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Brigádní generál
Josef Hercz zemřel
Více na str. 5

Počet zastávek
na znamení se zvýšil
Více na str. 8

Divadlo Karla Hackera
prošlo rekonstrukcí
Více na str. 19

Starobohnické
těšení se vydařilo
Více na str. 21
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Zprávy

str.

Internetové stránky úřadu osmé městské
části čekají změny

Slovo starosty

5

Vážení spoluobčané,
vánoční a novoroční stres skončil, mrazy
polevily a zdánlivě nekonečná zásoba „bílého

Uklízejte po svých psech, vzkazují
majitelům strážníci

smetí” začala mizet. Naštěstí. Nemám nic proti
11

zimě, ale mnoho z Vás mi jistě v této souvislosti
potvrdí rčení, že čeho je moc, toho je příliš.
Nicméně radnice osmé městské části do roku

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory

2011 vstoupila čerstvým programovým prohlášením koaličních stran.
12

Jedním z nejdůležitějších úkolů je dokončení privatizace bytového fondu. Vedení radnice hodlá vyvinout veškeré úsilí k vyřešení problému
půjčky od Evropské investiční banky tak, aby nájemníci obecních bytů

Žáci ZŠ a MŠ Na Slovance uspořádali
úspěšnou charitativní akci

v Karlíně a dolní Libni měli možnost vlastní bydlení také získat. Městská
15

část Praha 8 by si ponechala pouze byty pro sociální účely.
A na co dalšího se občané mohou v příštích letech těšit? Například
se rozšíří nabídka Centra aktivizačních programů pro seniory, vznikne

Výstava představí držitele Nobelovy
ceny Jaroslava Heyrovského

i jejich členský klub. Zvýší se objem noční hlídkové činnosti policis20

tů a strážníků, především na problémových místech. Mladí ocení další
dětská hřiště a sportoviště, vzniknou nové dětské kluby. Pro milovníky
bruslení se zprovozní minimálně dvě in-line dráhy. Poliklinika v Mazur-

Kulturní dům Krakov měl v loňském
roce rekordní návštěvnost

20

ské ulici projde rekonstrukcí. Veřejná prostranství ozdobí další tisíce
stromů. Staré koupaliště v Ďáblicích opět začne sloužit svému účelu, tentokrát jako moderní areál. A co podporovat nebudeme? Třeba
zahušťování sídlišť další výstavbou nebo projekt nové plynové elektrár-

Softbalový klub Joudrs Praha
oslavil veleúspěšnou sezónu

Fotbalová Admira má po podzimu
sedm týmů na medailových postech

ny u Čimického háje.
23

Josef Nosek
starosta MČ Praha 8

24
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Představení členů rady
Michal Šustr
Zástupce starosty MČ Praha 8 pro oblast
financí, evropských fondů, správu
a hospodaření s obecními byty v domech
svěřených do správy MČ Praha 8
Věk: 41 let
Rodinný stav: ženatý, bezdětný
Vzdělání: ČVUT
Dosavadní praxe:
15 let v zahraničních firmách, naposledy na pozici jednatele a ředitele
Záliby, koníčky: běh, běžecké lyžování, divadlo, literatura, výtvarné umění, film

Vladimíra Ludková

Co chci ve své funkci dokázat:

Zástupkyně starosty MČ Praha 8 pro oblast

Chtěl bych především využít zkušeností, kte-

kultury, zdravotnictví a sociálních služeb

rých jsem nabyl v posledních patnácti letech

Josef Nosek

v soukromém sektoru. Během čtyřletého období
bych chtěl dosáhnout vyrovnaného hospodaření městské části při nezměněné míře investic

Starosta MČ Praha 8, v gesci má bezpeč-

do smysluplných a potřebných projektů. Mým

nost a veřejný pořádek, územní rozvoj,

dalším cílem je výrazné zvýšení čerpání z fondů

výkon státní správy a styk s veřejností

EU na investice městské části. Zaměřím se také

Věk: 43 let

v Karlíně a Libni a na zlepšení životního prostře-

na postupnou privatizaci části bytového fondu
dí a bezpečnosti v těchto čtvrtích.
Rodinný stav: ženatý, čtyři děti

Věk: 32 let
Rodinný stav: svobodná, bezdětná
Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Dosavadní praxe:
V neziskovém sektoru formou osobní asistence
a dobrovolnictví u dětí s postižením a dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí, později také
u dospělých osob. Sociální kurátorka pro dospě-

Vzdělání: středoškolské

lé na Sociálním odboru ÚMČ Praha 8 a v oblasti
kultury. Od roku 2006 zástupkyně starosty pro

Dosavadní praxe:

zdravotnictví, kulturu a sociální služby.

podnikání v oblasti IT, pedagogická a publikační
činnost, od roku 2000 starosta Prahy 8

Záliby, koníčky:
Výtvarná práce a tvořivé dílničky ve volném čase pro

Záliby, koníčky:

děti a seniory, výlety po našich památkách, hradech

informační technologie, rybaření, houbaření,

a zámcích a kulturních akcích v dalších městech.

potápění, cestování
Co chci ve své funkci dokázat:
Co chci ve své funkci dokázat:
Rád bych navázal na trend z minulých let, kdy
se nám stále více dařilo radnici otevírat občanům a zefektivňovat práci zaměstnanců úřadu.
V oblasti bezpečnosti je nutné nejen pokračovat v programu Bezpečná osmička, ale ještě ho
rozšířit a zdokonalit. Podniknu kroky k možné
regulaci zastaváren a bazarů, rovněž chci spolupracovat na vzniku návrhu novely zákona o lote-

Ráda bych navázala na svou práci z předchozího
období a pokračovala v projektech pro seniory
a rodiny, spolupráci s neziskových sektorem a rozvoji sociálních, zejména terénních služeb. Velkým
úkolem na další čtyři roky je otevření nového
domu sociálních služeb pro seniory vyžadující
celodenní péči. Čeká nás rozšíření provozu Centra aktivizačních programů pro seniory do dalších
lokalit a také otevření v pořadí již třetího dětského
klubu. Zaměřím se na podporu zdravého životního

riích, který obci umožní regulaci výherních zaří-

stylu v ulicích Prahy 8 včetně projektu Karlínských

zení na jejím území.

farmářských trhů.
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Představení členů rady
Markéta Adamová
Radní MČ Praha 8 pro sociální oblast
a protidrogovou prevenci
Věk: 26 let
Rodinný stav: svobodná, šťastně zadaná
Vzdělání: Dokončené bakalářské studium Andragogiky a personálního řízení na FF UK a v současné době poslední ročník Ekonomika a management na MÚVS (ČVUT)
Dosavadní praxe:
sedm let v obchodní činnosti ve službách (telekomunikace, personální a vzdělávací agentura,
naposled prodej služeb internetového marke-

Ondřej Gros

tingu)
Záliby, koníčky: sport, cestování, kultura,

Zástupce starosty MČ Praha 8 pro správu

setkávání s přáteli

a hospodaření s obecním majetkem (kromě
bytů) svěřeným do správy městské části

Co chci ve své funkci dokázat:
V oblasti sociální bych ráda prosadila založení

Věk: 35 let

nízkoprahového klubu pro děti a mládež, sjed-

Jiří Janků

nocení sociálních bytů do jedné budovy, která by
Rodinný stav: svobodný, bezdětný
Vzdělání: středoškolské

disponovala vrátnicí a trvale přítomnou ostrahou.

Radní MČ Praha 8 pro oblast životního

Dále bych chtěla rozšířit spolupráci s domovy

prostředí a informatiky

pro seniory. Na protidrogovou prevenci nebudeme zapomínat ani v následujících letech a budu

Dosavadní praxe:

přicházet s projekty, které bude pro děti a mlá-

manažer ve finanční sféře. Od roku 2008 uvolně-

dež realizovat přímo městská část.

Věk: 44 let
Rodinný stav: ženatý, jedna dcera

ný předseda bytové komise RMČ Praha 8, podílel jsem se především na privatizaci bytových

Vzdělání: ČVUT Praha

domů.
Dosavadní praxe:
Záliby, koníčky: sport, především fotbal, pří-

zahraniční obchod, telekomunikační společnost

roda, literatura

– projekce datových sítí

Co bych chtěl ve své funkci dokázat:

Záliby, koníčky:

V první řadě je nutné dokončit privatizaci z minu-

sport, český film, filatelie

lého volebního období, což se týká části Bohnic,
Kobylis a Libně. Věřím, že se podaří vyřešit pro-

Co chci ve své funkci dokázat:

blém povodňového úvěru a dokážeme rozjet pro-

Životní prostředí je jednou z nejdůležitějších

deje bytů v Karlíně a dolní Libni. Dále chci při-

oblastí komunální politiky. Proto i v tomto voleb-

spět k zefektivnění investic do obecního majetku

ním období vysadíme tisíce stromů, obnovíme

a zlepšit činnost správních firem, které se musí

další dětská hřiště a sportoviště. Zprovozníme

stát servisními organizacemi především pro

několik let uzavřené koupaliště na ďáblickém

nájemníky bytů a nebytových prostor. Z objek-

sídlišti.

tu starého koupaliště na ďáblickém sídlišti chci

V oblasti informatiky rozšíříme služby na portálech

vybudovat moderní areál s biotopem se samočis-

www.praha8.cz i www.epraha8.net, zřídíme pro

ticím efektem, s dětským brouzdalištěm, travna-

občany možnost využívání internetových aplikací

tými plochami k aktivnímu odpočinku, s dětským

pro styk s úřadem (například možnost zamluvení

hřištěm a hřištěm pro plážový volejbal.

si vhodného volného termínu na úřadě).
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Představení členů rady
Matěj Fichtner
Radní MČ Praha 8 pro dopravu, zmocněnec
pro řešení problematiky Paláce Svět
Věk: 26 let
Rodinný stav: svobodný, bezdětný
Vzdělání: Univerzita obrany, Česká zemědělská univerzita, Policejní akademie, Vysoká škola
ekonomie a managementu
Dosavadní praxe:
Armáda ČR + Vojenské zpravodajství, poté bezpečnostně-analytické funkce ve finančním sektoru
Záliby, koníčky: sport, kino, hudba, cestování

Vladislav Černý

Co chci ve své funkci dokázat:

Neuvolněný radní MČ Praha 8

V průběhu funkčního období budu odpovědný
za realizaci připravovaného programového pro-

Věk: 52 let

hlášení rady v oblasti dopravy. Proběhne celá
řada dílčích akcí, například rekonstrukce parko-

Martin Roubíček

Rodinný stav: ženatý, dvě dospělé studující děti

viště na Karlínském náměstí nebo rekonstrukce
vybraných chodníků. Také bych chtěl přispět

Vzdělání: VŠCHT, obor technologie vody

k tomu, aby byl zrekonstruován Palác Svět, přeRadní MČ Praha 8 pro oblast školství

stože vím, že dosažení tohoto cíle může být velmi obtížné.

Věk: 39 let

Dosavadní praxe:
20 let ve vodárenství v různých technických
a řídících hospodářských funkcích. Již deset let
má práce vyžaduje denní kontakt se zástupci

Rodinný stav: svobodný, bezdětný

vedení měst a obcí - vlastníků vodovodů a kanalizací.

Vzdělání: Právnická fakulta University Karlovy
Záliby, koníčky: příroda, zahrada, historie
Dosavadní praxe:

a kultura a pochopitelně politika

právník majetkového odboru, ředitel Servisního
střediska, zástupce starosty MČ Praha 8

Co chci ve své funkci dokázat:
V komunální politice nejsem nováčkem, již

Záliby a koníčky:

v letech 1998 -2002 jsem byl členem zastupi-

turistika, cestování, kultura

telstva Prahy 8. Od roku 1991 jsem nepřetržitě členem komise pro životní prostředí zastu-

Co chci ve své funkci dokázat:

pitelstva. Ochrana životního prostředí je blízká

Jelikož mám na starosti předškolní a základní

mému vzdělání, povolání i zálibám, zúčastním se

školství, chci, aby radnice byla partnerem jak

proto i v tomto volebním období práce komise,

ředitelům škol, které zřizujeme, tak rodičům,

s důrazem na ochranu a zlepšování stavu přírody

jejichž děti osmičkové školy navštěvují. Cílem

a veřejné zeleně. Jednou z programových priorit

je nejen dostatek míst ve školkách a školách,

TOP 09 je vyrovnanost veřejných financí. Prahu

ale další zlepšování podmínek a kvalitního záze-

8 trvale trápí nedostatek rozpočtových příjmů

mí pro výuku. Za účelem zkvalitnění dopravní

a záplatování rozpočtu.

výchovy je v plánu vybudování nového moderní-

věnovat hospodaření, zvláště přípravě a kontro-

Budu se proto rovněž

ho dopravního hřiště. Moji podporu si vždy také

le plnění rozpočtu, a navážu tak na své půso-

najde například kvalitní jazyková výuka, která je

bení ve finančním výboru zastupitelstva v letech

dnes zcela nezbytná.

2000 - 2004.
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Zpravodajství

Internetové stránky úřadu se změní
Oficiální webové stránky Úřadu

nit podobu webu,” informovala radní

vací dokumentace). Stránky budou

považuji změnu za více než nutnou.

městské části Praha 8 (www.praha8.

Prahy 8 Markéta Adamová, která má

poskytovat také více informací o fun-

Je pro nás důležité, aby byl úřad ote-

cz) čekají změny. Radnice začala

nový vzhled a funkčnost interneto-

gování Rady MČ Praha 8 a o probíha-

vřenější občanům, aby si každý mohl

připravovat

vých stránek na starosti.

jících výběrových řízeních. Význam-

jednoduše na webu najít přesně to,

Podle ní bude hlavním kritériem

ný prostor bude mít i sekce určená

co potřebuje a pokud to nenajde,

přehlednost a snadná dostupnost

pro vkládání příspěvků samotnými

měl možnost se přímo prostřednic-

„Stránky jsou zastaralé, nepře-

informací a co největší otevřenost

občany, ať už se bude jednat o při-

tvím webových stránek dotázat,”

hledné a ani jejich grafická podoba

radnice. V současné době začala

pomínky, stížnosti nebo náměty.

uvedla Adamová.

neodpovídá

požadav-

pracovat pracovní skupina, která má

„Novou podobu bychom rádi spus-

Velký prostor dostanou i přehled-

kům. Jelikož si uvědomujeme, že

za úkol analýzu současného stavu,

tili v letošním roce. Webové stránky

né uveřejňování informací o výbě-

jejich

novou

podobu

tak, aby lépe vyhovovala potřebám
občanů.

současným

jsou velmi důležitým zdrojem infor-

sestavení požadavků na novou podo-

městské části jsou důležitou součástí

rových řízeních, investicích městské

mací jak pro občany Prahy 8, tak pro

bu webu a přípravu podkladů pro

komunikace s občany a svým způso-

části a videonahrávky schůzí zastu-

její návštěvníky, rozhodli jsme změ-

vyhlášení výběrového řízení (zadá-

bem vizitkou radnice. Z toho důvodu

pitelstva.

-jf-

Zemřel čestný občan Prahy 8, generál Hercz
vstoupil do československé armády v zahra-

2005 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua

ničí, účastnil se bojů při obléhání Tobruku,

Masaryka I. třídy, je také čestným členem Aso-

kde byl zraněn. Po příjezdu do Británie sloužil

ciace nositelů legionářských tradic.

samostat-

Městská část Praha 8 vydala ve spolupráci

né brigády. Studia medicíny se mu podařilo

s Asociací nositelů legionářských tradic v roce

dokončit v roce 1946 a o rok později nastoupil

2008 knihu nazvanou MUDr. Josef Hercz – Legi-

na chirurgické oddělení pražské nemocnice Na

onář a lékař, ve které generál Hercz popisuje

Bulovce, kde pracoval až do svého odchodu do

své životní osudy. Svůj příběh představil Josef

důchodu v roce 1992. V roce 1996 byl jmeno-

Hercz také v květnu 2010 na zámecké slavnos-

ván Rytířem českého lékařského stavu.

ti v Libeňském zámku, při příležitosti prvního

u

motopraporu

československé

Josef Hercz byl několik let místopředsedou
Československé obce legionářské, v roce 2004
obdržel francouzský Řád čestné legie, v roce

Ve věku 93 let 9. prosince 2010 náhle zemřel
válečný veterán, brigádní generál v. v. MUDr.
Josef Hercz. Poslední rozloučení se uskutečnilo
ve středu 15. prosince 2010 ve strašnickém
krematoriu.
Josef Hercz se narodil v roce 1917 na samotě Čalovka ve slovenské obci Egreš (okres
Trebišov). Po maturitě odešel studovat medicínu do Prahy, po uzavření vysokých škol se
vrátil na Slovensko a vzápětí byl odvedený do
pracovních oddílů. V roce 1940 emigroval do
Palestiny a po ztroskotání vystěhovalecké lodi
Pentscho byl internovaný v egyptském vězení v Alexandrii. Po propuštění v květnu 1941

výročí odhalení Pomníku Operaci Anthropoid.
Čest jeho památce!
-red-
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Zpravodajství, inzerce

Projekt elektrárny trvá,
bude veřejné jednání
Stavební řízení týkající se projek-

zmíněné

veřejné

projednávání.

tu vybudování plynové elektrárny

„O případné stavbě plynové elekt-

poblíž Čimického háje pokračuje.

rárny dosud nerozhodly ani orgá-

Akciová společnost Pražská energe-

ny Pražské energetiky, nicméně

tika loni v květnu oznámila pozasta-

projekt je vypracován a je potřeba

vení stavby, před několika dny ale

ho nějak uzavřít. Více v tuto chvíli

doplnila podklady týkající se řízení.

nelze sdělit,” řekl Holubec.

Postoj vedení radnice Prahy 8

Elektrárna má mít výkon pade-

se nemění. „Jsme stále ostře proti

sát megawattů, což je pro srovnání

tomuto záměru, nová koalice tento

zhruba čtyřicetina výkonu Teme-

bod má i v programovém prohláše-

lína. Měla být v provozu pouze

ní. Bohnice nejsou vhodnou lokali-

ve špičkách, kdy jsou nároky na

tou pro tuto investici,” řekl starosta

dodávky elektřiny vyšší. Projekt

Prahy 8 Josef Nosek.

vzbudil nevoli mnoha občanů, kteří

Foto: Radka
Wallace-Prokopová

Návštěva radních z Itálie.

Radnici Městské části

K projektu se 25. ledna v 10.00

se obávají, že by zařízení zatěžova-

Praha 8 navštívili radní z italského města Terni. Návštěvu přijal mís-

hodin uskuteční veřejné projed-

lo životní prostředí dalšími emisemi

tostarosta Prahy 8 Michal Šustr (vlevo). Hosté z Itálie projevili zájem

návání, a to na odboru výstavby

a hlukem.

o užší spolupráci mezi městem Terni a osmou městskou částí. Před-

v takzvaném bílém domě. „Občané,

Hlavní město elektrárnu podle

stavili několik zajímavých projektů, například na začleňování problé-

kteří tuto problematiku sledují, jsou

energetiků potřebuje, a to z důvo-

mové a obtížně vzdělatelné mládeže do společnosti. Tento projekt je

srdečně zváni,” uvedl starosta.

du hrozícího energetického kolap-

veden formou spolupráce s podnikatelským sektorem. „Jsem velice

su, takzvaného black outu. Nové

potěšen, že se hostům z Itálie u nás líbilo. Na budoucí výměny zkuše-

tiky Petra Holubce stavební říze-

záložní

ností a případnou spolupráci se velice těším,” řekl Šustr.

ní stále běží, proto se uskuteční

takovému nebezpečí zabránit. -jf-

Podle mluvčího Pražské energe-

elektrárny

by

dokázaly

-red-

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Inzerce

(Placená inzerce)

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Doprava, pozvánky

Zastávek „na znamení” přibylo, mávat nemusíte
Způsob zastavování autobusů v zastávkách
s charakterem „na znamení” se od 3. ledna
změnil. Rovněž se výrazně zvýšil počet tohoto
druhu zastávek. Nový systém, který úspěšně
funguje také v okolních evropských zemích, má
přinést zvýšení plynulosti a rychlosti dopravy
a také zlepšení tepelné pohody v autobusech
v zimních měsících.
Cestující na těchto zastávkách již nemusí mávat. Stačí stát na zastávce tak, aby vás
řidič viděl. Je povinen zastavit v zastávce vždy,
nachází-li se v jejím prostoru viditelně jedna
nebo více osob, zároveň musí zastavit, pokud
již v zastávce zastavil jiný autobus a cestující
by mohl být přehlédnut.

Nově zřízené zastávky „na znamení”
- Kuchyňka (linky 102, 186, 505, 511)

Foto: verpa

- Rokoska (linky 102, 186, 505, 511)
- Vychovatelna (linky 102, 186, 295,

Od ledna je na znamení i zastávka autobusu Služská v Kobylisích

505, 511)
- Služská (linky 102, 177, 505)

Při vystupování stačí stisknout tlačítko „zna-

upozorňuje akustický hlásič. V případě, že hlá-

- U Kříže (linky 140, 185, 513, 603)

mení k řidiči” umístěné na přidržovacích tyčích

šení zastávek z nějakého důvodu nefunguje, je

- Liběchovská (linky 103, 345, 368)

dostatečně včas, aby řidič stihl bezpečně zasta-

povinen řidič zastavit v takové zastávce vždy.

- Na Boleslavce (linky 345, 348, 368)

-jf-

vit. Před každou zastávkou „na znamení” na ni

V prosinci 2010 uplynulo 120 let od narození Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny
v oboru chemie za objev a rozvoj polarografie.

PěÍBċH KAPKY
Putovní výstava uspoĜádaná k pĜipomenutí tohoto výroþí pĜedstavuje ve fotografiích, filmech,
písemných dokumentech, pĜístrojích a dalších exponátech pĜíbČh
þeského vČdce Jaroslava Heyrovského (20.12.1890 - 27.3.1967).

OTEVĜENO:
pondčlí a stĝeda:
9-18 hodin
úterý a ÿtvrtek:
9-15:30 hod
pátek: 9-15 hodin

VSTUP
VOLNÝ

Sobota a nedčle – zavĝeno.

ORGANIZÁTOĜI VÝSTAVY:
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE
J. HEYROVSKÉHO
Akademie včd þeské republiky, v.v.i.
a Odbor kultury Úĝadu Mþ Praha 8

11.1. – 31.1. 2011 -

opčt PRAHA

Úĝad Mčstské ÿásti Prahy 8 – reprezentaÿní
prostory Grabovy vily, ul. Na Košince 1
(v parku pĝed Úĝadem Mþ Praha 8 v Libni)

V roce 2009 a 2010 putovní výstava
již navštívila mčsta Pardubice,
Brno, Prahu a Olomouc a dosud ji
zhlédlo témčĝ 6000 návštčvníkĥ.

Ve stĜedu 26.1. 2011 od 9 do 17 hodin bude mimoĜádnČ vystavena Nobelova medaile
Jaroslava Heyrovského a diplom. Více informací o putovní výstavČ naleznete na
webových stránkách výstavy s adresou http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.
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Životní prostředí
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

LEDEN - 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
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
Kollárova
(mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
Pobřežní – U Nádražní lávky
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.
Pernerova – Šaldova
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.
Pobřežní – Thámova
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.
Petra Slezáka – Urxova
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
Pernerova – Sovova
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
U Sluncové - Za Invalidovnou
(parkoviště)
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.
Kotlaska (u mateřské školy)
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.
Nekvasilova (U Olympiku)
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.
Pivovarnická (proti domu č. 15)
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.
Na Vartě
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.
Štěpničná (parkoviště)
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.
Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Písečná – Na Šutce
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.
Na Přesypu - Pod Přesypem
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Stejskalova - U Rokytky
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.
Valčíkova - Na Truhlářce
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.
Velká Skála - K Haltýři
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Třeboradická - Košťálkova
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

Roudnická (za Bešťákovou)
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4.,1. 6.

Havlínova – Pohnertova
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Frýdlantská (parkoviště u ul.
Žernosecká)
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Modřínová – Javorová
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Libišská (parkoviště)
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Batličkova
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Kubíkova – (u DD)
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

V Zahradách - Na Sypkém
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Havránkova – Šimůnkova
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Gdaňská - Toruňská
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Braunerova – Konšelská
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Šimůnkova (slepý konec)
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Hnězdenská - Olštýnská
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

V Zámcích (u domu 51/64)
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Janečkova
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Mazurská (u trafostanice)
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Hlaváčova (parkoviště)
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Řešovská - Zelenohorská
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Burešova
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou
(parkoviště)
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

Kurkova (parkoviště)
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Šiškova - Čumpelíkova
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Kandertova - Lindnerova
25. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Nad Rokoskou – Kubišova
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Na Pecích – Chaberská
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
8. 2., 15. 3., 19. 4., 24. 5., 28. 6.

Služská – Přemyšlenská
26. 1., 2. 3., 6. 4., 11. 5., 15. 6.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova
a Valčíkova)
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

V Mezihoří (u plynojemu)
2. 2., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

U Slovanky – Dolejšova
19. 1., 23. 2., 30. 3., 4. 5., 8. 6.

Trojská - Nad Trojou
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
1. 2., 8. 3., 12. 4., 17. 5., 21. 6.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.

Kašparovo náměstí
11.1., 15.2., 22.3., 26.4., 31.5.

Ke Stírce - Na Stírce
18. 1., 22. 2., 29. 3., 3. 5., 7. 6.

Uzavřená
12. 1., 16. 2., 23. 3., 27. 4., 1. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
9. 2., 16. 3., 20. 4., 25. 5., 29. 6.
Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

V Nových Bohnicích – K Farkám
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.
Dolákova – Hackerova - Kusého
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.
K Mlýnu – Chorušická
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.
Mlazická
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.
Fořtova – Do Údolí
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
25. 1., 22. 2., 22. 3., 19. 4., 17.
5., 14. 6.
Nad Popelářkou
1. 2., 1. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6.
Křivenická - Čimická
11. 1., 8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5.,
31. 5., 28. 6.
Ratibořská - Radomská
(parkoviště)
18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5.,
7. 6.
Pod Vodárenskou věží
- Nad Mazankou
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.
Drahorádova
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Korycanská – K Ládví
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Lindavská
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 15. 6.

Petra Bezruče - U Pískovny
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 29. 6.

U Pekařky
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 22. 6.

Pekařova - Jestřebická
11. 1., 15. 2., 22. 3., 26. 4., 31. 5.

Chaberská – Líbeznická
10. 2., 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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Bezpečnost, pozvánky

ZÁPISNÍK POLICISTY
Nerespektoval zákaz řídit

38letý muž. Jeho nezákonnému

V polovině prosince před půlnocí

počínání učinila přítrž hlídka policie

byl v ulici u U Libeňského pivovaru

na Elsnicově náměstí, kde byl při

kontrolován 32letý muž při řízení

řízení uvedeného vozidla kontrolo-

osobního motorového vozidla Opel

ván. Jednání muže bylo oznáme-

Corsa. Hlídka policie na místě zjis-

no příslušnému odboru Magistrátu

tila, že muž vozidlo řídil, ačkoliv

hl.m. Prahy.

mu byl příslušným soudem uložen
trest zákazu činnosti spočívající

Řídila opilá

v zákazu řízení všech motorových

V Sokolovské ulici byla 12. pro-

vozidel na dobu 20 měsíců. Případ

since kolem druhé hodiny v noci

byl vyřešen v rámci zkráceného pří-

kontrolována 27letá žena při řízení

pravného řízení a následně předán

osobního motorového vozidla znač-

státnímu zástupci k podání návrhu

ky Opel Corsa, přičemž orientační

na potrestání podezřelého.

dechovou zkouškou jí byla naměřena hodnota 0,66 promile alkoholu

S páčidlem na automat
Dalším zkráceným přípravným
řízením byl vyřešen případ ze Štěd-

v dechu. Její jednání též bylo oznámeno na příslušný odbor Magistrátu hl.m. Prahy.

rého dne, kdy kolem šesté hodiny
ranní byl ve FN Bulovka zadržen
33letý muž slovenské národnosti, který se snažil pomocí páčidla

Neoprávněně užíval
výstražné světlo
13. prosince po 22. hodině bylo
ulicemi

vykrást nápojový automat.

Argentinská

a

Dělnická

v Praze 7, a dále přes Libeňský most

Zadrželi hledané
5.

prosince

po

a ulicemi Štorchova, Voctářova do

poledni

byl

ulice Na Žertvách hlídkou policie

v Sokolovské ulici u metra Invali-

pronásledováno osobní motorové

dovna hlídkou Policie ČR kontrolo-

vozidlo Škoda Octavia. Jeho řidič

ván 34letý muž, který byl vyhlášen

neoprávněně

do celostátního pátrání na základě

světlo modré barvy umístěné za

příkazu k zatčení vydaného přísluš-

čelním sklem. Dotyčný na křižo-

ným soudem. Po provedených úko-

vatce ulic Štorchova a Voctářova

nech ze strany policie byl dotyčný

nedbal signálu semaforu a křižo-

předán příslušnému soudu k další-

vatku projel na červenou. Hlídce

mu opatření.

se vozidlo podařilo zastavit v ulici

Další osoba vyhlášená v celostátním

pátrání,

tentokráte

užíval

výstražné

Na Žertvách. Při orientační decho-

na

vé zkoušce provedené pomocí pří-

základě pátrání soudních orgánů

stroje Dräger byla 24letému muži

Slovenské republiky, byla kontrolo-

naměřena hodnota 1,18 promile

vána 10. prosince kolem 10. hodiny

alkoholu v dechu a při opakované

v Zenklově ulici. Se 48letým mužem

dechové zkoušce těsně před 23.

policie provedla úkony na základě

hodinou 1,77 promile. Z následně

požadavků uvedených v Schengen-

provedeného lékařského vyšetření

ském informačním systému.

spojeného s odběrem krve mu byla
naměřena hodnota 1,89 g/kg alko-

Za volant bez řidičáku
Bez

příslušného

řidičského

holu v krvi. Případ byl řešen v rámci zkráceného přípravného řízení.

oprávnění se 1. prosince po Praze

npor. Zdeněk Pohunek

ve vozidle Ford Transit projížděl

zástupce vedoucího MOP Libeň

Sníh demoloval auta. V prosinci došlo k několika případům pádu sněhu
ze střech domů. Naštěstí nedošlo ke zranění osob. Nicméně bylo poškozeno několik vozidel, což před nadcházejícími svátky jejich majitelům
radost neudělalo.
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Bezpečnost, inzerce

Uklízejte po svých psech, varují strážníci
O Češích se někdy říká, že je to národ chalupářů a pejskařů. Přestože v Praze žijí tisíce milovníků psů, ne každý
jejich nadšení pro čtyřnohé kamarády sdílí. Zvlášť pokud neberou ohledy na své okolí. Pokud spolu totiž pejskaři a ti, kteří psa nemají, mají žít klidně a přátelsky, je třeba navzájem se respektovat.
Pes je pro mnoho lidí nepostradatelným čle-

ní na chybu, ten si ji ve většině případů uvědomí

nem rodiny, někteří pejskaři si ale stále neuvě-

a nepořádek po svém čtyřnohém kamarádovi

domují, že kromě radosti přijali ve svém kama-

uklidí.

rádovi zodpovědnost nejen vůči němu, ale také

Jsou ale i tací, kteří tuto povinnost odmítají

vůči svému okolí. Základním kamenem této zod-

i přes veškerá upozornění. „Dokonce se nám

povědnosti je, že po jejich miláčkovi nebudou

i stalo, že majitel byl poté, co jej strážníci upo-

na chodníku a v jeho okolí zůstávat upomínky

zornili, aby po svém psovi uklidil, hrubý a aro-

v podobě hromádek exkrementů. Je povinností

gantní,” připomněl nemilou zkušenost komisař

každého majitele uklidit po svém psovi. Pokud

Skalka. V takových případech jsou pak stráž-

tak neučiní, dopouští se přestupku.

níci nuceni být nekompromisní a řešit přestupek pokutou v maximální výši až tisíc korun,

Pražští strážníci se s nezodpovědností některých majitelů psů také setkávají a samozřejmě

případně

ji řeší. „Jde zejména o strážníky-okrskáře, kteří

orgánu.

oznámením

přestupku

správnímu

dohlíží na přidělený okrsek, jsou denně v teré-

Proto strážníci všem majitelům psů doporu-

nu a domluva zapomnětlivým pejskařům patří

čují nezapomínat na svou povinnost a po svých

k jejich každodenní práci,” uvedl vrchní komi-

psech vždy uklízet. „V době, kdy Úřad městské

sař Josef Skalka z Obvodního ředitelství měst-

části Prahy 8 nechává rozmístit na území této

ské policie Praha 8. V případě, že se strážníci

městské části mnoho

s nezodpovědným majitelem psa setkají, snaží

speciálními pytlíky na psí exkrementy, by to

se vše nejdříve řešit domluvou. Majitele upozor-

neměl být problém,” dodal komisař.

(Placená inzerce)

odpadkových

košů se
-jf-

(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem 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–LEDEN 2011
internet

pohyb

jazyky

PONDĚLÍ
9 – 12 Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede paní Svobodová)
9 – 10 Francouzština pro úplné začátečníky
(vede pí Bodláková)
9 – 10 Školička PC a internetu – pokročilí a pokročilí,
10 – 11 vede pí. Paulusová
10 – 10.50 Nordic walking pro méně zdatné (vede Ing.
Carbochová – od 10.1.)
10 – 11 Ruština – Co v učebnici nebylo (vede pí Bodláková)
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
11 – 12.30 Nordic walking pro zdatné (vede Ing.
Carbochová – od 10.1.)
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 – 10 Anglický jazyk konverzační metodou
„mírně pokročilí II” (vede Ing.Vondráček)
10 – 11 Anglický jazyk konverzační metodou
„pokročilí” (vede p. Ing. Vondráček)
10 – 11 Dramaticko-recitační kroužek (vede pí Hrbotická)
11 – 12 Anglický jazyk konverzační metodou „mírně
pokročilí I” (vede Ing. Vondráček)
13 – 14 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 – 10
10 – 11
10 – 11

Přístup na internet
Trénink paměti
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)
Staré techniky cvičení pro zdraví+taneční zahřátí
dle možností seniorů (vede pí Ing. Kovařínská)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly
(vede ergoterapeutka Bc. Novotná)

paměť

poradny

kluby

13 – 14 Přístup na internet
13 – 15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
pí Bc. Novotná)
13 – 14 Německý jazyk pro radost – začátečníci
(s pí Šimonovskou)
14 – 15 Německý jazyk pro radost – pokročilí
(s pí Šimonovskou)
14 – 15 Školička PC a internetu
15 – 16 – začátečníci (vede RNDr. Tomková)
15 – 16 Poradna pro zdravotní a kompenzační
pomůcky (vede Bc. Novotná)
ČTVRTEK
8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 11 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě” a výuka
lidových tanců (vede pí Matějková)
10 – 11 Školička PC a internetu – mírně pokročilí
11 – 12 a pokročilí (vede p. Ing. Mrkvička)
10 – 10.50 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 – 16 Školička PC a internetu
16 – 17 – mírně pokročilí (vede paní Smitková)
17 – 18 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.
Jazykové kurzy jsou plně obsazené.
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Zdravotní a sociální péče, inzerce
Speciální nabídka
13. 1.od 10:00 - Beseda o zdravém stravování a přírodní
výživě, o optimálních regeneračních pochodech v těle a přípravě těla pro správné vstřebávání živin s Mgr. Danou Richterovou
a Ing. Gabrielou Dayehovou. V rámci besedy získáte zdarma
analýzu a diagnostiku svého těla, proto je potřeba se přihlásit

Burza seniorů - Program na LEDEN 2011
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
11. 1. ÚTERÝ

DIVADLO POD PALMOVKOU
Představení: Svatá Jana
Začátek v 11.00 hod.
Cena vstupenky:
85,-Kč omezený počet vstupenek
Prodej:
středa 12.00 – 13.00 hod. u paní Hubené

18. 1. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA
Tapiserie, síťování, šňůry
Pomůcky: jehla, nůžky, nitě
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

předem v CAP osobně nebo na tel.č. 283 881 848
17. 1. od 14:00 - Hudební odpoledne s pí Beranovou v Klubu seniorů, Burešova 1151/12
20. 1. od 9:30 - Patchworková dílnička s pí Sylvou Kyselovou
20. 1. od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem
24. 1. od 13:00 - Tvoření z korálků s pí Věrou Urbanovou
– zelená ještěrka
25. 1. od 13:30 - Hlubinné techniky k ozdravení člověka
- přednáška Ing. Aleny Čupové

20. 1. ČTVRTEK CVIČENÍ
Přijďte si protáhnout svá těla, cvičení na židlích.
13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Věry Dvořákové
25. 1. ÚTERÝ

27.1. od 9:30 - Z Pekla do Ráje Fotografiemi doložené
povídání Mgr. Karla Pinkase o místech, kterými v ČR prochází
evropská turistická trasa E10 - II.část.
Na školičky PC, NW, trénink paměti a právní poradnu je
nutné se předem objednat na výše uvedeném tel. čísle.
Ostatní aktivity jsou volně přístupné.
Jazykové kurzy jsou plně obsazené.

VÝTVARNÁ DÍLNA
Šitá krajka a tapiserie
Pomůcky: jehla, nůžky, nitě
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

27. 1. ČTVRTEK BABINEC
Novoroční posezení – společenské hry
13.00 hod. v Gerontologickém centru
Pod vedením Ivy Hubené
BOWLING

Aktuální informace o plánovaných akcích získáte buď
na tel. 283 881 848 nebo osobně na nástěnce v CAP.

Pondělky: 10. 1., 17. 1. a 24. 1.
Nová herna v Dolních Chabrech,
Sraz ve 13.50 h na stanici Osická,
autobus č. 162 (jezdí z Metra Kobylisy
nebo Vozovny Kobylisy)
Pod vedením Věry Dvořákové

PŘÍPRAVA NA ÚNOR 2011
8. 2. ÚTERÝ

VÝTVARNÁ DÍLNA
Drátování a Valentýnky
Pomůcky: kleště, nůžky, tužka a lepidlo
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

22. 2. ÚTERÝ

DIVADLO BRODWAY
Generálka představení: Kat Mydlář
Začátek v 11.00 hod.
Cena vstupenky:
155,- Kč, omezený počet vstupenek
Prodej: středa 12.00 – 13.00 hod. u paní Hubené

Střední odborná škola sociální, o.p.s.
Hnězdenská 549, Praha 8 – Bohnice
šk. r. 2011/2012

Obory: Sociální péče – pečovatelská činnost
Sociální péče – sociálně správní činnost
Inf. tel.: 233551260 nebo osobně
(Placená inzerce)
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Zdravotní a sociální péče

Sdružení Našim dětem uspořádalo Slavnost světel
Na začátku loňského roku usku-

muzikantů, slavnost vyvrcholila po

tečnila paní Vlastimila Vetešníková

setmění průvodem za rozsvícenými

svoji myšlenku a založila s pomocí

dýněmi a martinským příběhem.

a s přispěním dalších žen občan-

Zázemím pro slavnost se stala

ské sdružení Našim dětem, jehož

zimní zahrada Psychiatrické léčeb-

cílem je poskytovat členům i širší

ny v Bohnicích. K tvoření v dílnič-

veřejnosti podporu a také inovativní

kách i dalšímu prožívání se připo-

služby při péči o děti raného a před-

jilo více jak padesát rodin s dětmi

školního věku. Pochopení a podporu

a proto radost ze šustícího listí pod

pro záměry sdružení projevila boh-

nohama, z písní i z rozsvícených

nická psychiatrická léčebna, která

lucerniček na cestě k martinskému

již déle než rok umožňuje mamin-

překvapení nezůstala jen organizá-

kám a jejich dětem scházet se v je-

torkám a jejich rodinám. Doufáme

jích prostorách v pravidelném klubu

proto, že se nám podobnou radost,

(mateřském centru). Tam se mohou

Našim dětem, o. s., uspořáda-

souvisejících s ročními obdobími

směřovanou hlavně k rozjasnění

děti s přispěním svých rodičů zapo-

lo za finanční pomoci MČ Prahy 8

a zvyky. Na programu podzimního

duší a rozzáření očí našich malých

jovat

programu

a sponzorů „Slavnost světel”, širší

odpoledne a podvečera bylo nejen

dětí, podaří zorganizovat i v příštím

(říkanky, zpívání, písničky volené

veřejnosti jsou známé tradiční lam-

vyrábění lampiónků, ale také dal-

roce a k našemu setkání se připo-

dle ročních svátků nebo období),

piónové průvody. V polovině listo-

ších radostí pro ty nejmenší (sví-

jí nemenší počet rodin. Velmi nás

maminky i děti zde tvoří, hrají si,

padu tak občanské sdružení usku-

ček, ozdob apod.) z přírodních

potěší, budeme-li opět moci podě-

na závěr vždy poslouchají a sledu-

tečnilo další ze svých cílů, kterým

materiálů, ukázka řemesla, stínové

kovat MČ i psychiatrické léčebně za

jí hranou pohádku. Program se zde

jsou volnočasové aktivity zamě-

divadlo s legendou o sv. Martinovi,

podporu.

tvoří svépomocí členů sdružení.

řené především na prožití oslav

tradiční hudba za doprovodu živých

Ema Rybářová, Našim dětem, o. s.

do

rytmického

Program Centra Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8 - Karlín,
vstup ze Sokolovské ulice

OBJEDNÁVÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ROZHOVORY:
od pondělí do pátku na Lince Amelie 739 004 333 nebo u vedoucí pobočky 739 001 123
ÚTERÝ 11. 1.
11:00-12:00
15:00-16:00

individuální konzultace M.Chrdlová
individuální konzultace M.Chrdlová

STŘEDA 12. 1.
13:00-16:00
13:30-15:00
14:00-16:00
15:30-17:00

čajovna
úvod do tajči
sociální poradna Š.Slavíková
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině

PONDĚLÍ 17.1.
10:00-17:00
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-14.30

reflexní masáže
individuální konzultace M.Chrdlová
čajovna
individuální konzultace M.Chrdlová

ÚTERÝ 18. 1.
11:00-12:00
15:00-16:00
15:30-17:00

individuální konzultace M.Chrdlová
individuální konzultace M.Chrdlová
výtvarná dílna

STŘEDA 19. 1.
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-15:00
14:00-16:00
15:30-17:00
PONDĚLÍ 24. 1.
10:00-17:00
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-14:30
16:00-17:30

individuální rozhovory O.Fleková
čajovna
úvod do tajči
sociální poradna Š.Slavíková
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině
(téma reflexní terapie)
reflexní masáže
individuální konzultace M.Chrdlová
čajovna
individuální konzultace M.Chrdlová
hudební dílna

ÚTERÝ 25. 1.
11:00-12:00
15:00-16:00
16:00-17:30

individuální konzultace M.Chrdlová
individuální konzultace M.Chrdlová
meditace

STŘEDA 26. 1.
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-15:00
15:30-17:00

individuální rozhovory O.Fleková
čajovna
úvod do tajči
Kruh Amelie - podpůrné setkávání ve skupině

PONDĚLÍ 31. 1.
10:00-17:00
10:00-12:00
13:00-16:00
13:30-14:30

reflexní masáže
individuální konzultace M.Chrdlová
čajovna
individuální konzultace M.Chrdlová

OBJEDNÁVÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A ROZHOVORY:
od pondělí do pátku na Lince Amelie 739 004 333 nebo u vedoucí pobočky
739 001 123
OBJEDNÁVÁNÍ DO SOCIÁLNÍ PORADNY: od pondělí do pátku v kanceláři
Amelie 283 880 316 nebo u vedoucí pobočky 739 001 123
OBJEDNÁVÁNÍ NA REFLEXNÍ MASÁŽE: od pondělí do pátku u E.Adamcové
737 505 324
OBJEDNÁVÁNÍ NA HUDEBNÍ DÍLNU, PRÁCI S OVČÍM ROUNEM:
od pondělí do pátku v kanceláři Amelie 283 880 316 nebo u vedoucí
pobočky 739 001 123
BEZ OBJEDNÁNÍ: čajovna, výtvarná dílna, Kruh Amelie, tajči, pohybová
dílna, relaxe, meditace
POPLATKY ZA SLUŽBY: zpoplatněny jsou pouze reflexní masáže, cena pro
klienty Amelie činí 80,- Kč a pro veřejnost 200,- Kč
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Školství

Advent se v MŠ Na Korábě povedl
Škoda, je to za námi…. Tím nejkrásnějším obdobím v naší mateřince je období adventu. Přivítáním sv.
Martina, hraním si na rytíře a povídáním o dobru a zlu to vše začalo. V prosinci se u nás žije hlavně
tradicemi a lidovými zvyky. I letos
se děti i rodiče aktivně podíleli na
přípravě všeho adventního-vánočního (společné zdobení adventních
věnců, návštěva Mikuláše, výzdoba
školy, zdobení vánočního stromu
atd.). Tajemné Ježíškovo nadělování bylo i letos plné zvonečků, světýlek, koled, splněných přání a dárků.
Každý z našich „andílků” si domů
něco odnášel.
Závěrečné

vánoční

posezení

s rodiči u stromečku, vůně vánočního pečiva, výroba maličkostí a především šťastné děti – to bylo vyvrcholení adventního snažení. Dětské
vánoční koledování, hry s jesličkami a pohoda ve třídách nám dodala
do dalšího kalendářního roku sílu
a radost. Děkujeme všem.
Kolektiv MŠ Na Korábě

Děti i rodiče se aktivně podíleli na příjemné předvánoční atmosféře

Charitativní akce Přání pro Ježížka
Na ZŠ a MŠ Na Slovance se 9. prosince uskutečnila charitativní akce ,,Přání pro Ježíška”, kterou zorganizoval žákovský parlament této školy.
Cílem akce bylo získat co největší finanční obnos
pro fond ohrožených dětí UNICEF a spočívala
v tom, že si žáci koupí žeton, za který mohou
získat balónek. Minimální cena žetonu byla dvacet korun, z čehož část musela pokrýt nezbytné
náklady, v tomto případě helium a část šla na
fond UNICEF.
Vybraní členové parlamentu žetony prodali a mohli konstatovat, že děti dávají za žetony
více než uvedenou částku a některé balónek ani
nechtějí. 9. prosince se pak všichni žáci, kteří si
koupili žeton, shromáždili v hale školy, kde jim
členové parlamentu předali balónky, které pak
všichni společně před školou vypustili.
Po akci parlament oznámil, že celkový výnos
z celé akce je 6700 korun. Žáci tak projevili sociální cítění a snahu pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Bude to pro ně ten nejhezčí dárek
Žáci ZŠ a MŠ Na Slovance vypouštějí balónky zakoupené v rámci charitativní akce

k vánocům.

-vk-
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V ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí uspořádali vánoční jarmark
Na základní a mateřské škole na
Lyčkově náměstí se již řadu let
udržuje tradice slavnostního rozsvěcení vánočního stromku se zpíváním koled. V letošním školním
roce k této tradici přibyla tradice
nová - Vánoční jarmark.
V úterý 7. prosince si tedy rodiče spolu
s dětmi mohli od žáků školy nakoupit vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby – slaměné,
papírové i keramické, ochutnat cukroví, vyrobit si ve vánočních dílnách řadu vlastních dárků
a na závěr se občerstvit ve vánoční kavárně,
která nabízela řadu netradičních delikates. Tak
rodiče, děti i učitelé takzvané Smysluplné školy prožili velmi příjemné vánoční odpoledne,
které bylo zakončeno před školou u ozdobeného vánočního stromu. S jeho rozsvícením se
na Lyčkově náměstí začal odpočítávat příchod
Vánoc. A již nyní se všichni těší na jarmark
příští – třeba velikonoční.

Olga Jungmanová
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Městská část Praha 8, Úřad městské části, Odbor školství
Termíny zápisů dětí k povinné školní docházce
do 1. ročníků základních škol Městské části Praha 8
V souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 15. ledna
do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
V souladu s § 36 odst. 2 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na
jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení
o udělení mezinárodní ochrany.
Pro školní rok 2011/2012 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dovrší k 31. 8. 2011 věku šesti let
a děti s odkladem školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku
kalendářního, může být přijato, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný
zástupce dítěte předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo
trvalého pobytu (dále jen „spádová škola”), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Obecně závazná vyhláška
hl. m. Prahy č. 22/2006 Sb., o školských obvodech základních škol, ve znění pozdějších předpisů, viz www.praha8.cz - odkaz Školství. Při
rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a zveřejněných kritérií. Na uvedené internetové adrese najdete také veškeré kontakty na školy včetně jejich prezentací.
ZŠ a MŠ, Praha 8, Lyčkovo nám. 6

6. ledna 2011, 10-16 h.,

a vedení školy v posluchárně.

Den nanečisto pro budoucí prvňáčky:

setkání s vedením školy ve sborovně: v 10.,

Zápis: 2. února 2011, 14-18 h.

12. ledna 2011, 9-17 h.

12., 14. a v 15. h.

Zápis: 18. a 19. ledna 2011, 14.30-18.00 h.

Zápis: 26. ledna 2011, 14-18 h.

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1

Zápis: 27. ledna 2011, 15-17 h.

Den otevřených dveří:

Základní škola Petra Strozziho, Praha 8,

9. prosince 2010:

Za Invalidovnou 3

Základní škola, Praha 8, Burešova 14

8-10 h. okénko do výuky,

Den ukázek výuky:

Dny otevřených dveří:

15-16 h. konzultace pro rodiče,

Bilingvní 1. třída: od října vždy první úterý

24. – 26. ledna 2011, 8-16 h.

16-18 h. vánoční zvyky očima žáků.

v měsíci 8-9 h.

27. ledna 2011, 8-11 h.

Zápis: 20. ledna 2011, 14-18 h.

1. třída: 26. ledna 2011 v 8 h.

Zápis: 2. a 3. února 2011, 14-18 h.

Zápis: 1. a 2. února 2011, 14.00-17.30 h.

Základní škola Mazurská, Praha 8,
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Svídnická 1a

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

Dny otevřených dveří:

Dny otevřených dveří:

Dny otevřených dveří:

11. a 12. ledna 2011, 8-12 h.

12. a 13. ledna 2011, 8-14 h.

9. prosince 2010, 8-17 h.

Zápis: 1. a 2. února 2011, 14-17 h.

Zápis: 19. a 20. ledna 2011, 14-17 h.

20. ledna 2011, 8-17 h.
Zápis: 2. a 3. února 2011, 14-18 h.
Základní

škola

Bohumila

Hrabala,

Praha 8,

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6

Den otevřených dveří:

Den otevřených dveří:

18. ledna 2011, 8-16 h.

24. ledna 2011, 10-12 h. a 14-17 h.

Zápis: 25. a 26. ledna 2011, 14-18 h.

Zápis: 1. února 2011, 14-18 h.

Zenklova 52

Zápis: 2. února 2011, 14-17 h.

Den ukázek výuky:

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

12. ledna 2011, 8.00-10.45 h.

Den otevřených dveří:

Základní škola, Praha 8, Libčická 10

12. ledna 2011, 17 h. schůzka s rodiči budou-

neděle 8. ledna 2011, 9-12 h.

Dny otevřených dveří:

cích prvňáčků:

spojen s Novoročním turnajem SK Kometa

4. listopadu 2010, 8-13 h.

Zápis: 1. a 2. února 2011, 14-18 h.

Zápis: 24. ledna 2011, 14-18 h.

25. listopadu 2010:

Zápis: 25. ledna 2011, 14-17 h.

14.00-14 30 h. pro rodiče budoucích prvňáč-

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4

ků,

Den otevřených dveří:

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

14.30 h. dílny pro předškoláky.

11. ledna 2011, 8-15 h.

Den otevřených dveří:

Zápis: 19. a 20. ledna 2011, 14-18 h.

Zápis: 1. února 2011, 13-18 h.

5. ledna 2011:
9.00-10.30 h. ukázka výuky v 1. třídách, pro-

Odbor školství

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,

hlídka školy,

odd. provozu a organizace školství

Bedřichovská 1

10.30 h. informace vedení školy pro rodiče,

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Benetková

Den otevřených dveří:

16.30 h. setkání rodičů budoucích prvňáčků

Praha 9. listopadu 2010
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor školství
Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012
do 24 mateřských škol městské části Praha 8
Ředitelé mateřských škol stanovili v dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 8, v souladu s ust.
§ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.
Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 21., 22. a 23. února 2011
od 14:00 do 17:00 hodin v ředitelnách nebo třídách mateřských škol MČ Praha 8.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí si mohou zákonní
zástupci dítěte vytisknout z internetových stránek Úřadu městské části Praha 8: www.praha8.cz – odkaz
Školství, Dokumenty pro MŠ a v odkazu Aktuality nebo z odkazu Školství, Školy zřízené MČ, Mateřské
školy, kde najdete adresy internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Vzhledem k novele kritérií
budou tiskopisy zveřejněny v posledním lednovém týdnu roku 2011.
Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tři tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole v týdnu od
pondělí 14. do pátku 18. února 2011 od 14:00 do 17:00 hodin.
Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyplněný a lékařem potvrzený
evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá v době zápisu 21.-23. února 2011 od 14:00 do 17:00 hodin. U zápisu zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená
kritéria k přijímání dětí.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky s trvalým pobytem na území městské části Praha 8.
Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit mateřskou školu ve dnech otevřených dveří. Termíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí k předškolnímu vzdělávání najdete na již uvedené internetové adresu
Úřadu městské části Praha 8.
Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství

Základní škola Praha 8, Hovorčovická 11
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na

Den otevřených dveří
dne 18. ledna 2011
od 8:00 do 17:00 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu
Žáci a pedagogové školy
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Divadlo Karla Hackera září novotou
Celkovou rekonstrukci má za sebou divadelní scéna Městské části Praha 8 – Divadlo Karla Hackera.Uskutečnila se v druhé polovině loňského roku. Budova v Klapkově ulici v Kobylisích z počátku 20. století za desetiletí
neprošla zásadní opravou, náklady na kompletní renovaci tak dosáhly 7,5 milionu korun.
„Od října 2009 byl v divadle strop v havarijním stavu, zatékalo na půdu, správně nefungovala kanalizace a v suterénu byly nevyužité
vlhké sklepy,” popisuje stav před rekonstrukcí
zástupkyně starosty Vladimíra Ludková. Podle
ní je hlavní dispoziční změnou propojení přízemí a nevyužitého sklepa, kde vznikly moderní
toalety a především malá divadelní kavárnička.
V průběhu rekonstrukce získala budova divadla zbrusu nový krov, střešní krytinu, moderní
vzduchotechniku, došlo na výměnu oken, novou
omítku a kompletní modernizaci interiéru včetně osvětlení a akustického stropu.
Divadlo Karla Hackera nabízí divadelní představení a koncerty nejen pro školy a školky,
ale i pro širokou veřejnost. Od října do dubna
můžete navštívit každou sobotu od 15 hodin
profesionální dětské představení, nedělní dopoledne patří amatérskému Loutkovému divadlu Jiskra, který uvádí od 10 hodin klasickou
marionetovou pohádku a každé pondělí nabízí

Na návštěvníky divadla čeká i příjemné prostředí nového vestibulu

divadlo od 19.30 hodin představení pro dospělé
divadlo Dagmar Bláhové nabídne tradiční hry

a sedm trpaslíků, a loutkový soubor Jiskra zve

Místostarostka přiblížila nejbližší zajímavá

Mrchy a Monology vagíny a chybět nebude ani

na Ferdu Mravence a jeho trampoty. Podrobnos-

představení: „17. ledna se s komedií Sborov-

oblíbený Teátr Víti Marčíka”. Pro děti připravuje

ti o nabídce divadelní scény MČ Praha 8 najde-

na představí Divadlo Pavla Trávníčka, těšit se

Divadlo Karla Hackera například pohádky Josefa

te na www.divadlokh.cz, www.praha8.cz nebo

můžete na koncert Vladimíra Mišíka, Intimní

Čapka s Miroslavem Táborským nebo Sněhurku

www.facebook.com/DivadloKarlaHackera. -pb-

diváky.

Budova získala i novou fasádu. Na fotografii je před nástřikem

Střecha divadla před a po rekonstrukci

Osmička

20

LEDEN 2011

měsíčník Městské části Praha 8

Kultura

KD Krakov měl loni
rekordní návštěvnost

Praha 8 představí držitele
Nobelovy ceny Heyrovského

Nejvyšší návštěvnost od roku 2002

z vyprávění jeho žáků a spolupracovníků. Prv-

vykázal v loňském roce Kulturní dům

ní část expozice je tvořena sadou dvanácti

Krakov na bohnickém sídlišti. Divadel-

plakátů, které s využitím fotografií a doku-

ní představení, koncerty a vzděláva-

mentů přibližují život a vědeckou práci Jaro-

cí pořady pořádané odborem kultury

slava Heyrovského. Rodinou Heyrovských byly

ÚMČ Praha 8 navštívilo přes 16 tisíc

k pořízení kopií zapůjčeny fotografie z rodinné-

lidí, tedy o bezmála 50 procent více,

ho alba, z nichž některá fota dosud nebyla na

než v roce 2009.

veřejnosti prezentována. Druhou část expozi-

„Téměř všechna představení pořá-

ce tvoří přístroje, vývojová řada polarografů,

dáme v malém sále s kapacitou maxi-

skleněné polarografické nádobky, ukázky knih

málně 240 lidí a beznadějně vyproda-

a publikací o polarografii v různých světových

ná byla s velkým předstihem například

jazycích.

obě divadelní představení Caveman

Polarografie je významnou epizodou naší

nebo koncert Hradišťanu a pravidelně

vědy, jako analytická elektrochemická meto-

máme plný sál i na bezplatné Taneční

da se uplatnila v řadě oborů, např. metalurgii,

podvečery se Žižkovankou,” informova-

chemii, potravinářství, lékařství nebo životním

la zástupkyně starosty Vladimíra Lud-

prostředí a vyvinuly se z ní další metody uží-

ková. „Kromě představení pro dospělé

vané dodnes.

pořádáme ročně desítky výchovných,

Putovní výstava dosud navštívila Pardu-

vzdělávacích, ale přitom zábavných

bice, Brno, Prahu a Olomouc a prohlédlo si
ji téměř 6000 návštěvníků. Na úvod roku

pořadů pro děti z mateřských a základRadnice Prahy 8 se připojuje k mezinárod-

ních škol nejen z Prahy 8,” sdělila.

2011 ji mohou vidět i obyvatelé Prahy 8, kde

Kulturní dům Krakov v Těšínské uli-

nímu Roku chemie 2011 a v lednu představí

v

ci navštěvují také maminky s dětmi,

veřejnosti Jaroslava Heyrovského, který za

domě z konce 80. let v Libni Ústav fyzikální

které využívají každodenního provo-

objev v oboru chemie obdržel Nobelovu cenu.

chemie J. Heyrovského AV ČR sídlí. Výstava

zu Dětského centra Osmík s moderně

Výstava se snaží přiblížit osobnost Jarosla-

bude k vidění v prostorách Grabovy vily (ul.

zařízenými cvičebními sály a Dětského

va Heyrovského (20. 12. 1890 – 27. 3. 1967)

Na Košince 1) v termínu od 11. 1. do 31. 1.

klubu Osmík.

nejen jako vědce, objevitele metody polaro-

2011. Ve středu 26. ledna 2011 bude navíc od

Letošní rok bude v KD Krakov ve

grafie, ale i jako člověka. Expozice je uspo-

9 do 17 hodin vystavena mimořádně na jeden

znamení dalších vylepšení a moder-

řádána z dokumentů, které byly po dlouhá

den i Nobelova medaile J. Heyrovského spolu

nizace. „Rádi bychom modernizovali

léta uloženy v archivu a řada informací byla

s diplomem.

toalety v přízemí, velký sál bude mít

čerpána z knih o Jaroslavu Heyrovském nebo

nenápadném

panelovém

šestipatrovém

Květa Stejskalová, autorka výstavy

nové židle a chceme také dále vylepšovat malý sál i jeho foyer, které by
měly být více pohodlné pro naše náv-

Zloději odcizili na

štěvníky i hostující umělce,” uvedla

vou pamětní desku

manželům

Ludková.

covým

ulici

V příštích měsících bude Kulturní

v

Radnice

Sovově
Prahy

podzim 2010 kovo-

8

v

proto

OktábKarlíně.
nechala

dům Krakov hostit mimo jiné Jose-

v závěru roku zho-

tovit

fa Dvořáka jako Čochtana, skupiny

repliku

desky. Zástupkyně

pamětní

a

umístit

Rangers a Spirituál kvintet, chybět

starosty Vladimíra

Ludková

nebude legendární Felix Slováček se

ňuje:

pamětní desky je

svými hosty, samozřejmostí jsou vždy

nejspíš prací sbě-

račů

poslední středu v měsíci Taneční pod-

jsme

pro výrobu prys-

večery, třetí úterý v měsíci pravidelné

kyřicové

pamětní

desky, která má po

cestovatelské večery a v programu

patřičné

patinaci

stejný vzhled, ale

najdete i dětské karnevaly. Podrob-

neměla by zloděje v budoucnu lákat. Současně jsme upřesnili data úmrtí obou manželů

nější informace o nabídce KD Krakov

Oktábcových, která byla na původní pamětní desce nepřesná.”

najdete

na

www.kdkrakov.cz

www.praha8.cz.

„Odcizení
se

rozhodli

kovů,

upřesproto

nebo

Rychlou instalaci pamětní desky ocenil i vnuk Ján Oktábec: „Jsem rád za to, jak se

-pb-

celá náprava uskutečnila. Chceme tam se ženou dát věneček a dětem ukázat v kostele
novou expozici, kde je děda vyfocen a je tam popsaná jeho činnost v odboji.”

-red-

LEDEN 2011

Osmička

21

měsíčník Městské části Praha 8

Kultura
Stovky návštěvníků zavítaly na tradiční akci pořádanou poslední neděli před vánočními svátky radnicí Prahy 8
– Starobohnické vánoční těšení. Náměstí ve Starých Bohnicích letos premiérově obohatily minifarmářské trhy
a nechyběly ani tradiční stánky se svařeným vínem, domácími klobásami nebo trdelníkem. Pro děti byla připravena výtvarná dílna zástupkyně starosty Vladimíry Ludkové, která nad akcí tradičně převzala záštitu.

-pb-

Foto: Milan Krása

Foto: verpa
Součástí bohatého kulturního programu bylo i vystoupení Vojty Vrtka,
kejklíře z Doudleb. Lidé při tom mohli ochutnat tradiční české speciality

Foto: Milan Krása
Výtvarná dílna pod vedením místostarostky Vladimíry Ludkové nabídla
spoustu zábavy nejen dětem, ale i jejich rodičům

Foto: verpa
Děti mohly nakrmit zvířata z nedaleké farmy

Foto: Milan Krása
Na pódiu se představil i japonský houslista Hiroki Tanaka

Osmička
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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 LEDEN 2011
Začátky koncertů v 19:00 hod. Vstup dobrovolný.
Út 11.1.
Čt 13.1.
Út 18.1.
Čt 20.1.
Čt 27.1.

Pavel Hlušička - autorské čtení
The Ignu Underground a The Ignu Pianissimo - ... netřeba
zbytečných slov
Quieten - rock-alternative se svým akustickým koncertem...
a Pražská pakárenská - dva písničkáři zahrají k povyražení sebe i Vás
SHB - kapela, která umí zahrát melodické ticho
Další překvapení pana Jahody - vernisáž s koncertem již od 17:00,
after party Miki-discjockey

UPOZORNĚNÍ
Od 3. 1. 2011 je přesunuta
zastávka pojízdné knihovny
ze stanice Molákova.
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.

Osmička
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Sport

Klub Joudrs Praha oslavil úspěšnou sezónu
Tradiční předvánoční společenský večer softbalového klubu Joudrs Praha se nesl ve slavnostním duchu. Klub
z Prahy 8 má totiž za sebou jednu z nejlepších sezón ve své historii.
Před hráčkami, trenéry, rodiči
i přáteli klubu, kteří do posledního
místa zaplnili velký sál restaurace Na Vlachovce, shrnul výsledky
letošního roku předseda Joudrs
Tomáš Kusý. Vyzdvihl dominanci
ženského A týmu v nejvyšší české
soutěži, ve které získal jak extraligový titul, tak prvenství v domácím poháru Final Four. Osmičkový
tým tak potvrdil pozici nejúspěšnějšího českého ženského klubu,
který za posledních pět let získal
čtyřikrát titul Mistra ČR a jednou
vicemistra. Zlatý hattrick letošní
sezóny zkompletoval B tým ziskem prvního místa ve II. nejvyšší
soutěži. Dařilo se navíc i na evropských turnajích, na tom nejdůležitějším, Poháru mistryň evrop-

Softabalistkám Joudrs se daří, loni získaly extraligový titul a vyhrály domácí pohár

ských zemí, obsadil Joudrs krásné

podpoře se navíc podařilo vybu-

Prahy 8, do kterého se již v prvním

průběhu všech turnajů organizova-

páté místo.

dovat umělé osvětlení obou hřišť,

ročníku zapojilo na sedm základ-

ných Joudrs, ale podíleli se nema-

Kromě tradičně pořádaných tur-

rozšířit hřiště s umělým povrchem

ních škol a víceletých gymnázií

lou měrou i na dalších nezbytných

najů pro všechny věkové kategorie

a vybudovat další přilehlá sporto-

nejen z osmého pražského obvodu.

činnostech spojených s fungová-

se tým skvěle zhostil i organizace

viště. Tím se softbalový Areál ZŠ

Úspěch projektu se hned vzápětí

ním klubu.

srpnového Mistrovství Evropy žen

Dolákova – Svoboda park stal jed-

odrazil v nevídaném zájmu o člen-

do 22 let, na kterém české repre-

ním z nejlepších v České republi-

ství v klubu, zvláště v nejmladší

významným

zentantky poprvé v historii získaly

ce. Do něj si v průběhu roku našlo

věkové kategorii žákyní se počet

tě Joudrs Praha stát se opravdu

evropský titul v ženské kategorii.

cestu stále více zájemců o tento

hráček navýšil téměř dvojnásobně.

evropským velkoklubem jak po

Hráčky z pořádajícího bohnického

zajímavý sport. Přispěl k tomu

Na úspěšném roce má podíl

stránce sportovní, tak i po stránce

klubu při tom tvořily základní osu

i turnaj pro veřejnost v rámci pod-

i znovuobrozená klubová aktivita

vybavení jeho areálu.

reprezentace. Pořádání šampionátu

zimní akce MČ Praha 8 „Sportuje

pod názvem Sdružení Organizo-

tohoto cíle chybí již „jen” vybudo-

Rok 2010 se tak stal dalším
mezníkem

na

ces-

Ke splnění

by se však nepodařilo bez podpory

celá Praha 8”. Klub také letos zor-

vaných Fanoušků Týmu, tzv. S. O.

vání důstojného clubhouse, zastře-

partnerů, především Městské části

ganizoval pro žákyně základních

F. T., které sdružuje rodiče hráček

šení umělého hřiště a alespoň

Praha 8, Magistrátu hlavního měs-

a studentky středních škol dlouho-

a přátele klubu. Ti svou nezištnou

částečná profesionalizace trenérů

ta Prahy a ZŠ a MŠ Dolákova. Díky

dobý projekt T ballové školní ligy

pomocí přispěli nejen ke zdárnému

jednotlivých týmů.

-vk-

Judistům z Prahy 8 se dařilo na Vánočním turnaji
Začátkem prosince se ve sportovní hale Spar-

2. místo, Josef Harazím ve své kategorii zvítězil,

ta - Podvinný mlýn uskutečnil Vánoční turnaj pěti

stejně jako Kateřina Brejlová, která navíc získala

oddílů juda z Prahy a okolí. Celkem se představi-

diplom za nejlepší techniku v Judo při zápase.

lo 30 závodníků v různých věkových kategoriích,

Podařilo se jí také porazit všechny své soupeře

kdy nejmenší byla věnována dětem již od pěti

do 30 vteřin na ipon (deset bodů) a tím získat

let, které měly možnost si vyzkoušet, jak to na

vítězství. Poslední náš zápasník Oto Suchomel se

běžných závodech probíhá. Celá akce se nesla

sice neumístil, ale při posledním zápase bojoval

ve velmi milé a přátelské atmosféře, náš Judo

s takovým nasazením, že ani neslyšel ukončení

klub byl zastoupen čtyřmi závodníky, z toho pro

zápasu rozhodčím, což bylo úsměvné. Bohužel

tři z nich to byly závody úplně první.

se lehce zranil a byl odvezen k lékaři.

Celkem jsme získali krásná tři umístění. Karel

Další informace najdete na www.judopraha.cz.

Malák (náš nejmladší zápasník) vybojoval hezké

Filip Huťka, Judo club Raion-ryu
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Sport

Admira má sedm týmů na medailových příčkách
Vcelku příjemné bylo podzimní

2004 (trenér Jan Skopec), můžete

bilancování FK Admira Praha po

si být jisti, že uvidíte spoustu gólů.

skončení první poloviny soutěž-

Jejich střelecký průměr totiž činí

ního ročníku 2010 – 2011. Vždyť

7,35 branky na zápas.

celkem sedm týmů tohoto tra-

Starší dorost B (trenér Robert

dičního kobyliského klubu přezi-

Blažek) a starší žáci (trenér Josef

muje na „medailových příčkách”

Kolman) také obouvají střelecké

v příslušných soutěžích. A čtyři

kopačky, jejich průměr je skoro

nejsledovanější - tedy oba celky

čtyři góly na jedno utkání. Přitom

mužů, starší dorost A a starší žáci

starší žáci A mají i výbornou obra-

A - nejsou v tabulkách horší než

nu, z tuctu utkání inkasovali všeho

druhé.

všudy sedmkrát.

Divizní áčko drží druhou příčku v divizi B a je tak stále ve hře

A ještě jednu okolnost zmiňme.
Admira má třináct mládežnických týmů

Magazín Pražský fotbalový spe-

o postup do České fotbalové ligy.

ciál ve svém prvním čísle, které

Když Admiře zápas „sedl”, vypro-

tivař, Satalice i JM Chodov – bude

ných úspěšně působit v B-týmu

vyšlo v září 2010, představil svým

vodila

„Boca Juniors” (přezdívka admi-

dospělých. A ti nejlepší by měli

čtenářům fotbalový areál Admi-

i Polepy s výsledkem 5:0, Litvínov

rácké

dostat šanci ukázat, co v nich je,

ry v Kobylisích. Napsal: „Jedním

6:1, v derby na hřišti Přední Kopa-

v Hovorčovické ulici, kde hraje své

i v A-týmu.”

z nejkrásnějších fotbalových stadi-

niny vstřelila čtyři branky a vyhrá-

domácí zápasy, má dobře nakro-

la 4:3. Tři nepovedené zápasy,

čeno k postupu do 1. A třídy.

ze

své

trávy

Vyšehrad

juniorky)

na

jaře

hostit

Klasickým příkladem je součas-

onů v metropoli, alespoň co se týče

ný kapitán A-týmu Jan Martinic,

nižších soutěží, se může pochlubit

které naťukl trenér Jeřábek, to

Celkem třináct mládežnických

který prošel mladším i starším

divizní Admira. Její kobyliský stá-

byla domácí ztráta po plichtě 0:0

týmů, to je realita kobyliského

dorostem Admiry. V poslední době

nek by byl důstojným útočištěm

s Čelákovicemi, prohra 2:3 v Bro-

klubu. Jejich výsledky a umístění

má do áčka nakročeno odchovanec

klidně i pro druhou ligu. A není to

zanech, kde Admira už vedla 2:0,

v tabulkách nejsou pro Admiru

admirácké mládeže Jakub Lupí-

vůbec přehnané tvrzení.”

ale vlastními chybami mač ještě

tím zásadním. Takto to vyjádřil

nek, spolu s ním za béčko hrají

Areál navíc stále roste do krásy.

ztratila, a porážka 1:2 na Meteoru

šéf admiráckého mládežnického

třeba nejlepší střelec týmu Martin

V létě přibyly na tribunu plastové

VIII.

úseku Martin Průša: „Cílem klubu

Machata, Lukáš Moucha, Jaroslav

sedačky, které byly dříve na sta-

Ještě lépe si na podzim ved-

je především výchova mladých

Kvapil, Milan Másílko a další.

dionu Viktorky Žižkov, dále garáž,

lo béčko (trenér Jan Kostrba). To

fotbalistů, práce s nimi, rozvíje-

vede tabulku 1. B třídy s pětibodo-

ní

Protože sledování tabulek mlá-

v hlavní budově nová plastová

morálně-volních

dežnických soutěží a bodů není

okna i dveře. Rekonstrukcí pro-

vým náskokem, posledních sedm

vlastností, upevňování kamarád-

pro kobyliský klub prioritou, podí-

šly chodby včetně podlah, stropů,

utkání po sobě vyhrálo a poraženo

ství. O body a skóre zase tolik ne-

vejme se aspoň na to, které týmy

WC a také střecha. V létě došlo

bylo v jediném utkání s ČAFC B.

jde. Mládež by měla každoročně

stojí za to vidět na hřišti v akci.

i k rekonstrukci hlavní travnaté

A protože největší soupeře – Hos-

dodat aspoň několik hráčů schop-

Když se přijdete podívat na Draky

plochy.

sportovních,

Aleš Pivoda

Fotbaloví admiráci vzpomínali
Forejt, Kasal, Němeček, Kasal. Jména fotbalistů, kteří to ve
více než stoleté historii FK Admira Praha dotáhli v černobíle
pruhovaných dresech nejdál. Před padesáti lety až do druhé
ligy. A také Došek, Forejt mladší, Hřebačka, Marek, Nebeský,
Růžička a další bývalí výborní hráči, trenéři či funkcionáři.
Nechyběla ani paní Roubíková, jejíž dva synové (Jirka i Petr)
za Admiru také hrávali, nejvěrnější fanynka klubu, která
s ním prožila více než šest desetiletí.
Ti všichni se setkali 17. prosince 2010, aby si zavzpomínali
na léta, kdy reprezentovali kobyliskou kopanou na druholigových, divizních či přeborových hřištích.
Byly to časy, kdy na fotbal chodilo nepoměrně více lidí než
dnes. Vždyť třeba utkání o postup do II. ligy mezi Slavojem Žižkov a Dynamem Kobylisy, jak se v té době jmenovaly

Viktorka a Admira, sledovalo dnes neuvěřitelných sedm tisíc
diváků.
Celkem do kobyliské restaurace na Vlachovce dorazilo na
čtyři desítky těch, jejichž sportovní srdce stále bijí pro náš
černobílý dres a klubový znak se dvěma koňskými hlavami
uprostřed.
Mluvilo se o lecčem – třeba o tom, že Admira má před jarní
odvetnou části divize reálnou šanci bojovat o postup do České
fotbalové ligy. Také o úspěšné práci s mládeží či o stále viditelnější proměně k lepšímu, kterou postupně prochází kobyliský fotbalový areál.
Toto setkání na sklonku roku je v Admiře už letitou tradicí.
A všichni, kteří přišli, si slíbili – za rok ve zdraví a dobré
náladě zase na viděnou.
-api-
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Inzerce, pozvánky

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

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

zal. 1956

Ú N O R 2011
Otevírací doba:
Po 13:30-15:30, 18-21/ Čt 13:30-15:30, 19-21/ Pá 11. 2. 19-21/
Ne14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30.
14. 2.

Miroslav Záveský: FINSKO – LAPONSKO.

28. 2.

Ing. Vladimír Novotný: Zajímavosti našeho kalendáře.

Národní park Urho Kekkonen v zimě na lyžích.

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
7. 2.

Země náš kosmický domov, Karlův most
- paprsek staletími.

21. 2.

Sluneční soustava, Míry a váhy.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po 13:30-15:30/ Čt 13:30-15:30, 19-21/ Pá 11. 2.
19 – 21 / Ne 14-16 a v Po 7. a 21. 2. 20-21 za jasného počasí.
Přístupné bez objednání.
Denní obloha:

Slunce – povrch se skvrnami

Noční obloha:

Měsíc – od 7. 2. do 19. 2. nejlépe okolo 11. 2.
Jupiter – pouze začátkem února
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy
– po celý únor
Hvězdokupy, galaxie
– za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 18 – 19 mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi,
školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.
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.
POHÁDKY pro nejmenší
astronomické pohádky je možné si objednat individuálně na č.
283910644 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.
Pozor. oblohy

VSTUPNÉ: dospělí
mládež, důchodci
Doprava:

Film. večery, přednášky

45,- Kč

55,- Kč

25,- 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 LEDNU 2011 SLAVÍ

Pacovská Markéta

Dne

Dlabola Quido

Petera Karel

80. narozeniny paní Jarmila

Danielová Karla

Pfeiferová Hana

Neumajerová. Hodně zdraví, lás-

Císař Čestmír PhDr.

Sladovník Josef

ky a pohody do dalších let přeje

Čermáková Eva

Sirová Aloisie

syn Petr s manželkou Lídou a vnuci

Janota Jan

Sommerová Jarmila

Jirka a Péťa.

Kodešová Irena

Šácha Josef

Kosová Jiřina

Teclová Světluše

ledna

2011

oslaví

Kulhánková
Jaroslava
Hodně zdraví
a spokojenosti do
dalších let přejí
synové s manželkami a vnoučaty.

Ing. Tomášková Maja

Náprstková Marie

Paní Sommerová Jarmila slaví

a chuti do života jako dosud přeje

Mešejdová Ludmila

91 let. Hodně zdraví a spokoje-

dcera Ivana s rodinou a také prav-

Obergruberová Jarmila

nosti přeje syn.

noučata Ondra a Agátka.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
OSLAVILI
PROSINEC 2010

4. ledna 2011 dožívá osmdesáti

Manželé
Ludmila a Jiří
Rouskovi oslavili
50 let společného

let. K tomuto výročí jí přejí hodně

života.

Paní

Talafousová Jarmila

23.

Jindřiška

Dobková

se

štěstí, zdraví a spokojenost do dal-

Váchová Naděžda

ších let, František a Monika.

Zadinová Hana
Zuranová Jarmila

24. ledna oslaví své 83. naroze-

Zikmundová Marie

niny paní Vlasta Kurková. Hod-

Zavřel Jan Ing.

ně štěstí zdraví, stále tolik elánu

Manželé

Vlasta

a

Antonín

Kurkovi oslavili 16. prosince 2010
64 let společného života.

Nově narozené děti
ČERVEVEC 2010
Rozvodová Kateřina

SRPEN 2010

Čermák Antonín

Mocová Mariana Laura

Štěpánová Ester

Mixová Laura

Šimek Ondřej

Štěpanová Gabriela

Trambová Aneta

Šašinka Oliver

ZÁŘÍ 2010

Tomášová Barbora

Červená

Sýkora Filip

Veronika

Zavadil Dominik
LISTOPAD 2010
Fejt Lukáš

Szoke Jakub

Šafář Martin

Míka Michal

Mráčková Lucie
Měřinská Beata

Volrábová Eliška

ŘÍJEN 2010
Bureš Vojtěch

PROSINEC 2010
Ševčík Vojtěch
Kozák Michal

Čermáková Hana

Turková Linda

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

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Výstava Libeň zmizelý svět
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:
Eva Bihelerová (Praha 8), Alena Říhová (Praha 8), Barbora Petružálková (Praha 8), Jiří Čáp (Praha 8), Pavla Billichová (Praha 7), Karla Třešková (Praha 8),
Mirka Hrubantová (Praha 3), Josef Šochman (Praha 9), Stanislav Janoušek
(Praha 8) a Blanka Anfilova (Praha 8).
Správné znění tajenky z lednového čísla nám zašlete nejpozději do 31. ledna
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 2 vstupenky do Divadla pod Palmovkou na představení G. B. Shawa: Svatá Jana. V hlavní roli Tereza Kostková
nebo Marika Procházková, režie Petr Kracik. V dalších rolích hrají např. Petr
Kostka, Martin Preiss, Jan Teplý, Radek Valenta, Rudolf Jelínek. Představení
pro výherce se uskuteční v průběhu března 2011.

Sudoku (středně těžká)

LEDEN 2011

Osmička

LEDEN 2011
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Inzerce
MALÍŘSKÉ
A
LAKÝRNICKÉ
PRÁCE, drobné zednické opravy,
nástřik tapet, rychle, levně, kvalitně, leden a únor – výhodné zimní
slevy 10% pro všechny. Tel.: 603
43 24 76.
ČISTÍME KOBERCE A ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou
profi stroji Karcher. Domácnosti
i firmy. Cena od 15Kč/m2. přizpůsobíme se vaším časovým možnostem, pracujeme i o víkendu.
Doprava ZDARMA. www.cistimekoberce.cz. Tel.: 777 71 78 18.

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.

PROVEDU
LAKÝRNICKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01
51 45, 222 946 268, e-mail: kedar.
n@centrum.cz.

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.:
606 87 89 08.

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

MÁTE INTERNET? Zavedu Vám
pevný telefon. volání od 0,50 Kč/
min. nebo i zdarma. Paušál 0 Kč.
Napište na fero@O2active.cz.

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 723
33 91 60, 777 31 66 80.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ –
M Á J A. Zajistí levně úklidy domů,
bytů a kanceláří. Tel.: 605 78 50 36.
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: 603 27 47 04.
HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI
STAVBU? Volejte: 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, ČT16.00–18.00 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.

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

KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ jazyků a matematiky. Tel.:
739 67 78 91.

kova 53/52, 186 00 Praha 8 (u stanice metra Křižíkova). Tel.: 603
41 81 70, e-mail: j.abrahamova@
tiscali.cz.

MASÁŽE – FYZIOTERAPEUTKA.
Masáž klasická, čínská meridiánová, měkké techniky, baňkování,
moxování. TRAM Okrouhlická. Tel.:
732 26 20 10.

LEVNĚ ÚKLID DOMŮ, DOMÁCNOSTÍ A KANCELÁŘÍ, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ
OKEN, Tel.: 604 51 22 97.

NEJLEVNĚJŠÍ KURZY angličtiny,
němčiny a ruštiny za 3000 Kč. Tel.:
774 17 18 56.

PROVEDU ZEDNICKÉ PRÁCE,
obklady, dlažby, bytová jádra. Tel.:
606 20 37 60.

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

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.

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 .
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

PROVEDEME
REKONSTRUKCE
bytových jader, koupelen, bytových i nebytových prostor. Tel.:
603 41 50 41, 603 41 62 22. stavba@t-email.cz.
KOUPÍM I MALOU ČÁST ZAHRADY nebo jakéhokoliv jiného pozemku v Kobylisích a okolí.Dohoda jistá. Telefon : 604 21 09 65.
KOUPÍM BYT v Praze, platba hotově. Jsem přímý zájemce ochotný
vyplatit i zadlužený byt i půjčit na
byt v privatizaci. Tel.: 725 89 31 52.

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.

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Stříhání pánské
a dětské bez mytí od 60 Kč, dámské od 80 Kč. Lze i večer a soboty.
Důchodci a ženy na mateřské sleva 10%. Praha 8 Čimice, Okořská
38.Tel.:233 55 66 12,606 75 20
53.

PODLAHÁŘSTVÍ – prodej a odborná pokládka (PVC, koberců, plovoucí dřevěné podlahy atd.). Zakázku
bezplatně zaměříme a provedeme
cenovou nabídku. Tel.: 734 38 14
14.

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

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.

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.

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.

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.

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.

NABÍZÍM
SMART
PŮJČKU
– zaměstnanci, podnikatelé, ženy
na MD, důchodci. Do dvou dnů.
V pohodlí Vašeho domu. Tel.: 731
52 47 74.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ
EVIDENCE vč. mzdové agendy pro
podnikatele. Možnost podání přiznání k dani z příjmu k 30.6. 2011.
Ing. Jaroslava Abrahámová, Křiží-

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

PRODÁM cestovní postýlku JANE
včetně matrace. Jak nová. Cena
1300,-Kč. Tel.: 737 11 20 13.
PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO
VLASTNICTVÍ. Tel.: 724 30 46 03.
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Inzerce
ZPRACUJI DAŇ. EVIDENCI včetně daň. přiznání. Tel.: 606 57 10
92.

rekonstrukce účetnictví, daňové
přiznání, přehledy a zastupování
na úřadech. Kontakt.: simkovavierka@gmail.com.

MASÁŽE ZAD A ŠÍJE doplněné
masáží jadeit.kameny a IČ teplem
na terap.lehátku. Tel.: 602 87 68
64.

ANGLIČTINA-NĚMČINA-ITALŠTINA, výuka na Praze 8. Tel.:
605 34 72 28.

Mgr. DANA RICHTEROVÁ, doučování žáků 1. stupně ZŠ s individuálním přístupem. Tel.: 774 03 29
83.

HUBNĚTE ZDRAVĚ A JEDNODUŠE!!! Osobní konzultace a individuální přístup. Tel.: 603 20 23 09.
irenapetrakova@seznam.cz.

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.

ZADÁM ŠTĚNATA NO s PP. Odběr
po 20.1. 2011. Tel.: 602 40 36 47.

HLEDÁM BYT NA 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.
KADEŘNICTVÍ
PRO
CELOU
RODINU, Katovická 409, P8,
nabízíme dámské, pánské, dětské,
pedikúru, kosmetiku, manikúru,
modeláž nehtů, reiky. Sleva:STŘÍHÁNÍ-DŮCHODCI OD 70,-kč i bez
objednání platí od 1.1.-28.2.11,
Tel.:606 88 17 14,Přijmu kosmetičku a kadeřnici na ŽL, nejlépe
P-8.
HLEDÁME BYT K PRONÁJMU
v Praze 8 i jinde, garsonka - 2+kk
do 11.000Kč včetně poplatků.
Zařízení na dohodě. Děkuji za
nabídky. Tel.: 605 84 50 88, 220
80 62 45.
KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů
stromolezeckou technikou. Tel.: 606
52 70 91, arborista@centrum.cz.
PRONAJMU GARÁŽ v hlídaném
objektu, ulice Čumpelíkova u metra Kobylisy. Cena 1 700 Kč. Tel.:
737 47 55 36.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
ul. Kašparovo náměstí. Cena dohodou. E-mail: s.garaz@seznam.cz.
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ- ZEDNICKÉ, rekonstrukce
bytových
jader-bytů,
domů, sádrokartony. Tel.: 603 18
40 81, e-mail: olaolda@volny.cz
ÚČETNÍ S PRAXÍ nabízí kompletní
služby. Tel.: 608 23 15 10.
ZPRACUJI FINANČNÍ A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ, účetní závěrky,

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – pokládka koberců, Pvc, plovoucí podlahy, vyrovnávání původních podlah
(nivelační stěrky, atd.) Zaměření
zdarma. Tel.: 777 17 99 44, email.:
hamerník.jirka@seznam.cz.
PŘI
PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU SLEVA NA PRÁCI 5%!!!
PRONÁJEM nebyt. prostor, suteren se samostat. vchodem, možno
dodavka s palet.do 3,5 t. Skladový prostor 136 m2, dálk.vytápění,
voda, soc.zař., elekt., cena dohodou. Kontakt 777 765 132, svadlenkasarka@gmail.com.
VYUČUJI HRU NA KYTARU. Klasicky. Tel.: 607 50 80 97.
DAŇOVÝ PORADCE nabízí vedení
účetnictví, daňová přiznání, odklady daní, mzdy. P8 Karlín, Šaldova
ul. Tel.: 608 06 60 88.
REALIZACE A NÁVRHY ZAHRAD,
jezírek, skalky, zídky, výsadby,
trávníky. E-mail: revit@seznam.cz.
Tel.: 604 92 80 69.
PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
– ulice Na Průhonu – Čimice. Cena
dohodou. Tel.: 283 88 32 76.
PILATES CVIČENÍ v Praze 8: KD
Krakov, ZŠ Burešova Ďáblice a MŠ
Korycanská Čimice. Více na www.
slunecnikruh.cz,
cena
100/1x,
850/10x nebo 1320 Kč/škol.pololetí.
Tel.: 602 74 87 29, 731 12 44 85.
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.
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 10000,Dále platíme hotově zl. Svatovácl.
dukáty aj. zlaté mince – zl. Ruble,
rak.kor. atd. Porcelánové fig. Míšeň,
st.šavle atd. Starožitnosti Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3,
naproti st.Metro B-Vysoč. Tel.: 283
89 33 34, 605 82 94 40 po 10 hod.

PRONAJMU garáž v hlídaném
garážovém objektu ul. Čumpelíkova u metra Kobylisy, 1900 Kč/
měsíc. Tel.: 602 21 58 00.

NAUČÍM VÁS PRACOVAT s počítačem ať je Vám 7 nebo 70. Tel.:
607 50 80 97.

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.

„NJ VÝUKA A DOUĆ. Solidnost.
Trpělivost.” Tel.728 81 85 65.

RUŠTINA pro začátečníky. Tel.:
605 45 86 57.

KOSMETIKA – Jana W. do 5. března 2011 ke kosmetickému ošetření nabízí slevu na manikůru 25%.
Studio Zdravíčko, Klapkova 78,
Praha 8 – Kobylisy. Tel.: 736 44 25
06, www.studiozdravicko.cz.

ANGLIČTINA na všech úrovních.
Tel.: 605 45 86 57.

POLOŽENÍ PLOVOUCÍ PODLAHY. Levně – rychle – kvalitně. Tel.:
776 61 14 32.
SPRÁVA DOMU PRO SVJ – hledáte správce, který by Vám pomohl
při správě Vašeho bytového domu?
Nabízíme více variant spolupráce
za přijatelnou cenu. Bližší informace najdete na www.domovnispravce.cz.
KOSMETICKÝ SALÓN ANNETTE (v salonu Flower) Vám nabízí:
kompletní péči o pleť, profesionální
líčení, prodlužování řas, masáže,
luxusní kosmet. výrobky atd. Nyní
slevy! Zenklova 78/8. Objednávky
na čísle: 723 94 69 39. www.salonannette.cz .

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový
manžel. Tel.: 602 39 40 43, 608
44 05 51.
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 na tel.:
603 27 43 62, 602 23 53 44.

(Placená inzerce)

Úvěry na privatizace, hypotéky,
půjčky, kreditky od 4,59%

725 141 063
(Placená inzerce)

