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zpravodajství

Krátce

Oprava KD Ládví
může začít
Radní Prahy 8 vybrali dodavatele prací na
snížení energetické náročnosti KD Ládví.
Součástí prací bude vyhotovení nové fasády, zateplení střechy a instalace nových
dveří a oken. Na rekonstrukci získala
městská část dotace z Operačního programu životního prostředí, termín realizace je proto vázán dotačními podmínkami.
Nabídka dodavatele je téměř 47 milionů
korun, což je o zhruba dva miliony korun
méně, než byl původní odhad. 

Radní Prahy 8 schválili smlouvu o financování projektu Revitalizace Karlínského
náměstí, na který se podařilo získat dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Ta pokryje zhruba
80 procent nákladů. „Práce by měly být zahájeny v lednu. S ohledem na grantové
podmínky musí být hotové do konce srpna
2015,“ uvedla bývalá radní Markéta Adamová. Smlouva by měla být podepsána do
konce letošního roku s tím, že ji ještě musejí schválit zastupitelé (jejich rozhodnutí
padlo po uzávěrce tohoto vydání). 

Praha 8 má
„klikací“ rozpočet
Osmá městská část spustila 24. listopadu „klikací“ rozpočet. „Je to nejspíš poslední ze splněných úkolů, které si minulá rada dala do plánu. Pracovali jsme
na něm zhruba půl roku a jsem rád, že je
konečně na světě,“ říká bývalý radní Tomáš Slabihoudek. Klikací rozpočet začíná letošním rozpočtem ve výši 1,77 miliardy korun. Přehledně jsou zde zobrazeny například investiční výdaje. Hned
v úvodu proto „naskočí“ největší zakázka městské části, stavba Nové Palmovky.
Zřetelně jsou vidět i hlavní finanční toky
ve fungování městské části. Aktualizace
-hš
dat bude probíhat kvartálně. 

Strážníci proti rakovině
Městští strážníci z Prahy 8, směna A, jmenovitě Lapec Václav, Jahoda Petr, Rada Petr, Podaný Jaroslav,
Dvořák Milan, Landa Miloš, Křístel Zdeněk a Stiller Jaroslav podpořili hnutí Movember 2014,
a to jak svými vousy, tak i finančně. Hnutí se zabývá bojem proti rakovině prostaty a varlat. -red-

Privatizace bytového fondu

Prodej domů spěje do finále
Prodej bytového fondu do rukou oprávněných
nájemníků v Praze 8 se chýlí ke konci. Ve dvou
závěrečných etapách privatizace jim bylo nabídnuto ke koupi 114 technologických celků, respektive 137 bytových domů.
„Privatizace proběhla úspěšně, ve velmi krátké době a musím říci, že s většinou bytových
družstev se nám velmi dobře spolupracovalo,“
uvedl bývalý zástupce starosty Ondřej Gros. Podle něj zbývá podepsat ještě několik kupních
smluv, ty však již bude muset schválit nové zastupitelstvo. „Pevně věřím, že v procesu nevzniknou překážky, neboť nepravicové strany
privatizaci bytového fondu v Praze 8 dosud většinou nepodporovaly,“ upozornil.
Závěrečná etapa privatizace se týká zejména domů v Karlíně a Libni. Většinou se jedná
o domy, na něž si hlavní město vzalo po povodni v roce 2002 půjčku u Evropské investiční banky. Městská část Praha 8 ale v roce 2012 poskytla
hlavnímu městu dotaci na její předčasnou úhradu a nájemníkům tak umožnila vstoupit do privatizačního procesu. Nedořešená zůstává situace
u čtyř domů, o jejichž vlastnictví se hlásí Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. S těmito družstvy proto městská část sepsala smlouvy
o smlouvách budoucích, další vývoj bude znám
-vkpo případném soudním procesu. 

Foto: verpa

Radní schválili
dotační smlouvu
na opravu náměstí

 Z ávěrečná etapa privatizace
se týká hlavně Karlína
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doprava / pozvánky
Rekonstrukce chodníků

Chystané opravy
se letos podaří dokončit
První dvě fáze letošního chodníkového programu jsou prakticky hotovy a díky mírné zimě se
podaří dokončit i tu třetí. V rámci ní budou opraveny tyto komunikace: Ulice Radomská, Zelenohorská, Přemyšlenská, Větrušická, Nad Mazankou a Feřkova. „Díky aktivní pomoci obyvatel
jsme letos, stejně jako vloni, vytipovali a opravili ty nejpoškozenější chodníky. Můžeme konstatovat, že v Praze 8 je až na pár výjimek většina
rizikových míst odstraněna. Ty, na které nedošlo ani letos, jsou připraveny k opravě v rámci
rozpočtu na příští rok,“ uvedl k programu bývalý zástupce starosty Michal Švarc. 
Mezi čerstvě opravenými je i „promenádní“
chodník podél říčky Rokytky.



Krátce

Prosecká se
částečně otevřela
autobusům
Z důvodu povolení částečného provozu
v dlouhodobě uzavřené Prosecké ulici byl od 18. listopadu obnoven provoz
části autobusových linek. Do oblasti
se vrátila linka 302, ale pouze ve směru na Palmovku. Důvodem omezeného
provozu autobusů oproti trvalému stavu jsou snížená únosnost vozovky a pokračující stavební práce na rekonstrukci kanalizace pod Proseckou ulicí.
Linka 302 jede ve směru na Palmovku již ve své trvalé trase, obnovena
byla obsluha zastávek Prosecká, Kelerka a U Kříže. V opačném směru bude
linka 302 vedena ulicí Sokolovskou
a Na Břehu a obslouží také zastávku Vysočanská (metro B). Linka 302
je v úseku Palmovka – Letňany provozována pouze v pracovní dny zhruba
do 20. hodiny.
Linky 140 a 185 jsou i nadále odkloněny ke stanici metra Českomoravská.
Plné obnovení provozu v Prosecké ulici je předpokládáno v průběhu roku
2015, přičemž bude záležet na postupu
stavebních prací. 

Zastávka tramvaje
Vychovatelna
bude bezbariérová
Na základě žádosti obyvatel požádal bývalý místostarosta Michal
Švarc pražský magistrát o realizaci
bezbariérovosti tramvajové zastávky
Vychovatelna. K ní se momentálně nelze dostat jinak než složitým obcházením podchodem, pro vozíčkáře a maminky s kočárky je prakticky bez cizí
pomoci nedostupná. Navrhované řešení – prodloužení zastávky jižním směrem formou chodníku a vyznačení přechodu pro chodce přes ulici Zenklova
(ve směru z centra) – se setkalo s pozitivní reakcí všech dotčených organizací. Požadované úpravy by měly být financovány z fondu magistrátu „Praha
bezbariérová“. K úpravám dojde v příš-ddttím roce. 
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životní prostředí

velkoobjemové kontejnery
Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Místo
Datum
Čas
		přistavení
		
a odvozu

Kubišova
(mezi ul. Pod Vlachovkou a S. K. Neumanna)
Podhajská pole (parkoviště)
Hnězdenská x Olštýnská
K Haltýři x Velká skála
Petra Bezruče x Čumpelíkova
Písečná x Na Šutce
Braunerova x Konšelská
Pod Labuťkou x Prosecká

V Zahradách x Na Sypkém
Fořtova x Do Údolí
Na Pěšinách x Pod Statky
Dolejškova x U Slovanky
Na Vartě
Pekařova x Jestřebická
Ke Stírce x Na Stírce
Šimůnkova (slepý konec)
Křivenická x Čimická
Pivovarnická (proti domu č. 15)
U Pekařky
Kandertova x Lindnerova
Chaberská x Líbeznická
V Nových Bohnicích x K Farkám
Nad Rokoskou x Kubišova
Ratibořská x Radomská (parkoviště)
Pernerova x Sovova
Korycanská x K Ládví
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
Kubíkova (u DD)
Lindavská
Janečkova
Chaberská x Líbeznická
Kollárova (mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou)
U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
K Haltýři x Velká skála
Štěpničná (parkoviště)
Kašparovo náměstí
Nad Rokoskou x Na Úbočí
Havránkova x Šimůnkova
Braunerova x Konšelská
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště)
Pernerova x Šaldova
Na Přesypu x Pod Přesypem
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)
Dolejškova x U Slovanky
Dolákova x Hackerova x Kusého
Libišská (parkoviště)

Lindavská
Trojská x Nad Trojou
Služská x Přemyšlenská
Drahorádova
Křivenická x Čimická
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce
Mlazická
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)
Na Žertvách x Vacínova
V Zámcích (u domu 51/64)
Havlínova x Pohnertova
Na Pecích x Chaberská
Mazurská (u trafostanice)
Uzavřená
Stejskalova x U Rokytky
Petra Slezáka x Urxova
Hlaváčova
Pobřežní x Thámova
Chaberská x Líbeznická
Petra Bezruče x U Pískovny
Tanvaldská (proti domu č. 1)
Jirsíkova x Malého
Lindavská
Třeboradická x Košťálkova
Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou
V Nových Bohnicích x K Farkám
Kurkova (parkoviště)
Pod Vodárenskou věží (východní konec)
Roudnická (za Bešťákovou)
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké)
Pobřežní x U Nádražní lávky
Nad Rokoskou x Na Úbočí
Gabčíkova (mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou)
Řešovská x Zelenohorská
Pekařova x Jestřebická
Braunerova x Konšelská
Modřínová x Javorová
Na Dlážděnce x U Sloupu (parkoviště)
Valčíkova x Na Truhlářce
K Mlýnu x Chorušická
Nad Rokoskou x Na Úbočí
Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště)
Drahorádova

1. 12.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
2. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
3. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
6. 12.
6. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
9. 12.
10. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
17. 12.
17. 12.
18. 12.
18. 12.
18. 12.
19. 12.

13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00

19. 12.
19. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
22. 12.
22. 12.
22. 12.
23. 12.
23. 12.
23. 12.
27. 12.
27. 12.
27. 12.
29. 12.
29. 12.
29. 12.
29. 12.
30. 12.
30. 12.
30. 12.
30. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
2. 1.
2. 1.
2. 1.
3. 1.
3. 1.
3. 1.
5. 1.
5. 1.
5. 1.
6. 1.
6. 1.
6. 1.

14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
08.00–12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
16.00–20.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.0
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
08.00-12.00
09.00–13.00
10.00–14.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Co do velkoobjemového kontejneru patří ?
Rozhodně ANO:
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří ?
Rozhodně NE:
odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 prosinec 2014 
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životní prostředí / pozvánky
Ochrana přírody

Nezapomínejte
na ptáky, potřebují vás
me nasbírat i plody břečťanu, hlohu, rakytníku a jeřabiny.
Nedostatkem potravy trpí ve velkých zimách všechny druhy ptáků,
kteří u nás zůstávají. Větší trable
s krutými mrazy však mají menší druhy pěvců, jako jsou sýkory
či králíčci. „U těch snadno dojde
ke spotřebování velkého množství
energie, což má za následek jejich
neschopnost letu. Při nálezu takového vyčerpaného ptáčka je vždy
nutné zavolat Pražskou zvířecí záchranku a my už se o ptačího pacienta postaráme,“ doplnil Zítek.
Pražská zvířecí záchranka se
o divoká zvířata stará již šestým
rokem. Za tu dobu pomohla více
než dvěma tisícovkám tvorů. Stále se však potýká s finanční nejistotou. Bližší informace dostanete na info@csop.cz a na telefonu
-vk774 155 185. 

V
 hodným
způsobem
péče
o ptáky je
budování
krmítek

Foto: verpa

Nové sportoviště
Foto: verpa

Na zimu sice odlétá mnoho našich
ptačích druhů do teplých krajů, ale
spousta jich zůstává a mnohé druhy dokonce na zimu přilétají. Za
nepříznivého počasí, zejména za
velkých mrazů a sněhové pokrývky, mohou mít problém sehnat potravu. V takovém případě můžete
pomoci i vy.
„Nejlepším způsobem je přikrmování pomocí krmítka na stromě,
podstavci či parapetu,“ říká David
Zítek z Pražské zvířecí záchranky.
„Na něj se pak může nasypat nejrůznější zrní, od lněného semínka,
mák či proso, přes slunečnici a řep
ku. Možné je na něj umístit také lůj,
nakrájené maso, mrkev nebo tvaroh,“ dodává. Zrní a semínka snadno seženete. Velmi vhodné je na
krmítko umístit také drcená jádra
ořechů například lískového nebo
vlašského, v přírodě předem může-

Fitness park při ulici Kubíkova začal sloužit občanům.
Je součástí veřejného sportoviště a antukového hřiště na ďáblickém
sídlišti. Lidé na místě mohou využít sedm cvičebních prvků,
k dispozici jsou i dvě lavičky. -red-
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů

Program CAP Burešova
Nyní můžete využít
pro telefonický kontakt
s CAP Burešova
i nové mobilní číslo:
777 300 113.

 14:30–15:50

 8:30–9:20

 9:30–12:00

Angličtina – mírně pokročilí
(vede P. Aksamítová)

Anglický jazyk
pro mírně pokročilé I.
(vede Ing. H. Soukupová)

Nordic walking pro zdatné
(vede M. Carbochová),
sraz před katastrálním úřadem,
metro C Kobylisy

Úterý
 8:00–12:00
Přístup na internet

Pondělí
 8:00–8:50; 9:00–9:50
Školička PC a internetu –
začátečníci (vede Ing. M. Vítková),
přihlašování v CAP

 8:00–8:50
Angličtina pro středně pokročilé
(vede Ing. P. Vondráček,
lektor Agentury Educo)

 9:00–9:50

Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů
(vede R. Svobodová)

Angličtina konverzační
metodou + písně s kytarou
„mírně pokročilí“
(vede Ing. P. Vondráček)

 9:00–9:50

 9:00–12:30

Ruština – Co v učebnici nebylo
(vede Mgr. L. Bodláková)

Stolní tenis – hraje se v tělocvičně
Dětského klubu Ďáblík,
Taussigova 1172/1 (vedou
M. Bílek, J. Holada) – pokročilí

 9:00–12:00

 9:00–12:30
Stolní tenis – hraje se
v tělocvičně Dětského klubu
Ďáblík, Taussigova 1172/1
(vedou J. Pavel, O. Šínová)

 9:30–12:00
Nordic walking pro méně zdatné
(vede H. Šandová),
sraz před katastrálním úřadem,
metro C Kobylisy

 10:00–10:50
Francouzština zábavným
způsobem (vede Ing. K. Krpejš)

 10:00–10:50; 11:00–11:50
Školička PC a internetu –
pokročilí (vede Ing. M. Vítková),
přihlašování v CAP

 10:00–11:30; 11:30–13:00
Angličtina „Enjoying English“ –
konverzace pro pokročilé I., II.
(vede Mgr. H. Vašíčková)

 10:00–11:00
Cvičení na židlích
(vede Z. Pilařová)

 11:00–11:50

 10:00–10:50

 10:00–12:00

Anglický jazyk pro pokročilé
(vede MUDr. M. Veselý)

 11:00–11:50
Anglický jazyk pro mírně
pokročilé (vede MUDr. M. Veselý)

 11:00–11:50
Německý jazyk pro pokročilé
(vede PhDr. P. Augusta)

 11:00–11:50

Italština pro začátečníky
(vede J. Kříž)
Půjčování knih – v klubovně
v přízemí (vede M. Kloudová)

 10:00–10:50
Anglická konverzace pro
pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)

 10:00–10:50
Německý jazyk pro začátečníky
(vede L. Lengál)

Dramaticko-recitační kroužek
(vedou M. Adámková a Z. Poková)

 13:00–14:30

 11:10–12:00

 9:30–10:30

 13:00–14:20

 9:30–11:30

Orientální tanec pro seniory
(vede K. Horáková)

 10:00–10:50
Témata v angličtině + písně
s kytarou „středně pokročilí“
(vede Ing. P. Vondráček)

 10:00–11:30
Německý jazyk – mírně pokročilí
(vede Ing. J. Bartoš)

 11:00–11:50
Angličtina pro mírně
pokročilé + písně s kytarou
(vede Ing. P. Vondráček)

 12:45–13:45
Školička PC a internetu –
začátečníci (vede D. Formanová),
přihlašování v CAP

 13:00–14:30
Němčina konverzační metodou
pro pokročilé (vede L. Ulč)

 13:00–16:00

Taneční terapie
(vede R. Šamšová)

Právní poradenství
– jen pro objednané

 9:30–10:50

 11:00–11:50

Language Titbits – jazykové
lahůdky z angličtiny
(vede PhDr. J. Sukopová)
Přístup na internet

Zdravotní cvičení
od paty k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)

Trénink paměti pro hůře slyšící
nebo s naslouchadly
(vede Bc. A. Novotná)

 14:00–14:30

 13:00–16:00

 9:30–11:00

Přístup na internet

 14:00–16:00

Středa
 8:00–12:00
Přístup na internet

 13:00–14:20

 9:00–9:50; 10:00–10:50

Angličtina – začátečníci
(vede P. Aksamítová)

Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)

Přístup na internet
Německý jazyk pro radost
(vede R. Šimonovská)

Anglický jazyk pro středně
pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)
Anglický jazyk
pro mírně pokročilé II.
(vede Ing. H. Soukupová)

 13:00–14:30

 13:00–15:00

Přístup na internet

Šachový kroužek
(vede Bc. A. Novotná)

 13:30–15:00

 14:00–14:50
Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)

 14:30–16:00
Německá konverzace pro
pokročilé (vede E. Solničková)

 14:30–15:20; 15:30–16:20
Školička PC a internetu –
začátečníci (vede RNDr.
E. Tomková), přihlašování v CAP

Španělský jazyk – mírně pokročilí
(vede Ing. F. Máčaj)

 15:30–17:00
Školička PC a internetu – mírně
pokročilí (vede P. Smitková)

 17:00–18:00
Školička PC a internetu –
začátečníci (vede P. Smitková)

Pátek

 15:00–16:00

 8:00–10:00

Poradna pro zdravotní
a kompenzační pomůcky
(vede Bc. A. Novotná)

 8:00–12:00

Čtvrtek
 8:00–15:00
Sociální poradenství
(vedou sociální pracovníce OÚSS)

 8:00–12:00
Přístup na internet

 9:00–12:30
Stolní tenis – hraje se v tělocvičně
Dětského klubu Ďáblík,
Taussigova 1172/1 (vedou
V. Soušková, H. Špatenková)

Psychologická poradna (vede
PhDr. M. Holá) – pro objednané
Přístup na internet

 9:00–12:30
Stolní tenis – hraje se v tělocvičně
Dětského klubu Ďáblík,
Taussigova 1172/1 (vedou
J. Dvořák, T. Pavlovský), pokročilí

 9:00–10:00
Cvičení na židlích

 9:00–12:00
Arteterapie – četba světové
literatury (vede R. Svobodová)
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 10:00–11:00

 8. 12. od 14:00

 16. 12. od 10:00

Posilování paměti
(vede PhDr. M. Holá)

Cyklus „Příroda, člověk,
krajina“: Krajina středních Čech
– pokračování cyklu přednášek,
besed a komentovaných projekcí
ekofilmů s úvodním slovem
RNDr. M. Štulce. V přednáškovém
sále CAP v 1. patře

Vánoční setkání v přednáškovém
sále CAP v 1. patře DPS Burešova
12 – na úvod vystoupí se
svým vánočním programem
dramaticko-recitační kroužek,
dále vás čekají dílničky, kde si
můžete vytvořit dáreček pro své
blízké. Vedení tvořivých skupinek
se ujaly Mgr. V. Ludková,
Mgr. S. Kyselová,
Mgr. M. Neckářová a V. Urbanová

 11:00–12:00
Psychologická poradna
(vede PhDr. M. Holá)
– pro objednané
Programy PhDr. M. Holé
mimo první pátek v měsíci.

Upozornění
Zde uvádíme nově otevřené
kurzy, do kterých stále
přijímáme přihlášky:

 8. 12. od 14:00
Hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. –
v klubovně v přízemí DPS
Burešova

 9. 12. od 8:25

na PC a internetu – určeno
začátečníkům, od ledna 2015,
kurz povede p. L. Lengál

Předvánoční výlet do muzea
betlémů v Karlštejně – sraz
v 8:25 na nástupišti metra C
Hlavní nádraží směr Opatov/Háje.
Vede P. Aksamítová

 „Jak si dopisovat v angličtině“

 9. 12. od 9:00

– nový kurz A. Stanislavčíka, který
vás v něm naučí, jak vyřizovat
korespondenci v anglickém
jazyce. Určeno pokročilejším.
Zájemci se mohou hlásit
v kanceláři CAP

Tvořivá dílnička „paličkování“ –
v přednáškovém sále CAP
v 1. patře, pod vedením
D. Zemanové. Herdule,
paličky a materiál vlastní

 Kurz základů práce

 Připravujeme také kurz
angličtiny pro prarodiče
s vnoučaty, který povede
Ing. P. Vondráček. Využijte
možnosti mezigeneračního
setkávání seniorů a dětí
spojeného s výukou AJ. Přihlášky
a další informace získáte
v kanceláři CAP

Speciální:
 Od 5. 12. do 8. 1. probíhá
v Centru aktivizačních programů
výstava betlému z moduritu pana
Zdeňka Klímy.
Srdečně vás zveme
na jeho prohlídku!

 2. 12. od 9:00
Tvořivá dílnička „papírová
krajka“ – v přednáškovém sále
CAP v 1. patře, pod vedením
D. Zemanové

 4. 12. od 13:00
Tvořivá dílnička
s J. Vávrovou: „adventní věnce“
– v přednáškovém sále CAP
v 1. patře. Doneste si na ozdobení
věnců mašličky, skořici, usušená
jablka nebo pomeranče, šišky,
atd.

 9. 12. od 13:00
Korálková dílnička „vánoční
tvoření“ – v přednáškovém
sále CAP v 1. patře, pod vedením
V. Urbanové, přihlašování
v CAP nutné

 11. 12. od 13:30
„Když bolí slova“
– dobrovolnice Bílého kruhu
bezpečí pí L. North s vámi přijde
pobesedovat o možnostech,
jak čelit domácímu násilí,
psychickému nebo fyzickému
týrání a podělit se s vámi
o své zkušenosti, jak pomoci
takto ohroženým lidem.
V přednáškovém sále CAP
v 1. patře

 12. 12. od 10:00
„Síla ticha“ – další díl
z přednáškového cyklu
R. Svobodové, v přednáškovém
sále CAP v 1. patře

 15. 12. od 14:00
„Příroda a krajina v českých
betlémech“ – další díl z cyklu
„Příroda, člověk, krajina“ –
s úvodním slovem
RNDr. M. Štulce. V přednáškovém
sále CAP v 1. patře

 18. 12. od 13:30
Dechová a relaxační cvičení
vycházející z čínské medicíny –
IV. část – vede Ing. A. Čupová,
terapeutka alternativní medicíny.
V přednáškovém sále CAP
v 1. patře

 18. 12. od 14:00
Beseda s P. J. Brtníkem o roli
církve v dnešním světě –
společné zamyšlení nad
dokumentem II. vatikánského

koncilu „Gaudium et Spes“
(Radost a naděje), v relaxační
místnosti CAP

 22. 12. od 14:00
Předvánoční hudební odpoledne
s M. Beranovou a kol. –
v klubovně
v přízemí DPS Burešova

 6. 1. od 9:00
Kroužek šikovných rukou –
v přednáškovém sále CAP
v 1. patře, pod vedením
Mgr. M. Neckářové.

 6. 1. od 13:00
Individuální lékové poradenství
pod vedením farmaceutů ústavní
lékárny IKEM
– jak správně užívat léky,
konzultace možných nežádoucích
účinků a vzájemného ovlivňování
léků mezi sebou (je potřeba se
předem objednat na tel. čísle
283 881 848 nebo osobně
v kanceláři CAP)

ZMĚNA
Cvičení pod širým nebem
Od listopadu 2014 se Cvičení pod širým nebem
přesouvá do vnitřních prostor a mění se i harmonogram.
Prosíme účastníky cvičení, aby si s sebou do sálů nosili
čistou sportovní obuv na přezutí, ručník a dostatek tekutin.
Dále prosíme o včasný příchod. Kapacita cvičení je omezena,
na lekce je nutno se dopředu přihlašovat nejlépe osobně,
e-mailem nebo telefonicky.
Kontakty: tel.: 603 352 834, e-mail: pavla.aksa@gmail.com
Poslední cvičení před Vánocemi proběhne
ve čtvrtek 18. prosince. Cvičení bude opět pokračovat
dle harmonogramu od 5. ledna 2015
Termíny:
 Pondělky:
10.00–11.00 hodin v KD Krakov, sraz vždy 9.45 hod. na vrátnici
(nechodit k sálům)
 Úterky:
klub Ďáblík Taussigova 1, dva termíny:
1. termín 13.00–14.00 hod., 2. termín 14.15–15.15 hod.
 Středy:
9.30–10.30 klub Karlík Kollárova 6
 Čtvrtky:
12.00–13.00 KD Krakov,
sraz vždy 11.45 hod. na vrátnici (nechodit k sálům)
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů

Program CAP Mazurská
Všichni návštěvníci
s členským průkazem jsou
oprávněni využívat programy
v obou centrech, stejně
tak novým zájemcům z řad
seniorů a osob se zdravotním
postižením z Prahy 8 rádi
vystavíme průkaz na obou
místech.
Pondělí
 8:00–12.00
Přístup na internet

 8:00–8:50
Anglický jazyk pro začátečníky
(vede L. Lengál)

 9:15–10:15
Cvičení – Čchi-kung
(vede RNDr. J. Pospíšilová)

 9:00–9:50
Anglický jazyk
pro mírně pokročilé
(vede Mgr. D. Setváková)

 10:00–10:50
Anglický jazyk – konverzace
pro pokročilé (vede S. Patejdl)
– sudé týdny: 8. 12. a 22. 12.

 10:30–11:30

 8:30– 9:30

 9:00–10:00

 12:30–13:30

Školička PC a internetu –
začátečníci (vede L. Lengál)

Školička PC internetu
pro pokročilé a konzultace
(vede J. Kopecký) – liché týdny:
3. 12. a 17. 12.

Německý jazyk pro začátečníky
(vede L. Ulč)

 10:00–11:00

 13:45–14:45

 9:00–10:00
Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová) – 23. 12.
a 30. 12. (hodina odpadá)

 9:30–12:00
Nordic walking
(vede S. Činátlová) – sraz na
Mazurské před centrem CAP

 10:00–10:50
Anglický jazyk pro začátečníky
(vede L. Lengál) – liché týdny:
2. 12. a 16. 12.

 10:30–11:30
Zdravotní cvičení na židlích
(vede L. Němcová) – 23. 12.
a 30. 12. (hodina odpadá)

 11:00–12:30
Tvořivá dílna
(vede Doc. Ing. J. Vodáková) –
liché týdny: 2. 12. a 16. 12.

 11:00–12:30
Školička PC a internetu –
začátečníci (vede J. Klepetář)

 11:45–13:30
Stolní tenis pro pokročilé
(vede T. Pavlovský)

Školička PC a internetu
(vede Ing. V. Košťál)
– sudé týdny: 10. 12.

 10:00–11:30
Základy digitální fotografie
(vede J. Kopecký) – liché týdny:
3. 12. a 17. 12.

 10:00–10:50

 9:00–9:50

 11:30–13:00

 9:00–9:50

Školička PC a internetu
(vede J. Kopecký)

 11:45–12:45
Zdravotní cvičení s prvky pillates
(vede E. Babická)

 13:00–14:30
Školička PC a internetu
(vede J. Kopecký)

 13:00–15:00

 13:30–15:00

Španělský jazyk pro začátečníky
(vede PhDr. O. Macíková)

Sociální poradenství
(vedou sociální pracovnice OÚSS)
– liché týdny: 2. 12. a 16. 12.

Bingo – společenská hra
(vede L. Králíková) – liché týdny:
3. 12. a 17. 12.

Školička PC a internetu – mírně
pokročilí (vede Ing. M. Vítková)

Středa
 8:00–9:00

 13:30–14:30
Školička PC a internetu – mírně
pokročilí (vede Ing. M. Vítková)

 13:45–14:45
Relaxační cvičení motivované
jógou (vede E. Parma)

Přístup na internet

 7:45–8:45
Cvičení – Taiči – cvičí se v KD
Krakov (vede M. Nová)

 8:30–9:50

Stolní tenis (vede J. Mrázek)

Čtvrtek
 8:00–10:00
Přístup na internet

 8:30– 9:30
Anglický jazyk
pro mírně pokročilé
(vede Ing. H. Soukupová)

 9:30–11:00

Tvořivá dílnička
(vede L. Němcová) – 15. 12.

Anglický jazyk pro pokročilé
(vede Mgr. E. Emmerová)

Zdravotní cvičení od paty
k hlavě a terapie tancem
(vede J. Matějková)

 9:15–10:15

 10:00–11:30

Úterý
 8:30–9:45

Cvičení – Jóga –
(vede J. Kořánová)

 9:00–9:50

Kurz pro začínající rodopisce –
jak si sestavit rodinný rodokmen
(vede O. Pačesová)

Německý jazyk konverzační
metodou pro pokročilé
(vede L. Ulč)

Školička PC a internetu pro
začátečníky (vede Ing. V. Košťál) –
sudé týdny: 10. 12.

 14:00–16:00

Pátek
 8:00–9:00, 12:00–14:30

Stolní tenis (vede V. Soušková)

 11:00–11:50

Přístup na internet

Anglický jazyk pro mírně
pokročilé (vede E. Parma)

Zdravotní cvičení – cvičí se
v KD Krakov (vede L. Němcová)
– 31. 12. (hodina odpadá)

Italský jazyk pro začátečníky
(vede E. Hyklová)

 12:30–13:20

 13:45–14:30

 10:30–11:30

 13:00–14:30

 13:00–14:30

Zdravotní cvičení – cvičí se v KD
Krakov (vede L. Němcová)

Přístup na internet

 13:00–14:00

Stolní tenis (vede T. Pavlovský)

Přístup na internet

Francouzský jazyk
(vede S. Patejdl)

Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová) – 22.12.
a 29.12. (hodina odpadá)

 11:45–13:30

 13:00–14:30

 12:30–13:30
Relaxační cvičení motivované
jógou (vede E. Parma)

 8:00–9:15

Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)
PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová)
– liché týdny: 5. 12. a 19. 12.

 9:30–10:30
Orientální tance
(vede M. Sedláčková)

 10:00–10:50
PC Školička pro začátečníky
(vede J. Votrubová)
– liché týdny: 5. 12. a 19. 12.

 10:45–11:30
Zdravotní cvičení na bederní
páteř (vede J. Wurmová)

 10:30–11:20
Trénink paměti
(vede Bc. A. Novotná)

 11:45–12:45
Zdravotní cvičení
(vede L. Němcová)

 13:15–14:00
Zdravotní cvičení na židlích
(vede I. Košťálová)

 12:30–14:30
Individuální rehabilitační
poradna (vede Bc. A. Novotná, po
objednání na tel.: 732 101 824)
Zájemci o kurzy se mohou hlásit
v kanceláři CAP Mazurská buď
osobně nebo telefonicky na tel. č.
283 024 118. Dále je nutné se vždy
přihlásit na Korálkovou dílničku
a přednášky.
Děkujeme za pochopení.
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burza
seniorů
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru,
Šimůnkova 1600, Praha 8. Tel.: 286 883 676
Spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova.
Kontakt: J ana Fejfarová 725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

Individuální
rehabilitační
poradna
 Spočívá v možnosti
individuální konzultace
s ergoterapeutkou OÚSS.
Můžete zde teoreticky probrat
možnosti řešení vašich problémů.
Může to být například sestavení
plánu individuálního tréninku
mozku, základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného
cvičebního plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti
úpravy domácnosti po konkrétní
operaci nebo fyzickém omezení,
možnosti sehnání a úhrady kompenzačních pomůcek a další.

Speciální:
 4. 12. od 10:00
Paličkování (vede Ing. B. Rošická)
– paličky, herdule a materiál
vlastní

 8. 12. od 17:00
Posezení s hudbou – zpěv
a harmonika (zpívá a hraje
M. Jirák) – nutné se přihlásit
 8. 12. od 14:00
Výtvarná dílnička
Mgr. V. Ludkové
 9. 12. od 10:00
Korálková dílnička
(vede Ing. B. Rošická)
 10. 12. od 14:00
Vánoční výtvarná dílnička
(vede Mgr. J. Štefková)
– nutné se přihlásit
 11. 12. od 10:00
Přednáška – Vánoční jídelníček
trochu jinak (přednáší nutriční
terapeutka M. Kučerová)
 17. 12. od 11:00
Pozitivní myšlení – pojďte
pozitivně myslet a každý den
bude krásný (vede L. Francírková)
 18. 12. od 10:00
Patchworková dílnička s Mgr.
S. Kyselovou – materiál zajištěn

Program na prosinec 2014
 9. 12. ÚTERÝ: CVIČENÍ PAMĚTI
Pomůcky: pastelky. Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru.
Pod vedením Ivy Hubené

 16. 12. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – dárky a vánoční dekorace
Pomůcky: drát, kleště na větvičky, suché rostliny, živé větve,
různé ozdoby, talířek nebo misku, kameny. 13.00–16.00 hod.
v Gerontologickém centru. Pod vedením Alexandry Boušové,
vstupné 20 korun

 18. 12. ČTVRTEK: BABINEC – vánoční posezení
Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

 NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S HOLEMI
Ve středu 3. 12., 10. 12., 17. 12.
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz v 13.00 hod.
v Gerontologickém centru. Vede Iva Hubená

 BOWLING
Pondělky: 8. 12., 15. 12. – vždy od 15.00 hod. Herna v Dolních
Chabrech. Sraz ve 14.50 hod. před hernou (spojení: autobus
č. 162, stanice Osecká, Metro Kobylisy nebo Vozovna Kobylisy).
Pod vedením Věry Dvořákové

 PÉTANQUE– PÉTANQUOVÉ HŘIŠTĚ
Přijďte si zahrát do zahrady Gerontologického centra,
kde je vám k dispozici hřiště o rozměrech 13 x 3 m.
Všední dny od 8 do 19 hod. Víkendy od 11 do 19 hod.
Zdarma vám půjčíme pétanquové koule

 Konverzační kurzy anglického jazyka OD LEDNA 2015
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:
1. pondělí 9.25–10.55 od 5. 1. 2015 do 25. 5. 2015 = 20 lekcí
po 90 minutách
2. úterý 9.25–10.55 od 6. 1. 2015 do 19. 5. 2015 = 20 lekcí
po 90 minutách
Cena celého kurzu je 900 korun.
Není vhodné pro úplné začátečníky
Platby: pondělí–středa od 9.00 hod. do 16.00 hod. Zájemci
se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra,
Šimůnkova 1600, Praha 8. tel.: 286 883 676. Kontakt: Pavel
Hoch – GEMA o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8. tel.: 286 883 676.
E-mail: gema@gerontocentrum.cz

příprava na leden 2015
 13. 1. ÚTERÝ: VÝTVARNÁ DÍLNA – drátování
Pomůcky: kleště štípací, ploché a s kulatými čelistmi

Šťastný start
do nového roku
přeje GEMA
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Zdravotní a sociální péče
Bydlení seniorů

Komunitní centrum RoSa je
místem setkání všech generací

Kurzy

anglického jazyka
konverzace
Pořádá: G
 ema o.p.s.
Šimůnkova 1600
Praha 8 – Kobylisy
 erontologické centrum
Kde: G
Šimůnkova 1600
 . skupina každé pondělí
Kdy: 1
2. skupina každé úterý
V kolik: 9:25–10:55

 Bytový komplex chce nabídnout širokou škálu sociálních služeb
Nové aktivizační a komunitní Centrum RoSa
se poprvé představí veřejnosti 18. prosince na
akci Vánoční punč, která se koná od 14 hodin.
Centrum RoSa se nachází v příjemném prostoru, který je součástí unikátního rezidenčního
bydlení pro seniory ve Střelničné ulici v Praze 8 – Kobylisích.
Bytový komplex má již své první seniorské
obyvatele a všichni ostatní zájemci se o něm
mohou více dovědět na dnech otevřených dveří nebo z internetových stránek www.rezidenceproseniory.cz, www.rezidencerosa.cz. Od samého počátku však bylo cílem, aby se bytový
komplex otevřel svému okolí a aby vedle široké škály sociálních a dalších pro obyvatele potřebných služeb nabídl prostředí, kde se budou

Klubu seniorů

ve svém volném čase rády setkávat všechny generace při různých programech. Centrum RoSa
by se tak rádo stalo místem setkání všech místních obyvatel, seniorů a rodin s dětmi. Aktivizační nabídka je dnes neodmyslitelnou součástí
života a především senioři ocení širokou nabídku programů, které budou postupně přibývat.
Vítáni jsou rovněž dobrovolníci a studenti, kteří by chtěli nové centrum spoluvytvářet, sympatizují s dobrovolnictvím nebo by rádi získali potřebnou praxi.
Cesta do centra je jednoduchá, a sice z tramvajové zastávky Střelničná nebo z metra Kobylisy. Již brzy se vám představí i internetové stránky www.centrumrosa.cz. Těšíme se na vaši
-rednávštěvu. 

přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8

Provozní doba klubu: ú
 terý 15.00–18.00 hod., čtvrtek 13.00–16.00 hod.

Program na prosinec 2014
 2. 12. – 15.00 hod.: výtvarná dílnička
Mgr. Vladimíry Ludkové

 4. 12. – 14.00 hod.: „Montreal“ –
přednáška Ing. J. Burdycha z cyklu
„Světové metropole“

 4. 12. – 15.30 hod.: zpíváme koledy
s Dívčí katolickou školou v Karlíně

 9. 12. – 15.00 hod.: celodenní vánoční
výlet

 11. 12. 14.00 hod.: Hudební odpoledne
Mgr. V. Vomáčky (Předvánoční
rozjímání)

 16. 12. – 15.00 hod.: vyrábíme Vánoční
ozdoby s Mgr. Neckářovou

 18. 12. – 14.00 hod.: poslech „České
mše vánoční“ J. J. Ryby

 23. 12. – 15.00 hod.: Hudební
odpoledne s Branickým duem

 11. 12. – 13.00 hod.: trénink paměti –
Bc. Novotná

 30. 12. – 14.00 hod.: hrajeme
Silvestrovské Bingo

Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup na internet
a vždy v úterý od 17.00 do 18.00 hodin je pro vás přítomen lektor Adam Novák.
Všem návštěvníkům klubu přejeme krásné a klidné prožití
Vánočních svátků a těšíme se v Novém roce na shledanou.

Začátek/konec kurzu:
1. skupina: 5.1.–25. 5. 2015
2. skupina: 6.1.–19. 5. 2015
Počet lekcí: 20 x 90 minut
Cena za celý kurz: 900 korun
Lektorka: Ing. Dana Zemanová.
Kurz je spíše konverzační,
a tak není vhodný pro úplné začátečníky.
Pro více informací a rezervace volejte
prosím na tel.: 286 883 676,
nebo osobně na recepci Gerontocentra.
Platby: pondělí–středa 9–16 hodin.
Kontakt:
Pavel Hoch – GEMA o.p.s.
Šimůnkova 1600
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Tel: 286 883 676
E-mail: gema@gerontocentrum.cz

WWW.STARNOUT-JE-NORMALNI.CZ
WWW.GERONTOCENTRUM.CZ
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Zdravotní a sociální péče / Pozvánky

Gerontologické centrum Praha 8
Benákova 5, Praha 8 přijme
Zdravotní sestru u lůžka
Kvalifikační předpoklady: Gerontologické centrum v Praze 8,
Benákova 5, přijme do svého kolektivu zdravotní setru s platnou
registrací a odbornou způsobilostí podle zákona 96/2004 Sb.
Jiné požadavky: Trestní bezúhonnost, registrace, příjemné
vystupování, nekonfliktnost, odpovědnost, samostatnost
Co nabízíme: Práci na HPP v příjemném prostředí, směnný provoz
Poznámka: Nástup možný ihned. Svůj strukturovaný životopis zašlete
na e-mail vrchní sestry Miroslavy Vojtové
Kontakt: E
 -mail: miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz
Tel.: 607 529 309

Ošetřovatele/sanitáře
Kvalifikační předpoklady: Gerontologické centrum v Praze 8,
Benákova 5, přijme do svého kolektivu ošetřovatele/sanitáře
Jiné požadavky: Trestní bezúhonnost, výuční list obor ošetřovatel
nebo sanitářský kurz, příjemné vystupování, nekonfliktnost,
odpovědnost, samostatnost
Co nabízíme: Práci na HPP v příjemném prostředí, směnný provoz
Poznámka: Nástup možný ihned. Svůj strukturovaný životopis zašlete
na e-mail vrchní sestry Miroslavy Vojtové
Kontakt: E-mail: miroslava.vojtova@gerontocentrum.cz
Tel.: 607 529 309

Klub MAPA

představuje program na prosinec
Otevřený klub pro děti zřizovaný MČ Praha 8 pokračuje v sérii
úspěšných ExtraČtvrtků. Každý týden na děti od 6 do 12 let čeká
originální odpoledne s příběhem nejen v klubu, ale i na přilehlé
zahradě, která zve k mnohým zimním dobrodružstvím a hrám.
Do klubu můžeš přijít kdykoli od pondělí do čtvrtka od 13.00
do 18.00 a můžeš si u nás zahrát hry, přečíst a půjčit knížky
a časopisy, popovídat si o tom, co tě trápí, malovat, vyrábět,
blbnout a sportovat na zahradě… Můžeš si u nás domluvit také
doučování zdarma nebo udělat domácí úkoly.

PROSINCOVÉ EXTRAČTVRTKY V MAPĚ 13:00–18:00
 4. prosinec: Mikulášská ANdílka/NAdílka
Začátek prosince je tradičně ve znamení čekání na Mikuláše,
proto ani v Mapě nezůstaneme pozadu. Uspořádáme rej
Mikulášů, andělů i čertů a podíváme se na to, jaké další tradice
se vážou k předvánočnímu času.

 11. prosinec: z Mapy do Betléma
Jak to vlastně bylo s celým narozením Ježíška? Proč se narodil
právě v Betlémě? Vydáme se po stopách Tří králů a seznámíme
se s vánočním příběhem. Budeme vytvářet také vlastní betlém,
který nám pak bude zdobit klub až do Vánoc.

 18. prosinec: Vánoční cukrárna
K Vánocům neodmyslitelně patří cukroví, na tom se jistě všichni
shodneme. Tento čtvrtek tedy proměníme klub na cukrárnu
a budeme vyrábět vlastní cukroví nebo zdobit perníčky.
Mmmm, vosí úly, kokosové kuličky, linecké s marmeládou… už
se vám také sbíhají sliny? Kdo přiloží ruku k dílu, bude sladce
odměněn!

 22. prosince: Vánoční MA(lá)PA(rty)
Poslední otvírací den klubu v tomto roce si rozhodně musíme
náležitě užít. Čeká nás opravdická vánoční párty s pohodovou
atmosférou, kamarády, dobrým jídlem a pitím a samozřejmě
i s dáváním a dostáváním dárků. Bude to stylová tečka za rokem
2014.
23. prosince – 1. ledna zavřeno (vánoční svátky a vánoční prázdniny).
Na všechny se budeme těšit zase v pondělí 5. ledna 2014!

Více informací: www.klub-mapa.cz
Kontakt:
Sokolovská 121, Praha 8, tel.: 602 170 947
Otvírací doba klubu:
Pondělí–čtvrtek vždy 13:00–18:00.
Vstup do klubu a všechny aktivity v něm jsou zdarma.
Zřizovatelem klubu Mapa je Městská část Praha 8.
Klub Mapa laskavě podpořili: Starkl, časopisy Mateřídouška,
Simpsonovi, Báječná školka a Junior, Cinemart, kino Atlas,
Copy general a zahradnictví Flos.
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pozvánky

Distribuci měsíčníku Osmička
provádí společnost

V případě, že Vám časopis nedošel do schránek,
nebo jste jej obdrželi pozdě, kontaktujte nás
na e-mailu info@distribucni.cz
nebo na zelené lince 800 888 558
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kultura

Skautské hnutí

Betlémské světlo dorazí do Karlína

je k dostání pravidelně
na následujících
místech:
 ÚMČ Praha 8, infocentrum,
tzv. Bílý dům,
U Meteoru 6,
Praha 8 – Libeň

 ÚMČ Praha 8, Libeňský zámek,
Zenklova 1/35,
Praha 8 – Libeň

kdy se do kostela vydalo sedm
světlušek a vlčat, tedy skautských
dětí ve věku 7 až 10 let se svými
vedoucími a rozdávali světlo z Betléma
účastníkům mše
i kolemjdoucím.
Někteří lidé se
na akci vybavili
vlastními lucerničkami, pro ty ostatní jsme
měli nachystané sklenice a svíčky, aby si mohl světlo domů odnést každý.
Tradice betlémského světla
sahá daleko do minulosti až ke
křížovým výpravám, kdy jeden

z mladých bojovníků před odjezdem slíbil, že přiveze do svého
rodného města plamínek z věčného ohně v Betlémské
bazilice. Svůj slib
dodržel a základ
tradice betlémského světla byl
položen. V moderní době se tento nápad uchytil nejdříve
jako sbírka pro zrakově postižené děti s názvem Světlo ve tmě.
Od roku 1986 se pak přiváží světlo pravidelně do Evropy. Všechno
začalo v Rakousku, odtud se myšlenka šířila dále a dnes se akce

Betlémské světlo účastní 25 zemí
světa. Jednou z nich je i Česká republika, kterou světlo navštívilo
poprvé v roce 1989.
Betlémské světlo je krásná
tradice, která navozuje vánoční
atmosféru a dodává jí zvláštní
kouzlo. Symbolické předávání
plamínku šíří lidské teplo a lásku a u srdce zahřeje nejednoho člověka. I proto se s vámi při
této příležitosti rádi setkáme, ať
už v karlínském kostele nebo někde jinde. 
Eliška Kubicová, Bára Kubicová,
46. skautské středisko Sfinx

ZDARMA
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Stejně jako v loňském roce budou
letos skauti a skautky ze 46. střediska Sfinx rozdávat betlémské
světlo v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje. Akce se uskuteční
v neděli 21. prosince po ranní mši,
tedy kolem desáté hodiny. O den
dříve bude světlo dovezeno vlakem z Vídně do Prahy a proběhne několik větších akcí jako například tradiční Betlémská tramvaj.
Také další skautská střediska působící v Praze 8 chystají svoje
akce, bližší informace najdete na
webu www.betlemskesvetlo.cz.
U nás v Karlíně navazujeme na
velice vydařený loňský ročník,

mění sv
 více na

str. 6

 Nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, Praha 8 – Libeň

 Dětský klub Karlík,
Kollárova 6, Praha 8 – Karlín

 Divadlo Karla Hackera,
Klapkova 26, Praha 8 – Kobylisy

 Kulturní dům Ládví,
Burešova (Binarova) 1661/2, Praha – 8 Kobylisy

 Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8 – Kobylisy
 Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8 – Bohnice
 Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja

Vážení spoluobčané a příznivci pravidelné
akce Starobohnické vánoční těšení,
ráda bych všem, kteří sedm let Starobohnické vánoční těšení
navštěvovali a již tradičně se na ně těšili, oznámila, že letos
není možné tuto akci pro vás připravit. Není to z důvodu
naší nepřipravenosti, ale je nutné vyčkat, bude-li nadále
o akce námi pořádané zájem ze strany nového vedení Městské
části Prahy 8. Věřte, že všichni doufáme, že příští rok se opět
sejdeme na stejném místě jak v květnu na Starobohnickém
posvícení, tak v prosinci na Starobohnickém vánočním těšení.
Omluvte nás tedy, prosím, pro letošní rok a přejme si
navzájem, abychom mohli v tak povedených a oblíbených
akcích pokračovat.

 Psychiatrická léčebna Bohnice (hlavní budova),
Ústavní 91, Praha 8 – Bohnice

 Chaberský dvůr, Hrušovanské náměstí 253/5,
Praha – Dolní Chabry, 184 00

 Svět pod Palmovkou,
nám. Dr. Václava Holého 13, Praha 8 – Libeň

Touto cestou přeji vám všem
požehnané Vánoce a šťastný Nový rok 2015
Máša D’Ambrosová, pořadatel za bohnickou farnost
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kultura
Neziskový sektor

Bohnické sdružení nabízí na Statku
Vraných širokou škálu aktivit
Občanské sdružení Bohnice žijí vzniklo v roce
2012 se záměrem oživit společenské dění
v této čtvrti. Tou dobou se právě uvolnila obytná část Statku Vraných, nemovité kulturní památky na starobohnické návsi, lepší zázemí
bychom asi těžko hledali. S nápadem jsme se
sešli se zástupci vedení Prahy 8, Vladimírou
Ludkovou a Markétou Adamovou, které nám
pomohly o záměru otevřít Statek Vraných veřejnosti přesvědčit Magistrát hlavního města Prahy, majitele nemovitosti. Dlouhou dobu

Koho zajímá pěstování bylinek,
kompostování a jiné triky,
jak nenáročně a ekologicky
zahradničit, ten se realizoval
na naší zahrádce.
jsme byli v nejistotě, až 3. března 2014 nám
magistrát obytnou budovu Statku Vraných
předal k užívání.
Protože jsme měli velmi omezené prostředky na zařízení statku, vyzvali jsme prostřednictvím měsíčníku Osmička obyvatele Prahy 8
k darování nepotřebného nábytku a jiného zařízení pro budoucí centrum. Na několika jarních
brigádách jsme statek připravili na slavnostní
otevření. Tímto chceme velice poděkovat všem
dárcům (zvláště panu Husákovi z hotelu Janoušek), podporovatelům a těm, kteří k vybudování komunitního centra přispěli svou prací a časem.

 Statek Vraných v době letní idyly
17. května 2014 jsme při Starobohnickém posvícení statek oficiálně otevřeli veřejnosti. Obdrželi jsme dar 50 tisíc korun od městské části,
který nám umožní pokrýt zhruba půlroční náklady na provoz objektu (jen zálohy na energie
činí zhruba deset tisíc měsíčně). Moc děkujeme
i individuálním dárcům, jejichž příspěvky nám
umožňují hledět do budoucna s optimismem.
A co se na statku od letošního jara událo? Otevřeli jsme útulný prostor pro všechny, kteří chtějí být mezi lidmi. Máme otevřeno každý všední
den. Milovníci čerstvé zeleniny vytvořili „bedýnkářskou skupinu“ (dnes má asi 25 členů a je stále možné se připojit), která si na statku jednou

za 14 dní přebírá zásilku zeleniny z biofarmy
Žatec. Koho zajímá pěstování bylinek, kompostování a jiné triky, jak nenáročně a ekologicky
zahradničit, ten se realizoval na naší zahrádce. Znalec místní historie pořádal naučné procházky po historii Bohnic pro školy i jednotlivce. Hostili jsme divadlo SUMUS, cestovatelskou
přednášku o Sečuánu, psychologickou poradnu.
Nadto jsme uspořádali více než dva tucty rukodělných a výtvarných dílen.
A na co se můžete těšit v příštím roce? To záleží i na vás. Stavte se u nás a řekněte, co chcete
s ostatními dělat právě vy. 
Vaše občanské sdružení Bohnice žijí

Máme otevřeno každý všední den a srdečně vás zveme na statek:
 k výtvarným dílnám pro děti,

 dvakrát týdně do herny pro

 ke korálkovým sedánkům,

kde si děti zkoušejí nejrůznější
výtvarné techniky pod vedením
výtvarnice, pedagožky
a šéfredaktorky dětského
časopisu HRANA

děti a jednou i s kroužkem šití
a patchworku

kde se vyrábí z korálků
nejrůznějšími technikami snad
úplně všechno

 do Mateřského klubu Na
kopečku, který je inspirován
waldorfskou pedagogikou
a schází se každý pátek
dopoledne

 na hudební pořady
„Hudba v rodině“, které
pořádá o. s. Potichounku pro
všechny bez omezení věku.
Můžete se inspirovat, jak si
v životě a doma zamuzicírovat,
i když třeba neumíte na nic
hrát

Po domluvě je rovněž možné
využít statek jako příjemné
místo pro uspořádání oslavy
narozenin, schůzky většího
množství lidí apod.

 na odpolední výpravy po
okolí Bohnic

 k nově založenému
literárnímu nebo kanastovému
kroužku, józe pro těhotné i pro
děti

Více informací:
 www.bohniceziji.cz
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Protidrogová prevence

ZŠ Dolákova pořádala den proti
návykovým látkám a závislostem
I v letošním školním roce jsme
v rámci primární prevence připravili pro žáky naší školy projektový „Den proti drogám, návykovým
látkám a závislostem“ v rámci Mezinárodního dne bez drog. Žáci 3.
až 9. ročníků se zaměřili na témata související s vývojem a rozšiřováním drog, nebezpečími, které závislosti způsobují a zejména s tím, jak
se jim účinně bránit.
Pod vedením školního metodika prevence, učitele Lukáše Rosůlka, se hlavní organizace ujali žáci
devátého ročníku. Ti připravili dopolední program pro své spolužáky.
Pomocí videoprojekce, jednotlivých
výukových stanovišť a informačních
stánků v tělocvičně školy důkladně
seznámili ostatní žáky s touto tematikou. Žáci se tak mohli pomocí her,
zábavných úkolů a soutěží dozvědět mnoho cenných informací týkající se této problematiky. Žákům devátého ročníku tedy patří velké díky
za to, jak zodpovědně se svých rolí
zhostili.
Všechna témata se zaměřila na
prevenci vzniku závislostí a dotkla
se témat výchovy ke zdraví a zdravého životního stylu. Žáci také řešení
jednotlivých úkolů propojili s osobnostní a sociální výchovou a dramatickou výchovou. Cílem projektu byl
rozvoj týmové spolupráce a činnostního a tvořivého učení.
Přípravě projektu se žáci věnovali dlouhodobě. Průběžně se v hodinách seznamovali s pojmy, jako
jsou závislost, drogy, volný čas
a moje zájmy. Shromažďovali výstřižky, obrázky a informace s pro-

 Ž áci
jednotlivých
tříd byli
rozděleni do
pracovních
skupin

A
 kce byla

Všechna témata se
zaměřila na prevenci
vzniku závislostí a dotkla
se témat výchovy ke zdraví
a zdravého životního stylu.

součástí
Mezinárodního dne bez
drog

tidrogovou tematikou a připravovali se na svou vlastní prezentaci.
Mimo jiné také besedovali na daná
témata, doplňovali pracovní listy
a společně prezentovali skupinovou práci před ostatními spolužáky.
Žáci jednotlivých tříd byli rozděleni
do pracovních skupin, jejichž úkolem bylo zpracování vlastního výukového plakátu, který bude následně vystaven v prostorách školy
a v neposlední řadě jistě napomůže
dalšímu vzdělávání žáků. 
Mariana Golisová, ZŠ Dolákova

Informace pro občany Prahy 8 na jednom místě

www.praha8.cz
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 K ŠPA
udržuje
partnerství
se středními
školami
ve Francii,
v Itálii,
Lotyšsku,
Polsku
a Turecku

Projekt Comenius

Karlínská škola
rozvíjí porozumění
Soukromá střední škola a základní škola
(1. KŠPA) Praha s. r. o. se aktivně zapojuje do evropského projektu Comenius. Jeho cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých
evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní
rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.
Škola udržuje partnerství se středními školami ve Francii, Itálii, Lotyšsku, Polsku a Turec-

ku. Letošní setkání studentů se uskutečnilo od
13. do 16. října v Praze. Na programu byly prezentace jednotlivých zemí, návštěva historických částí Prahy, setkání se zastupiteli úřadu
Městské části Prahy 8 a slavnostní večeře.
Mezinárodní projekt Comenius má seznámit
studenty i učitele s jednotlivými zvyklostmi, kulturou a historií zemí, z nichž pochází. Tentokrát
všichni přijali pozvání do Prahy. Uvítání proběh-redlo v čajovně školy v Pernerově ulici. 

Krátce

Školy získají
systémy pro výuku
přírodních věd
Radnice osmé městské části zakoupí do
šesti základních škol měřicí systémy pro
experimentální výuku přírodních věd,
jejichž součástí je digitální měřicí technika, moderní optické přístroje a další
didaktické pomůcky, software a výukové moduly.
Žáci na nich budou moci aplikovat
zákony fyziky, biologie, chemie a zeměpisu a enviromentální výchovy. „Jedná se o špičkové moderní technologické nástroje, na nichž si studenti pomocí
experimentů budou moci vyzkoušet
pravidla a zákony přírodních věd viditelným, a tudíž pochopitelným a zapamatovatelným postupem. Jedná se
o zcela převratnou formu výuky, která
je pro žáky daleko záživnější a podnětnější, než klasická výuka,“ uvedl bývalý
radní Martin Roubíček.
„Investice do školství a vzdělávání
se společnosti vždy vrátí, proto osmá
městská část vždy investovala do učebních pomůcek. Například interaktivní
tabule se stávají běžnou součástí výuky
na našich školách,“ dodal.
Měřicí systémy poputují do ZŠ Libčická, ZŠ Burešova, ZŠ Mazurská, ZŠ Na
Slovance, ZŠ Dolákova a ZŠ Hovorčovická. 

Výstava nadějných
studentů grafického
designu
V galerii Idea Prahy 7 se ve druhé polovině listopadu uskutečnila výstava kreseb
a fotografií studentů Grafického designu
Soukromé střední školy a základní školy
(1. KŠPA) Praha. Vedle studentů z Prahy
prezentovala svou tvorbu také majitelka
a zřizovatelka školy Hana Skallová a rovněž studenti z její sítě dalších soukromých škol v Kladně a Litoměřicích.
Řada výtvorů měla téměř profesionální úroveň. Dá se říci, že z některých
studentů rostou budoucí odborníci se
širokým uplatněním v umělecké nebo re-hš, vkklamní praxi. 
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Zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok
2015/2016 do tříd s integrací
dětí Mateřské školy, Praha 8,
Korycanská 14
Ředitelka Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14 stanovila v dohodě
se zřizovatelem, Městskou částí Praha 8, v souladu s ust. § 34 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání do tříd s integrací dětí pro školní rok
2015/2016.
Zápis dětí do mateřské školy do tříd s integrací dětí proběhne
dne 21. ledna 2015 od 13–17 hodin v ředitelně mateřské školy.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list
si mohou zákonní zástupci dítěte vytisknout z internetových stránek
Mateřské školy, Praha 8, Korycanská 14: www.mskorycanska.
cz od ledna v kolonce zápis, nebo si je osobně v mateřské škole
vyzvednout ve dnech 7. a 14. ledna 2015 po celou provozní dobu
a přijetí dítěte zkonzultovat s paní ředitelkou.
Den otevřených dveří se z hygienických důvodů nekoná,
ale rodiče dostanou veškeré informace
v úředních hodinách během ledna 2015.
Mateřská škola přijímá zdravotně znevýhodněné děti (s poruchou
imunitního systému, děti s alergií potravinovou, pylovou,
s bronchiálním astmatem, děti s kožními ekzémy i s jinými
zdravotními problémy, diabetes atd.) přednostně s trvalým
pobytem na území hlavního města Prahy a v souladu s ust. § 34
odst. 6 o přijetí dítěte rozhodne ředitelka mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě
také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. K zápisu se
zákonný zástupce dostaví s dítětem.

Nové třídy v Čimicích
Na detašovaném pracovišti Mateřské školy Libčická 6 v Čimicích se
v listopadu otevřely tři nové třídy. Po ukončení prací na zateplení budovy
bylo možné zahájit i očekávanou přestavbu atria na multifunkční hřiště.
Děti se tak nyní mohou radovat z nových, moderních herních prvků, dráhy
pro koloběžky, zastíněných pískovišť. Jsou jim k dispozici i mlhoviště,
pítka či zastřešená pergola. -red-

Předem vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské
škole – s označením dítě vyžaduje speciální péči v oblasti zdravotní
a veškeré kopie zdravotní dokumentace dítěte zákonný zástupce
odevzdá u zápisu dne 21. ledna 2015.
U zápisu zákonný zástupce také předloží platný občanský průkaz
a rodný list dítěte.

 prosinec 2014 
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Den otevřených dveří

Slovanka přivítala veřejnost
 Ž áci
i učitelé
prostory
školy
slavnostně
naladili

Na naší škole proběhl 20. listopadu
Den otevřených dveří. Každá třída
byla slavnostně připravena na příchod návštěvníků. Děti i učitelé se
slavnostně naladili, vždyť jsme slavili 40. výročí založení školy. Někteří žáci byli pověřeni prováděním. Z každé třídy se vybralo pár
lidí, kteří o historii Slovanky hodně věděli.
Zájem podívat se do tříd i kabinetů byl veliký, obzvlášť u nástěnek
s fotkami bývalých i současných

učitelů se tlačily davy. Někteří návštěvníci – bývalí absolventi a učitelé – si zavzpomínali na pobyt
v této škole. Mnozí z nás se setkali se starými známými. Tato setkání byla příjemná.
Den otevřených dveří vyvrcholil
závěrečným posezením bývalých
a současných zaměstnanců školy,
kde o debatu nebyla nouze. Doufáme, že i oslava příštího výročí se vyvede stejně dobře jako tato. 
Žáci 9. ročníku ZŠ Na Slovance

V Šiškově je nové hřiště
V rámci podpory a rozvoje zdravého životního stylu u dětí
předškolního věku bylo 14. listopadu v MŠ Šiškova otevřeno
nové multifunkční hřiště s polyuretanovým povrchem. Tento materiál
odpovídá požadovaným standardům a normám na bezpečnost
a zdravotní nezávadnost a vyznačuje se extrémně dlouhou životností
a minimálními nároky na údržbu. Součástí hřiště jsou dvě pevně
zabudované branky a basketbalový koš s nastavitelnou výškou. Děti hřiště
„pokřtily“ slavnostním přestřižením pásky a vhozením floorbalového
míčku byl zahájen první sportovní zápas. Hřiště bylo vybudováno
Eva Vlastníková, ředitelka školy
za podpory MČ Praha 8. 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8, Úřad městské části, odbor školství

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních
škol městské části Praha 8 pro školní rok 2015/2016
V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České
republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36
odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka je stanovena § 36
odst. 3 a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šesté-

ho roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době
od září do konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou přijetí dítěte
narozeného od ledna do konce června je ještě
doporučující vyjádření odborného lékaře. Tato
doporučení zákonný zástupce přiloží k žádosti.
Pro školní rok 2015/2016 budou zapsány
do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu
platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se síd-

lem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž
má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro
žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce
č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz
– odkaz Školství, Dokumenty pro ZŠ, OZV
hl. m. Prahy č. 13/2014 Sb. o školských obvodech ZŠ. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle
stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Na uvedené internetové adrese
– odkaz Školství, Školy zřízené MČ, Základní
školy, najdete také kontakty na základní školy
včetně jejich prezentací. 
Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství

Termíny dnů otevřených dveří základních škol pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
a termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol
 ZŠ a MŠ, Lyčkovo náměstí 6
Setkání rodičů s vedením školy:
7. ledna 2015, 18 hod.
Den nanečisto:
14. ledna 2015, 9–17 hod.
Zápis pro děti bydlící
ve školském obvodu:
20. a 21. ledna 2015, 14–18 hod.
Zápis pro ostatní děti:
3. února 2015, 14–18 hod.
Na webu školy si můžete
objednat pro vás vhodný termín,
abyste nemuseli čekat.
 Z Š a MŠ Petra Strozziho,

Za Invalidovnou 3
Dny ukázek výuky:
Bilingvní třídy: od října do února
1. úterý a středu v měsíci,
8.00–8.45 hod.
Běžné třídy:
15. prosince 2014, 8.00–8.45 hod.
Projekt „Hrajeme si na školu“
8. prosince 2014, 5. a 12. ledna
2015, 14.30–15.30 hod.
Zápis: 2 1. a 22. ledna 2015,
14–17 hod.

 ZŠ, Glowackého 6
Den otevřených dveří:
26. ledna 2015, 14–16 hod.
Zápis: 3. února 2015, 13–18 hod.

 ZŠ, Palmovka 8
Dny otevřených dveří:
11. prosince 2014, 8–17 hod.
15. ledna 2015, 8–17 hod.
Zápis: 21. a 22. ledna 2015,
14–18 hod.
 Z Š Bohumila Hrabala,

Zenklova 52
Den ukázek výuky:
14. ledna 2015, 8.00–10.45 hod.
Schůzka pro rodiče:
14. ledna 2015, 17 hod.
Zápis: 3 . a 4. února 2015,
14–18 hod.

 ZŠ a MŠ, U Školské zahrady 4
Den otevřených dveří:
15. ledna 2015, 8–16 hod.
Zápis pro děti bydlící ve školském
obvodu: 28. ledna 2015, 13–18 hod.
Zápis pro ostatní děti:
11. února 2015, 15–17 hod.

 Z Š a MŠ Na Slovance,

Bedřichovská 1
Den otevřených dveří:
8. ledna 2015, 10–16 hod.
Setkání rodičů s vedením školy
ve sborovně: 12, 14 a 15 hod.
Zápis: 2 1. ledna 2015, 14–18 hod.
22. ledna 2015, 15–17 hod.

 ZŠ, Burešova 14
Dny otevřených dveří:
19., 20. a 21. ledna 2015, 8–16 hod.
Informační schůzka pro rodiče ve
sborovně: 21. ledna 2015, v 18 hod.
Zápis: 3 . a 4. února 2015,
14–18 hod.
 ZŠ, Žernosecká 3
Den otevřených dveří:
14. ledna 2015, 15–17 hod.
Veškeré informace o škole budou
poskytnuty ve školní jídelně opakovaně: v 15 a v 16 hod.
Zápis: 3 . a 4. února 2015,
14–17 hod.
 ZŠ, Na Šutce 28
Den otevřených dveří:
10. ledna 2015, 9–13 hod.
Zápis: 26.
 ledna 2015, 14–18 hod.
27. ledna 2015, 14–17 hod.

 ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická 1
Den otevřených dveří: 6. ledna 2015
Prohlídky školy a návštěva vyučování v 1. třídách: 9.00–10.15 hod.
Setkání vedení školy s rodiči v posluchárně: 10.30 hod. a 16.30 hod.
Prohlídky školy: 14.00–16.30 hod.
Zápis: 4. února 2015, 14–18 hod.

 ZŠ, Hovorčovická 11
Den otevřených dveří:
12. ledna 2015, 8–16 hod.
Zápis: 2 6. a 27. ledna 2015,
14–18 hod.
 ZŠ a MŠ, Dolákova 1
Okénko do výuky:
12. prosince 2014, 8–10 hod.
Den otevřených dveří:
13. prosince 2014, 10–12 hod.
Zápis: 1 5. ledna 2015,
14–18 hod.
 Z Š Mazurská,

Svídnická 1a
Dny otevřených dveří:
24. listopadu 2014, 14–18 hod.
8. ledna 2015, 14–18 hod.
Cyklus informací a prohlídky
školy začínají v půlhodinových
intervalech: 14 hod., 14.30 hod. …
Zápis: 1 9. a 20. ledna 2015,
14–18 hod.

 ZŠ, Libčická 10
Den otevřených dveří:
8. ledna 2015, 8–12 hod.
Zápis: 2 7. a 28. ledna 2015,
14–18 hod.

 prosinec 2014 
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školství
 „ Novomanželé“ si
vyzkoušeli,
jak vyplnit
dotazník
k uzavření
manželství

 Akce se odehrála v obřadní síni Libeňského zámku

Sociální výchova

Pro žáky 9. tříd připravila ZŠ Bohumila Hrabala opět ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 8
netradiční projektové odpoledne.
V rámci hodin osobnostní a sociální výchovy se 4. listopadu ve zdech
obřadní síně Libeňského zámku
odehrála „svatba nanečisto“.
Po teoretickém seznámení jsme
dodrželi standardní průběh svatebního obřadu – od slavnostního
příchodu, projevu ceremoniářky
a oddávající až po závěrečný přípitek. Novomanželé se tak na vlastní
kůži přesvědčili, že ke sňatku nepatří jen ono pověstné „ano“ a první
novomanželský polibek.
Děkujeme všem svatebním hostům za účast, obzvláště paním Jitce
Čermákové a Štěpánce Koškové za
jejich vstřícný přístup a odbornou
pomoc. Doufáme, že za rok se znovu sejdeme při této příležitosti. 
Michal Staněk, ZŠ Bohumila Hrabala

Fota: verpa

Žáci si vyzkoušeli,
jak vypadá svatba
Co na to žáci 9. tříd:
 Tereza Plachá (nevěsta, 9. B)
Projekt Svatba nanečisto se mi
velice líbil – stejně jako role nevěsty. Byl to neobyčejný zážitek,
který se proměnil v nové životní
zkušenosti a jiný pohled na podobné obřady. Ukázalo se, že naplánovat a zorganizovat celé svatební odpoledne nebylo vůbec
v takovém počtu teenagerů jednoduché, ale podle mého názoru jsme se všichni úkolu zhostili dobře a sňatek se stal velkým
přínosem pro výuku. Myslím, že
své ano v budoucnu dobře zvážím...

 Michal Přáda (ženich, 9. A)
Stát se na pár okamžiků ženichem bylo velmi zajímavou zkušeností, která se člověku hodí

přímo do života – konkrétně do
vlastních partnerských vztahů
nebo při plánování své svatby.
Projektové vyučování tímto stylem považuji za pozitivní přínos
pro nás i pro samotnou výuku
osobnostní a sociální výchovy.

 Anna Sochůrková
(oddávající, 9. A)
Projekt jsem nejdříve brala jen
jako zábavu, ale teprve v okamžiku, kdy jsem předstoupila
před všechny svatebčany, učitelský sbor a ostatní žáky naší školy, tak jsem si uvědomila důležitost této chvíle (i přesto, že vše
bylo jen nanečisto). Byl to pro
mě nezapomenutelný zážitek
a ráda bych si ho zopakovala na
opravdové svatbě.

 Kristýna Procházková
(ceremoniářka, 9. A)
Na naší svatbě nanečisto jsem
měla úlohu ceremoniářky, což
byla velmi specifická role. Myslím si, že bych tuto práci mohla dělat i jako životní profesi. Je
totiž zajímavé uvádět samotný
svatební obřad a představovat
snoubence.
Matrikářka, ceremoniářka i oddávající to nemají vůbec jednoduché – také já jsem měla co
dělat, abych svou roli zvládla
podle určitých pravidel. Bavilo
mě to a všem účastníkům příští svatby nanečisto bych zmíněné role vřele doporučila, protože přinesou nejen zábavu,
ale hlavně se do života přiučíte
něco nového.
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sport / pozvánkA
Beachvolejbal

Mladým z Ládví se v junior lize daří
Velkým úspěchem začalo první
kolo Pražské junior ligy pro svěřence Beachklubu Ládví. Jde o největší mládežnickou beachvolejbalovou soutěž, organizovanou českým
volejbalovým svazem.
Mládežnického turnaje se zúčastnilo 15 družstev našeho klubu.
V osmi kategoriích se sešlo v pořádajícím areálu Beachklubu Pankrác
hodně přes 100 dvojic, které bojovaly o nejlepší umístění.
Od 12 hodin začala hrát červená kategorie do 12 let, ta byla z celého turnaje asi nejvíce sledovaná
a naši reprezentanti se opět neměli za co stydět. Želízkem v ohni jsme
měli dvojici Adéla Míková a Klára Selicharová, které neuvěřitelným výkonem a disciplínou ve hře,
za podpory celého týmu BKL, vyhrály svoji kategorii a jsou velkým
příslibem do budoucna. Nechybě-

 R eprezentanti
beachklubu
na Pankráci
uspěli

lo málo a měli jsme v první čtveřici
ještě dvojici Nikola Havlínová a Kateřina Hauserová. Je to ale sport
a nepodařilo se jim postoupit. Vel-

ký úspěch je, že všechny tři dvojice postoupily do horního pavouka
o titul a celá kategorie má perspektivu být nejlepší, ale čeká nás ještě

spousta práce. Všem poděkování za
výbornou reprezentaci. 
Jaroslav Malčik, hlavní trenér
mládeže Beachklubu Ládví

 prosinec 2014 

www.praha8.cz

29

Měsíčník Městské části Praha 8

sport
Moderní pětiboj

V bazénu Šutka začínají plavecké kurzy
Oddíl moderního pětiboje TJ Dukla Praha ve
spolupráci s osmou městskou částí a za podpory Českého svazu moderního pětiboje rozšiřuje své aktivity o plavecké kurzy pro všechny zájemce od 3 do 15 let. Tréninky probíhají
v bazénu Šutka v pondělí (15.30–17.00), středu (15.00–16.30) a pátek (16.00–17.30), lekce
trvá 45 minut. Vítáni jsou úplní začátečníci i pokročilí plavci, kteří si chtějí vypilovat styl a třeba i natrénovat na závody. Děti jsou rozděleny
podle výkonnosti do skupin po maximálně deseti členech.
Cena za období leden až květen je 3500 korun při docházce jednou týdně, pět tisíc korun
při dvou trénincích za týden. K mání jsou i sourozenecké slevy.
Možnost speciálních vánočních darovacích
poukazů s vlastnoručním podpisem olympijské-vkho vítěze Davida Svobody. 

Více informací:
 tel.: 605 111 020
 e-mail: anna.hartmanova@seznam.cz
 web: www.mpduklapraha.cz

 Děti budou rozděleny do výkonnostních skupin

Fotbal

Mladíci z Meteoru vyhráli domácí turnaj
Na 170 hráčů a minimálně stejný
počet fanoušků zejména z řad rodičů a rodinných příslušníků oslavilo 17. listopad ve sportovním
areálu v Bedřichovské ulici jak jinak než fotbalem. Uskutečnil se
tam další z řady mládežnických
turnajů. Tentokrát pozvání přijala
mimo tradiční české kluby i družstva FC Baníku Ostrava a FC Nitra, která svojí účastí turnaj nepochybně sportovně i společensky
obohatila.
Nejlépe ze všech si v tomto klání fotbalistů do 13 let vedli domácí hráči, kteří v turnaji ani jednou
neprohráli a mohli se tak radovat
z celkového vítězství. Druhé místo obsadila Slavia Praha a třetí pak
Baník Ostrava.
Nejlepším střelcem turnaje se
stal se šesti brankami Vojtěch Wojatschke z Baníku Ostrava.

 L ibeňský
klub může
být na své
žáky pyšný

Mezi brankáři kraloval Jakub
Surovčík ze Slavie Praha. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Martin Douděra z domácího
FK Meteor Praha VIII. Ceny nejen
nejlepším kolektivům a hráčům,

ale i dárky všem účastníkům předali bývalý místostarosta Prahy 8
Ondřej Gros, zástupce společnosti Lidl Vítězslav Bednařík a předseda FK Meteor Praha VIII Miloslav Volf.

Poděkování za to, že se turnaj ke
spokojenosti všech vydařil, patří
nejen sponzorům, organizátorům
zejména z řad rodičů, ale samozřejmě i hráčům za jejich sportovní vý-jfkony. 
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Fotbal

Akademie Františka Veselého
zve mladé zájemce o minikopanou
Fotbalovou akademii Františka Veselého najdete v krásném prostředí v Praze 9 na Podvinném mlýně,
sousedí přímo s parkem Podvinní a své sportovní vyžití tam našlo
mnoho dětí. Minikopaná, na kterou se školička specializuje, je určena nejen úplným začátečníkům,ale
i chlapcům a dívkám, kteří nenašli pochopení v jiných oddílech pro
nedostatek talentu nebo prostě nebyli spokojeni s formou a kvalitou
výuky.
„Vytvořil jsem rodičům a dětem
nejen skvělé podmínky, ale i přátelskou atmosféru, aby se na tréninky těšili a mohli si svůj volný čas
na sport určovat sami. Pomáháme
si a radíme, co je pro děti nejlepší.
Jejich zapojení do chodu akademie
bylo pro mě prioritou,“ říká František Veselý.
Akademie má za sebou letošní veleúspěšný prázdninový program s fotbalem, koupáním a zábavou, kde v červenci a srpnu pořádá
sportovní kempy se zaměřením na
kopanou. „Jsem šťastný, že jsou
se mnou i kluci, kteří pilně trénují
celý rok, přesto se přihlásí na kemp,
a jsou tak vzorem pro ostatní a tím
mi velmi pomáhají. Máme skvělou

 Svěřenci Františka Veselého trénují v krásném areálu Podvinného mlýna
partu a těšíme se na nově příchozí,“
uvedl Veselý. V poslední době děti
sehrály i utkání pro mladší i starší
ročníky se sousedy z Pragovky, kde
nešlo o výsledky, ale o radost z pohybu a zápasovou atmosféru.

„Rodiče, babičky, dědečkové,
přijďte a doplňte naše řady o vaše
děti, aby vzpomínaly na krásné dětství s fotbalem, jako tomu
bylo v mém případě,“ dodal bývalý ligový hráč pocházející ze slavné

fotbalové rodiny, ve které se fenomén jménem fotbal stal neoddělitelnou součástí života. Potenciální zájemci mohou navštívit webové
stránky www.fafv.cz, kde najdou
-vkvše podstatné. 
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sport / pozvánky
Judo

Klub Raion-ryu slaví úspěchy
Jeden z listopadových víkendů byl
pro Judo club Raion-ryu vskutku záživný. Nejdříve se devět závodníků
zúčastnilo závodů v Neratovicích,
kde v jednotlivých kategoriích získali
několik velmi cenných umístění. Na
klání zavítalo 131 závodníků z celé
České republiky. Podpořit bojovníky přijeli nejen všichni trenéři klubu,
ale i ostatní bojovníci Raion-ryu, kteří svým fanděním dodávali závodníkům více síly do jednotlivých zápasů.
Současně také probíhalo mezinárodní otevřené mistrovství ČR veteránů a veteránek ve Vršovicích, kde
závodilo 148 mužů a 29 žen z 59 oddílů a 12 zemí. Tam klub reprezentoval Jan Tomášek, který je nositelem
5. kyu stupně. Tomáš se zúčastnil
závodů poprvé, a i přestože získal
7. místo ve své kategorii, bojoval
opravdu dobře.
Druhý den proběhlo mezinárodní mistrovství ČR v Judo kata (se-

stava cviků ve dvojicích). Raion-ryu
reprezentoval Vladimír Novotný
(1. dan, ČSJu) se svým partnerem.
Získali stříbro a bronz v kategorii dospělých, 2. místo v Goshin jutsu no
kata (sebeobranná sestava), 3. místo v Katame no kata (sestava technik boje na zemi), dále pak 4. místo
v kime no katě (stará forma sebe
obrany) a Nage no katě (sestava
technik hodů v postoji). Zde několikačlenná komise hodnotí každý pohyb, každý krok jedince, ale i společnou souhru s partnerem. Soutěž
je velmi náročná a vyžaduje několikaměsíční přípravu pokročilých závodníků. Celkem se zúčastnilo na
50 závodníků z celé ČR a také judisté z Polska. Judo club Raion-ryu má
sídlo v Praze 8 a Praze 10, kde právě probíhá nábor několika neobsazených míst této lokality. Přibíráme
děti i dospělé, více informací naleznete na www.judopraha.cz.  -red-

 Raion-ryu vychovává i nadějné talenty

Vánoční den s tenisem
Sobota 20. 12. – předvánoční celodenní soustředění pro děti,
pořádané ve Sportcentru STEP. Min. 4 hodiny tenisu, oběd,
1 hodina bazén, svačina, pitný režim.
Vše pod vedením zkušených trenérů. Pro děti od 4 do 10 let
– přípravka, minitenis a baby tenis od 9 do 17.30 hodin.

Děti sportují, dospělí chystají Vánoce :-)
V případě zájmu pište na simakova.marcela@seznam.cz.
Další info na www.yonexclub.cz nebo na www.sportcentrum.cz
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historie
Letectví

Karlínská plynárna a balon
Poprvé měl balon v Karlíně vzlét- o třetinu nižší nosnost než dosud
nout roku 1826. V Praze se tehdy běžně používaný vodík, měl však
objevil Václav Tužil, prý „Vltavou proti vodíku tu výhodu, že nebykřtěný“ člověk, který se již delší lo nutno ho před vzletem pracně
dobu toulal světem a údajně na připravovat z kyseliny sírové. To
četných místech vzlétl v balonu. byla operace choulostivá, která se
V královském hlavním městě však ne vždy zdařila.
obdržel pouze povolení k vypušPrvní vzlet Coxwellova balonu
tění menšího balonu bez posád- z plynárenského nádvoří se odeky. Mělo k tomu dojít 4. června na hrál bez předchozího oznámení
Köpplově (dnes Rohanském) ost- v tisku, a tak jeho svědky bylo jen
rově. Rozvodněná Vltava však ztí- několik náhodných diváků. Bažila přístup na ostrov, a tak bylo lon však z téhož místa vzlétl ješpředstavení o týden odloženo. tě dvakrát, vždy v neděli. Bylo to
Uskutečnilo se však na
13. července a 20. čerjiném místě, Na Švivence. Balon nebyl
Balon nebyl
hance na Žižkově.
v Praze a okolí vídán
v Praze vídán často, a tak nepřekvaVe čtyřicátých létech
často, a tak
se i v českých zemích
pilo, že toto neobvyklé
začalo rozvíjet plyná- toto neobvyklé divadlo přilákalo tisíce
renství. První praždiváků. Druhý z uvededivadlo
ská plynárna vznikla přilákalo tisíce ných vzletů popsal Luv roce 1847 v Karlíně,
mír takto:
diváků
v blízkosti Negrelli„Pan Coxwell podho viaduktu v prostoniknul v neděli dne
ru mezi dnešními ulicemi Soko- 20. t. m. s obrovským ballonem
lovská a Pobřežní. Tato plynárna svým „Sylph“ třetí a spolu posehrála významnou úlohu nejen slední výlet v Praze – v celku svůj
v dějinách veřejného osvětlení 150 a několikátý. V návěští oznákrálovského hlavního města, ale mil: kdoby s ním tuto povětrní
zapsala se také do dějin vzducho- cestu konati chtěl, aby se přihláplavby u nás.
sil – osoba v tomto povětrním do„Anglický větroplavec p. Cox stavníku že platí 60 zl. stř. Nepřiwell nachází se v našem měs- hlásil se ale žádný pasažér, kromě
tě. Ohromný jeho ballon „Sylph“ pana Leonhardta, který i tenkrát
vystaven jest v Karlínské plynár- byl společníkem p. Coxwellovým
ně. V neděli (dne 13.) vystoupí v končinách nadpozemských.
p. Coxwell v něm do povětři a jed- V prostranství plynárny bylo tenna zde vůbec známá osobnost kráte mnohem více lidu shromážbude ho provázeti na této povětr- děno nežli předešle. Při vzdušní
né cestě. Balon „Sylph“ prý s leh- tichosti bylo viděti ballon dlouho
kostí unese 800 liber. – Včera do- jako nad Prahou se vznášeti. Asi
poledne p. Coxwell ve společnosti o půl osmé spustili se odvážní věpana L. podnikl zde již prvý výlet troplavci dolů u Panenských Břena zkoušku,“ napsal 10. července žan mezi Zdiby a Veltrusy. Nejroku 1851 časopis Lumír. Oním větší výška, do nížto se „Sylph“
„panem L.“ byl pražský výrobce tenkráte povznesl, obnášela prý
lihovin Leohnardt.
10.000 střevíců.“
Bylo to poprvé, kdy v Čechách
Bylo to poprvé, kdy na území
vzlétl plynový balon naplněný sví- Prahy 8 vzlétl člověk do nebestiplynem (v Brně vzlétl Coxwell kých výšin. 
o rok dříve). Svítiplyn, vznikající
Pavel Sviták,
Letecká historická společnost
tzv. suchou destilací uhlí, měl asi

V
 zlet Coxwellova balonu Sylph z karlínské plynárny v dobovém vyobrazení

  Karlínskou plynárnu postavila belgická společnost
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Botanická
zahrada
hl. m. Prahy
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja
www.botanicka.cz

Program
na prosinec 2014

Právník radí

Smlouva o zápůjčce
V dnešním právním „okénku“ advokátní kanceláře Michaely Šafářové,
působící na adrese Poznaňská 450/22, se blížeji podíváme na další
změny, které s sebou přinesl nový občanský zákoník (dále jen NOZ).
Tentokrát se zaměříme na právní úkon půjčky, nově zápůjčky.
NOZ přichází s terminologickou změnou, když
doposud platnou smlouvu o půjčce nově nazývá
smlouvou o zápůjčce. Terminologické změny se
dostalo i stranám smlouvy o zápůjčce. Nově tedy
hovoříme o zapůjčiteli a vydlužiteli. Po obsahové stránce, zejména po stránce povinných náležitostí, se však smlouva o zápůjčce nebude lišit
od dříve platné právní úpravy tohoto institutu.
NOZ upravuje zápůjčku v ust. § 2390, kde stanoví, že zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc a vydlužitel je povinen po čase zapůjčiteli vrátit věc stejného druhu.
Na první pohled jednoduché, jasné ustanovení, avšak je zapotřebí si k jeho úplnému pochopení vyjasnit několik základních pojmů.
V prvé řadě může být předmětem zápůjčky
pouze zastupitelná věc, to jest taková věc, která
může být zastoupena jinou věcí, například obilí, ovoce, peníze, apod. Naproti tomu občanské
právo užívá pojmu nezastupitelná věc, která se
vyznačuje svou individualitou a nelze ji měřit,
vážit či počítat jako je tomu u věcí zastupitelných, tedy například obraz, osobní automobil,
apod. Dalším podstatným znakem zápůjčky je
povinnost vydlužitele vrátit po čase zapůjčiteli
věc stejného druhu. Jedná se ryze o praktické
ustanovení, kdy vydlužitel pochopitelně nemusí zapůjčiteli vracet tu samou identickou věc,
kterou si zapůjčil, ale věc stejného druhu. Pokud bychom toto ustanovení pro lepší pochopení demonstrovali na příkladě, kdy si vydlužitel
od zapůjčitele zapůjčí 15 tisíc korun, potom nemusí dle tohoto ustanovení vracet zapůjčiteli ty
samé bankovky (rozuměj s tím samým bankovním číslem), které byly zapůjčeny, ale kterékoli jiné, pochopitelně v hodnotě 15 tisíc korun.
Co se hodnoty vracené věci týče, tak pro peněžitou zápůjčku NOZ stanoví, že pokud se mají
peníze vrátit v jiné než poskytnuté měně, má
se splacená hodnota rovnat hodnotě poskytnuté. U nepeněžité zápůjčky pak NOZ stanoví, že
se vrací věc stejného druhu, jaká byla zápůjčkou dána, a nezáleží na tom, zda její cena mezitím stoupla, nebo klesla. Demonstrováno na
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V této oblasti vám velmi rádi poskytneme
bezplatné právní konzultace, a to v pobočce v Bohnicích, Poznaňská 450/22,
vždy po předchozím objednání na
bohnice@vaseadvokatka.cz, případně
na tel.: 603 555 985 nebo 604 666 554.

příkladě, pokud se člověk rozhodne sousedovi
zapůjčit 15 litrů nafty, není pro vracení takovéto zápůjčky rozhodné, zda cena nafty za jeden
litr mezitím stoupla, či klesla, a soused je povinen vracet opět oněch 15 litrů nafty.
Pochopitelně je namístě uvést, že zápůjčka
může být sjednána bezúplatně, nebo úplatně.
Pokud se rozhodneme sjednat s vydlužitelem
úplatnou zápůjčku, tedy pokud budeme za zápůjčku chtít něco navíc, budeme v případě peněžité zápůjčky požadovat úrok z jistiny. Tento
úrok z jistiny však musí být přiměřený a neměl by podstatně přesahovat běžnou úrokovou
míru v době jeho sjednání. Za běžnou úrokovou míru lze považovat takovou, která je v době
sjednání úroku z jistiny poskytována bankovními institucemi. V případě věcných zápůjček lze
pak namísto úroků dohodnout úplatu ve formě vrácení většího množství, než bylo zapůjčeno nebo zboží lepší jakosti, ale téhož druhu. Při
sjednávání odměny je však vždy zapotřebí pamatovat na její přiměřenost, v opačném případě
se zapůjčitel vystavuje trestněprávní odpovědnosti, jelikož české trestní právo zná skutkovou
podstatu lichvy. Smlouva o zápůjčce je v zásadě bezforemná, čili nemusí být pořizována v písemné formě, avšak s ohledem na pozdější problematické dokazování vřele doporučujeme
sjednat zápůjčku písemně. 

Michaela Šafářová
advokátka
www.vaseadvokatka.cz
info@vaseadvokatka.cz

 SUŠKA_RAIS
13. 6. 2014 – březen 2015,
venkovní expozice, 9.00–16.00 hod.
Nevšední výstava rozměrných
ocelových soch proměnila trojskou
zahradu v překrásnou přírodní galerii.
Obdivovat ji můžete i během zimních
měsíců, kdy bude zahrada ležet pod
sněhem a sochy pánů Čestmíra Sušky
a Lukáše Raise inspirované přírodou
nabídnou neobvyklé scenérie. Mapku
s rozmístěním si vyzvedněte na kterékoli
pokladně.
Rozhledna bude pro návštěvníky
dostupná opět na jaře, a to od 21. března
2015.

 Stromy
Příběhy, které ještě neznáte,
do 4. 1. 2015, venkovní expozice,
výstavní sál, 9.00–16.00 hod.
Botanická zahrada hl. m. Prahy je oproti
jiným botanickým zahradám mladá,
a přesto má mnoho dřevin, které jsou
impozantní a sbírkově zajímavé. Tyto
unikáty budou označeny informačními
tabulemi. Představíme vám zapomenuté,
ale dříve pěstované druhy dřevin;
i exotické stromy a keře, se kterými se
v našich zemích patrně jinde nesetkáte.
Velkou zajímavostí budou také dřeviny
nasbírané během expedic, které dorostly
už do rozměrů, kdy je lze zhlédnout
v expozičních výsadbách. K vidění budou
tedy jak asijské, tak americké druhy.

 Adventní rozjímání
13. 12., Ornamentální zahrada,
vinice sv. Kláry, 13.00–17.00 hod.
13.00 B
 iblická čtení a hraní – zahájení
před kaplí sv. Kláry, procházka
adventní zahradou
13.30 V
 ystoupení dětí zaměstnanců
botanické zahrady v Troji
14.15 K
 oncert dětí pod vedením Dušana
Čecha
15.30 P
 ěvecké vystoupení skupiny
Resonance
K prodeji horká medovina a teplé nápoje
z Čajovny U Cesty. Zahřát se můžete i ve
viničním domku a ochutnat vína z místní
vinice. Botanická zahrada Praha děkuje
všem účinkujícím, že vystupují bez nároku
na honorář.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace najdete na www.botanicka.cz

 prosinec 2014 
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V případě vašeho zájmu
o uveřejnění v této rubrice
nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36,
e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.

JUBILEA

Nově narozené děti

PROSINEC 2014

ČERVEN 2014

D
 ne 29. prosince oslaví paní Libuše Jelínková z Ďáblic své 90. narozeniny. Vše
nejlepší, hodně spokojenosti a zdraví do
dalších let přejí dcery, vnoučata a pravnoučata.

 Paták Benjamín
 Prázdný Jiří

ČERVENEC 2014
 Nováková Lucie
 Turčík Kryštof

 Škácha Pavel Jan
 Mravcová Ema

 Zdeněk Jaroslav

SRPEN 2014
 Berková Valentýna

K
 amennou svatbu, to je 65 let společného
 Vejmelková Alena
 Palečková Anna

ŘÍJEN 2014
 Beránek Mikuláš
 Brabcová Karolína

života, oslaví dne 10. prosince manželé
Anna a Jaroslav Plevovi z Dolních Chaber. Významného životního jubilea se dožívají v plné duševní svěžesti. Vychovali tři
děti, mohou se pochlubit osmi vnoučaty
a pěti pravnoučaty. Do dalších společných
let jim celá rodina i blízcí přátelé přejí
ještě mnoho krásných společných let.

D
 ne 18. prosince 2014 slaví krásné
 Richter Alex
 Demek Denis
 Petrová Natálie
 Svobodová Eliška
 Vítová Patricie

LISTOPAD 2014

M
 anželé Jiří a Pavla Fröhlichovi oslaví
dne 1. prosince 2014 zlatou svatbu.

 Bronerská Sofia
 Doležalová Marie

P
 aní Eva Skálová oslavila

ZÁŘÍ 2014
 Hauptmann Karel
 Kolář Pavel

významné jubileum. Vše
nejlepší k Tvým 80. narozeninám, především pevné
zdraví a pohodu Ti z celého
srdce přejí Petr a Mirka.

D
 ne 19. prosince 2014 se
dožívá 89 let
paní Kristina
Zítová. Celá
rodina jí přeje
hodně zdraví
a duševní
pohody.

 Kopiecová Barbora

 Klofáč Matěj
 Síkorová Eliška

 Sadovský Albert
 Smiechová Klaudie

88. narozeniny pan Ladislav Kalina. Hodně zdraví a štěstí přejí sousedé a nájemníci bytového družstva.

Všem dětem přejeme krásné
a šťastné dětství a jejich
rodičům blahopřejeme.
Prosíme rodiče, aby zasílali
fotografie pouze u dětí,
které nejsou starší dva měsíce.

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.

 prosinec 2014 
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HVĚZDÁRNA
ĎÁBLICE

zal. 1956

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel.: 283 910 644, e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na prosinec 2014
 Otevírací doba
Po: 18.00–21.00; St, Čt: 18.30–20.30; Ne: 13.00–15.00
St 24. 12., Ne 28. 12. a St 31. 12. zavřeno. Čt 1. 1. 2015 zavřeno

 PŘEDNÁŠ

KY
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30
8.12. Ing. Václav Přibáň:
ZIMNÍ OBLOHA – souhvězdí, zajímavé úkazy a objekty

 POŘADY

(film. večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30
15.12. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra

 POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Po, Čt: 18.30–20.30; Ne 13.00–15.00; Po 15. 12. 20.00–21.00;
Po 22. a 29. 12. 18.30–20.30
Za jasného počasí! Přístupné bez objednání
St 24. 12., Ne 28. 12. a St 31.12. zavřeno
Denní obloha:
Slunce: povrch se skvrnami
Venuše: ve druhé pol. prosince
Noční obloha:
Měsíc: od 1. do 9. 12. a od 25. do 31. 12.
nejlépe okolo 1. a 28. 12.
Uran: za dobrých podmínek
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy: po celý prosinec
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie: za bezměsíčných večerů
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy,
prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu
a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky)

 HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve St a Čt 17.30–18.30 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro
rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení
hvězdárny (záleží na počasí)

 ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St, Čt a Pá v 9.00 a 10.30 pro předem objednané školní
výpravy. Vstupné 30 korun, pedagog. doprovod zdarma. Bližší
informace a objednávky na č. 283 910 644

 POHÁDKY pro nejmenší
Ne 24. 12. od 10.15 O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici
Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce
		
VSTUPNÉ: dospělí
mládež
senioři (od 65 let)

Pozorování oblohy
45 Kč
25 Kč
40 Kč

Pořady
55 Kč
30 Kč
50 Kč

Doprava: – k
 onečná MHD sídliště Ďáblice bus 136, tramvaj č. 10
a 10 minut pěšky podél hřbitova
a pak ulicí Pod hvězdárnou na kopec
– s tanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 minut pěšky
ulicí Pod hvězdárnou na kopec
– s tanice U spojů bus 202 a 10 minut pěšky obcí na kopec
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zábava

Výherci, kteří obdrží dárkový balíček MČ Praha 8 sestavený
u příležitosti 100. výročí narození Bohumila Hrabala, jsou:

Správné znění tajenky z prosincového čísla nám
zašlete nejpozději 23. prosince 2014 na adresu:
Měsíčník Osmička
Zenklova 35, 182 00 Praha 8
Můžete použít také nový
e-mail: tajenka@praha8.cz.
Nezapomeňte napsat svoji adresu.

!

Luštěte křížovku
o zajímavé ceny

Znění tajenky z minulého čísla: Po svatém Martinu zima nežertuje

 Irena Vomastková (Praha 8)
 Věra Štychová (Praha 15)
 Jaroslava Šimůnková (Praha 8)
 Hana Kubíková (Praha 8)
 Antonín Božek (Praha 8)
 Vladimír Studený (Praha 8)
 Petra Kočí (Praha 10)
 Zdeněk Kubík (Praha 86)
 Cibulková Jana (Praha 8)
 Eva Voblizová (Praha 8).

 prosinec 2014
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vylosovaní výherci
obdrží knihu o Praze 8:
Libeň – zmizelý svět,
vydanou Muzeem hl. m. Prahy
ve spolupráci s odborem
kultury ÚMČ Praha 8.
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inzerce
ŘEMESLNÍCI

 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO

A TAPETÁŘSKÉ PRÁCE.
Rychle, levně, kvalitně. Doprava
zdarma. Tel.: 725 173 593.
www.malir-zenisek.cz

POTRUBÍ a kanalizace, veškeré
instalatérské práce, topenářské
práce. Nepřetržitě! Rekonstrukce
koupelen a bytových jader.
Tel.: 603 421 968, 283 881 375.

 MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ

 INSTALATÉR – TOPENÁŘ –

 MALÍŘ – LAKÝRNÍK. ŠTUKOVÁNÍ

PRÁCE, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160,
777 316 680.

 ČISTÝ BYT? OD SEIFRTA

VYMALOVÁNO. Mít. štuky,
lak a stěrka + návštěva zdarma.
Tel.: 606 227 390.

 VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ

A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, nástřik
tapet a drobné zednické opravy
– s tímto inzerátem sezonní sleva
10 %. Rychle, levně, kvalitně.
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

 PROVEDU MALÍŘSKÉ

a lakýrnické práce.
Tel.: 605 015 145,
nebo 222 946 268 po 17 hod.

 MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ PRÁCE.
Mirek, 778 022 982.
www.malir-mirek.webnode.cz´
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedaček,

interiérů vozů, mytí oken.
Stěhování. www.omitky-malby.cz

 RIZIKOVÉ KÁCENÍ,

řez stromů. Zahrady.
Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

 KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY,

rizikové kácení, řez stromů.
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis,
Tel.: 776 191 307 Ing. Krajinová.
www.nazahradu.com

 REKONSTRUKCE BYTŮ

A KOUPELEN NA KLÍČ vč. dodání
kuchyně. Spolehlivá firma od
roku 1999. Reference můžeme
zaslat předem. Sleva pro seniory
10 %. Více na www.demistav.cz
Tel.: 774 408 123.

 ŘEMESLNÉ PRÁCE – LEVNĚ:

malování, instalatérské, zednické
aj. domácí práce.
Tel.: 602 835 102.

 PLYNAŘ – INSTALATÉR – TOPENÁŘ

– montáž a oprava rozvodů,
plynospotřebičů a plynové revize.
Tel.: 603 937 032. Vladimír Tymeš.

 ELEKTRIKÁŘ S ŽL, spokojenost
zaručena. Tel.: 608 440 551.

 ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE.

Kompletní rekonstrukce
a opravy i v panelových bytech.
Tel.: 608 278 778, e-mail:
elektrobyty@gmail.com

 ČALOUNICTVÍ, MATRACE

NA MÍRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ
LÁTKY, MOLITANY a ostatní čalounické potřeby, U Pošty 1474/1,
P-8 Libeň. Po–Pá 8.30–13.00,
14.00–18.00. Tel.: 284 822 181.

 MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ

koberců a čalouněného nábytku.
Tel.: 604 711 750.

 MYTÍ OKEN včetně rámů
žaluzií. Tel.: 724 006 275.

 ČISTÍME KOBERCE, sedačky,

NEPŘETRŽITĚ. Opravy a montáž
vodovodních baterií, WC,
umyvadel, van, el. ohřívačů,
připojení praček, myček,
vodoměrů, kohoutů včetně
dodání. Tel.: 603 421 968,
283 881 375.
E-mail: rothenberg@centrum.cz

postele, židle ap. mokrou
metodou profi stroji. Ručně
čistíme kožený nábytek, myjeme
okna a podlahy. Zbavíme vás
špíny, prachu, roztočů, alergenů
a skvrn různého původu. Rychle,
kvalitně a levně. Doprava Praha
ZDARMA. Tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz

 INSTALATÉRSTVÍ ŠVÁRA.

 OPRAVA ELEKTRONIKY, TV, LCD,

Tel.: 233 551 973, 728 324 916.

 INSTALATÉR. PRÁCE, obklady,
zed. rekonstrukce, byt, dům.
Tel.: 603 184 081.
e-mail: olaolda@volny.cz

 INSTALATÉR – VODA – TOPENÍ.
Výměna kuch. desek a dřezů.
Tel.: 602 649 359.

 HÁJEK ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK.

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domků,
nebytových prostorů apod. Praha
a okolí. Tel.: 777 670 326.

 ZEDNICKÉ, obkladačské práce,
malířské a sádrokartonářské.
Tel.: 602 386 895, e-mail:
radek.zaloudek@seznam.cz

 TRUHLÁŘ S PRAXÍ nabízí

DVD, CD, videa, gramofony,
atd. Rozumné ceny, Pavel Pop,
Tel.: 603 453 529.

 ŠICÍ STROJE – OPRAVY

A PRODEJ. Opravy všech značek
šicích strojů a overlocků. Revize
a opravy elektrospotřebičů
a nářadí. Autorizovaný servis
Singer, Klapkova 74, Praha 8. Tel.:
272 773 079, www.singerservis.cz

 OPRAVA PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH

ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309.

 ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ ADU
– styl. Poznaňská 449, Praha 8 –
opravy, úpravy, návrhy oděvů,
šití na míru. Tel.: 602 218 041,
e-mail: adustyl@gmail.com,
www.adu-styl.cz

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA,

převody bytů do vlastnictví,
stanovy BD dle nového OZ,
zakládání SVJ. Tel.: 724 304 603.

výrobu i menšího nábytku,
výrobu a montáže kuchyňských
linek, vestavěných skříní,
plotů, pergol či různé opravy na
chatě, v domácnosti, etc.
Tel.: 775 034 757.

 STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA
– prádlo se snadno vytáhne
ke stropu a nepřekáží. Montáž.
Tel.: 602 273 584.

 ŽALUZIE, ROLETY, PLISÉ,

 HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR

sítě, markýzy, garnýže, šití záclon,
shrnovací dveře, čalounění dveří,
silikonové těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

 ELEKTROINSTALACE A OPRAVY.
Nové el-rozvody i v panelových
bytech. Frézování drážek.
Stavební dokončení.
Tel.: 608 278 778.
SLUŽBY

 SERVIS PC pro Prahu 8.
Tel.: 604 552 758.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

A ČALOUNĚNÍ – nejlevnější
mokré čištění v Praze 8. Doprava
zdarma! Tel.: 774 357 072,
www.mduklid.cz

 ELEKTROPRÁCE VŠEHO DRUHU,
hodinový manžel, spolehlivost.
Tel.: 284 687 436, 602 881 859.

nebo sádrokartonářské práce?
Tel.: 606 910 246.

 ÚČETNICTVÍ KOMPLET i BD

a SVJ. Tel.: 724 006 880, Štěrbová J.

 VYKLÍZENÍ NEMOVITOSTÍ

všeho druhu. Možnost vyklízení
i zdarma. Tel.: 776 444 920
Patočka.

 ÚKLIDOVÉ PRÁCE, ŽEHLENÍ,

hlídání dětí. Tel.: 774 877 972.

!! VYKLÍZENÍ STĚHOVÁNÍ!!

Vyklízíme byty, sklepy, domy,
pozůstalosti atd. Odvoz starého
nábytku a i jiných nepotřebných
věcí z domácností i zahrady na
skládku. Tel.: 773 484 056.

 HODINOVÝ MANŽEL – práce

elektro, voda a další. 40 let praxe
na rek. bytů. Tel.: 602 366 135.

 HODINOVÝ MANŽEL. Drobné

i větší opravy a řemeslnické práce
v domácnosti. Precizně.
Tel.: 737 272 779.

 HODINOVÝ MANŽEL. Údržba

domácností, drobné opravy
a úpravy v bytech a domech,
pokládka podlahových krytin,
truhlářská výroba, sádrokarton,
malování, obkladačské práce
a jiné. Tel.: 773 168 170.

 HODINOVÝ MANŽEL
– řemeslné práce v domácnosti.
Tel.: 774 908 240.
 STAVEBNÍ ROZPOČTY,

projekty pozemních staveb.
Petr Diviš. Tel.: 777 246 553,
www.rozpocty-projekty.cz

 PASPORTIZACE A ZAMĚŘOVÁNÍ
bytů, domů. Tel.: 724 304 603.

 KÁCÍM, ČISTÍM ZAHRADY,
SEKÁM. Tel.: 603 833 107.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

A ČALOUNĚNÍ – nejlevnější
mokré čištění v Praze 8. Doprava
zdarma! Tel.: 774 357 072.

 ZPRACUJI FO a menším

podnikání OSVČ od 190 Kč/měs.
Tel.: 728 991 247.
www.SidloproFirmuPraha.cz

firmám DE, účetnictví, mzdy,
daňová přiznání, včetně příloh
a přehledů, a dále veškerou
administrativní agendu.
Tel.: 603792137.

 VEŠKERÉ ÚKLIDOVÉ

 ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ, daňovou

 SÍDLO PRO S.R.O., místo

A ZAHRADNICKÉ PRÁCE – LEVNĚ.
Tel.: 604 512 297.

 LEVNÁ OPRAVNA OBUVI
a tašek na sídlišti Bohnice,
Zelenohorská 489/2.

 ŽEHLÍME ZA VÁS

včetně dopravy.
Tel.: 608 221 626. Žehlení plus.

 POČÍTAČE A NOTEBOOKY,

opravy a servis. Bazar použitých
PC vám nabízí naše provozovna
v Lublinské 13. Naproti Penny
marketu – www.pocitacekohout.
cz. Můžete nás navštívit či zavolat
pondělí – pátek, 13–19 hodin.

evidenci, mzdy, DPH. Uzavřeno
pojištění odpovědnosti.
Tel.: 603 418 170, Abrahámová.

 ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ,

výroba kuch. linek, vestav.
skříní, nábytku, pergol a opravy
nábytku. Zaměření a konzultace
zdarma. Tel.: 775 130 866.

 ČISTÉ KOBERCE a čalouněný
nábytek na Vánoce. Extrakční
metoda, rychlá reakce, slušné
jednání. Tel.: 724 006 275.

 VÁNOČNÍ MYTÍ OKEN pečlivě

za rozumnou cenu. Senioři sleva
15%. Volejte. Tel.: 702 969 790.
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 OPRAVY A SEŘÍZENÍ plastových
oken. Tel.: 775 130 866.

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,

mezd, daňové evidence,
daňová přiznání k DPH, DPPO,
DPFO. Zprostředkování pojištění
osob, majetku. Kontakt:
Ing. Němcová. Tel.: 602 304 930,
e-mail: dana.nemcova
@itssro.cz, www.itsservis.cz

 ODKLÍZENÍ SNĚHU

naší sněhovou frézou. Odklízíme
z rovných ploch velikosti
nad 300 m2. Tel.: 724 006 275.

 MYTÍ OKEN včetně rámů

a žaluzií. Tel.: 724 006 275.

 ÚKLIDOVÁ FIRMA přijme na

výpomoc paní bydlící v Praze 8.
Pište na e-mail: info@pvj-group.cz
NÁKUP – PRODEJ

 DŘEVĚNÉ HRAČKY

– PRODEJ JIŽ 13 LET!
Velký výběr českých hraček
najdete v naší specializované
prodejně Ořechová 5, Praha 8.
Tel.: 604 287 794, e-shop:
drevenehracky-inna.cz

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400.

 ANTIKVARIÁT KOUPÍ KNIHY,

AUTO – MOTO

 FABII, OCTAVII – koupím horší

i havarovanou. Tel.: 602 889 740.
REALITY – POPTÁVKA

 KOUPÍM BYT, rodinný, činžovní

dům, vilku, pozemek, jakékoli
velikosti kdekoli v Praze. I zdevastovaný, s jakoukoli právní
vadou, podílové spoluvlastnictví,
exekuce, v soudní žalobě, ne
oprávněně obsazený nežádoucím
nájemníkem. Veškeré formality
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní
byt, domeček mimo Prahu apod.
a dát čas na vystěhování. Seriózní
jednání, platba v hotovosti. Tel.:
222 941 032 nebo 603 420 013.

 HLEDÁM BYT KE KOUPI, 2+1,
3+1. Volejte. Tel.: 739 486 488.
 PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA

BYTY V PRAZE. Menší byt pro
dceru 1–2+1 a větší byt pro
sebe 3–4+1. Platba hotově, na
vystěhování nespěchám, vyplatím
dluhy i exekuce. Lze i před
privatizací. Tel.: 608 661 664.
REALITY – PRONÁJEM

 PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ
P-8 Vřesová 11, Velká Skála.
Tel.: 728 264 431.

obrazy, grafiku, bankovky,
mince, Čtyřlístky, mapy, pohledy.
Tel.: 773 542 797.

 PRONAJMU GARÁŽ. STÁNÍ,

 ZL. ŠPERKY, zlaté mince,

 PRONAJMU GARÁŽ u Ládví,

stříbrné předměty, pánské
zl. hodinky, kvalitní obrazy
evropských mistrů kupuje
INTERANTIK, Praha 9, Pod
pekárnami 3, tel.: 283 893 334,
605 829 440 út a čt. po 10 hod.

 LEVNÉ ODĚVY Z ANGLIE.

Pro děti i dospělé, levná opravna
obuvi. Zenklova 158/612,
Praha 8 – Kobylisy.
VÝUKA – KURZY

 VÝUKA ANGLIČTINY

A MATEMATIKY ZŠ, SŠ a VŠ,
jitka-vachtova.cz

 SOUKROMÉ LEKCE ANGLIČTINY
A NĚMČINY. Tel.: 739 677 891.

 HODINY BICÍCH NÁSTROJŮ
a rytmiky pro dospělé i děti.
Tel.: 737 667 904.

 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
DANAÉ přijímá přihlášky
do dálkového, distančního
a kombinovaného studia
s maturitou. www.danae.cz

 DOUČUJI MATEMATIKU

srozumitelně a přátelsky
VŠ, SŠ (i ZŠ), tel.: 722 745 139.

 PRONAJMU NEBO PRODÁM
gar. stání Velká Skála – A4.
Tel.: 776 817 170.

 PRACUJÍCÍ PÁR bez zvířátek

hledá dlouhodobý pronájem bytu
v Praze u dobré MHD a v hezkém
stavu. Nespěcháme, ale můžeme
ihned. Tel.: 605 845 088.
REALITY – PRODEJ

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ

v OV pro 2 automobily,
vel. 30 m2, v Hnězdenské 735/6,
Praha 8. Cena 299 000 Kč.
Tel.: 603 113 113.

 NABÍZÍM EXKLUZIVNĚ

k prodeji byt v OV po rekonstrukci
v Karlíně. Tel.: 731 618 364,
e-mail: irena.ragasova@re-max.cz

 PRODÁM GARÁŽ

Čumpelíkova v os. vl.
Tel.: 723 372 253/223 018 543.

 PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ

Vřesová, 16 m2, osvětlení,
vzduchotechnika, otvírání
čipovou kartou. Cena dohodou.
Tel.: 602 455 010.

 PRODÁM ZAHRADU v P8,

300 m2, pod Velkou Skálou. Voda
ok, el. 0, RD 0. Tel.: 602 295 143.
REALITY - SLUŽBY

 1JMREALITY – VAŠE REALITNÍ

ulice Davídkova. Tel.: 603 887 643.

KANCELÁŘ. Zajistíme vám –
prodej, pronájem nemovitosti.
Kompletní servis v oblasti
nemovitostí – nízké provize. Tel.:
608 703 343. www.1jmreality.cz
(kancelář Praha 9).

 PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO

 KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY

Kašparovo nám. U Bulovky
za 900 Kč. Tel.: 736 288 774.

STÁNÍ u „M“ Palmovka, ul. Novákových. Cena 1900 Kč za měs. vč.
poplatků. Tel.: 734 608 055.

 PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ,
ulice Wichterlova Praha 8.
Tel.: 602 126 212.

 DLOUHODOBĚ PRONAJMU

podzemní garážové stání
v novém bytovém komplexu
V mezihoří 2448 Palmovka, cena
1500 Kč/měsíc. Tel.: 607 242 450.

 PRONAJMU GAR. STÁNÍ P8

Vřesová 12, Velká Skála, 900 Kč.
Tel.: 721 440 129.

 NADACE B. MARTINŮ pronajme

nebytový prostor v přízemí o celkové rozloze 68,60 m2 (předsíň,
kancelář, kuchyňka, WC) v Praze 8, Kobylisích, samostatný vchod.
Kontakt: nadace@martinu.cz
nebo 601 584 787, pí Klementová.

 RODINA (2+1 DÍTĚ)
hledají tímto hezký byt na
pronájem o velikosti 2+ –3+1
nejlépe v hezkém prostředí
a s dobrou dostupností na metro.
Tel.: 777 640 390.

Kobylisy a okolí. Kancelář M&M
reality Trojská ul. – ZDARMA
poradenství, posudky pro
dědictví, energ. štítky, obstaráme
nemovitost, zajistíme prodej.
VOLEJTE 777 760 980.
ZDRAVÍ

 ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 90 %.
Tel.: 604 207 771.

 MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ a chybějících vitamínů i minerálů v těle.
Najde řešení při únavě, depresi,
arytmii, vysokém tlaku, nespavosti, nechutenství, migréně, brnění končetin, bolestech kloubů
i zad. Pha 5. Tel.: 608 155 338.

 ZUBNÍ ORDINACE –

MUDr. Zuzana Střelcová oznamuje
příjem pacientů. Vysočanská
poliklinika, Sokolovská 304.
Tel.: 266 006 189.

 ODBORNÁ POMOC

PSYCHOLOGA pro každého.
Dikrétní, rychlá a účinná.
www.terapeutkleisner.cz
Tel.: 607 751 073.

 CHCETE SI SROVNAT svůj život?

Najdeme společně nevyřešené
životní výzvy, testováním zjistíme
příčiny disharmonie duše, těla
a mysli. Odblokování, duchovní
léčení (terapie TATTATUO).
Havrankova.tattatuo@seznam.cz
Tel.: 721 812 533.
KRÁSA

 KADEŘNICTVÍ BOHNICE.
Tel.: 604 147 243.

 KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

galvanickou žehličkou pro
vyhlazení a vyčištění pleti. Účinné
na aknózní pleť. Cena 600 Kč.
Karlín. Kontakt: 602 288 444.

 MASÁŽE LÁDVÍ – klasická,

čínská, láv. kameny, baňky, moxa.
Dornova metoda, kineziotaping,
lymfodrenáž. Tel.: 284 688 918,
608 056 067.

 MASÁŽE U MASÉRA, kvalitní
a levné. Tel.: 602 876 864.

 SALON VIOLET přijme kadeřnici
a manikérku, práce na ŽL,
pronájem místa K: 4000 Kč, M:
2500 Kč/měs. Vratislavská 389/1,
Bohnice. Tel.: 602 937 661.

 KADEŘNICTVÍ ŽENY, MUŽI,

DĚTI. Barvy, trvalé, melíry.
Stříhání bez mytí 60 Kč, dámy od
75 Kč. Praha 8 Čimice, Okořská
38. Tel.: 606 752 053, 233 556 612,
www.kadernictvi-mvasickova.cz
OSTATNÍ

 OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA

„RUSSKI SPECIALITY-ALENKA“.
Nabízíme kaviár, gruzínský koňak,
vodky, vína, bonbony, ryby,
pelmeně a další široký sortiment.
Najdete nás na st. metra Kobylisy,
naproti katastr. úřadu, vedle
pizzerie. Tel.: 776 837 273.
Otevírací doba po–pá 9–21,
so + ne 9–20. Těšíme se na vás!

 KARDIOKLUB PRAHA, o.s. a TJ

Meteor Praha – oddíl kardio
hledají nové kolegy a kolegyně,
pro rekreační volejbal. Hrajeme
1x týdně ve středu od 17.00 hod.
v Praze 8, případně i turnaje
mimo Prahu. Přijďte se nezávazně
podívat. Zájemci volejte
734 335 135, 603 792 137.

 NOVĚ OTEVŘENO – TADÝSEK.cz
Dětské licenční oblečení
a zboží. Frýdlantská 1302,
P-8, Kobylisy. Výdejní místo
Po–pá 13.00–18.00 hod.
Tel.: 605 289 879.,
e-shop: www.tadysek.cz
Internetové ceny i na prodejně.

 STAVEBNÍ SPOŘENÍ

nejvýhodněji od 55 let, bez
poplatku za uzavření smlouvy.
Tel.: 776 366 367, setrim@post.cz
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 VĚNUJE někdo funkční

gramofon a (už) nepotřebnou
dřevěnou dětskou postýlku
nebo ohrádku (i poškozenou)?
Tel.: 722 745 139.

 VYUŽIJTE BEZPLATNÉ

KONTROLY vašich pojistných
smluv v návaznosti
na nový Občanský zákon.
Tel.: 608 243 162.

 HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO,

šikovného vyučeného malíře-lakýrníka s praxí v oboru.
Tel.: 603 432 476.

 HLEDÁME ASISTENTKU

ŘEDITELE na částečný nebo
plný úvazek v kanceláři
v Praze 8. Požadujeme: PC,
středně pokročilá znalost AJ
nebo NJ, dlouholeté zkušenosti
na asistentské pozici.
Polština výhodou.
Posílat CV pouze e-mailem:
ostapenko.tmcz@gmail.com
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