
RNDr. Jiří Grygar, CSc. : ŽEŇ OBJEVŮ 2010.
FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
4. 4. DEN ZEMĚ – pásmo přírodopisných filmů.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30,20:30-22:30/ Pá 8. 4. 20:3022:30/ Ne 14-16 a v Po 4. 4. 20-21. Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc - od 5. 4. do 18. 4. nejlépe okolo 11. 4.
Saturn - po celý duben
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
- po celý duben
Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 19:30 – 20:30 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.
ŠKOLNÍ POŘADY
vždy v Po, Út, St, Čt a 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.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
21. 4. otevírací doba 10-12, 13:30-15:30.
Program:
10:15 Odkud svítí Sluníčko – pohádka pro nejmenší
13:45 Den Země – pásmo přírodopisných filmů pro mládež i dospělé
11-12, 14:30-15:30 pozorování Slunce, Venuše.
POHÁDKY pro nejmenší
astronomické pohádky je možné si objednat individuálně
č. 283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

na

Pozor. oblohy

Film. večery, přednášky

45,- Kč
25,- Kč

55,- Kč
30,- Kč

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
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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 BŘEZNU 2011 SLAVÍ
Bémová Josefa
Coufalová Helena
Friedmann Josef
Fialová Josefa
Hamrlíková Miroslava
Hrdá Marie
Janečková Marta
Klupák Bedřich
Ludvíková Marie
Pexová Marie
Pešlová Jiřina
Pulchartová Věra
Šoulavá Růžena
Soukupová Vlasta
Šíba Václav
Tafijová Blažena
Vinklerová Anna
Marie Kohoutová
„Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky

a pohody přejí Simona a Monika
Vítkovi.”
Dne 19. března slaví své 90.
narozeniny paní
Ludmila Grosová. Hodně zdraví
a štěstí přejí syn
Břetislav, dcery
Alena a Kristina,
vnoučata Ondřej, Dita, Daniel, Silvia a Vojtěch.
Dne 4. března 2011 oslaví manželé
Najmanovi zlatou svatbu. Moc
jim gratulujeme a přejeme do
dalších společných let hodně zdraví, štěstí a lásky. Děti s rodinami
A jejich tip na spokojené manželství? V obchodě má každý svůj
nákupní vozík!”

Miroslav Paroubek a Drahoslava Paroubková slaví zlatou
svatbu.
Dne 25. března
2011 oslaví své
90
narozeniny
paní
Miroslava Hamrlíková
z Kobylis. Hodně zdraví a elánu jí do dalších
let přejí ze srdce dcera Helena,
syn Antonín, zeť Milan s rodinami s tichou vzpomínkou na dceru
Hanu.

Babička Růženka
Nekutová
oslavila 15.února
narozeniny
85 let, chceme
jí celá rodina
popřát kilo zdraví, 10 deka štěstí
a pohody do dalších let z celého
srdce přeje dcera a vnučky Markétka, Martina, Magdaléna a pravnučka Marjánka a Lukášek.
Manželé
Jiřina a Miroslav
Farníkovi oslavili diamantovou
svatbu.

ÚNOR 2011
Šikolová Marie
Manželé Šikolovi oslavili 70 let
společného života.

Nově narozené děti
ŘÍJEN 2010
Adams Robert Oliver
Hausman Tomáš
Hála Filip
Krommelová Žofie
Kubeš David
Krupička Dominik
Petržík Matouš
Svobodová Viola

Nykodým Aleš
Polánka Tadeáš
Rulyk Vanessa Milena
Šafář Martin
Škvára Marek
Uhlíř Jan
Vaněček Michal
Žáčková Marcela
Žilková Eliška

Strouhalovi Zuzana a Dominik
Veis Ondřej
Vondra Tomáš

PROSINEC 2010
Bardoděj Tomáš
Címlová Adéla
Janda Daniel
Jenešová Linda Františka
Moravcová Laura
Macek Filip

LISTOPAD 2010
Bízová Lucie
Dolejšová Nela
Černá Magdalena
Ordoš Samuel

Najmanová Andrea
Půtová Pavlína

Henžlíková Johana
Chungu Lara
Fraňková Anna
Jáchym Jansa
Král Vojtěch

Kuchař Adam
Maďarová Eliška
Prokiš Matyáš
Rozenská Marie
Rypáčková Šárka
Tepavčević Filip

Vyskočilová Karolína
Vymetálková Veronika
Votavová Johana
ÚNOR 2010

Kerhatová Lucie Žofie

Kubecová Julie
Kocman Filip
Mixová Laura
Míka Michal
Mocová Laura Mariana

Dostálek Jakub

Radová Linda
Šimek Jiří
Švancara Richard
Zámorský Oliver
LEDEN 2011
Bernard Ondřej
Brychtová Tereza

Bilková Beáta

Hanzlík Martin
Hartmanová Tereza
Krösslová Ema
Novák Jiří
Rousová Anna Sofie

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!

Sudoku (středně těžká)

Znění tajenky z minulého čísla: Tradiční Karlínský masopust
Výherci, kteří obdrží novou knihu o Praze 8: Libeň – zmizelý svět, vydanou
Muzeem hl. m. Prahy ve spolupráci s odborem kultury ÚMČ Praha 8, jsou:
Martina Hlaváčová (Praha 13), Petra Zděnková (Praha 8), Ríša Billich (Praha 8), Michal Votava (Praha 8), Martina Toflová (Praha 8), Antonín Martínek
(Praha 9), Lucie Jelínková ( Praha 8), Helena Konšelová (Praha 8), Jitka Jozífková (Praha 8) a Josef Koucký (Praha 8).
Správné znění tajenky z březnového čísla nám zašlete nejpozději do 31. března 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
dárkové balení trojice knih vzpomínek významných obyvatel Prahy 8 – Válečné osudy. Komplet
vydaný odborem kultury ÚMČ Praha 8 obsahuje knihy: Vasil Dulov:
Na frontu přes gulag; MUDr. Josef
Hercz: Legionář a lékař; Vladimír
Palička: Pod pancířem tanku.

BŘEZEN 2011

Osmička

BŘEZEN 2011

39

měsíčník Městské části Praha 8

Inzerce
ZPRACUJI všem fyzickým osobám
a menším firmám účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, daňová přiznání a přehledy pro ČSSZ a ZP. Věra
Čutková, Tel.: 737 11 20 13.
PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51
45, 222 946 268, e-mail: kedar.n@
centrum.cz.
AUTOSERVIS KRAKOV. Opravujeme osobní a užitkové automobily. Příprava vozů na STK. Vyřízení
pojistných událostí, po dobu opravy zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ
8.00 – 17.00 hod. Kontaktujte nás.
Tel.: 603 27 43 62, 602 23 53 44.
OPRAVY – PRAČEK – MYČEK –
SUŠIČEK, provádíme opravy bílé
techniky. NON – STOP služba! Tel.:
724 36 60 15.
ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – M
Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50
36.
LAKÝRNICKÉ PRÁCE - okna, dveře a jiné. Tel.: 602 86 11 77.
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.
OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK – provádí Martin Havlíček!!!!!! Živnostenské i domácí zde
je číslo volací. Tel.: 603 27 47 04.
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.
KÁCÍM – ČISTÍM
Tel.: 603 83 31 07.

ZAHRADY.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování,
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, email: 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 ČALOUNĚNÉHO 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 - Hřenská,
záda + šíje 200,-Kč, masáž hlavy,
medová, baňková masáž, lávové
kameny, parafín na ruce, nápoj
v ceně, dárkové poukazy. 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.
INSTALATÉRSKÉ 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. Svato-

václ. 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.
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.
NABÍZÍM
SMART
PŮJČKU
– zaměstnanci, podnikatelé, ženy
na MD, důchodci. Do dvou dnů.
V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 731
52 47 74.
KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.:
739 67 78 91.
MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.
NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny,
němčiny a italštiny za 3000 Kč.
Tel.: 774 17 18 56.
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňové evidence, mezd, přiznání
DPPO, DPFO, DPH. Ing. Dvořáková. Tel.: 603 42 20 80, e-mail:
blankad.dvorakova@seznam.cz.
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.
ČESKÁ EKO - DROGERIE pro
Vaše zdraví! www.JakNaSkvrny.cz.
MASÁŽE KOBYLISY, účinné rehabilitační, čínské, thajské a reflexní od zkušené terapeutky. Studio
hned u metra Kobyliské nám. 6.
www.prahamasaz.cz. Tel.: 773 20
33 25.
PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ vedeme účetnictví, spravujeme domy,
odborně
likvidujeme
družstva

a společnosti, zakládáme společenství vlastníků. Tel.: 721 28 23 79,
e-mail: klensen@email.cz.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
a kanalizace, veškeré instalatérské
práce, topenářské práce. Nepřetržitě!
Rekonstrukce
koupelen
a bytových jader. Tel.: 603 42 19
68, 283 88 13 75.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ
EVIDENCE vč. mzdové agendy pro
podnikatele. Možnost podání přiznání k dani z příjmu k 30. 6. 2011.
Ing. Jaroslava Abrahámová, Křižíkova 53/52, 186 00 Praha 8 (u stanice metra Křižíkova). Tel.: 603
41 81 70, e-mail: j.abrahamova@
tiscali.cz.
LEVNĚ ÚKLID DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ
OKEN, Tel.: 604 51 22 97.
MONTÁŽNÍ PLOŠINY NA PRONÁJEM -10 - 27m s obsluhou ,vhodné na úpravu a řezání
stromů,opravy okapů, střech, světel a různé druhy výškových prací,
včetně odklízení sněhu ze střech.
Tel.: 602 33 26 32.
KRESLENÍM A BARVAMI K CELKOVÉ POHODĚ. Kurzy pro děti
i dospělé. Ing. Hlusičková, psychologická poradna, Andrštova 4
– Praha 8. Tel.: 607 70 79 67, 284
81 99 19, www.poradna.com.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, ZPRACOVÁNÍ VEŠKERÝCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ, zajištění prodloužení lhůty pro
podání přiznání daně z příjmu práv.
a fyz. osob. Tel.: 606 68 77 24, email.: novakpt@seznam.cz.
ZPRACUJI DAŇ. EVIDENCI včetně
daň. přiznání. Tel.: 606 57 10 92.
ZPRACUJI FO a menším firmám
DE, účetnictví, mzdy, daňová přiznání k DPH, silniční daň, DPPO, DPFO,
včetně příloh, přehledů a veškeré
administrativní agendy. Tel.: 602 95
61 22, e-mail: petr@odstrcil.eu.
HLEDÁM BYT V PRAZE 8. 1. patro a výše. Jen klidná část v dosahu
MHD. Panel a původní stav nevadí.
OV nebo DV. Bezproblémoví sousedé. Tel: 776 00 88 17.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
v Praze a okolí, garsonka – 2+1
dle velikosti do 11.000, - Kč. Ceny
včetně poplatků. Pro 2 osoby, nekuřáci bez zvířat. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Tel.: 220 80
62 45, 605 84 50 88.
NABÍZÍME PRONÁJEM dvou bytů
v Praze 8, 1+kk za 8.500,- Kč
a 2+kk za 10.000,- Kč. Ceny včetně poplatků a energií. Panelový
dům. Zařízení na dohodě. Tel.: 777
02 01 80.
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Inzerce
KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů
stromolezeckou technikou. Tel.: 606
52 70 91, arborista@centrum.cz.
HUBNĚTE ZDRAVĚ A JEDNODUŠE!!! Osobní konzultace a individuální přístup. Tel.: 603 20 23 09.
irenapetrakova@seznam.cz.
REALIZACE A NÁVRHY ZAHRAD,
jezírek, skalky, zídky, výsadby,
trávníky. E-mail: revit@seznam.cz.
Tel.: 604 92 80 69.
DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení
účetnictví, daňová přiznání, odklady
daní, mzdy. P8 Karlín, Šaldova ul.
Tel.: 608 06 60 88.
KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo,
OV, obecní), stav nerozhoduje,
vyplatím dluhy, zaplatím privatizaci, zajistím další bydlení. Platba
hotově, stěhování nespěchá. Byt do
výměny mám zajištěn a doplatek.
Tel.: 777 14 05 75.
OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 19 73 09.
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.
PRONAJMU ZAHRÁDKU v Praze
8. Chatka, voda, el. ne. Tel.: 774
08 65 59.
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ GALVANICKOU ŽEHLIČKOU pro vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní za zaváděcí
cenu 500,- Kč. Karlín. Tel.: 602 28
84 44.
GARÁŽOVÉ
KRYTÉ
STÁNÍ
K PRONÁJMU v ul. Křižíkova. Tel.:
602 28 84 44.
NEMÁTE KDE MASÍROVAT? Pronajmeme Vám vybavenou místnost
v Karlíně. Tel.: 602 28 84 44.
ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ,
daňového přiznání, několikaleté
zkušenosti z různých oborů. Kontakt: Roman Kasýk. Tel.: 603 45 73
51, e-mail: kasyk@volny.cz.
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, mezd, daní. Rychle,
spolehlivě, cena dohodou. Tel.: 224
82 92 93, e-mail: harantovahana@
seznam.cz.
4 KM SEVERNĚ OD PRAHY 8, ve
Zdibech, prodám 2 parcely na rodinný dům, 773 m2 a 932 m2. Cena
905,- Kč za m2. Stavba za 3 roky.
Tel.: 602 31 22 12, 602 21 50 14.
VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1
lodžie, lokalita Bohnice za 1+1 byt,
není po rekonstrukci ale je v dobrém stavu. Tel.: 607 98 19 26.
ZAPLATÍM
HOTOVĚ ZA BYT
V PRAZE. Tel.: 722 13 18 16.

BŘIŠNÍ TANCE v ZŠ Burešova od
15.3. 2011 každou středu ve 20
hod. Více na www.slunecnikruh.cz.
Tel.: 731 12 44 85.
PLETENÍ KOŠÍKŮ v MŠ Korycanská 19.3. 2011. Pleteme z pedigu na pevné dřevěné dno. 3 hod.
seminář 9 – 12 hod. za 300,- - cena
vč. materiálu. Info na www.slunecnikruh.cz. Tel.: 731 12 44 85.
PŘESTAVUJETE BYTOVÉ JADRO? Architektonická konzultace,
projekt, popř. i dohled nad stavbou.
Dle rozsahu okolo 5000 Kč. Ing.
Arch. Obrtlík. Tel.: 776 27 18 58.
ÚPRAVA PSŮ – E. Tůmová, Ratibořská 751 – Praha 8. Tel.: 776 72
54 26.
ZUBNÍ SPOLEČNOST STOMAT
spol.s.r.o. se sídlem ve Vysočanské
nemocnici, přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, zubní 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.
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.
ŠEMÍK SERVIS – nabízím tyto
práce levněji než velké firmy – 20%
sleva – malíř, lakýrník, sádrokartonář, zedník, instalatér, elektrikář,
těsnění oken a dveří, hod.manžel
– 774 32 25 04, 776 56 79 04.
PRODÁM 3+kk, Praha 8 Velká
Skála. Cihla, 65m2, garáž. st., sklep,
OV. Tel.: 602 48 08 61.
MASÁŽE ruční i na terapeutickém
lehátku, Praha 8. Tel.: 602 87 68
64.
K PRODEJI RODINNÁ HROBKA
na Ďáblickém hřbitově . Exhumováno. Velikost 210 x 235, kámen 100
x 70 leštěný mramor. Tel.: 385 72
13 43.
HLEDÁM „KUTILA” I DŮCHODCE pro příležitostnou výpomoc na
zahradě i v domě. Nejlépe z okolí
Bohnic. Tel.: 723 87 31 01.
FA J. MACHÁČ – rekonstrukce
umakartových koupelen obkladovými panely – bez bourání, nepořádku v bytě – rychle (3 - 5 dní)
a levně (od 25 000 Kč). Výměny
van, baterií, klozetů, kuchyňských
desek, instalace sprchových koutů
a boxů, montáž obložkových zárubní, pokládka dlažby, PVC, koberců,

lepení podhledů, malování, drobné
zednické a jiné práce na zvelebení
Vašeho bytu. Tel.: 777 32 54 66.
DOUČOVÁNÍ – MATEMATIKA,
FYZIKA: fyzik s pedagog. praxí
nabízí kvalitní doučování pro ZŠ,
SŠ, VŠ, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám. Tel.: 602 38 02
09.
ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový
manžel. Tel.: 602 39 40 43, 608 44
05 51.
PRODÁM ŠICÍ STROJ ponorný
Lada ve skříni, zachovalý. Cena
500,- Kč. Tel.: 720 24 13. 58.
PRODÁM URNOVÝ HROB na hřbitově v Ďáblicích. Tel.: 720 24 13
58.
PRONAJMU PARKOVACÍ MÍSTO
u metra „C” – Kobylisy, ulice Vršní.
Tel.: 732 23 20 93.
PŘEKLADY, LOKALIZACE SW,
www, tlumočení Aj, Nj. Tel.: 603 82
05 64, e-mail: sosios@sosios.cz.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, markýzy, garnýže, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon, těsnění, malování, interiérová práce - Petříček. Tel.:
606 35 02 70, 286 88 43 39.
KOUPÍM BYT v lokalitě Prahy 8,
9, výhodou balkon/lodžie, může
být i v privatizaci nebo i s exekucí,
rozhoduje cena, seriózní jednání,
realitky nevolat. Tel.: 732 75 99 95,
e-mail: igna1976@seznam.cz.
HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM, byt blízko MHD, uvítám balkon, cihlový nebo panelový dům,
nechci RK, děkuji za nabídky. Tel.:
773 45 81 03.
KOUPÍM CIHLOVÝ BYT 3+kk,
3+1. Lokalita: Praha 8,9. Platím
hotově, výhodou balkon či lodžie.
Exekuce nebo byt v privatizaci
nevadí. RK nevolat! Tel.: 774 72 07
52.
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.

INTENZIVNÍ KURZ NĚM.GRAMATIKY 11.3. – 13.3.a 18.3. – 20.3.
v Praze 8 dá originálně přehled
a naučí od základů k maturitě. Cena
2 víkendů ( 32 hod. ) je 4500.-Kč.
Info a přihl. 728 818 565, dagmar.
skorpilova@seznam.cz.
PRONAJMU GARÁŽ v objektu
Lovosická. Cena 1.500/měs. Tel.:
608 22 18 33.
ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou
profi stroji Karcher. Domácnosti
i firmy. Cena od 15 Kč / m2.
Přizpůsobíme se vaším časovým
možnostem, pracujeme i o víkendu.
Doprava po Praze 8
ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz. Tel.: 777
71 78 18.
KURZ KRESLENÍ pravou mozkovou hemisférou dne 23.3. a 21.4.
2011. Cena 1600,-Kč. Kurzy olejomalby. E-mail: www.zeichenkurs.
eu. Tel.: 773 07 08 08, www.atelier-zebra.eu.
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ
EVIDENCE, zpracování DPH, daní
z příjmů, mezd, silniční daně. www.
czucto.cz, czucto@czucto.cz.
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.
TELEFONUJTE LEVNĚ - od 0,50
Kč/min nebo i zdarma! Máte internet? Zavedu Vám pevný telefon.
Napište na e-mail: fero@o2active.
cz.
NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a výkazů projektu
ESF. Tel.: 774 66 89 19.
IT SPECIALISTA NABÍZÍ SLUŽBY instalace, čištění, zrychlení.
školení, zálohování, záchrana dat
počítače. Tel.: 732 83 55 65, akustik@volny.cz.
KOUPÍM KNIHY A KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI, pohlednice, do
roku 1950, staré časopisy. Nabídněte. Tel.: 603 24 78 19. E-mail:
centrums@post.cz.

OPRAVA ELEKTRONIKY TV LCD
DVD CD, videa gramofony atd.
Rozumné ceny, Pavel Pop, tel.: 603
45 35 29.

ZADÁM ŠTĚŇATA NO s PP. Odběr
možný okamžitě. CHS Tonika. Tel.:
602 40 36 47.

ŽEHLENÍ PRÁDLA A PRANÍ
KOŠIL – Dana Žáková, 775 64 21
82. E-mail: vyzehlenaosmicka@
seznam.cz, www.zehleni-p8.cz.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST – hlavní
i vedlejší činnost. Volitelná pracovní
doba, možnost vysokých výdělků.
Zaškolíme. Volejte 9 – 16 hod. Tel.:
721 05 25 19.

PRONAJMU BYT
2+kk, 40m2,
sklep, kompletně vybavený. Zastávka MHD u domu, metro 10 min.
Les v okolí. Dlouhodobý pronájem
vítán. Cena 9000 + poplatky. Tel.:
774 99 14 10.

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.
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Inzerce, Pozvánky
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – pokládka koberců, PVC, plovoucí podlahy, vyrovnávání původních podlah
(nivelační stěrky, atd.). Zaměření
zdarma. Tel.: 777 17 99 44. E-mail:
hamerník.jirka@seznam.cz.
PŘI
PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
SLEVA NA PRÁCI 5%!!!
ANGLIČTINA pro všechny věkové
kategorie. Výuka, doučování, příprava na zkoušky, odborná angličtina. Tel.: 775 37 02 47.
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.
ZDRAVOTNÍ SESTRA - se zaměřením na ruční a přístrojovou
lymfomasáž.
Zdravotnické zařízení z Prahy 8 přijme zdravotní
sestru se zaměřením na lymfologii,
pomůžeme se zaškolením, platná
registrace podmínkou. Tel.: 603 22
21 23.
PRONÁJEM BYTU LÁDVÍ 3+1,
s lodžií, ve 2. patře ulice Střekovská, v zeleni, u metra C Ládví, služby a školy v bezprostředním okolí.
Zařízení bytu dle dohody (vybavená

kuchyň, úložné prostory). Prodej
bytu rovněž možný. Vhodné pro
2 - 3 studenty. Volné ihned. Levný nájem. Kontakt: byt.studenti@
email.cz nebo sms na Tel.: 722 00
75 81.

16. 00 hodin na hřišti Troji. Tréninky budou dále pokračovat ve
stejných termínech. Další informace: sekretář Jaroslav Fliegl.
Tel.: 602 15 03 74, tj-sokol-troja@volny.cz.

PRONAJMU GARÁŽ v ul. Písečná,
Praha 8 – Troja. Volná od května
2011. Tel.: 737 78 93 12.

MALÍŘSKÉ
A
LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, drobné zednické opravy, nástřik tapet, rychle, levně,
kvalitně, březen, duben, květen výhodné jarní slevy pro všechny
10%. Tel.: 603 43 24 76.

POMŮŽU FINANČNĚ ZABEZPEČIT vaši budoucnost výhodným
spořením s úrokem až 8 % u silné světové společnosti s možností
odpisu z daní i mimořádných výběrů kdykoliv. Tel.: 607 94 83 65.
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, markýzy, garnýže, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon, těsnění, malování, interiérová práce - Petříček. Tel.:
606 35 02 70, 286 88 43 39.
PSÍ
SALON
–
KOMPLETNÍ
ÚPRAVA PSŮ VŠECH PLEMEN
I KŘÍŽENCŮ. Koupání, střihání, trimování. Praha 8 – Ďáblice (naproti
Ďáblickému hřbitovu), ulice Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56, www.strihanipsu-praha.cz.
ODDÍL KOPANÉ TJ SOKOL
TROJA hledá hráče ve věku 6 10 let. Po tříleté odmlce budeme
obnovovat činnost přípravek. Prvé
tréninky se uskuteční ve středu
23.3. a pátek 25.3. 2011 od

ÚPRAVY, OPRAVY, ŠITÍ ODĚVŮ
A BYTOVÉHO TEXTILU - WWW.
RYCHLAJEHLA.CZ, Notečská 565,
Praha 8. Tel.: 605 242 542

UMĚLECKÁ
DÍLNA
MALVÍNA přijímá do kurzů keramiky
a výtvar. technik nové kurzisty
z řad dětí i dospělých, bereme
začátečníky i pokročilé. Možnost
i večerních kurzů. Tel.: 720 47 98
99.
NABÍDNĚTE KVALITNÍ BYTY
A DOMY všech velikostí na Praze
8, pro naše klienty k dlouhodobému pronájmu. RK Mentis - 17 let
na trhu residenčních pronájmů.
Tel.: 731 10 85 30.
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.
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BEZPLATNÁ BYTOVÁ
PRÁVNÍ PORADNA
Kdy? 15. 3. a 19. 4.
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)
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