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Dům dětí a mládeže Praha 8
a

Úřad Městské části Praha 8, odbor kultury

Vás srdečně zvou
 na slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky

 a vernisáž výstavy 

STOVĚŽATÁ
pod záštitou starosty Prahy 8 Josefa Noska

v pondělí 9. února 2009 
od 17.00 hodin

ve foyer budovy ÚMČ Praha 8
U Meteoru 6 (v tzv. bílém domě)

Výstava potrvá do pátku 6. března 2009 a bude 
přístupná v době úředních hodin.

Vstup zdarma.

Informace:
Markéta Píchová, DDM Praha 8, Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8,
tel.: 284 680 230, www.ddmpraha8.cz 
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Firma AD-Net odstranila lavičky, chce vyšší zisky

Vedení radnice chce pokračovat 
v privatizaci bytových domů

Při údržbě chodníků se nesmí 
používat sůl

 

Fórum: Jak má vypadat role městské části 
v oblasti sociálně-zdravotnických služeb 

 

Přehled zápisů žáků do 1. ročníků 
základních škol

Centrum aktivizačních programů 
pro seniory 

Praha 8 má mistryni světa 
v aerobiku 

Kulturní předvánoční nabídka byla 
velmi bohatá
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Vážení spoluobčané,

známé rčení říká, že na komu-

nální úrovni se nedělá politika, ale 

řeší potíže lidí. Něco na tom určitě 

bude. A možná právě proto jsme 

se koncem loňského roku zeptali 

zhruba tisícovky z Vás, kde vidíte 

největší problémy v osmé městské části, a na jaké oblasti by se rad-

nice měla nejvíce zaměřit.  

Výsledky výzkumu mě příliš nepřekvapily. Bezpečnost, čistota v uli-

cích, dětská hřiště, parkování. Klasická témata pro komunální politiky 

ve většině obcí nejen v tuzemsku. Chtěl bych Vás ujistit, že do všech 

těchto oblastí chceme letos investovat více prostředků. Například jen 

do projektu Bezpečná Osmička to bude 25 milionů korun, meziročně 

tedy dvojnásobek.  

Jsou politici, pro které jsou výsledky nejrůznějších průzkumů veřej-

ného mínění svaté. V podstatě bez nich neudělají žádné rozhodnutí, 

o názoru na cokoli nemluvě. Výsledná čísla pak používají pouze v pří-

padech, kdy se to hodí. Když většina národa odmítá poslat vojáky do 

ciziny, tak tam prostě nepojedou. Škoda, že se lidí neptají, jestli třeba 

nechtějí platit nízké daně. A nebo ještě lépe žádné. 

Touto cestou jít nechceme. Vašim prosbám a připomínkám ale 

i nadále pozorně nasloucháme. Přeji si, aby naše rozhodnutí pak byla 

především správná, a nikoli jen populární.    

Úspěšný rok 2009 Vám přeje

 Josef Nosek

 starosta MČ Praha 8
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Křižovatek řízených semafory přibývá 

„Jednalo se o velmi rizikové a nepřehled-

né místo, kde docházelo k častým nehodám. 

Kromě nové světelné signalizace tam vznikly 

i bezbariérové přechody, protože ty stávají-

cí byly naprosto nevyhovující nejen pro han-

dicapované spoluobčany, ale i pro seniory 

a maminky či tatínky s kočárky,” řekl radní MČ 

Praha 8 Tomáš Mrázek. 

Obnovou prošla světelná signalizace křižo-

vatek ulic Horňátecká a Třeboradická v Kobyli-

sích a K Pazderkám a Dunajecká na bohnickém 

sídlišti. „Tam se měnila stará světla za nová, 

která jsou výraznější a tudíž i bezpečnější. 

Součástí obnovy je případně i výstavba bezba-

riérových přechodů, pokud tam již v minulosti 

nebyly,” doplnil radní. 

Ani v letošním roce se výstavba a obnova 

světelné signalizace na území Prahy 8, kterou 

fi nancuje Technická správa komunikací hl. m. 

Prahy, nezastaví. Nové semafory vzniknou na 

křižovatce Ústecké a Žernosecké v blízkosti 

Vozovny Kobylisy. „Nyní je to jedna z nejri-

zikovějších křižovatek v osmé městské čás-

ti. Ústecká ulice patří mezi hlavní výpadovky 

z Prahy s vysokou intenzitou provozu. Doprav-

ní zatížení této křižovatky se navíc v loňském 

roce výrazně zvýšilo, kdy sem byly přivedeny 

nové linky autobusů MHD. Například linka 136, 

na které jezdí kloubové autobusy, má vel-

ké potíže při odbočení ze Žernosecké do své 

konečné zastávky u Vozovny Kobylisy,” vysvět-

lil Mrázek. 

Obnovou pak letos ještě projdou křižovatky 

ulic Zenklova a Na Stráži, Zenklova a Nad Šut-

kou, Klapkova a Střelničná a Střelničná a Zdib-

ská.  -tk-

Muzeum představuje zahradního 
architekta Františka Thomayera
Osobnost zahradního architekta Františka Thomayera (1856 
až 1938), bratra slavného lékaře, představuje výstava 
v Národním zemědělském muzeu v Praze 7 na Letné. Fran-
tišek Thomayer ve své funkci městského zahradníka přímo 
ovlivnil vznik nebo se osobně podílel na uspořádání nejvý-
znamnějších pražských parků.

S rozvojem měst se v 19. století šířil zájem o městská veřejná  prostranství 

a jejich úpravy. Thomayer tehdy významně zasáhl do podoby pražských parků 

a zahrad. Navrhl například dnešní podobu parku na Karlově náměstí, zahradu 

Strakovy akademie, upravoval Chotkovy sady či park u Libeňského zámku, 

který nese jeho jméno a v němž je i jeho pomník.

Národní zemědělské muzeum zpřístupnilo rozsáhlý archiv projek-

tů, který představuje i badatelskou základnu pro interpretaci autor-

ské tvorby Františka Thomayera. Autoři výstavy umožňují návštěvní-

kům nahlédnout do profesního a společenského života poslední čtvrtiny 

19. století, kdy se František Thomayer stal městským zahradníkem královské-

ho hlavního města Prahy. Výstava potrvá do 22. února. -jf-

Na území městské části ještě před vánočními svátky vznikla jedna zcela nová světelná křižovatka, další dvě 
prošly významnou rekonstrukcí. Výrazně se tak zvýšila bezpečnost nejen pro motoristy, ale i pro chodce. 
Novinkou je světelná křižovatka ulic Horňátecká a Přemyšlenská v Kobylisích.
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Křižovatka ulic Horňátecká a Přemyšlenská byla bez světelné signalizace nebezpečná.
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„Toto tvrzení není pravda, žádné poplatky 

jsme nenavýšili. K tomuto kroku je oprávněno 

pouze Hlavní město Praha příslušnou vyhláš-

kou,” prohlásil starosta Prahy 8 Josef Nosek. 

Podotkl, že AD-Net provozuje lavičky pro zisk 

z reklamy, tudíž se jedná o podnikatelskou 

aktivitu. „Někteří občané se tak mylně domní-

vají, že jde o službu veřejnosti,” řekl starosta.

Podle informací z okolních městských čás-

tí, kde AD-Net rovněž působí, fi rma žádala 

o snížení poplatku z deseti korun na jednu 

korunu na lavičku denně. Z internetových strá-

nek společnosti vyplývá, že se cena pronájmu 

reklamní plochy na pražské lavičce pohybuje 

v závislosti na množství pronajatých ploch od 

tisíce do tří tisíc korun měsíčně. Místní popla-

tek za zábor veřejného prostranství na jednu 

lavičku pak činí zhruba 300 korun měsíčně.

MČ Praha 8 je ze zákona vázána mlčenlivos-

tí v daňovém řízení, proto nemůže věc veřej-

ně komentovat (§24 zákona 337/1992 Sb. 

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

předpisů; pod sankcí až 500 tisíc korun pro 

pracovníka, který mlčenlivost poruší).

Zrušení laviček radnice vnímá jako problém, 

který komplikuje život občanům. „V reakci na 

danou situaci plánujeme instalaci nových lavi-

ček z rozpočtu městské části,” dodal starosta.

Zástupci odboru životního prostředí v sou-

vislosti s lavičkami AD-Netu poukazují i na 

problémy související s úklidem v jejich oko-

lí. Řada z nich se stala sídlem bezdomovců 

a nikdo jiný si pak na ně ani neodvážil sed-

nout. -tk- 

Firma AD-Net odstranila lavičky, chce vyšší zisky

Míst s hracími automaty ubude
Chcete se setkat se senátorkou 

a zastupitelkou Prahy 8 za ODS Alenou 
Palečkovou? Máte příležitost každé pondělí od 
10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hod., 
a to v Libeňském zámku, Zenklova 35, číslo 
dveří 4, tel.: 284 82 20 31.

Zastupitelé za KSČM v Praze 8 zvou obča-
ny na pravidelná setkání, která se uskuteční 
21. ledna, 4. a 18. února 2009, v době od 16,00 
do 18,00 hodin na OV KSČM Praha 8, Světova 8, 
Libeň, tel.: 284 82 58 20, e-mail: ov.praha8@
kscm.cz, net: www.praha8.kscm.cz.

ČSSD zve občany do svého sídla 
v Zenklově ulici 27 na setkání se zastupiteli 
zvolenými v Praze 8. To se uskuteční 20. 1. 
2009, od 17.00 hod.

Strana zelených nabízí občanům Pra-
hy 8 setkání se zastupiteli a diskuzi o pro-
blémech naší městské části. Pro dohodu 
o schůzce prosím volejte pana Petra Vilgu-
se, tel.: 602 80 70 82 nebo pište na e-mail: 
petr.vilgus@zeleni.cz nebo využijte Skype 
kontakt „vilgus”.

Setkání s politiky

Reklamní společnost AD-Net na konci loňského roku odstranila 250 laviček, které provozovala u zastávek měst-
ské hromadné dopravy na území Prahy 8. Představitelé fi rmy v načerno vyvěšených plakátech tvrdí, že důvo-
dem je zvýšení poplatků ze strany městské části.

Tyto lživé plakátky fi rma AD-Net nalepila na několika místech v Praze 8.

Počet míst, na kterých gambleři v osmé 

městské části mohou využít výherních hracích 

přístrojů, by se měl snížit. Počítá s tím návrh 

novely obecně závazné vyhlášky, kterou se sta-

noví místa a čas, na kterých lze automaty pro-

vozovat. V Praze 8 je v současnosti těchto míst 

138 a jejich počet by měl na základě připomínek 

radnice klesnout o deset. 

„Doufám, že jsme vykročili správným smě-

rem. Problémem ale je, že klasické výherní hrací 

přístroje jsou poslední dobou vytlačovány tak-

zvanými videoterminály, jejichž provoz povoluje 

ministerstvo fi nancí a vyhlášky obcí na to nemají 

žádný vliv. Peníze z poplatků z videoterminálů 

navíc dostává stát,” řekl starosta Prahy 8 Josef 

Nosek. I proto se obce v této věci snaží zákon 

změnit. 

Videoterminály jsou podle odborníků nebez-

pečnější, protože lze na nich prohrát mnohem 

větší sumy peněz.

Provozování výherních automatů je spojeno 

s řadou negativních jevů, a proto je cílem města 

postupně omezovat počet míst, kde je lze provo-

zovat. Při pravidelné novelizaci vyhlášky by tak 

mělo docházet k postupné regulaci a omezování 

počtu míst s výherními automaty, a to v sou-

ladu se záměry a potřebami městských částí. 

Ty v rámci změny vyhlášky žádaly o vypuštění 

hracích míst z teritoriálního principu (například 

blízkost škol) či úpravu provozní doby.   -tk-

   Příklady míst, kde by měly 
   automaty zmizet:

Bínova 532/8

Heydukova 374/2

Katovická 410/6

Křižíkova 329/3

Sokolovská 550/133

Sokolovská 551/131

Thámova 116/30

Zenklova 616/166
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Často kladené dotazy ohledně 
prodeje bytových domů

Co se stane, když nájemník nemá zájem 

o koupi domu?

Vybrané bytové domy (technologické cel-

ky) budou nabízeny k prodeji právnické osobě 

(družstvu) založené stávajícími oprávněný-

mi nájemci bytů v konkrétním bytovém domě. 

Pokud některý z nájemců nebude mít o kou-

pi zájem a družstvo bude založeno z více než 

50% oprávněných nájemců, přejdou v souladu 

s příslušným ustanovením Občanského zákoní-

ku ke dni podání návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí práva a povinnosti Městské části 

Praha 8  z titulu pronajímatele na družstvo, a to 

u nájemních smluv těch nájemců, kteří o odkou-

pení nemají zájem a nevstoupili do družstva. 

V rámci stávajících nájemních smluv dojde tedy 

pouze ke změně osoby pronajímatele, jinak 

budou zachovány stávající smluvní podmínky, 

tedy ale samozřejmě i možnost jednostranného 

zvyšování nájemného pronajímatelem v soula-

du s platnou legislativou. Tento postup předpo-

kládá platnou nájemní smlouvu ke dni zaslání 

výzvy k odkoupení bytových domů oprávněnými 

nájemci bytů. 

Do kupní ceny celku budou pak zahrnuty 

mimo jiné ceny všech bytů, tedy i těch, jejichž 

nájemci nebudou mít zájem stát se členy práv-

nické osoby. 

Kdy bude známa kupní cena domů nabíze-

ných k prodeji?

Výše kupní ceny bude součástí výzvy k pro-

jevení zájmu o koupi bytových domů, uvede-

ných v Seznamu vybraných bytových domů 

navržených k prodeji oprávněným nájemcům 

bytů.

Jak je to se smlouvami o nájmu nebytových 

prostor, zůstávají v platnosti i po odkoupe-

ní domu právnickou osobou?

Nájemní smlouvy na pronájem nebytových 

prostor, platné ke dni zaslání výzvy k odkoupení 

bytových domů oprávněnými nájemci bytů, pře-

jdou v souladu s příslušným ustanovením Občan-

ského zákoníku v titulu pronajímatele z Městské 

části Praha 8 na družstvo, a to za zachování stá-

vajících smluvních podmínek. Nebytové prostory 

jsou jako součást bytového domu předmětem 

prodeje. Do kupní ceny celku budou tak zahrnu-

ty ceny nebytových prostor v příslušném byto-

vém domě, resp. technologickém celku.

Kdo se může stát oprávněným nájemcem?

Oprávněným nájemcem je ten, kdo má plat-

nou nájemní smlouvu k bytu v bytovém domě 

nabízeném k prodeji a nemá k datu, kdy mu byla 

zaslána závazná výzva k projevení zájmu o kou-

pi bytového domu, žádné fi nanční závazky vůči 

Městské části Praha 8 v souvislosti s užíváním 

bytu.

Jakým způsobem bude doručována výzva 

k prodeji?

Výzva k projevení zájmu o koupi bytového 

domu spolu s dalšími informacemi včetně výše 

kupní ceny ve smyslu Zásad postupu prodeje 

bytových domů ve vlastnictví Hlavního města 

Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 

8, bude zaslána Městskou částí Praha 8 jednotli-

vým oprávněným nájemcům bytů doporučenou 

poštou.

Je možné založit bytové družstvo již nyní 

nebo je třeba čekat na zaslání výzvy?

Jednání oprávněných nájemců bytů o založení 

právnické osoby (bytového družstva) je nutné 

ponechat na dobu, kdy již budou mít oprávnění 

nájemci k dispozici všechny potřebné informace 

k nabídce prodeje, včetně kupní ceny, tedy po 

zaslání výzvy k odkoupení bytových domů. Až 

ke dni zaslání výzvy bude totiž známo, kdo je 

oprávněným nájemcem ve smyslu Zásad. Toto 

je zásadní, neboť všichni členové této právnické 

osoby (družstva) musí být oprávněnými nájem-

ci, přičemž jiní zakladatelé se nepřipouštějí.

V některých bytových domech jsou nyní 

neobsazené byty, jak budou řešeny?

Volné byty v bytových domech, vybraných 

k prodeji oprávněným nájemcům bytů, má 

Městská část Praha 8 v úmyslu před zasláním 

výzvy jednotlivým oprávněným nájemcům pro-

najmout v souladu se Zásadami pronajímání 

bytů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěře-

ných Městské části Praha 8.

Bude možné kupní cenu rozdělit do dlouho-

dobějších splátek?

Prodej bytových domů oprávněným nájemcům 

bytů, resp. právnickým osobám (družstvům) 

z nich složeným bude uskutečňován v souladu 

s článkem pět Zásad postupu prodeje byto-

vých domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 

svěřených do správy Městské části Praha 8, ve 

kterém jsou stanoveny platební podmínky, těmi 

jsou platba minimálně 25 procent kupní ceny 

do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a platba 

zbývající části kupní ceny do tří měsíců ode dne 

podpisu kupní smlouvy. Pro uhrazení kupní ceny 

nebude tedy ze strany MČ Praha 8 vůči právnic-

ké osobě (družstvu) uplatněna možnost dlouho-

dobého splátkového režimu. Samotné právnické 
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Praha 8 by ráda 
pokračovala 
v privatizaci domů

Seznam bytových domů ve 

správě Městské části Praha 8, 

které jsou určené k „privatizaci”, 

nemusí být konečný. Přestože 

radnice nyní nabízí k prodeji zhru-

ba polovinu ze skoro deseti tisíc 

bytů, její vedení uvažuje o tom, 

že v privatizaci bude pokračovat. 

„V tomto volebním období to už zřejmě 

nestihneme, ale pokud získáme potřebný 

mandát i po roce 2010, zcela jistě bychom 

chtěli pokračovat. Obci by pro její potřeby 

stačilo mít maximálně tisíc bytů,” prohlásil 

místostarosta Prahy 8 Martin Roubíček, který 

má majetkové záležitosti na starosti. 

Podle něj má zájem získat vlastní bydlení 

přes 90 procent nájemníků v domech v sou-

časnosti prodávaných. „Doufejme, že na to 

současná fi nanční krize nebude mít význam-

nější vliv. Větší problémy zatím nejsou ani 

s hypotékami, půjčovat celému družstvu totiž 

do značné míry eliminuje míru rizika,” řekl 

Roubíček.

Osmá městská část se nyní ve spoluprá-

ci s magistrátem snaží umožnit privatizaci 

i karlínských domů, u nichž je možný pře-

vod dlouhodobě zastaven, a to v souvislosti 

s postupným splácením půjčky od Evropské 

investiční banky na krytí povodňových škod. 

„Hledáme cesty, jak prodej domů umožnit. Je 

jasné, že obyvatelé Karlína se nynějším sta-

vem mohou cítit dotčeni. Pro rychlou obnovu 

povodní zničené čtvrti byl však tehdy tento 

postup nutný,” dodal místostarosta.

Praha 8 očekává, že ze současné fáze pro-

deje domů získá až dvě miliardy korun. Ty 

by postupně chtěla vložit zpět do bytového 

fondu, školních areálů, dětských hřišť a do 

rozumných projektů na rozvoj obce. -tk-

osoby (družstva) však mohou a předpokládá se, 

že také budou, uplatňovat dlouhodobý splátkový 

režim vůči jednotlivým členům družstva.

Může mě nový vlastník (bytové družstvo) 

vystěhovat, když se nestanu členem 

družstva?

Nový vlastník vstupuje do práv a povinností 

z nájemního vztahu, který existoval za původní-

ho majitele. Nájemní bydlení je chráněno záko-

nem, to znamená, že pronajímatel může vypo-

vědět nájem bytu (u nájmů na dobu neurčitou) 

jen s přivolením soudu, a to z důvodů uvedených 

v Občanském zákoníku.

 

Bude se prodávat dům, kde nejsou vyřeše-

ny restituční nároky nebo jiné majetkové 

vztahy k pozemkům?

V případě, že vlastnická práva k pozemkům 

zastavěným bytovým domem nebo tvořícím 

funkční okolí bytového domu jsou dotčena nevy-

řešenými restitučními nároky, případně jinými 

nevyřešenými vlastnickými vztahy (například 

duplicitní vlastnictví), bude oprávněným nájem-

cům bytů v příslušné etapě nabídnut k odprodeji 

bytový dům bez dotčených pozemků. Zůstanou-

li po vypořádání vlastnických vztahů dotčené 

pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 

svěřené Městské části Praha 8, bude jejich pro-

dej s vlastníky bytového domu řešit Městská 

část Praha 8 dodatečně.

Bude objekt telefonní ústředny při tech-

nologickém celku Katovická čp. 402 až 

412 v k. ú. Bohnice včetně terasy přiléha-

jící ke vchodům čp. 405-409 součástí jeho 

prodeje?

Objekt telefonní ústředny byl původně posta-

ven v rámci výstavby sídliště Bohnice, je oddělen 

od bytového domu a má vlastní číslo popisné. 

Rovněž terasa nad ním tvořící jeho zastřeše-

ní má samostatné parcelní číslo. S objektem 

ústředny ani terasou nikdy Městská část Praha 

8 nenakládala, neboť nejsou a ani nikdy v minu-

losti nebyly ve vlastnictví Hlavního města Pra-

hy se svěřenou správou Městské části Praha 8. 

Současným vlastníkem je podle údajů katastru 

nemovitostí společnost BETATEL s. r. o. Objekt 

z uvedených důvodů nemůže být tedy součástí 

prodeje technologického celku  Katovická čp. 402 

až čp. 412.

Kde získám souhrnné informace k prodeji 

bytových domů oprávněným nájemcům?

Úplné znění všech aktuálních dostupných 

dokumentů k prodeji bytových domů oprávně-

ným nájemcům bytů, včetně vzoru kupní smlou-

vy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy 

budoucí o postoupení pohledávek, smlouvy 

o správě a provozu převáděných nemovitostí 

a vzorových stanov družstva je k dispozici na 

internetových stránkách Městské části Pra-

ha 8, www.praha8.cz  pod položkou „Prodej 

bytových domů oprávněným nájemcům bytů” 

na pravé straně stránky. Pro případné dotazy 

jsou Vám k dispozici pracovníci majetkového 

odboru ÚMČ Praha 8, Zdeněk Laňka na tel. č. 

222 805 765 a Daniela Chovancová na tel. č. 

222 805 753. -jf-

Právní poradna pro nájemce

Pro informaci uvádíme, že Městská část 

Praha 8 zahájila provoz nové služby v souvis-

losti s prodejem vybraných bytových domů 

dle Zásad postupu prodeje bytových domů ve 

vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených 

do správy Městské části Praha 8. 

Jedná se o právní poradnu, určenou pro 

nájemce bytových domů, jichž se prodej dle 

Zásad týká. Externí advokátní kancelář JUDr. 

Marie Oswaldové, vybraná ve výběrovém říze-

ní Radou městské části Praha 8, bude radit 

občanům z privatizovaných domů v právních 

otázkách, týkajících se zejména zakládání 

bytových družstev, náležitostí stanov bytových 

družstev, problematiky budoucích nájem-

ních vztahů mezi bytovým družstvem a jeho 

nájemci, náležitostí registrace do obchodního 

rejstříku a dalších právních otázek, které se 

k prodeji vybraných domů váží. 

Služby této advokátní kanceláře jsou pro 

nájemce bytových domů, nabízených k prode-

ji dle Zásad, bezplatné a lze je využít při osob-

ní návštěvě v budově úřadu městské části - 

Grabově vile, Na Košince 1, Praha 8 – Libeň, 

2. patro, kancelář č. 301, a to každé pondělí 

a středu od 14:00 do 18:00 hod.
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Opravy domů jsou intenzivnější
Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 se loni daleko intenzivněji a cílevědoměji věnoval opravám byto-
vého fondu domů, které radnice spravuje. Šlo zejména o rekonstrukce bytů, které jsou po opravách vráceny  
k původnímu účelu (vnitřní opravy bytů, rozvodů elektřiny, instalaci vody, odpadu, výměny oken, dveří a tak 
dále), dále opravy střech, fasád domů, balkonů, oken a dvorních traktů. 

„Samozřejmě i letos v tom budeme pokračovat, a to se zvýšenou intenzitou. Umožní nám to i prostředky zís-
kané z pokračující privatizace obecních domů,” prohlásil místostarosta Prahy 8 Martin Roubíček.

Pěknou fasádou a rovněž novými okny se může pochlubit dům v libeňské 
ulici Na Korábě. Dům v Peckově ulici má novou fasádu, okna a opravenou střechu.

Panelový dům v Čimické ulici č. p. 767 - 769 v Bohnicích se dočkal celkové výměny oken.
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Téma

Lidé preferují bezpečnost a zeleň

Jak se žije lidem v městské části Praha 8? Co si přejí a co jim vadí? Na tyto a jiné otázky přesně odpovídají 
výsledky průzkumu, který loni v listopadu provedla společnost Empirica. Jde o názory reprezentativního vzorku 
1061 občanů. 

Průzkum ukázal, že zavedení placených zón parkování podporuje polovina lidí

Pramen: EmpiricaPramen: Empirica

Více než polovinu respondentů tvo-

řili ekonomicky aktivní občané (43 

procent zaměstnanci, sedm procent 

živnostníci a pět procent podnikatelé). 

Čtvrtina dotázaných měla dokončené 

vysokoškolské vzdělání, 51 procent 

lidí mělo úplné středoškolské vzdělání 

s maturitou, 16 procent bylo vyuče-

ných a jen osm procent vzorku tvořili 

lidé se základním vzděláním.

Pokud jde o životní podmínky 

v Praze 8, polovina dotázaných uved-

la, že se za poslední dva roky výraz-

ně nebo mírně zlepšily. Podle dalších 

40 procent zůstaly stejné a pouze 11 

procent se domnívalo, že se zhoršily. 

Téměř polovina dotázaných byla 

spokojena s prací radnice. Nejlé-

pe hodnocenou oblastí byla obnova 

čtvrtí po povodních v roce 2002, 

kterou hodnotilo pozitivně 87 pro-

cent lidí. Také s výstavbou a reno-

vací dětských hřišť byli respondenti 

spokojeni, nejvíce obyvatelé Bohnic, 

Čimic a Troji. 

K dopravní zátěži byli nejvíce kritičtí 

obyvatelé Karlína a především Libně. 

Tamní rezidenti jsou více než občané 

z jiných částí vystaveni každoden-

ním dopravním špičkám a zacpaným 

komunikacím (Zenklova ulice, Els-

nicovo náměstí, Voctářova a Soko-

lovská ulice). „Občanům v těchto 

lokalitách může výrazně ulevit pře-

devším rychlá dostavba severní části 

pražského okruhu. Radnice Prahy 8 

podporuje jižní variantu, která je již 

připravená. Také bychom přivítali dal-

ší prodloužení Pobřežní ulice směrem 

do Vysočan, což by mělo ulevit loka-

litě kolem Palmovky. Tyto záležitosti 

jsou ale v kompetenci státu, respekti-

ve města,” konstatoval starosta osmé 

městské části Josef Nosek.

Bezpečnost a kriminalita je problé-

mem zejména v oblasti Karlína a Lib-

ně, na severovýchodě městské části 

(Ďáblice, Kobylisy, Střížkov) je situa-

ce jen o málo lepší.

Průzkum prokázal, že hlavním 

zdrojem informací o práci radnice je 

měsíčník Osmička. Uvedlo to 87 pro-

cent obyvatel Prahy 8, což je úcty-

hodné číslo i v porovnání s periodiky 

jiných městských částí. Mimořádnou 

sledovanost má Osmička mezi žena-

mi nad 45 let. Časopis také častěji 

sledují lidé s vyšším vzděláním. 

Pokud jde o priority obyvatel Prahy 

8, jsou na prvém místě investice do 

zvyšování bezpečnosti (66 procent 

velmi důležité a 28 procent spíše 

důležité). Druhým velkým tématem 

je péče o obecní zeleň (96 procent 

považuje za důležité), na třetím mís-

tě pak skončila rekonstrukce chodní-

ků a veřejných ploch (92 procent). 

Čtyři pětiny dotázaných podporují 

další budování dětských hřišť. „Roz-

jeli jsme projekt Bezpečná Osmička, 

který by měl již letos v této oblasti 

výrazněji pomoci. Investice do zeleně 

navyšujeme každý rok, ani ten letošní 

není výjimkou,” řekl Nosek.

Dalším velkým tématem průzku-

mu byl prodej bytových domů. Cel-

kem 85 procent lidí bydlících v obec-

ních bytech má zájem o získání bytu 

do osobního vlastnictví, nejvíce lidé 

z Bohnic, Čimic, následováni lidmi 

z Ďáblic, Kobylis a Střížkova. Zájem 

o obecní byty v Karlíně a  Libni je 

nižší, přesto však i tam přesahuje 

70 procent. 

Dlouhodobým problémem celé Pra-

hy je parkování. Průzkum ukázal, že 

podíl řidičů v dospělé populaci Prahy 

8 je přibližně dvoutřetinový. Devět 

z deseti řidičů žijících v Praze 8 par-

kuje svůj vůz v místě svého bydliště. 

Pravidelné problémy se zaparkováním 

má 41 procent řidičů ze severový-

Hodnocení práce Rady MČ Praha 8:

4% 3%
6%

44%

43%

Jak hodnotíte výstavbu 
a renovaci dětských hřišť?

19%
10%

13%

28%
30%
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chodní části Prahy 8, v Karlíně a Lib-

ni jen 24 procent. V Karlíně a Libni 

by si místo na hlídaném parkovišti 

pronajala jen čtvrtina řidičů, v Ďábli-

cích, Kobylisích a Střížkově by to bylo 

sedm z deseti dotázaných. Zavedení 

placených parkovacích zón (za 50 

korun měsíčně) podporuje polovina 

obyvatel Prahy 8.

Spokojenost panuje s městskou 

hromadnou dopravou, kterou využí-

vá 94 procent obyvatel osmé měst-

ské části. Nejvíce spokojeni jsou lidé 

z Karlína a Libně, kde jezdí tramva-

je. Hůře hodnotí dopravní obslužnost 

obyvatelé Bohnic a Čimic, kteří jsou 

odkázáni především na autobusovou 

dopravu. -vk-

Téma

Pramen: Empirica

Pramen: Empirica

Prodej bytových domů do rukou 
nájemníků považujete za:

Jste pro zavedení parkovacích 
zón za poplatek 50 korun měsíčně?

Pramen: Empirica

Životní podmínky v posledních 
dvou letech se v Praze 8:

45%

3%
8%

40%

4%

12%

17%

30%

41%

30%

20%

28%

22%

Pramen: Empirica

Chcete získat obecní byt 
do osobního vlastnictví?
(respondenti, kteří bydlí v obecních bytech)

85%

15%
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Životní prostředí

Vánoční stromky
do popelnice neházejte

Pokud ještě v polovině ledna řešíte 

problém kam s vánočním stromkem, 

rada je velmi jednoduchá. Stačí ho pro-

stě odložit vedle nádoby či kontejneru 

na směsný odpad a popeláři je odve-

zou. Pražané mohou vánoční stromky, 

které dosloužily, odvést také do sběr-

ného dvora. Vyhozené stromky nepat-

ří do nádob na směsný odpad, protože 

tím snižují jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe 

den před odvozem komunálního odpadu, 

aby nedocházelo k jejich přílišnému hro-

madění po zbytečně dlouho dobu. Stromky 

jsou do vozů na komunální odpad naklá-

dány v běžných svozových dnech a jejich 

odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 

Pro vyhozené symboly Vánoc existu-

je i ekologické využití. Stromky je mož-

né seštěpkovat a použít do kompostu, 

ale vzhledem k tomu, že na nich mnohdy 

zůstávají háčky či hliníkové pásky, musí 

se stromky odvážet do spalovny. Ze stej-

ného důvodu se nedoporučuje ani odná-

šení vánočních stromků do lesa, kde by je 

mohla jako potravu zpracovat divoká zvěř. 

Kdyby se dostal háček do trávicího ústrojí 

zvířete, mohlo by uhynout. 

Umělé stromky ve většině případů lidé 

opět uschovají na další Vánoce. Pokud už 

stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 

kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale 

do sběrného dvora. -tk-

V hlavním městě zřejmě v příštích letech  

vznikne osm nových zvláštěchráněných území 

a dalších šest lokalit by  mohlo být zapsaných na 

seznam významných krajinných prvků. Vyplývá 

to ze strategie ochrany přírody a krajiny v Praze, 

kterou schválila městská rada. Vytipované loka-

lity, mezi kterými jsou například skalní útvary či 

vltavské peřeje v Troji, by měly být zaneseny do 

nového územního plánu. Ten bude platit od příští-

ho roku. 

Strategie má pomoci uchránit zeleň, která 

v hlavním městě na mnoha místech ustupu-

je zástavbě. Mnoho majitelů pozemků usilu-

je o změny územního plánu, které by umožnily 

převést nezastavitelnou plochu na zastavitelnou. 

Tento trend také před časem kritizovala komise  

životního prostředí Akademie věd České repub-

liky, podle níž může rozsáhlá výstavba na úkor 

zeleně v budoucnu zvýšit nemocnost pražských 

dětí a úmrtnost dospělých na kardiovaskulární 

onemocnění.

Ochránit zeleň má také zelený pás kolem Prahy, 

který má propojit město s okolní krajinou. Nový 

územní plán bude pro tento záměr počítat se dvě-

ma desítkami ploch například v Čakovicích, Ďábli-

cích, Kolodějích, Kolovratech, Křeslicích nebo Sli-

venci. Součástí zeleného pásu budou  nejen lesy, 

ale také louky, pastviny, sady, zahrady, rekreační 

území s vysokým podílem zeleně, v úvahu připa-

dají i plochy pro ekologické zemědělství. -vk-

Ve městě přibudou chráněná území

Fo
to

: 
M

. 
M

ař
at

ka

Nový herní prvek na 
hřišti v Řešovské ulici

Ještě před koncem loňského 

roku se některá dětská hřiště 

v Praze 8 dočkala nových her-

ních prvků. Jedná se například 

o hřiště Invalidovna, v Řešov-

ské a Burešově ulici, které 

čerstvě zdobí také mladé stro-

my. Podobný areál v Libišské 

ulici má zase nové oplocení. 

Rekonstrukce dětských hřišť 

budou ještě ve větší intenzitě 

pokračovat i letos.           -tk-

Sůl na chodník nepatří
S nástupem pravé zimy se opět stala aktuální 

otázka, jak správně postupovat při údržbě chod-

níků a pěších zón. Je zakázáno na nich používat 

k posypu chlorid sodný – kuchyňskou sůl (NaCl), 

chlorid vápenatý (CaCl2) a jejich směsi, škváru 

a popel. Občané by tak při údržbě měli aplikovat 

pouze inertní materiál, kterým je písek, popřípa-

dě štěrk. K posypu chodníku nesmí být použito 

inertních posypových materiálů se zrny většími 

než čtyři milimetry. „Vyhláška zakazuje solení 

především z důvodu škod na zeleni, ale třeba 

i na obuvi chodců. Velký problém představuje 

sůl pro psy, kterým způsobuje poranění tlapek 

doprovázené bolestivým pálením”, řekl městský 

radní Petr Štěpánek.

Sníh je nutné odstraňovat tak, aby nebyl ušla-

pán provozem a nepřimrzl k povrchu chodníku. 

Rozbředlý sníh se musí z chodníku také odstra-

nit. Odklizený sníh se ponechává v hromadách 

na okraji chodníku při vozovce, přičemž jeho 

naložení nesmí být ztíženo přihrnutím ke stro-

mům nebo sloupům veřejného osvětlení a na 

poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zaříze-

ním uloženým pod povrchem. Sněhem nesmí být 

zataraseny ani přechody pro chodce či vchody 

a vjezdy do objektů.  -jf-
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Životní prostředí

Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad LEDEN – ČERVEN 2009

Jirsíkova – Malého
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6. 

Kollárova (mezi ul. Křižíkova a Pernerova)
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.  

Pobřežní – U Nádražní lávky
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Pernerova – Šaldova
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Pobřežní – Thámova
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Petra Slezáka – Urxova
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.

Pernerova – Sovova
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

U Sluncové (parkoviště u voj. správy)
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Kotlaska (u mateřské školy)
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Pivovarnická (proti ul. Na Hájku)
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Na Vartě
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Kašparovo náměstí
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Pod Labuťkou – Prosecká
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Kandertova (proti ul. Lindnerova)
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.

Nad Rokoskou
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Na Truhlářce (parkoviště)
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6.

Gabčíkova (za ul. Kubišova)
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6.

Ke Stírce - Na Stírce
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6. 

Kubišova - U Vlachovky
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6. 

U Slovanky – Dolejškova
28. 1., 4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6.

Štěpničná (parkoviště)
4. 2., 11. 3., 22. 4., 27. 5.

Davídkova (u ul. Tanvaldská - parkoviště)
11. 2., 18. 3., 29. 4., 3. 6. 

Třebenická
14. 1. 18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6. 

Roudnická (za Bešťákovou)
21. 1., 25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Modřínová
21. 1., 25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Kubíkova - u DD
28. 1., 4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6. 

Havránkova – Šimůnkova
4. 2., 11. 3., 22. 4., 27. 5.

Šimůnkova
11. 2., 18. 3., 29. 4., 3. 6. 

Janečkova
14. 1., 18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6. 

Hlaváčova
11. 2., 18. 3., 29. 4., 3. 6.  

Burešova
14. 1., 18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6.

Kurkova
21. 1., 25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Šiškova
28. 1., 4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6.

Pakoměřická – Březiněveská
4. 2., 11. 3., 22. 4., 27. 5.

Na Pecích – Chaberská
11. 2., 18. 3., 29. 4., 3. 6.  

Služská – Přemyšlenská
14. 1., 18. 2., 25. 3., 6. 5., 10. 6.

V Mezihoří
21. 1., 25. 2., 8. 4., 13. 5., 17. 6.

Na Pěšinách - Pod Statky
28. 1., 4. 3., 15. 4., 20. 5., 24. 6.

Uzavřená
4. 2., 11. 3., 22. 4., 27. 5.

Trojská - Nad Trojou
12. 2., 19. 3., 23. 4., 11. 6.  

Na Dlážděnce - U Sloupu (parkoviště)
15. 1., 19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6. 

Písečná - K Sadu
22. 1., 26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6. 

Na Přesypu - Pod Přesypem
29. 1., 5. 3., 9. 4., 28. 5. 

Třeboradická
5. 2., 12. 3., 16. 4., 4. 6. 

Havlínova – Pohnertova
12. 2., 19. 3., 23. 4., 11. 6.  

Libišská (parkoviště)
15. 1., 19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6.

Podhajská pole (parkoviště)
22. 1., 26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.  

Gdaňská
29. 1., 5. 3., 9. 4., 28. 5.

Hnězdenská (parkoviště)
5. 2., 12. 3., 16. 4., 4. 6. 

Mazurská (u trafostanice) 
29. 1., 5. 3., 9. 4., 28. 5.  

Řešovská (u Zelenohorské)
5. 2., 12. 3., 16. 4., 4. 6. 

Zhořelecká (parkoviště)
12. 2., 19. 3., 23. 4., 11. 6.

V Nových Bohnicích
15. 1., 19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6.

Dolákova – Hackerova
22. 1., 26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.

K Mlýnu - Drahaňská
12. 2., 19. 3., 23. 4., 11. 6.  

Mlazická
15. 1., 19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6. 

Fořtova – Do Údolí
22. 1., 26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.

Korycanská – K Ládví
29. 1., 5. 3., 9. 4., 28. 5. 

Petra Bezruče - U Pískovny
5. 2., 12. 3., 16. 4., 4. 6.

Pod Vodárenskou věží – Společná
3. 2., 10. 3., 14. 4., 19. 5., 23. 6.

Stejskalova (štěrk. park. u Rokytky)
10. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 30. 6.

Pekařova - Jestřebická
13. 1., 17. 2., 24. 3., 28. 4., 2. 6. 

Valčíkova - Na Truhlářce
20. 1., 24. 2., 31. 3., 5. 5., 9. 6. 

Velká Skála - K Haltýři
27. 1., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6.

Frýdlantská (parkoviště u křižovatky 
ul. Žernosecká - Ďáblická)
28. 1., 25. 2., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6.
 
Davídkova (parkoviště severně 
od garáží Stavegu)
4. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.  

V Zahradách - Na Sypkém
14. 1., 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.

Braunerova – Konšelská
21. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6. 

V Zámcích
25. 3. 

Nad Rokoskou (u školy)
4. 2., 4. 3., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

Nad Popelářkou
14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.

Křivenická (u konečné BUS 152 a 181)
21. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6.

Lodžská - Zhořelecká (parkoviště)
28. 1., 25. 2., 25. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6.

Pod Vodárenskou věží - Nad Mazankou
12. 2., 19. 3., 23. 4., 11. 6. 

Drahorádova
15. 1., 19. 2., 26. 3., 14. 5., 18. 6.

Lindavská
22. 1., 26. 2., 2. 4., 21. 5., 25. 6.

U Pekařky (sloup VO č. 8)
29. 1., 5. 3., 9. 4., 28. 5.  

Chaberská – Líbeznická
5. 2., 12. 3., 16. 4., 4. 6.

Vážení občané,
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze 

pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla, apod.

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



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

14 LEDEN 2009

Policisté lapali opilé řidiče
Policisté místního oddělení v Boh-

nicích ve dvou případech zadrželi 

pachatele, kteří ve stejný den a se 

skoro na vlas stejným výsledkem 

orientační dechové zkoušky řídili 

osobní motorové vozidlo po požití 

alkoholu. 13. prosince 20letý mla-

dík řídil osobní motorové vozidlo 

VW Golf 1.6, přičemž při zkoušce, 

ke které byl vyzván zakročujícími 

policisty, byla zjištěna hladina 1,92 

promile alkoholu v dechu. V jeho 

šlépějích šel stejný den 33letý 

muž, který řídil osobní motorové 

vozidlo Peugeot 605 po ulici Čimic-

ká, kdy na křižovatce s ulicí K Paz-

derkám projel světelnou křižovat-

kou na červený signál stůj a vesele 

pokračoval směrem do Kobylis. Po 

zastavení vozidla nadýchal vysokou 

hodnotu 1,91 promile. Oba řidiči 

byli na místě zadrženi a bylo proti 

nim zahájeno zkrácené přípravné 

řízení pro podezření ze spáchání 

trestného činu ohrožení pod vlivem 

návykové látky.        

Ukopli zrcátko, 
pak marně prchali

Hlídka ďáblického policejního 

oddělení při výkonu své služby dne 

6. prosince si v noci v Taussigově 

ulici všimla třech mladíků, z nichž 

jeden ukopl u vozidla Škoda Favo-

rit levé zpětné zrcátko a následně 

si s ukopnutým zrcátkem kopali. 

Hlídka začala mladíky pronásle-

dovat, přičemž ti se rozběhli do 

vnitrobloku ulic Tanvaldská, Cha-

bařovická a Střekovská. Jeden 

zřejmě neodhadl rychlost policistů 

a snažil se přeběhnout z chodní-

ku, avšak narazil do policejního 

vozidla. Po prvotním ošetření byli 

následně zajištěni zbylí dva mla-

díci, kteří celou událost z dálky 

sledovali. Jejich sportovní výkon 

s ukopnutým zrcátkem a násled-

ným marným útěkem před policií 

byl náležitě oceněn v přestupko-

vém řízení.

Prohlížení lupu ho 
prozradilo

Další nenapravitelný zloděj byl 

zadržen 20. prosince v Kobylisích 

v ulici Pod Hliništěm, kdy pozorný 

občan zavolal na linku 158 s tím, 

že se v domě pohybuje podezře-

lá osoba, která tam nebydlí. Hlíd-

ka policie v domě zkontrolovala 

30letého muže u kterého byla 

nalezena taška obsahující note-

book, digitální fotoaparát a pří-

slušenství, přičemž následně bylo 

zjištěno, že uvedené věci odcizil 

v divadle Pod Palmovkou. Po domě 

se pohyboval proto, že si chtěl 

v klidu prohlédnout, jaké věci 

vůbec odcizil. Odcizené věci patřily 

poškozenému z podpůrného týmu 

skupiny Čechomor. Uvedeného 

činu se pachatel dopustil, ačkoliv 

byl v posledních třech letech za 

takový čin odsouzen. S mužem je 

vedeno zkrácené přípravné řízení, 

kdy mu bylo sděleno podezření ze 

spáchání trestného činu krádeže.  

Nalezený granát byl 
nefunkční

Na linku 158 byl první prosin-

cový den nahlášen nález ručního 

granátu na schodech domu v uli-

ci Novákových. Místo bylo nepro-

dleně zajištěno a byl povolán 

pyrotechnik, který po prohlédnutí 

granátu konstatoval, že naštěstí 

nehrozí žádné nebezpečí, neboť 

granát je bez trhaviny a bez roz-

bušky. Granát pyrotechnik zajistil 

a odvezl k dalšímu zkoumání. 

Informační systém 
Schengen funguje

Pracovníci služby kriminální 

policie a vyšetřování v ulici Pivo-

varnická nalezli 3. prosince osobní 

motorové vozidlo Audi A6, které 

bylo koncem listopadu odcize-

no v Německu. Nález vozidla se 

podařil díky informačnímu systé-

mu Schengen - společnou databá-

zí pro Evropu bez hranic.

Vykrádání aut se mu 
stalo drogou

Nenapravitelný zloděj byl 

2. prosince v noci v ulici U Libeň-

ského pivovaru zadržen při vloupá-

ní do osobního motorového vozidla 

Škoda Felicie, kdy za užití šroubo-

váku vylomil okno pravých před-

ních dveří, vnikl do vozidla a z něj 

odcizil různé věci. Uvedeného 

jednání se dopustil, ačkoliv byl 

za takový čin v posledních třech 

letech odsouzen. 20letý mladík byl 

předán komisaři, který zahájil jeho 

trestní stíhání. 

S kradeným lešením 
daleko nedojel

Před Vánocemi hlídka policie 

kontrolovala vozidlo Opel Vectra, 

které řídil 20letý mladík. Policie ve 

vozidle nalezla kusy hliníkového 

lešení. Následným šetřením bylo 

zjištěno, že mladík lešení odci-

zil v ulici Za Invalidovnou. Lešení 

bylo vráceno pracovníkům stavby 

a mladík byl vyřešen v rámci pře-

stupkového řízení.  -tk-

Bezpečnost

ZÁPISNÍK POLICISTY

V současné době se začíná stále 

více rozmáhat trestný čin krá-

deže, kdy pachatel poškozené 

osobě vytrhne z rukou tašku 

a utíká pryč. Proti takovému 

způsobu krádeže neexistuje 

účinná obrana, zejména proto, 

že pachatelé si vždy ze stra-

chu o svoje zdraví „chlapácky” 

vybírají za oběť ženy a pokud 

možno staršího věku, které je 

nedoběhnou. Jejich slabošství 

umocňuje i fakt, že okrádají 

i ženy vysokého věku. 

Pokud se stanete obětí tako-

vého činu, nebojte být středem 

pozornosti a nahlas křičte „zloděj, 

chyťte ho, okradl mě” a snažte se 

ukazovat na běžícího pachatele. 

Pevně věřím, že v naší společnos-

ti je dost odvážných osob, které 

pachatele neohroženě zadrží. 

Neprodleně zavolejte linku 158, 

nebo požádejte nejbližší osobu 

o zavolání na tuto linku, kde se 

snažte popsat oblečení pachatele 

a nejpřesnější směr jeho útěku, 

aby policisté mohli zahájit účinné 

pronásledování. Osobní oznámení 

na oddělení policie můžete uči-

nit později, nejdůležitější je první 

reakce a včasné vyrozumění hlíd-

ky policie, která může za Vašeho 

přispění pachatele zadržet.

npor. Zdeněk Pohunek

Policie ČR, místní oddělení Libeň 

 Policejní rádce
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Bezpečnost

Podle vrchního komisaře Obvodního ředitel-

ství Městské policie v Praze 8 Josefa Skalky patří 

mezi nejzávažnější prohřešky rychlá jízda v okolí 

škol, přechodů pro chodce a jízda na červenou. 

„Za ty také ukládají strážníci nejvyšší pokuty,” 

poznamenal. Z pravidel silničního provozu si ale 

těžkou hlavu nedělají ani někteří chodci, kte-

ří neváhají přecházet na červenou či přelézat 

zábradlí a vbíhat do vozovky. „Dopravní přestup-

ky tvoří více než polovinu všech přestupků, které 

strážníci vyřeší. Do této problematiky určitě pat-

ří i odhalování autovraků,” konstatoval Skalka.  

Problémy jsou v Praze 8 také s rušením noč-

ního klidu, konzumací alkoholu na místech, kte-

rá zakazuje městská vyhláška či nedodržování 

pořádku a čistoty v ulicích. 

Lidé často podle Skalky odkládají odpad mimo 

určená místa a největší problémy jsou s tím 

v blízkosti stanic metra a zastávek městské hro-

madné dopravy.

Dalším nešvarem, který strážníci podle vrch-

ního komisaře denně řeší, jsou psí exkrementy, 

které po svých čtyřnohých miláčcích jejich maji-

telé nechávají ležet na zemi, v blízkosti dětských 

hřišť a ve veřejné zeleni.

„V mnohých případech bývají navíc majite-

lé psů vůči strážníkům arogantní a odmítají si 

vůbec připustit, že svým nezodpovědným přístu-

pem znepříjemňují život ostatním lidem,” upo-

zornil Skalka.

Ve spolupráci s obyvateli Prahy 8 strážníci 

letos odhalili například několik černých sklá-

dek.  Nepříjemnosti způsobují každoročně obča-

nům zloději a kapsáři. Zboží v supermarketech 

se stává podle Skalky lákadlem například pro 

bezdomovce a narkomany. „Řešení s nimi bývá 

mnohdy problematické, protože většina z nich 

nemívá osobní doklady a ověření údajů, které 

oni uvádějí, je prakticky nemožné,” uvedl Skal-

ka. Dalším cílem zlodějíčků bývají krádeže kovů 

a poklopů ke kanalizaci a různým šachtám. 

Stoupá také verbální a fyzická agresivita občanů 

vůči sobě, ale i strážníkům.

Skalka podotkl, že v roce 2009 se strážníci 

Prahy 8 zaměří hlavně na dopravní přestupky 

a veřejný pořádek. „V novém roce by na bez-

pečí občanů a dodržování veřejného pořádku 

mělo také dohlížet o něco více strážníků. Hlavní 

město by rádo doplnilo stavy městských policis-

tů v pražských městských částech, tak aby byl 

zabezpečen klidný chod metropole,” sdělil první 

náměstek primátora Rudolf Blažek. -jf-

Nejčastější přestupek roku: 
Špatné parkování
Jakých prohřešků se nejčastěji dopouštěli v loňském roce obyvatelé v Pra-
ze 8? Parkovali se svými vozidly tam, kde neměli, porušovali zákaz vjezdu 
či překračovali povolenou rychlost.

Praha chce změnit zákon 
o bazarech a zastavárnách

Novela živnostenského zákona, kte-

rá nabyla účinnosti loňského červen-

ce, nezahrnuje ustanovení důležitá pro 

uplatňování postihu podnikatelů v pro-

vozovnách bazarů a zastaváren. Vedení 

města se proto chystá navrhnout další 

úpravu.

„Podle novely je sice stanovena povinnost 

mít předepsanou evidenci o osobách a před-

mětech smluvních vztahů na provozovně, ale 

za její nesplnění nelze uložit sankci. Proto 

i případné kontroly dodržování této povin-

nosti se míjejí účinkem a nemají žádoucí 

efekt. Ve svém důsledku se situace vrátila 

do stavu před více než rokem, kdy na návrh 

Prahy byla do živnostenského zákona zakot-

vena úprava týkající se právě povinnosti mít 

předepsanou evidenci přístupnou na pro-

vozovně,” řekl náměstek primátora Rudolf 

Blažek.

Podle něj bylo cílem zamezit možnosti 

dodatečného zpracování evidence a jejích 

úprav a zvýšit účinnost kontrol těchto pod-

nikatelských aktivit, které obvykle probíhají 

za součinnosti Policie ČR, která v jejich rámci 

pátrá po odcizených věcech. Porušení této 

povinnosti spadalo také do sankčního režimu 

podle živnostenského zákona a tato úprava 

se plně osvědčila. 

„Současnou nedostatečnou úpravu je tře-

ba změnit novelou živnostenského zákona. 

Tak, aby do skutkové podstaty správního 

deliktu bylo výslovně doplněno nesplnění 

povinnosti mít předepsanou evidenci přístup-

nou v provozovně,” upřesnil Blažek. Městská 

rada doporučila tento návrh na změnu živ-

nostenského zákona uplatnit. -jf-
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Jak má vypadat role městské části 
v oblasti sociálně-zdravotnických služeb?

S tím, jak se jeví politic-

ká vůle respektive nevůle 

velké části parlamentní 

politické reprezentace 

k reformám zdravotního 

a důchodového systému, 

je o to více vidět potře-

bu toho, aby MČ  Praha 8 

zafungovala  jako pojistka svého druhu. Radnice 

proto již nyní musí myslet na své občany, kteří 

jsou dnes v produktivním věku, ale za pár let 

rozšíří řady seniorů. Pokud co nejrychleji nepro-

běhnou potřebné reformy na úrovni státu, to 

znamená zákonů, je vysoce pravděpodobné, 

že tito občané budou ve větší či menší míře 

odkázáni nejen na pomoc nejbližších, ale také 

na pomoc obce. Z tohoto důvodu radnice pod 

vedením ODS Praha 8 rozjíždí projekty, které 

zdaleka přesahují její volební období a jejichž 

politické plody včetně slavnostního přestřižení 

pásky může sklidit i současná opozice nebo jiný 

politický rival. ODS Praha 8 však vnímá svou 

současnou úlohu historicky.

Současný systém sociálně zdravotnické péče 

zejména o seniory zahrnuje terénní pečovatel-

skou službu, rehabilitační pobyty a specializo-

vanou péči o méně soběstačné seniory, a také 

nájemní byty v pečovatelské formě včetně soci-

álních a azylových bytů. ODS Praha 8 se snaží 

o další rozvoj tohoto svého efektivního systému, 

tak aby v budoucnu žádný z občanů nemusel za 

svým hospitalizovaným rodičem za hranice Pra-

hy 8 a aby žádný z obyvatel Prahy 8 nemusel být 

mimo okruh svých příbuzných a přátel. 

Rada MČ Praha 8 již schválila projekt Domu 

sociálních služeb s kapacitou 50 lůžek určený 

pro dlouhodobé i krátkodobé pobyty speciál-

ní péče. Plánovaným lůžkovým zařízením bude 

doplněna chybějící služba a rozšířen stávající 

lůžkový potenciál. 

Více o systému sociálně zdravotnických služeb 

na www.praha8.cz  Zdrav. a sociální služby  

Příspěvkové organizace MČ Praha 8.

Vladimíra Ludková, 

místostarostka MČ Praha 8 za ODS

ODS Praha 8 myslí sociálně
Na úrovni MČ Praha 8 nemá smysl diskutovat o zdravotnických poplatcích ani jiných zákonných povinnos-
tech. Městská část netvoří zákony, je pouze jejich adresátem a někdy vykonavatelem. Diskuse k otázce fóra 
se na této úrovni může týkat jedině sociálně zdravotnické péče o občany od okamžiku, kdy již není dále 
zabezpečena státem. MČ Praha 8 však nechce a nebude poskytovat pomoc občanům, kteří se o ni nezaslouží, 
nestojí o ni a kteří chtějí na systému pouze parazitovat. Radnice chce naopak pomáhat těm, kteří se do pro-
blémů dostali bez vlastního zavinění.  

Co tedy trápí občany Prahy 8? Zavedení 

poplatků, a to zejména v lékárnách. Poplatky 

musí uhradit od ledna každý, kdo podstoupí 

vyšetření v ordinaci, v nemocnici nebo na 

pohotovosti. Další peníze lidé dávají za recep-

ty v lékárnách. Nejvíce přitom lidé utratili na 

doplatcích za léky. Náklady na léky jak pro 

občana, tak pro zdravotní pojišťovny, rostou 

nejrychleji v historii. Loni to bylo o čtrnáct 

procent a také za devět měsíců roku 2008 se 

zvýšily o více než 11 procent. Nárůst je do 

značné míry zbytečný. Je stále více léků za 

tisíc korun a stále méně za padesát. I když se 

tedy ceny jednotlivých léků nezvyšují a spo-

třeba neroste, náklady jsou o čtvrtinu vyšší 

než před dvěma lety. Vloni zavedené poplatky 

měly omezit plýtvání s léky. V prvním čtvrt-

letí se skutečně spotřeba léků snížila, potom 

však došly zásoby z minulého roku a lidé si 

je nechávají předepisovat stejně jako dříve, 

případně je nakupují sami. Náklady za léky 

rostou i nadále. Na nárůstu o 11 procent, tedy 

o šest miliard za devět měsíců, se ze třetiny 

pode-psalo zvýšení dolní sazby daně z přida-

né hodnoty. Pojišťovnám se přitom výdaje na 

léky nezvýšily a naprostou většinu této částky 

uhradili na doplatcích pacienti.

Také vztah lékaře a pacienta je po zavede-

ní poplatků problematický. Pozitivní regulační 

efekt se téměř vyčerpal a převažují problémy, 

kdy například důchodci – a ti to nejvíce potře-

bují – si odmítají ne-chat změřit tlak, aby 

ušetřili třicet korun. Tím nejen ohrožují své 

zdraví, ale včas neléčená choroba zna-mená 

mnohem vyšší náklady jak pro pojišťovnu, 

tak i pro pacienta. Není divu, že řada lékařů 

na Praze 8 se téměř omlouvá pacientům za 

vybírání poplatku (u odborníků byly o předpo-

kládané výběry sníženy platby od pojišťoven), 

nebo jim je u sociálních případů zejména 

praktičtí lékaři i v tichosti odpustí, respektive 

je za ně zaplatí, aby dostáli svému humanis-

tickému a sociálnímu přesvědčení a přitom 

neměli problém s pokutami od pojišťoven.

Přestože poplatky mohou mít určitý pozitiv-

ní regulační efekt, byly prosazeny tak necit-

livě, způsobem hraničícím s arogancí vůči 

občanům, že je lépe je úplně zrušit, tak jak to 

na návrh KSČM učinila v týdnu před vánoční-

mi svátky poslanecká sněmovna.

Jiří Randák, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Občany nejvíce trápí poplatky v lékárnách
Zdravotnictví na Praze 8 je v zásadě ovlivňováno celostátní politikou současné koaliční vlády. Praha 8 má však 
štěstí. Jako součást hlavního města nemá problémy s dostupností lékařské péče a vyšší platová úroveň v Praze 
tlumí některé asociální prvky Julínkovy reformy. Také vedení radnice na Praze 8, přestože je v rukou ODS, dělá 
na rozdíl od celostátního vedení rozumnou politiku. Například se stará o podmínky provozu v poliklinice Mazur-
ská, a to jak po technické, tak i po ekonomické stránce, kdy lékařům účtované nájemné je na spodní hranici 
ekonomického nájemného. Těžko však něco udělá s posledním rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit trau-
matologické centrum v nemocnici Bulovka. Pokud se však radnice o to pokusí, může počítat s naší podporou, 
protože komunální politiku děláme pro občany Prahy 8, nikoli podle ideologických schémat.
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Role městské části 

v oblasti sociálně-zdra-

votnických služeb spočívá 

především v zajištění pod-

mínek pro jejich fungová-

ní a rozvoj tak, aby byla 

zabezpečena jejich kvalita 

a dostatečná kapacita. Zejména je třeba pama-

tovat na snadnou dostupnost služeb v místě byd-

liště a informování veřejnosti o poskytovaných 

službách. Je možné konstatovat, že v oblasti 

sociální a zdravotní péče Městská část Praha 8 

svou roli dlouhodobě plní, neboť na jejím území 

působí v současné době 62 poskytovatelů soci-

álních a sociálně-zdravotnických služeb, z čehož 

53 zde má své sídlo. Je pozitivním jevem, že na 

území Prahy 8 je v současné době poskytována 

většina typů sociálních služeb. V roce 2006 se 

Městská část Praha 8 přihlásila k procesu komu-

nitního plánování sociálních služeb, jehož cílem je 

zajistit jejich efektivní fungování a dostupnost na 

základě skutečně zjištěných potřeb uživatelů. 

Nelze však zapomínat na skutečnost, že z cel-

kového počtu 106 tisíc obyvatel, kteří dnes na 

území naší městské části žijí, tvoří čtvrtinu obča-

né starší 60 let. Podíl seniorů se bude v budoucnu 

dále zvyšovat, a proto je třeba této cílové skupině 

věnovat zvýšenou pozornost. Městská část Praha 

8 má se službami pro seniory bohaté zkušenos-

ti, především díky činnosti svých příspěvkových 

organizací, jimiž jsou Obvodní ústav sociálně-

zdravotnických služeb a Gerontologické cent-

rum, které poskytují zdravotní a sociální služby 

zejména občanům této městské části. Patří mezi 

ně například pečovatelská služba, provoz domu 

s pečovatelskou službou, domácí ošetřovatelská 

péče, denní stacionář pro seniory, rehabilitační 

služba, dům sociálních služeb, a rovněž soci-

ální a gerontopsychologické poradenství. Díky 

těmto službám mají senioři možnost žít aktivně 

a důstojně, k čemuž přispívají i jiné  nabízené 

programy. Další skupinou, na kterou by městská 

část měla zejména pamatovat, jsou rodiny s dět-

mi, neboť právě ty využívají služeb v okolí svého 

bydliště nejčastěji. 

Navzdory rozsáhlé nabídce poskytovaných 

služeb však Městská část Praha 8 již od roku 2001 

nemá propracovanou grantovou politiku a nepo-

skytuje tak ze svého rozpočtu fi nanční prostředky 

na granty v sociální a zdravotní oblasti, tj. neu-

možňuje organizacím působícím v této oblasti 

využít možnost získání dotací na své projekty. 

V loňském roce sice městská část rozdělila pro-

středky ve výši přes dva miliony korun, ty však 

byly poskytnuty ze zdrojů Hlavního města Prahy. 

I vzhledem k pravděpodobnému zisku větších 

fi nančních příjmů, například z prodeje bytových 

domů neboli „privatizace”, bychom přivítali, aby 

se radnice k systému grantové politiky vrátila. 

Kromě klasických oblastí kultury, sportu a zájmo-

vých sdružení by pak vhodná témata pro vypsání 

grantů představovala i oblast sociální a zdravotní.

Jana Štollová, členka sociální komise za ČSSD

Praha 8 má fungující síť sociálních a zdravotních služeb, nicméně v oblasti jejich fi nancování by pomohlo obno-
vení grantové politiky městské části, především z prostředků získaných „privatizací” bytů. Do budoucna by 
prioritu mělo představovat zajištění služeb pro seniory, kteří již v současné době tvoří čtvrtinu obyvatel Prahy 
8 a jejichž počet bude v příštích letech i nadále vzrůstat.

Služby fungují, chybějí jen granty

Jedním z důkazů může 

být cena ministerstva 

zdravotnictví, která je 

udělována projektům 

pro seniory. Tuto cenu 

získalo Gerontologické 

centrum v Kobylisích, 

které je příspěvkovou 

organizací MČ Praha 8. Krystal s pergame-

nem převzala 1. října 2008 z rukou ministra 

Julínka zakladatelka centra Iva Holmerová 

a místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková. 

„Výběrová komise ocenila zejména průkopnic-

kou roli tohoto zařízení při vytváření systému 

zdravotně-sociálních služeb,” řekl Julínek.

Další příspěvkovou organizací zřízenou za 

účelem  poskytování sociálních a zdravotnic-

kých služeb seniorům, občanům a dětem se 

zdravotním postižením, včetně poskytování 

sociálního  poradenství je Obvodní ústav soci-

álně-zdravotnických služeb. 

Od dubna 2008 je pro seniory Prahy 8 ote-

vřeno Centrum aktivizačních programů, které 

si klade za cíl podporovat aktivní a plnohod-

notné stáří. 

V neposlední řadě osmá MČ podepsala 

smlouvu na vypracování projektové doku-

mentace na Dům sociálních služeb, který by 

měl stát v Libni. „Vydání stavebního povolení 

předpokládáme na přelomu let 2009 a 2010,” 

řekla Ludková.

Z těchto zmíněných aktivit je patrné, že 

škála sociálních služeb se poslední roky 

výrazně rozšířila. Je to i výsledek komunit-

ního plánování, které započala MČ Praha 8  

realizovat v roce 2006. Snahou komunitní-

ho plánu je veřejný dialog a hledání nejlep-

ších řešení při poskytování sociálních služeb. 

Umožňuje obyvatelům lépe se seznamovat se 

službami, které jsou jim k dispozici, a které 

mohou využívat, zároveň ovlivňovat nově se 

rozvíjející činnosti. Je ovšem třeba neusnout 

na vavřínech, provádět průběžně mapování 

nových potřeb, zlepšit systém takového prů-

zkumu. Například zřídit i elektronické logic-

ké dotazníky, čímž se systém poskytovaných 

sociálních služeb zpružní. Zajistit, aby nabíd-

ka byla ucelená a provázaná pro všechny 

sociální skupiny a vrstvy. 

Mojí výtkou vůči MČ Praha 8 je nedosta-

tečně využitá možnost, kterou nabízí vládní 

program mobility pro všechny k vytipová-

ní bezbariérových tras, odstraňování bariér 

u vstupů do veřejně přístupných budov a při-

bližování přírody těm, kteří mají s dopravou 

problémy. Ve fondech jednotlivých minister-

stev zůstávají každým rokem nedočerpa-

né fi nanční prostředky. Zádrhelem zůstává 

nedostatek kvalitních projektů.

Terezie Kubíčková Krejbychová, 

členka bytové, zdravotní a sociální komise 

a komise pro národnostní menšiny 

za Stranu zelených

Od plenek až do hrobu
Jistě není náhodou, že tématem lednového čísla je sociální a zdravotní oblast. Česká republika převza-
la předsednické otěže. Z hlediska EU je sociální problematika chápána jako prioritní a naše vláda ji tak 
řeší v řadě materiálů. Městská část Praha 8 se v poskytování sociálně-zdravotnických služeb těší dobré 
pověsti. 
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Školství

Zápis žáků do 1. ročníků 
základních škol

Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání proběhne v souladu s § 
36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v době od 15. ledna 
do 15. února roku 2009.

Pro školní rok 2009/2010 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2009 věku šesti 

let a děti s odkladem školní docházky. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj občanský 

průkaz a rodný list dítěte. 

Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu viz www.praha8.cz - odkaz Školství, Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 22/2006, 

o školských obvodech ZŠ. Zákonný zástupce dítěte může zvolit i jinou než spádovou školu. Při roz-

hodování o přijetí žáků do 1. ročníků ZŠ postupují ředitelé podle stanovených kritérií. Na uvedené 

internetové adrese najdete veškeré kontakty na školy včetně jejich prezentací.

Navštivte ZŠ Burešova

Bylo nebylo, a přece bylo. Hlou-
pý Honza rozdává buchty, Šípko-
vá Růženka si navléká korálky, 
Popelka přebírá hrách, ježidědek 
s ježibabkou si porovnávají své 
perníkové chaloupky, princ Baja-
ja se snaží skolit draka a Krako-
noš si k tomu podupává do ryt-
mu. Propletená pohádka? 

Kdepak, to se jen žáci 5. ročníků snaží 

zpříjemnit malým předškolákům jejich 

důležitý den - zápis do prvních ročníků. Jako 

každoročně páťáci už od prosince pilně trénu-

jí, upravují si své říkanky, chystají kostýmy, 

vytvářejí dekorace a vyrábějí malé dárečky. 

Zkoušky probíhají až do posledního dne. Pre-

miéra nastane 4. a 5. února 2009, kdy se 

na celé odpoledne všichni ocitnou v pohád-

kovém světě. Ve dvou dnech téměř stokrát 

zazpívá Růženka svou píseň, Sněhurka po sté 

spočítá své trpaslíky a král korunuje téměř 

sto prvňáčků.

Je to vždy pěkná podívaná a příjemný záži-

tek. Všichni si přejí, aby ani letošní rok nebyl 

výjimkou, aby se našim hercům i budoucím 

prvňáčkům všechno dařilo. 

Ještě předtím škola srdečně zve své budoucí 

žáčky i jejich rodiče na Dny otevřených dveří, 

které se uskuteční ve dnech 26. – 28. ledna 

(od 8 – do 16 hodin) a 29. ledna (od 8 – do 

12 hodin). Všichni návštěvníci si mohou za 

doprovodu našich žáků prohlédnout prostory 

celé školy, nahlédnout do tříd, tělocvičen a do 

počítačové učebny či promluvit s učiteli. -jf-

ZŠ a MŠ, Praha 8, 

Lyčkovo nám. 6

Den nanečisto pro budoucí prvňáčky:

14. ledna 2009, 9-17

Zápis: 21. a 22. ledna 2009, 14-18

ZŠ Petra Strozziho, Praha 8,

Za Invalidovnou 3

Zápis: 21. a 22. ledna 2009, 14-17

ZŠ, Praha 8, Palmovka 8

Dny otevřených dveří:

22. ledna 2009, 8-17

Zápis: 3. a 4. února 2009, 14-18

ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8,

Zenklova 52

Den ukázek výuky pro budoucí prvňáčky:

14. ledna 2009, 8.00-10.45

Zápis: 3. a 4. února 2009, 14-18

ZŠ a MŠ, Praha 8, 

U Školské zahrady 4

Den otevřených dveří:

4. února 2009, 8-18

Zápis: 4. února 2009, 13-18

ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,

Bedřichovská 1

Den otevřených dveří:

Zápis: 4. února 2009, 14-18

Zápis: 5. února 2009, 15-17

ZŠ, Praha 8, Burešova 14

Dny otevřených dveří:

26. – 28. ledna 2009, 8-16

29. ledna 2009, 8-12

Zápis: 4. a 5. února 2009, 14-18

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3

Dny otevřených dveří:

13. a 14. ledna 2009, 8-12

Zápis: 3. a 4. února 2009, 14-17

ZŠ, Praha 8, Hovorčovická 11

Den otevřených dveří:

20. ledna 2009, 8-12

Zápis: 27. a 28. ledna 2009, 14-18

ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28

Zápis: 26. ledna 2009, 14-18

Zápis: 27. ledna 2009, 14-17

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Den otevřených dveří:

14. ledna 2009, 9-11 a 14-17

Zápis: 4. února 2009, 14-18

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1

Zápis: 15. ledna 2009, 14-18

Zápis: 16. ledna 2009, 14-17

ZŠ a MŠ Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Dny otevřených dveří:

14. a 15. ledna 2009, 8-12

Zápis: 4. a 5. února 2009, 14-17

ZŠ, Praha 8, Glowackého 6

Den otevřených dveří:

26. ledna 2009, 10-12 a 14-17

Zápis: 3. února 2009, 14-18

Zápis: 4. února 2009, 14-17

ZŠ, Praha 8, Libčická 10

Dny otevřených dveří:

15. ledna 2009, 8-12

Zápis: 20. a 21. ledna 2009, 14-17

 Odbor školství ÚMČ Praha 8
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Školství

Je vaše dítě astmatik, alergik či 
trpí ekzémy? Přihlaste ho k nám!
MŠ a SMŠ pro děti zdravotně oslabené v Praze 8 pořádá již v únoru další 
zápis pro děti s poruchami imunity, děti s alergií (potravinová, pylová), 
děti s bronchiálním astmatem, děti s kožními ekzémy. Strava je přizpů-
sobena individuálním potřebám dětí. Dále je možné zapsat dítě i s jinou 
zdravotní poruchou po konzultaci s ředitelkou školy, například diabetiky.

Pro děti je připravena odborná péče, sta-

rají se o ně specializované sestry. Jaká péče 

je poskytována dětem? Dítě trpící vadným 

držením těla má vypracovaný individuální plán, 

denně dochází na rehabilitaci přímo ve školce, 

kde s ním pracuje odborný rehabilitační pracov-

ník. Dětem trpícími ekzémy pomáháme v léčbě 

biolampou, pro astmatiky je připraveno zázemí 

v podobě inhalační léčby a míčkování. Ve školce 

nechybí ani podpůrné aktivity jako je hudební 

výchova, pohybová a další.

Co je adaptační doba? Díky ní si dítě může 

postupně zvyknout na školku a na nový režim, 

záleží zcela na jeho osobnosti, jak si zpočátku 

určí tempo docházení do školky. Rodiče s ním 

po tuto dobu mohou být dokonce i ve třídě.

Jak jsou děti rozděleny do tříd? Děti jsou 

zapsané ve čtyřech třídách MŠ a v pěti třídách 

SMŠ. Třídy jsou heterogenní, což umožňuje 

společné zařazení sourozenců. Děti mohou pra-

covat se stejně starými kamarády a zároveň 

získávají sociální zkušenosti s mladšími i starší-

mi dětmi. Dítě si může vybírat kamarády nejen 

podle věku, ale i podle svých sociálních potřeb.

Kde nás najdete? Pokud by Vás zajímalo, 

jaká jsou přesná kritéria přijetí dítěte do školky, 

či jak vypadá prostředí naší školky a jaké další 

aktivity pro děti připravujeme, nebo informace 

ohledně školného, programu atp., podívejte se 

na stránky: http://www.sweb.cz/mskorycanska 

nebo využijte možnosti návštěvy v den otevře-

ných dveří, který se koná 3. 2. 2009 od 10.00 

do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hodin na adre-

se Korycanská 14, Praha 8. Budeme se těšit na 

setkání s Vámi a Vašimi dětmi!

Ředitelka MŠ a SMŠ  

pro děti zdravotně oslabené

Jarmila Kotrbová

(P
la

ce
n
á 

in
ze

rc
e)

Předškolní vzdělávání 
v mateřských školách

Ředitelé mateřských škol stano-

vili po dohodě se zřizovatelem, 

MČ Praha 8, v souladu s ust. § 34 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, střed-

ním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), mís-

to, termín a dobu pro podání 

žádostí o přijetí dětí k předškol-

nímu vzdělávání pro následující 

školní rok.

Vyzvednutí žádostí k předškolnímu vzdě-

lávání se uskuteční dva dny v měsíci únoru, 

a to ve středu 4. a 11. února 2009 v ředi-

telnách mateřských škol od 13.00 do 17.00 

hodin. Vyplněné žádosti zákonní zástupci 

odevzdají nejpozději do středy 18. února 

2009 do 17.00 hodin. 

Zákonní zástupci s dětmi mohou navštívit 

mateřskou školu ve dnech otevřených dveří. 

Kontakty a informace o mateřských školách 

městské části Praha 8 najdete na interneto-

vých stránkách městské části Praha 8: www.

praha8.cz - odkaz Školství.

Zákonní zástupci při podání žádostí před-

loží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně při-

jímají děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky s trvalým pobytem 

na území městské části Praha 8.

Odbor školství ÚMČ Praha 8
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních
programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem 
seniorům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a jsou pro 
Vás zdarma. Není třeba žádných přihlášek a rezervací – stačí přijít na místo v daný 
čas a v CAP se Vás ujme jeho pracovnice (paní Tatoušková nebo lektor).  Do DPS 
Burešova vede cesta od metra Ládví a dále za KD Ládví – nejvyšší panelák. A do 
CAP se dostanete výtahem, z něhož vyjdete do pravé části chodby a dále na její 
konec.

PO a ST 9.00 – 16.00 hodin
ÚT 8.00 – 16.00 hodin
ČT 8.00 – 14.00 hodin
PÁ 9.00 – 12.00 hodin

PRAVIDELNÉ AKCE

PONDĚLÍ

9 – 12 hodin
Arteterapie – dílna seniorů
9 – 16 hodin
Přístup na internet
10 – 11 hodin
Cvičení na židlích

ÚTERÝ

8 – 10 hodin
Psychologická poradna
10 – 11 hodin
Posilování paměti
11 – 12 hodin
Psychologická poradna
12 – 15 hodin
Přístup na internet
14 – 16 hodin
Taneční terapie

STŘEDA

9 – 12 hodin
Školička internetu
9 – 10 hodin
Trénink paměti
10 – 11 hodin
Anglický jazyk
11 – 12 hodin
Německý jazyk
12 – 16 hodin
Přístup na internet
13 – 15 hodin
Klub společenských her
15 – 16 hodin
Poradna pro zdravotní a kom-
penzační pomůcky

ČTVRTEK

8 – 12 hodin
Sociální poradenství
12 – 14 hodin
Školička internetu

PÁTEK
9 – 12 hodin
Arteterapie – dílna seniorů
9 – 12 hodin
Přístup na internet

MIMOŘÁDNÉ AKCE

15. 1.  v 10. 00 hod 
– Národní park Šumava 
– přednáška pana RNDr. Štulce 
s videoprojekcí

26. 1. ve 14. 00 hod 
– Zdravý životní styl 
– zajímavá přednáška paní Zuzany 

Janíčkové, vedoucí sestry z Home-
caru.

Pokud neprobíhá poradenská 
činnost v místnosti, kde jsou 
PC, jsou pro seniory k dispozi-
ci, včetně přístupu na internet. 
Čas přístupu je nutno domluvit 
u okr. sestry Zvolánkové, tel.: 
286 58 29 63, kterou můžete 
navštívit i osobně v přízemí 
DPS Burešova.
Vstup na všechny programy 
zdarma!
Programy jsou určeny všem 
zájemcům bez ohledu, zda jsou 
klienty DPS.

Pevnost 
– České centrum 

znakového 
jazyka, o. s.

nabízí

Týdenní intenzivní 
kurzy

českého znakového 
jazyka.

5x týdně 
3 vyučovací hodiny 

v termínech:

2. 2. – 6. 2. 2009
9. 2. – 13. 2. 2009

Kurzy českého 
znakového jazyka.

Jarní semestr 2009.
Vždy 2x týdně dvě 
vyučovací hodiny 

v termínu:

16. 2. – 17. 6. 2009

Bližší informace a při-
hlášky najdete na 

www.pevnost.com.

Můžete telefonovat 
nebo faxovat na tel.: 

283 89 27 00,
728 58 68 57.
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Zdravotní a sociální péče

V rámci programu nabízíme následující 

aktivity, které probíhají po dobu tří měsíců, 

vždy pro maximálně deset účastníků:

Trénink paměti a myšlení  - v důsledku pora-

nění mozku často dochází k porušení některých 

kognitivních funkcí (jako například paměti, pozor-

nosti, rychlosti myšlení, schopnosti plánovat,…). 

Proto vnímáme jako důležitou aktivitu klubu tré-

nink kognitivních funkcí, který bude probíhat pod 

vedením zkušené terapeutky. 

Podpůrné a edukační skupiny – jsou skupi-

nová setkání tematicky zaměřená na jednotlivé 

oblasti života po úrazu. Účastníci zde mohou sdí-

let své zkušenosti, trápení a radosti po poranění 

mozku, dozvědět se nové informace, navzájem 

si poradit,  být si vzájemně oporou, ale i najít 

nové přátele.

Pohybová/taneční terapie – bude probíhat ve 

skupinách, ale i individuálně pro klienty s těžším 

postižením. Pohybová/taneční terapie umožňuje 

kreativní práci s tělem, tělesnými pocity, napě-

tím, spasticitou… s využitím rytmu a hudby. 

Filmové podvečery - budou zejména o odpo-

činku, zábavě a dobré společnosti. 

Vycházky za kulturou 

Jedenkrát měsíčně jdeme společně do kina, 

na divadelní představení, výstavu… Za kulturou 

s námi může jít kdokoli, nejen účastníci pro-

gramu.

Také pokládáme za důležité podporovat peču-

jící rodiny. Pro ně jsme připravili tyto aktivity:

Setkávání pro rodinné příslušníky - jedenkrát 

v měsíci budou probíhat společně s pozvanými 

odborníky z oblasti neurologie, rehabilitace, 

logopedie a psychologie. Vnímáme, že rodin-

ným příslušníkům mnohdy chybí důležité infor-

mace o zdravotním stavu jejich nejbližších, a to 

je může znejisťovat a trápit. Proto budeme zvát 

odborníky, se kterými rodinní příslušníci budou 

moci prodiskutovávat konkrétní problémy spo-

jené s péčí o osobu po poranění mozku.

Druhé setkání v měsíci bude takzvaně svépo-

mocné. Rodinní příslušníci si tak mohou navzá-

jem sdělovat zkušenosti, sdílet svoje pocity, 

poradit si a také si odpočinout od péče.

Více informací o Rekondičním a rehabili-

tačním programu se dozvíte z internetových 

stránek www.cerebrum2007.cz , nebo na tel. 

773 540 589. Výše zmíněné aktivity probíhají 

v nových bezbariérových prostorech v Centru 

aktivizačních programů v Praze 8.

Posláním Cerebra je podporovat osoby po 

poranění mozku a jejich rodinné příslušníky, 

mapovat služby a podávat komplexní informa-

ce o možnostech rehabilitace lidí po poranění 

mozku.

Za laskavou fi nanční podporu projektu děku-

jeme Nadaci Vodafone, společnosti Orco a Měst-

ské části Praha 8. -jf-

Cerebrum2007 slouží lidem po poranění mozku
Cerebrum2007 o. s. zahajuje v rámci Klubu Cerbera  Rekondiční a rehabilitační program pro osoby po poranění 
mozku a jejich rodinné příslušníky. Naším cílem je nabídnout osobám po poranění mozku společný čas a pro-
stor, kde by mohly sdílet svoje starosti i radosti po úrazu či vyměňovat si důležité informace.

IMMUNIA spol. s r.o. je zdravotnické zařízení, 

které se zabývá diagnostikou a terapií nemocí 

způsobených alergiemi a ostatními poruchami 

imunity.  

Základem je úzká spolupráce lékařů a labora-

torních pracovníků  s praktickými lékaři a speci-

alisty. V oblasti imunologie a alergologie probíhá 

intenzivní výzkum, zavádějí se nové laboratorní 

diagnostické metody, díky nímž je možno imu-

nopatologické choroby nejen diagnostikovat, 

ale i monitorovat a upravovat imunointervenční 

terapii. V časných, necharakteristických stadi-

ích onemocnění jsou pacienti nejčastěji vyšet-

řováni v ordinacích praktických lékařů. Ti sice 

vědí, kdy je imunologické vyšetření indiková-

no, ale nejsou a ani nemohou být informováni 

o nejvhodnějších laboratorních imunologických 

testech zaváděných do praxe, které by  u dané-

ho pacienta pomohly v diagnostickém procesu. 

Na základě laboratorního a klinického nálezu 

může lékař Immunie doporučit odesílajícímu 

lékaři, jaké imunologické testy jsou indikovány, 

zda jsou indikována další vyšetření potřebná 

k objasnění diagnózy, či zda pacienta je možno 

dále sledovat jen v ambulanci praktického léka-

ře, nebo zda další diagnostický a terapeutický 

proces má být již veden v ordinaci specialisty - 

alergologa, klinického imunologa, endokrinolo-

ga, gastroenterologa, revmatologa a tak dále.

Celý vyšetřovací proces  se tak časově zkrá-

tí a je možno  řadu imunopatologických one-

mocnění odhalit ještě v době, kdy se správně 

vedenou terapií či režimovými opatřeními může 

zabránit budoucímu vážnému poškození.

Cílené laboratorní imunologické vyšetření 

pomáhá specialistům při  monitorování aktivity 

onemocnění a účinnosti  nasazené imunointer-

venční terapie.

Toto pracoviště rozvíjí vlastní ambulantní 

činnost v oblasti alergologie a imunologie. Je 

známo, že incidence alergických, autoimunit-

ních a imunopatologických chorob stále stoupá. 

Věnuje se také imunologicko alergologické pro-

blematice starších lidí, protože senium, období 

po 65. roce věku, je spojeno s postupným osla-

bováním imunitních mechanizmů. U starých lidí 

mají infekční onemocnění závažnější průběh, 

a proto se toto zdravotnické zařízení rozhodlo 

propagovat vhodnost aktivní imunizace senio-

rů, ale též i u pacientů s narušeným imunitním 

systémem. 

IMMUNII  tvoří vysoce erudovaní odborníci 

– lékaři i nelékaři s dlouhou praxí, kteří jsou 

známi v odborné veřejnosti svými četnými 

publikacemi, přednáškami a prezentacemi na 

odborných akcích. -jf-

IMMUNIA – pomoc nejen při poruchách imunity PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR

Ráda bych touto cestou poděkovala společ-
nosti Immunia, s. r. o. za věcný dar v hodnotě 
20 tisíc korun poskytnutý Centru aktivizačních 
programů pro seniory v DPS Burešova. 
Společnost, o níž se více dočtete v následují-
cím příspěvku, se rozhodla pomoci potřebným 
a věnovala barevnou tiskárnu a přenosný tele-
fon, které již slouží v centru jeho pracovníkům. 
Podobná pomoc, a to i symbolická, je pro nás 
obrovským přínosem, protože ne všechno se 
nám daří fi nančně realizovat z obecního roz-
počtu. Velmi bych si přála, pokud by se inspi-
rovaly i další fi rmy, které v oblasti působí.  

Vladimíra Ludková, místostarostka
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Kometa žila 
i kolem Vánoc

Se vstupem do nového roku 2009, který 
je mimochodem oslavou desetileté exis-
tence našeho sportovního klubu, jsme 
s extraligovým družstvem juniorek zapo-
čali kondiční a herní přípravu již  2. ledna 
ve sportovním centru ČSTV v Brandýse 
nad Labem a nastartovali tak další nároč-
né a důležité období druhé části celé volej-
balové soutěže a potažmo následující play 
off, které bude rozhodující pro konečné 
umístění v soutěži extraligy juniorek. 

Naše družstvo prvoligových kadetek, které 
bojovalo o postup do další části soutěže, si 
splnilo první cíl a to odehrát druhou část sou-
těže s nejlepšími soupeři z ostatních skupin 
I. ligy a dalšími družstvy z extraligy. Stále je 
ve hře postup do extraligy kadetek. 

Vánoční a novoroční život Komety není 
pouze nejvyšší volejbalová soutěž, ale akce 
a turnaje, které jsme v předvánočním čase 
absolvovali.
• Příkladem bylo vánoční odpoledne pro 
naše nejmenší v MŠ Na Přesypu, a jako již 
tradičně přišel i čert se spoustou soutěží a her 
pro děti. 
• Našim děvčatům a chlapcům v žákov-
ských kategoriích se podařilo vybojovat 
účast v kvalifi kaci o Český Pohár na rok 2009 
a družstva drží krok s nejlepšími v republice, 
a další turnaj absolvují 17.-18. ledna v Plzni 
a České Lípě. 
• V předvánoční prosincové neděli naše dív-
čí volejbalové naděje postoupily do první sku-
piny o přeborníka Prahy v mini volejbale, kdy 
i tento turnaj byl v režii Komety v halách na 
ZŠ Na Šutce. 
• Úspěšné máme i tenisty a tenistky. V pro-
sincovém předvánočním turnaji naše nadějná 
hráčka Natálie Kallmunzerová (mladší žákyně) 
dotáhla své snažení do fi nálového boje, kde 
nakonec podlehla o rok starší hráčce. 
Z dalších akcí v lednu a únoru 2009:

Extraliga Juniorky – 18. 1. Reprezentace 
ČR Kadetky (hrajeme v Brně), 24. 1. Děčín 
(hrajeme v Děčíně), 7. 2. VK Madeta České 
Budějovice (hrajeme doma na Šutce) a 15. 2. 
PVK Olymp Praha (hrajeme na Olympu). Poté 
začínáme v prvním víkendu v březnu play-off. 

I.Liga Kadetky – 24. 1. VK Rokycany (hra-
jeme doma), 7. 2. VK České Budějovice (hra-
jeme doma), 14. a 21. 2. VK Mikulova Praha 
(hrajeme venku a doma).

Děkujeme za Vaši podporu v uplynulém 
roce a těšíme se na vás i v dalších sportovních 
obdobích. Přejeme Vám všem pevné zdraví 
a úspěšný rok 2009!

Více informací na www.skkometapra-
ha.cz nebo www.cvf.cz.

Štěpán Vaigl – předseda představenstva SK 
Kometa Praha

Sport

„Úspěch výpravy byl přímo triumfální,” poch-

lubila se po návratu Hanka Šulcová a dodala: 

„První tým kadetek pod názvem „Police” ve 

složení Kristýna Seidlová, Bára Štulíková, Míša 

Kaprálková, Martina Černá, Tereza Pechová, 

Martina Pinkerová, Martina Matějková a Mar-

tina Švecová získal na Mistrovství světa titul 

nejvyšší, první místo a současně titul Mistryň 

světa 2009 ve Fitness aerobik týmech.”

Druhý tým kadetek skončil na čtvrtém mís-

tě, ale vzhledem k jejich premiérovému startu 

na mezinárodních závodech jde také o úspěch. 

Tým juniorek ve složení Bětka Budínská, Vero-

nika Vysloužilová, Lucka Hrdličková, Tereza 

Jelínková, Monika Picková, Nela Svobodová, 

Nikola Čermáková a Bára Chmelařová si přiváží 

po těžkém boji stříbro. Vůbec poprvé zástup-

kyně FC Hanky Šulcové vyslaly nominovanou 

závodnici z Mistrovství ČR ve sportovním aero-

biku Kristýnu Seidlovou. „Kristýna, ač star-

tovala poprvé, se prezentovala velice dobře 

a v těžké konkurenci mezinárodních závodnic 

dokázala získat velmi cenný bronz,” uvedla Šul-

cová.

Pro reprezentantky Prahy 8 byl závěr roku 

úspěšný ještě jednou a to 17. prosince na 

galavečeru s názvem Top hvězdy aerobiku, kde 

se reprezentační skupina Fitness Centra Han-

ky Šulcové představila sólově dvouminutovou 

exhibiční sestavou a Bára Šulcová, která trénu-

je závodníky a je hlavní choreografkou všech 

závodních sestav, získala titul Trenér roku. 

Fitness centrum Hanky Šulcové, které získalo 

v roce 2008 ocenění Zlatá oktáva za vynikající 

reprezentaci Prahy 8, stále působí v ZŠ Burešo-

va, kde se všechny závodnice pečlivě připravují 

na další závodní sezónu. -hš, pb-

Šampionky v aerobiku jsou z Prahy 8  
Začátkem prosince se v Dubně na předměstí Moskvy konalo Mistrovství 
světa ve Sportovním aerobiku a Fitness aerobik týmech. Prahu 8 repre-
zentovalo Fitness centrum Hanky Šulcové, které vyslalo dva fi tness týmy 
kadetek (11 – 13 let), jeden tým juniorek (14 - 16 let) a jednu závodnici 
ve sportovním aerobiku ve věkové kategorii 11 - 13 let.

Tenis a angličtina v jednom tréninku
Tenisté začátečníci a mírně pokročilí, holky 

a kluci ve věku 5 – 15 let se mohou v lednu 

2009 hlásit do kurzů tenisu při ZŠ Glowackého. 

„Na základní škole v Glowackého ulici trénujeme 

dvakrát týdně vždy v úterý a ve čtvrtek v odpo-

ledních hodinách,” řekl Osmičce Roman Spousta 

a dodal: „Pojďte se s námi naučit tenis a zdoko-

nalit se v angličtině, těšíme se na vás.” Podrob-

nosti najdete na www.tallent.cz. -pb, rs-
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Kultura

Hektické prosincové dny byly na 

území osmé městské části ve zna-

mení široké nabídky kulturních akcí. 

Největší z nich bylo Starobohnické 

vánoční těšení, které 21. prosince 

společně uspořádaly odbor kultu-

ry ÚMČ Praha 8 a Římskokatolická 

farnost Bohnice. Záštitu nad akcí 

převzala zástupkyně starosty Prahy 

8 Vladimíra Ludková, která před-

vánoční setkání ve starých Bohni-

cích ofi ciálně zahájila a poté vedla 

výtvarnou dílnu, která byla pro děti 

po celé odpoledne otevřena v neda-

lekém Kolpingově domě: „Po velmi 

úspěšných květnových oslavách 

850 let od první písemné zmínky 

o Bohnicích jsme se rozhodli založit 

také tradici předvánoční akce. Mám 

velkou radost, protože se v průbě-

hu mrazivého nedělního odpoledne 

a večera na náměstí ve starých Boh-

nicích vystřídaly stovky lidí,” řekla 

Ludková.

Velký sál kulturního domu Krakov 

byl v průběhu prosince zaplněn hned 

dvakrát, a to začátkem prosince 

u tradičního vánočního speciálu tra-

vesti skupiny Screamers a v polovi-

ně měsíce při třetím vánočním ple-

se seniorů. Ten letos zpestřil svým 

vyprávěním herec Pavel Vondruška 

a nechyběly ani písničky populární 

Strahovanky. Ve foyer budovy radni-

ce v ulici U Meteoru proběhl poslední 

předvánoční středu jarmark chrá-

něných dílen působících v Praze 

8, v pátek 19. prosince uspořádal 

Dětský klub Osmík historicky první 

vánoční besídku, na kterou zavítal 

známý malíř dětských knih Miloš 

Nesvadba a o den později zhlédli 

zájemci v KD Krakov dětský muzikál 

Čertův švagr. -pb-

Bohatá vánoční nadílka v osmé městské části

Místostarostka Vladimíra Ludková vedla v průběhu Starobohnického 
vánočního těšení pro děti výtvarnou dílnu v přízemi Kolpingova domu.

Součástí Starobohnického vánočního těšení byl historický průvod od 
kulturního domu Krakov, jehož součástí bylo i předání Betlémského světla.

Po roční odmlce se v přízemí radnice Prahy 8 v takzvaném bílém domě 
uskutečnil velmi úspěšný Vánoční jarmark chráněných dílen. Během 
17. prosince tam milý vánoční dárek nakoupily desítky návštěvníků 
i zaměstnanců úřadu.

Náměstí ve starých Bohnicích se v neděli 21. prosince zaplnilo do posled-
ního místa.
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V Krakově opět bude den her
Teď v zimě nemusíte jet se na koně podívat do 

Chuchle, před nedávnem stačilo zavítat do jazy-

kové školy Irislingua v Kulturním domě Krakov 

a zahrát si novou českou deskovou hru přímo 

s autorem a výrobcem deskové hry Dostihy. Tato 

hra se líbila a stejně tak se vydařil i tento den 

deskových her.

Dny deskových her tam mají už několikale-

tou tradici a mají pomalu se zvedající účast. Je 

i vidět pomalu stoupající zájem mezi naší veřej-

ností o moderní a náročnější deskové hry, které 

se objevují na trhu, neboť doba jednoduchých 

kostkových her typu Člověče, nezlob se! je již 

dávno pryč. Jak se již stalo tradicí, na každém 

z těchto dnů her v Irislinguě, se konal  odpoled-

ne i turnaj v jedné z her, tentokrát ve hře Blo-

kus, kde po napínavém průběhu, kdy o postu-

pu ze čtveřic hráčů musel v několika případech 

rozhodnout los, si vítěz jako cenu odnesl domů 

hru Blokus 3D. Dnes v době počítačových her 

a televize jsou deskové hry dobrým nástrojem, 

který může přispět k rodinné pohodě, kdy tak 

spolu mohou komunikovat různé generace nebo 

tak můžete strávit příjemně odpoledne či večer 

s přáteli.

Se stoupajícím zájmem o deskové hry, stoupá 

i počet nabízených her na trhu, kde se laik jen 

těžko orientuje v jednotlivých druzích, a často 

i váhá s koupí neznámé hry zabalené v krabici. 

Právě na dnech her v Irislinguě si každý může 

vyzkoušet kteroukoli z desítek obměňovaných 

her dříve, než by si danou hru koupil. Na těchto 

dnech her si každý jistě vybere, neboť se zde 

k vyzkoušení nabízejí hry jak pro děti, tak pro 

dospělé nebo celou rodinu i logické hry a hry se 

složitými pravidly pro opravdové znalce. Můžete 

si zde i vyzkoušet nové hry přicházející na trh, 

stejně tak jako i poznat nové soupeře, přátele 

a kamarády. Zvláště v zimních měsících, pokud 

se o daném víkendu nechystáte na hory, přijď-

te si zahrát deskové hry. Další den her chystají 

v Irislinguě na sobotu 17. ledna 2009 od 10 do 

18 hodin. -vk-

Libeňský mír vystřídají proměny Libně
Úspěšnou výstavu nazvanou 400 let Libeňského míru vystřídá v prostorách Libeňského zámku 

v závěru ledna výstava zachycující proměny Libně v posledních desítkách let. „Pro velký zájem 

byla výstava uspořádaná ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha prodloužena o tři 

měsíce a rozebrány byly i všechny brožurky, které jsme tradičně k výstavě vydali,” shrnula zástup-

kyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková. -pb-

Výstava betlémů 
v Chabrech lákala  

Vánočně vyzdobený kostelík Stětí svatého 

Jana Křtitele v Dolních Chabrech se 12. pro-

since zahalil do bílé pokrývky, uvnitř zazně-

ly koledy a slavnostní den začal. Přicházely 

děti ze školky, ze základní školy a podívat se 

přišli i žáčci ze sousedních Ďáblic a Čimic. 

„Každá třída zazpívala svoji oblíbenou kole-

du a někteří měli štěstí, že jejich učitel uměl 

zahrát na varhany,” přiblížila atmosféru orga-

nizátorka akce Jana Snížková. 

Na výstavě betlémů,kterou za tři dny 

navštívilo bezmála 1300 lidí z Prahy 8, byly 

k vidění jak staré Betlémy, které lidé přinesli 

zaprášené z půdy, tak nové vyrobené dětmi 

speciálně u příležitosti této výstavy. K vidě-

ní byly výrobky ze dřeva, papíru, keramické 

i z perníku a celkem se jich sešlo na pět desí-

tek. -js, pb-
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15. 1. ČTVRTEK
Vycházka
Botanická zahrada Troja.
Tašky a kabelky z rostlinných materiálů.
II. ročník veleúspěšné výstavy.
Sraz ve 13.00 hod. před stanicí metra C – Ládví – u fontány 
pod vedením paní Hubené.

20. 1. ÚTERÝ
Výtvarná dílna
Drátování.
Příprava na výstavu.
Veřejná generálka. Potřeby: pinzeta a kleštičky.
Pod vedením Alexandry Boušové.
Vstup: 20 Kč.

21. 1. STŘEDA
Babinec
Posezení u kávy a čaje.
Ve 13.00 hod., Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, 
Praha 8.

BOWLING
Pondělky: 19.1., 26.1.
vždy ve 14.00 hod. herna Ládví.

ANGLIČTINA
Konverzace pro mírně pokročilé
Lektor: Jarmila Tichá.
Každé pondělí - začátek 5. 1. od 9.30 do 11.00 hod.
1. pololetí (20 lekcí) – 600 Kč.
1 lekce (2 vyučovací hodiny) – 50 Kč.
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – LEDEN 2009
Lektor: Lucie Forštová.
Lekce trénování paměti – 19. 1., 26. 1. 2009
Kapacita kurzu omezena. Nutno se předem přihlásit na tel.: 
286 88 36 76.

Kontakt: 
Gerontologické centrum, Šimůnkova 1 600, Praha 8, tel.: 286 
88 36 76, paní Fejfarová, tel.: 777 64 50 40, paní Hubená, 
tel.: 737 35 39 42, spojení: bus 136 st. Šimůnkova.

Burza seniorů   

(P
la

ce
n
á 

in
ze

rc
e)

Výstava Výstava 
olejomaleb olejomaleb 

VLASTY DĚTINSKÉVLASTY DĚTINSKÉ
se prodlužuje do 31. 1. 2009se prodlužuje do 31. 1. 2009

v Informačním středisku v Informačním středisku 
Zenklova 27, Praha 8Zenklova 27, Praha 8

Zveme Vás srdečně k její návštěvě 
a k využití příležitosti obdarovat své blízké a přátele 

jejími obrazy k vánočním svátkům 2008.

Vaše občanské sdružení OSM
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Nově narozené děti

Jubilea

VÝZNAMNÉ JUBILEUM SLAVÍ

LEDEN 2009

Kodešová Irena
Tomášková Mája
Doubková Josefa
Hildová Hana
Pacovská Markéta
Janota Jan
Krejsová Jindřiška
Lapková Zdenka
Maternová Anežka
Náprstková Marie
Sirová Aloisie
Zuranová Jarmila
Doseděl Antonín
Kačabová Marie

Fröhlichová Pavla 

Zavřej Jan
Luka František
Pacovská Markéta

Masáková Marie 
Hodně zdraví a spo-
kojenosti přejí dcera 
Eva a syn Pavel 
s rodinami.

Novák Antun
Schneider Bohdan 

Růžena a Ladislav
Chalupových
slaví 60 let společného života.

Karel Petera 
„Zdraví a vese-
lou mysl k 90. 
narozeninám přejí 
dcery Soňa a Věra 
s rodinami.”

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI

PROSINEC 2008

Petra a Josef 
Klugovi
oslavili 13. prosince 
2008
40 let společného 
života. 

Marie a Vladimír 
Svobodovi
oslavili 19. prosince 
2008
50 let společného 
života. 

SRPEN 2008
Bártík Lukáš

Salamonov Lukáš

ZÁŘÍ 2008
Valeška Jan

Zavadil Josef

Vojtěchovská Dorota
Vojtěchovský Jeroným
Vojtěchovský Matouš

ŘÍJEN 2008
Kubátová Nataly
Štefan Antonín Otakar
Sasáková Anna
Buriánová Natálie
Kaňová Anna

Hlavínová Ilona

LISTOPAD 2008
Čepeláková Kristýna

Baloun Martin

Fialová Pavla
Přechová Eliška
Hradecký Vojtěch

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. Upozorňujeme, že od příštího čísla neuveřejňujeme děti starší než půl roku.

Výročí, inzerce 

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

(Placená inzerce)
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ÚNOR 2009 

Otevírací doba: 

PO 13.30 – 15.30, 18.00 – 21.00/ČT 13.30 – 15.30, 19.00 – 

21.00/PÁ 27. 2. 19.00 – 21.00/NE 14.00 – 16.00 hodin.

PŘEDNÁŠKY  

9. 2. Pavel Rešl: AUSTRÁLIE, TASMÁNIE – příroda, země, lidé.

23. 2. Ing. Vladimír Novotný: VELIKONOCE a Ďáblova bible.

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin.

2. 2. Jeho jasnosť Slnko, Karlův most – paprsek staletími.

16. 2. Země náš kosmický domov, Míry a váhy.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy PO 13.30 – 15.30/ČT 13.30 

– 15.30, 19.00 – 21.00/PÁ 27. 2. 19.00 – 21.00/NE 14.00 – 

16.00 a v PO 2. a 16. 2. 20.00 – 21.00 hodin za jasného počasí. 

Přístupné bez objednání.

Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.  

 Venuše - za dobrých podmínek.

Noční obloha: Měsíc – od 1. 2. do 10. 2. a od 27. 2. do 28. 2.

 Venuše – po celý únor

 Saturn – ve druhé polovině února

 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý únor

 Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.

Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání fi lmů spojené 

s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY

vždy ve čtvrtek 18.00 – 19.00 hod. mohou hvězdárnu navštívit pře-

dem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodi-

ny s dětmi, školy). 

Program: pozorování oblohy nebo promítání fi lmů.

ŠKOLNÍ  POŘADY

v PO, ÚT, ST, ČT a PÁ v 8.30 a 10.30 hod. pro předem objednané školní 

výpravy. Bližší informace a objednávky na tel.: 283 91 06 44.

POHÁDKY pro nejmenší

promítání astronomických pohádek je možné si objednat i individuálně 

na tel.: 283 91 06 44 v pracovní dny v časovém termínu dle dohody.

 Pozor. oblohy, fi lm. večery přednášky

VSTUPNÉ: dospělí 20 Kč 30 Kč

 mládež, důchodci  10 Kč 15 Kč

Doprava:  konečná MHD sídliště Ďáblice BUS 136, TRAM 10, 

   17 a 10 min. pěšky

 - stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová BUS (od metra 

   C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 - stanice U Spojů BUS 202 a 10 min. pěšky

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 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
18. ledna 2009
Řád Benediktínů a klášter v Břevnově.

Sraz ve 14.00 hod. 
na stanici el. dráhy linek 8 a 22 
– Břevnovský klášter.

25. ledna 2009
Gröbovka – vila Osvěta – Jan Masaryk.

Sraz ve 14.00 hod. 
na nástupišti stanice metra 
trasy A - Náměstí Míru.

Vedoucí a průvodce zájezdu: 
Jiří Šlechta, tel.: 220 80 22 67

LEDEN 2009

zal. 1956
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www.ddmpraha8.cz
e-mail: info@ddmpraha8.cz

tel.: Přemyšlenská - 284 68 10 50, Krynická - 233 55 37 90

19. a 20. 1. 2009

Zimní úryvky.

Nahlédnutí do práce členů hudebních kroužků, budova v Krynické ul. 

490, vždy od 17.00 hodin v klubu Takt. zdarma.

Jarní tábory

28. 2. – 7. 3.

Bílá vrána 2009 v Jizerských horách.

Zábava na sněhu a lyžování pro děti školního věku, cena: 3 000 Kč. 

Informace: Alena Rýgrová, e-mail: rygrova@ddmpraha8.cz.

28. 2. – 7. 3.

I malí jezdí na tábor v Jizerských horách.

Zimní pobyt pro rodiče a děti, cena: 3 000 Kč a 2 500 Kč. Informace: 

Lenka Kosinová, e-mail: kosinova@ddmpraha8.cz.

1. – 8. 3.

Lyžování v Rakousku.

Pro děti od 8 let, cena: 4 850 Kč. Informace: 

Hana Králová, e-mail: kralova@ddmpraha8.cz.

Pozvánky, inzerce

(Placená inzerce)

Tyto noviny distribuuje 

Česká pošta, s.p. 

V případě, že vám 

nedošly do schránky, 

stěžujte si u svého 

pošťáka.
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Zábava

Luštěte o ceny!

Znění tajenky z minulého čísla: Sluncová, Balabenka, Kotlaska.
Knihu Praha 8 křížem krážem získávají: Alexandra Špaldoňová (Praha 8), 
Miloš Dvořák (Praha 8), Lenka Ratajíková (Praha 8), Evžen Jeřábek (Pra-
ha 8), Olga Rychtaříková (Praha 7).
Správné znění tajenky z lednového čísla nám zašlete nejpozději do 
31. ledna 2009 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8, 
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz. Nezapomeňte 
napsat svoji adresu. Pětice výherců dostane knihu vzpomínek obyvatele 
Prahy 8 Vasila Dulova „Na frontu přes gulag”.

Sudoku (středně těžká)
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Inzerce

BYT 80 m2 ve 3. patře klasického 

kachlového domu s neměnným 

výhledem do parku na Karlín-

ském náměstí a slušným majite-

lem vyměním za byt kolem 40 m2 

v okolí Stírky i jinde. Tel.: 606 61 

31 59.

CVIČENÍ NA BOLAVÁ ZÁDA, 

pevné a pružné tělo, PILATES, 

JÓGA, MÍČ. KD Krakov, ZŠ Burešo-

va, MŠ Čimice. Bližší informace na 

www.slunecnikruh.cz, tel.: 602 74 

87 29 (9.00 – 17.00 hod.).

KÁCENÍ A ŘEZ vzrostlých stro-

mů, rizikové kácení stromolezec-

kou technikou. Tel.: 606 52 70 91, 

e-mail: arborista@centrum.cz.

SPRÁVCE DOMŮ nabízí úklid 

a údržbu domů a zahrad. Přivýdě-

lek vhodný pro důchodce z Prahy 8. 

Tel.: 728 93 72 88.

ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ a daňo-

vou evidenci včetně DPH, mezd 

a daňového přiznání za velmi příz-

nivé ceny. Tel.: 737 11 20 13.

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ trvale 

i občas, u sebe doma i u Vás. Praxi 

mám, doporučení lze dodat. Tel.: 

720 51 91 81.

ZAKLÁDÁTE BYTOVÉ DRUŽST-

VO? Vedu účetnictví BD přes 10 

let. Mohu zajistit i prodej nebyto-

vých prostor. Tel.: 604 76 44 44.

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, 

pokrývačské práce, nátěry prvků 

a střech. Kontakt: Novotný, tel.: 

605 35 06 65.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ - I. 

CHUCHLÍKOVÁ, Chabařovická 

25. Modelové návrhy dámské, 

pánské i pro skupiny, viz. Pražské 

mažoretky, Osmička 11/08, opra-

vy. Objednávky na tel.: 739 09 

15 03.

PRONAJMU GARÁŽ v hlídaném 

garážovém objektu v ulici Čum-

pelíkova, u metra Kobylisy. Cena: 

1 900 Kč/měsíc včetně poplatku. 

Tel.: 606 34 49 20.

ÚČETNÍ SLUŽBY a daňové pora-

denství pro malé a střední organi-

zace včetně mezd. Vše dle potřeb 

klienta. Tel.: 604 40 18 04, e-mail: 

3810@kdpcr.org, www.daneok.cz.

VYMĚNÍM BYT v Praze 4 – Cho-

dov za podobný v Bohnicích nebo 

Ďáblicích před privatizací + dám 

doplatek. Obecní byt 2 + 1 (45 

m2), ve druhém patře s okny na 

jih a západ, lodžie, plastová okna, 

zatepleno. Metro a zdrav. středisko 

10 min. Tel.: 602 22 63 45.

PRODÁM NOVOU KREJČOVSKOU 

PANNU! Tel.: 606 90 66 60.

POHLÍDÁM DÍTĚ – pedagogické 

vzdělání mám. Tel.: 608 53 31 56.

NEMOC JAKO VÝZVA A POMOC! 

Ing. M. Hrabica, autor knih o zdra-

ví. Jak přispívat k vyléčení. KD Kra-

kov, Těšínská 600, Bohnice. SO 24. 

1. 2009 (10.00 - 12.30 hod). Info 

tel.: 776 11 69 36, vstup: 90 Kč.

AUTOŠKOLA JAN POLTER nabízí 

výcvik na skup. B, A, kondiční jízdy. 

20 let praxe v oboru. Praha 8, Boh-

nice, Ratibořská 30. Tel.: 736 45 00 

10, www.autoskola.servis.cz.

DOUČOVÁNÍ účetnictví, matema-

tiky a informatiky SŠ. Tel.: 603 14 

21 09, www.vachtova.cz.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA anglické-

ho a německého jazyka, dospělí. 

Praha 8. Kvalifi kovaná a trpělivá 

lektorka, pokrok jistý. Tel.: 777 02 

46 88, www.fi remnianglictina.cz.

HÁJEK, ZEDNÍK, ŽIVNOSTNÍK, 

provádím veškeré zednické, obkla-

dačské, bourací a malířské práce, 

rekonstrukce bytů a domků v Praze 

a okolí. Tel.: 777 67 03 26.

PŘENECHÁM UPRAVENÉ NEBY-

TOVÉ PROSTORY, 34,22 m2 

s radiátorem, teplá voda, WC, elek-

třina, bezpečnostní dveře. Vhodné 

k podnikání od 1. 1. 2009, Křive-

nická 444, tel.: 777 18 25 04.

STAVEBNÍ DOZOR – stavební 

úpravy, rekonstrukce, novostav-

by. Tel.: 603 41 04 00, e-mail: 

s.dozor@seznam.cz.

DROGERIE – DEDRA, aviváže, 

čistící prostředky aj. Křivenická 32, 

Praha 8.

MÁTE STRACH Z HROMADY 

REALITNÍCH KANCELÁŘÍ? Pře-

sto chcete prodat svůj byt, RD, 

chatu? Obraťte se na nás. S námi 

se budete cítit jako doma. K + 

K Consulting, spol. s r. o., e-mail: 

andrlova@bezhledani.cz, tel.: 777 

14 29 26.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚ-

NÉHO NÁBYTKU, malířské a la-

kýrnické práce. Tel.: 723 33 91 

60, 777 31 66 80.

KOSMETIKA NOVÁKOVÁ – nabí-

zím kosmetické služby za dobré 

ceny. Ráda Vás uvítám v provo-

zovně v Praze 8, Vosmíkových 20. 

Tel.: 607 27 99 22.

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda 

+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

HLEDÁME BYT K PRONÁJMU 

V PRAZE A OKOLÍ. Gars. – 1 + 

1 do 10 000 Kč nebo 2 + kk – 3 + 

1 do 14 000 Kč, včetně poplatků. 

Zařízení na dohodě. Tel.: 220 80 

62 45, 605 84 50 88.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-

LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 

45, 286 58 50 47, e-mail: kedar.

n@centrum.cz.

MASÁŽE - klasická, čínská meri-

diánová, hlavy - relax, moxování, 

baňky - fyzioterapeutka. TRAM 

Okrouhlická. Tel.: 732 26 20 10, 

284 68 98 05.

SILIKON. TĚSNĚNÍ, ŽALUZIE, 

ROLETY, sprchové zástěny, shr-

novací dveře, čalounění dveří. 

Kontakt: Zdeněk Petříček, tel.: 

606 35 02 70, 286 88 43 39.

ÚKLID DOMŮ A CHODNÍKŮ – 

M Á J A. Zajistí levně úklidy 

domů, bytů a kanceláří. Tel.: 605 

78 50 36.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZAKÁZKOVÁ 

VÝROBA, masiv – dýha – lamino. 

Pokoje, kanceláře, vestavěné skří-

ně, kuchyně, montáž, doprava. 

Tel.: 608 25 35 49.

KOUPÍM BYT, nebo rod. dům 

jakékoli velikosti, kategorie a vlast-

nictví, kdekoli v Praze. Nabídněte 

cokoli, možno i dekret - nájemní 

smlouvu, i v domě s majitelem, 

podnikový a pod. I zdevastova-

ný, v soudní žalobě, neoprávněně 

obsazený, s nežádoucím nájemní-

kem, či s jakoukoli právní vadou. 

Veškeré formality zajistím, zapla-

tím stěhování i případné dluhy na 

nájemném, privatizaci atd. Mohu 

sehnat a zaplatit i náhradní byt, 

domeček mimo Prahu a pod. a dát 

čas na vystěhování. Seriozní jed-

nání, platba v hotovosti. Tel.: 222 

94 10 32 nebo 603 42 00 13.

SOLARIUM – FITNESS, masáže, 

nově kosmetika. Posilovny rozdě-

leny ženy – muži. Otevřeno den-

ně. Adresa: Čihákova 2 – Praha 9, 

tel.: 284 82 12 25, www.solarium-

fi tness.cz.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-

NIČEK – provádí Martin Havlí-

ček!!!!!! Živnostenské i domácí 

zde jsou čísla volací: 603 27 47 

04, záznamník + fax.: 283 92 05 

73.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 

PRO VAŠI STAVBU? Volejte: 606 

91 02 46.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 

90%! tel.: 224 214 617; 604 207 

771.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-

NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-

ce. 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.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOU-

NĚNÍ, MYTÍ OKEN, ÚKLID PO 

ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 

35 00.

ZPRACUJI JEDNODUCHÉ ÚČET-

NICTVÍ, včetně daň. přiznání. 

Tel.: 606 57 10 92.

KOUPÍM BYT
V LOKALITĚ PRAHY 8
 !!! platím hotově !!!

731 503 360
( stačí zaslat sms, zavolám zpět )
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