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Radnice nechce zvýšit nájem  
v nebytových prostorech

 

Revizoři kontrolují pasažéry  
i na přívozu. Pokutu ještě neudělili
 

Prostor před Základní školou Burešova 
se v letošním roce zkulturní

Fórum: Měly by radnice městských částí  
získat větší pravomoci?

Charitativní sbírka „Myslíme na Vás‟  
byla opět úspěšná

 

Průzkum ukázal, že senioři mají v Praze 8  
zájem o další rozšiřování služeb
 

Pod Palmovkou hrají novou komedii 
Sám na dva šéfy

 

Praha 8 má evropského šampiona  
v bojovém umění
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Vážení spoluobčané,
zpětná vazba od občanů je pro každého před-

stavitele městské části velmi důležitá. Mám vel-

mi dobrý pocit, když se mi v současnosti plní 

e-mailová schránka mnoha pozitivními reakce-

mi na novou podobu Polikliniky Mazurská, které 

se jí dostalo během nedávné rozsáhlé rekon-

strukce. Líbivý moderní vzhled doplňuje okolní zvelebené panelové domy 

a poliklinika bude po plánovaném podzimním otevření nového obchodního 

centra Krakov dalším střípkem do mozaiky, která ve výsledku dělá ze se-

verních sídlišť osmého obvodu stále příjemnější místo pro život. 

Důležitou zprávou pro Prahu 8 je též informace, že rada hlavního měs-

ta odmítla pronajmout pozemky na Rohanském ostrově plánovanému 

„delfínímu cirkusu‟. Je s podivem, že organizátoři již ve velkém prodávali 

vstupenky na akci, která je nejen eticky rozporuplná, ale navíc neza-

jištěná. I přes to, že první vyprodané představení bylo plánováno na 

25. dubna, nedodali nám organizátoři ani všechny dokumenty potřebné 

pro zahájení územního řízení, které teprve předchází řízení stavebnímu 

a s ohledem na zákonné správní lhůty navíc trvá velmi dlouho.

Určitě se ale uskuteční tradiční Karlínský masopust. V sobotu 9. úno-

ra se tak můžete těšit na velkolepý průvod z Kaizlových sadů na Kar-

línské náměstí, v němž nebudou chybět všelijací kejklíři a živá hudba. 

Následovat bude pestré odpoledne s neustále obsazeným pódiem, far-

mářskými trhy a zábavou pro nejmenší. Doufám tedy, že se tam s vámi 

v příjemné atmosféře setkám.  

S úctou

 Jiří Janků
 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Bohnické sídliště se může pyš-

nit moderní podobou polikliniky. 

V blízkosti stavby nového obchod-

ního centra Krakov nyní stojí es-

teticky působivá budova s nižší 

energetickou náročností.   

„Již v průběhu samotné re-

konstrukce jsem zaznamenala 

řadu pozitivních ohlasů na nový 

vzhled polikliniky. To mi dělá sa-

mozřejmě velkou radost, protože 

za tímto dílem stojí půl roku in-

tenzivní práce mnoha lidí. Objekt 

se zateploval za plného provozu, 

proto patří velký dík i všem léka-

řům a zdravotnickému personálu 

za jejich trpělivost a vstřícnost. 

Děkuji samozřejmě i pacientům 

za totéž a doufám, že budou 

všichni maximálně spokojeni,‟ 

řekla radní Prahy 8 Markéta Ada-

mová.

Budova polikliniky byla posta-

vena v 70. letech minulého století. 

Radnice osmého obvodu se rozhod-

la pro rekonstrukci objektu s cílem 

zajistit komfortnější prostředí jak 

pro lékaře, tak pro klienty a záro-

veň snížit náklady na energie. 

Rekonstrukce proběhla dvoufá-

zově. Začala loni v červnu a ko-

laudační souhlas byl vystaven  

20. prosince. V první fázi došlo 

k výměně celé otopné soustavy. 

Ve druhé pak k zateplení celého 

objektu včetně zateplení stáva-

jícího střešního pláště tepelnou 

izolací. Keramický obklad pohle-

dových ploch byl po demontáži 

a celoplošném zateplení obvodo-

vého pláště nahrazen fasádními 

obkladovými sendvičovými deska-

mi s hliníkovým plechem. Okenní 

výplně byly nahrazeny plastovými 

okny stejných rozměrů a s to-

tožným uspořádáním. Zůstal tak 

zachován celkový výraz stavby. 

Barevné řešení maximálně re-

spektuje původní stav. 

V průběhu opravy vnější čás-

ti objektu prošly částečnou re-

konstrukcí i prostory dětského 

oddělení ve spodní části budovy. 

Ty jsou tak nyní pro návštěvníky 

příjemnější.  

Celková cena rekonstrukce čini-

la 35 milionů korun.          -hš, tk-

Poliklinika dostala zcela novou tvář

Nová poliklinika v číslech
n  demontováno 618 tun 

keramické fasády

n  osazeno 610 kusů výplní 
otvorů při délce osazovací 
spáry 7 260 bm

n  velikost kompletní skladby 
plochých střech včetně 
zateplení činí 2 683 m2

n  plocha opláštění fasády 
přesahuje 5 750 m2

Předání stavby 
se zúčastnili 

i radní Prahy 8 
 Markéta 

Adamová a šéf 
společnosti 

Marhold David 
Petránek

Zkulturnění 
se dočkalo 
i dětské 
oddělení 
polikliniky

Takto vypadala 
poliklinika 

dříve, a takto 
vypadá 

v současnosti
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Zpravodajství

Radnice osmé městské části 

připravuje další Centrum akti-

vizačních programů pro seniory 

a osoby se zdravotním postiže-

ním, které vznikne v prostorách 

bývalého služebního bytu v Poli-

klinice Mazurská na bohnickém 

sídlišti. V současné době se při-

pravuje projektová dokumenta-

ce s tím, že v provozu bude od 

léta či podzimu 2013. „Centrum 

bude mít dvě větší místnosti. 

Jedna bude vyčleněná na po-

čítačovou výuku, druhá bude 

víceúčelová. Velkým plusem 

bude přístup na zahradu, takže 

předpokládám, že aktivity bu-

dou probíhat i zde,‟ informova-

la zástupkyně starosty Prahy 8 

Vladimíra Ludková.

Původní Centrum aktivi-

začních programů funguje již 

čtvrtým rokem v Kobylisích  

v DPS Burešova. Na jeho čin-

nost navázal před rokem Klub 

seniorů při DPS Křižíkova v Kar-

líně, který rovněž zve veřejnost 

k aktivitám. „Již od založení CAP 

v Kobylisích jsme plánovali po-

stupné zakládání center po celé 

Praze 8. Do jaké míry se je po-

daří oživit a provozovat, závisí 

především na jejich klientech,‟ 

uvedla místostarostka. Základní 

myšlenkou center je totiž prin-

cip dobrovolnictví - dobrovolní-

ky jsou především klienti, kteří 

si programy tvoří a vedou vzá-

jemně. V současné době napří-

klad působí v Kobylisích více než 

třicet dobrovolníků, nejčastěji 

právě z řad seniorů.

„Jsem nadšená, že centrum 

v DPS Burešova plně funguje 

podle hesla senioři seniorům 

a že si jej jeho návštěvníci vza-

li za své. Věřím, že podobnou 

atmosféru přátelství, podpo-

ry a pomoci se podaří vytvořit 

i v připravovaném centru Ma-

zurská,‟ řekla místostarostka, 

která stála za myšlenkou dob-

rovolnictví v CAP a sama do-

sud vede některé kurzy. „Pokud 

bude mít někdo zájem o posky-

tování dobrovolnických služeb, 

ať se přihlásí, určitě ho uvítáme. 

Stačí ovládat nějakou činnost 

a chtít se o ni podělit s ostatní-

mi – může to být cokoliv, přes 

jazyky, tanec, cvičení, výtvar-

nou činnost až po přednášky na 

konkrétní téma. Klidně se může 

založit literární či dramatický 

kroužek, vše je dané především 

nabídkou,‟ dodala. -hš-

V Mazurské budou mít 
senioři nové centrum

Nechceme v Praze 8  
dusit podnikatele,  
říká Ondřej Gros

Na tomto místě vznikne pro seniory zahrádka,  
již budou moci pro své aktivity využívat 

Trojská lávka, které spojuje Tro-

ju s Císařským ostrovem, bude 

v letošním roce procházet pravi-

delnými testy. Kvůli tomu bude 

jednou za čtvrtletí zcela uza-

vřena, a to vždy v pondělí a na 

pouhé tři hodiny. „Lávka prošla 

v letech 2011 a 2012 opravou 

a letos budeme provádět pe-

riodická měření pohybů lávky 

v závislosti na teplotě s vylou-

čením provozu,‟ uvedl mluvčí 

Technické správy komunikací 

hl. m. Prahy Tomáš Mrázek. „Cí-

lem je zjistit případné anomálie 

a vyloučit závažné poruchy nos-

né konstrukce,‟ dodal.

Měření bude probíhat vždy 

druhé nebo třetí pondělí v měsí-

ci jednou za čtvrtletí. „Konkrétní 

termín určíme na základě aktu-

álních klimatických a provozních 

podmínek,‟ sdělil Mrázek.

Nejbližším termínem uzavře-

ní lávky bude 11. nebo 18. únor 

od 10 do 13 hodin. Další pak bu-

dou následovat v květnu, srpnu 

a listopadu. -vk-

Lávku čekají krátké uzavírky

Evropská ekonomická stagnace 

není nic příjemného ani pro menší 

podnikatele. „Nechci, aby jim rad-

nice Prahy 8 zvyšovala náklady,‟ 

uvádí místostarosta.   

Předkládáte radě návrh nevyu-
žít inflační doložku v roce 2013, 
tedy nezvyšovat nájemné v ne-
bytových prostorách. Proč?

Myslíme si, že bychom v době 

zvyšování DPH a snižující se do-

mácí poptávky neměli podnikate-

le, kteří využívají naše prostory, 

ještě více dusit. Navíc není v ni-

čím zájmu, tedy ani v našem, aby 

podnikatelé a živnostníci z Prahy 8  

utíkali. Kromě toho, že nabízejí 

své služby, jsou přece i důležitý-

mi zaměstnavateli našich občanů 

v osmém obvodu.

O kolik byste vlastně mohli ná-
jemné zvýšit?

Loňská inflace, která je určující 

pro možnost zvýšení nájemného, 

byla 3,3 procenta. To jistě není 

zanedbatelné. A já osobně se při-

znám, že tato věc ve mně klíčila 

již delší dobu. Politici často mají 

plná ústa řečí o podpoře menšího 

a středního podnikání, ale příliš 

mnoho pro to nedělají. Chtěli jsme 

tedy aspoň malým dílem přispět, 

aby se u nás podnikalo dobře.

A myslíte si, že tomu tak je?
Těžko to mohu subjektivně po-

soudit, ale jsem rád, že se Praha 

8 umístila na 4. místě v rámci Pra-

hy v hodnocení Město pro byznys. 

To mi udělalo radost. Doufám, že 

krok, o kterém se bavíme, pomů-

že k tomu, aby Praha 8 byla i na-

dále vnímána takto pozitivně. -jf-

Místostarosta Prahy 8 Ondřej Gros
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Zpravodajství

Záměr postavit delfinárium na Rohanském ostro-

vě je s velkou pravděpodobností u ledu. Vlastník 

pozemku, hlavní město Praha, totiž nesouhlasil 

s jeho pronájmem pro tento účel. Bez tohoto 

souhlasu nelze zahájit územní řízení a vydat sta-

vební povolení. 

„Nepovažujeme za vhodné pronajímat poze-

mek pro projekt, který je v rozporu s naší i me-

zinárodní legislativou, neboť pro evropské země 

není možné vydat povolení dovozu pro delfíny 

pocházející z volné přírody, pokud jsou dováženi 

pro komerční účely,‟ uvedl pražský primátor Bo-

huslav Svoboda.

I kdyby společnost Cirkus Cirkus souhlas 

vlastníka pozemku získala, termín zahájení pro-

vozu letošního 25. dubna by nemohla stihnout. 

Stalo by se tak nejdříve v letních měsících. „Or-

ganizátor ještě koncem ledna nedodal podklady 

nutné k zahájení územního řízení. Povolovací 

proces daný zákonem pak nějakou dobu trvá,‟ 

sdělil starosta Prahy 8 Jiří Janků. 

V případě zahájení územního řízení následuje 

patnáct dní, kdy záměr visí na úřední desce. Dal-

ších patnáct dní se k němu může vyjádřit veřej-

nost. „Akce se setkává i s negativním ohlasem, 

takže lze předpokládat, že by námitky zazněly. 

Když sečteme všechny potřebné termíny, roz-

hodnutí o umístění stavby by mohlo být vydáno 

v půli března. Opět visí na úřední desce, opět 

existuje čas na odvolání. Když se nikdo neodvo-

lá, nacházíme se v druhé půli dubna, to je nej-

bližší termín, kdy je možné rozhodnutí získat. 

Jenže následně je třeba projednat stavební po-

volení, což podle mého hrubého odhadu zabere 

tak měsíc,‟ vypočetl Janků.

Zástupce organizátora Artur Kaiser koncem 

ledna deníku Právo tvrdil, že podklady pro za-

hájení řízení bude mít pohromadě do začátku 

února. Ujistil, že pokud projekt nestihne dovést 

V současné době se snad u každé větší nově vzni-

kající stavby objeví hlasy jedinců, kteří ji strikt-

ně odmítají. Dozvídáme se především o tom, že 

plánovaný projekt neodpovídá okolní zástavbě, 

porušuje „ducha‟ místa a tak dále. Osobně mám 

s tímto směrem argumentace často problém. 

Praha je krásné město plné nádherných pa-

mátek rozmanitých slohů z nejrůznějších období, 

které spolu mnohdy nejen sousedí, ale jsou i pro-

pojeny. Obávám se však, že pokud by v dřívějších 

dobách existovalo tolik kritiků s podobnými argu-

menty, těžko bychom se dnes třeba mohli na go-

tickém Karlově mostě setkat s úžasnými barokní-

mi sochami, popřípadě udivovat turisty secesním 

Obecním domem z počátku dvacátého století 

v těsné blízkosti pozdně gotické Prašné brány. 

Jako hlavní výhradu proti výše zmíněné ar-

gumentaci připomínám též prvorepublikové 

a z dnešního pohledu velmi povedené úpravy 

Pražského hradu Jože Plečnikem, díky kterým 

zde můžeme najít odkazy nejen na dávnou mi-

nulost v podobě architektury románské, gotické, 

renesanční i barokní, ale též minulost nedávnou, 

kdy se sídlo šlechticů a králů měnilo na sídlo pre-

sidentské. 

U každého projektu proto používejme zdravý 

rozum, nikoli hysterii. Každé město potřebuje 

kontinuální architektonický vývoj. A nejinak je 

tomu i v Praze 8.

Jiří Janků, starosta MČ Praha 8

Město stoplo výstavbu delfinária

Neodmítejme a priori moderní stavby,   čas ukáže

Lokalita kolem Palmovky 
čeká na urbanisticko- 

-architektonické impulzy 
poté, co byla v minulém 

století v tomto ohledu 
doslova zdevastována. 

Jedním z nich bude 
i výstavba Centra 

Palmovka, s jehož 
dokončením se počítá 

zhruba za dva roky. 
Přibližně polovinu objektu 
zabere nová radnice, která 

na jednom, dopravně 
výborně dostupném 

místě, nahradí současné, 
21. století nevyhovující 
budovy osmé městské 

části.
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Zpravodajství

Přímá volba? Říkám ne

Kampaň před druhým kolem volby preziden-

ta se vyhrotila do podoby Foglarovy knihy. 

Losna, nebo Mažňák? Média rozebírala klady 

a zápory obou kandidátů. Viděli jsme prů-

zkumy mezi známými osobnostmi, kdo koho 

podporuje. Na Facebooku se „přátelé‟ háda-

jí a občas i urážejí. Půlka národa je zklamá-

na, možná rozhořčena. 

Byla jsem jedna z mála, kteří hlasovali 

proti zákonu o přímé volbě prezidenta. Jed-

ním z mých argumentů bylo, že prezidenta 

vyberou média. Ten, o kom se bude nejvíce 

mluvit a psát, jehož fotky budou na titulních 

stranách našich deníků, bude „sbírat body‟.

Již před prvním kolem se mi potvrdil další 

fakt, proč jsem byla proti. Financování kam-

paní. Mnozí se oprávněně ptali a ptají, proč 

a za co dostal kandidát XY od firmy YZ mili-

ony na kampaň?

Dalším argumentem proti bylo, že tento 

institut do našeho ústavního pořádku a naší 

tradici nepatří. Pokud bych měla přímou vol-

bu prezidenta podpořit, musely by se posílit 

prezidentovy pravomoci. Tedy výrazně změ-

nit Ústavu. A nehledě na to, že prezidentské 

volby stojí nesmírné peníze...

Jedním z největších argumentů pro zave-

dení přímé volby byl ten, že si to lidé přejí. 

Nemyslím si, že by politici měli vždy podlé-

hat výsledkům průzkumů veřejného míně-

ní. Lidé si také přejí obnovení trestu smrti. 

Máme ho tedy znovu zavést? Mnozí mož-

ná namítnete, že druhá volba prezidenta 

Václava Klause Parlamentem byla zoufalá, 

směšná, tragická. Na politiky se snesla vlna 

odporu. Právem. Ale přímá volba byla také 

zoufalá a nešťastná. Na koho se teď snese 

vlna odporu? Na politiky, že ji zavedli?

Daniela Filipiová 

e-mail: daniela@filipiova.cz

SeNáTORSKé OKéNKO

ke zdárnému konci, návštěvníkům vrátí peníze 

za vstupenky, nebo posune termíny. Proti před-

stavení už zazněla řada námitek, například od 

ředitelů zoo. Někteří odpůrci tvrdí, že letecký 

transport z Turecka bude zvířata traumatizovat, 

že by je lidé měli obdivovat v jejich přirozeném 

prostředí. „Děti asi budou zklamané, delfíni zřej-

mě o dost méně,‟ dodal starosta. -jf-

Starosta  
Prahy 8  
Jiří Janků 
koncem ledna 
seznámil 
novináře 
se stavem 
povolovacího 
procesu 
delfinária

Neodmítejme a priori moderní stavby,   čas ukáže

Budova Main Point Karlin uspěla v prestižní 
developerské a architektonické soutěži MIPIM Awards 
v Cannes. Získala prvenství mezi více než stovkou 
projektů ze 47 zemí světa a stala se tak nejlepší 
administrativní stavbou loňského roku na světě. 
Účastník z Česka získal toto prestižní ocenění poprvé 
v historii. V objektu sídlí centrála skupiny Vienna 
Insurance Group ČR, která je největším pojišťovacím 
subjektem v tuzemsku.

Současná podoba nového nákupního centra 
Krakov již napovídá o konečném vzhledu 

komplexu. Na místě nevzhledného objektu vyrůstá 
zcela nový, který by měl život na bohnickém 

sídlišti zkulturnit a zpříjemnit. Ve třech patrech 
lidé najdou nejrůznější obchůdky, služby 

a restaurace, nebude chybět ani supermarket. 
S uvedením do provozu se počítá letos na podzim.
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Rozhovor

Loďkou mezi trojským psím útulkem a Se-

dlcem mohou lidé zdolat řeku od roku 2005. 

Tento pražský přívoz je v metropoli nejstarší. 

Samozřejmě, že nejvíc vytížený bývá v létě, 

kdy se po vltavských březích hrnou davy tu-

ristů. Denně se jím sveze tak 300 cestujících. 

Motorové plavidlo Kačenka s modrou trojúhel-

níkovou vlaječkou na přídi, které 250metrovou 

trasu urazí za zhruba minutu, ovšem nezahálí 

ani přes zimu, když okolí zasype sníh a teploty 

padnou pod bod mrazu. 

„Jezdí hlavně školáci a lidi do práce, takže 

ráno, odpoledne a k večeru. Poledne bývají 

klidnější,‟ popisuje nynější klientelu převozník 

Václav uvnitř maringotky, kde panuje příjemné 

teplo, jež obstarají elektrická kamna. Podle něj 

jde o nejlépe vybavený přívoz, co se zázemí 

týče. Nechybí dokonce ani kanape a sprcha. 

Jsou nutné, převozníci – střídají se dohroma-

dy čtyři - na svém stanovišti totiž pobývají 

i v noci. 

V létě vám vaši práci může kdekdo zá-
vidět. Příroda, líně plynoucí řeka, žádný 
stres, zkrátka romantika. Zima k řece asi 
moc neláká, zřejmě málokdo by měnil 
svoji teplou kancelář za malý člun prohá-
nějící se sem a tam na ledové vodě. Jaké 
jsou, kromě teploty a poptávky, rozdíly 
mezi letním a zimním režimem?

Nebezpečí hrozí, když jdou ledy uvolněné 

ze zamrzlých slepých ramen. To musíme dávat 

obzvlášť bedlivý pozor. A zvýší-li se hladina, 

což bylo třeba na začátku ledna, smíme jez-

dit jen do prvního povodňového stupně, kdy 

teče 450 kubíků za sekundu. Je třeba starat 

se o přístupové cesty, když napadne sníh, aby 

lidé neklouzali, zazimovat loď na noc, aby ne-

zamrzla.

Osobní lodě tudy ani v létě ani v zimě moc 

neplují, tak jedna dvě do měsíce. Nákladních 

lodí napočítám pět sedm za týden. Bohužel ne-

jezdí podle jízdních řádů, musíte koukat, jestli 

se něco blíží. Spoléhat na to, že dají zvukové 

znamení, je trochu naivita. Občas projede ká-

noe, ale té se jde vždycky snadno vyhnout. 

Ani v zimě nestojí loď nečinně u břehu 
a vy máte s kým prohodit slovo.

Jezdí hlavně školáci a lidi do práce, takže 

ráno, odpoledne a k večeru, poledne bývají 

klidnější. Vyplouvám v pět a končíme ve 20 

hodin. Hodně lidí chodí krmit kachny, občas se 

objeví nějaký rybář, ale ti chytají spíš na sed-

leckém břehu. Jeden z nich v půli ledna vyprá-

věl, že jeho děda vytáhnul od začátku roku 16 

pěkných kaprů. 

Co děláte, abyste se nenudil, když zrovna 
nikoho nepřevážíte? 

Povolenku k rybolovu nemám, takže tak si 

čas nekrátím. Nejlepší je něco číst, studovat, 

učit se jazyk. Poslouchám rádio, natáhnout se 

na postel je nebezpečné, abych neusnul a ne-

promeškal cestující. 

Jak jste se ke kormidlu vlastně dostal?
Jsem u firmy rok, dostal jsem tehdy kontakt 

od kamaráda. Získal jsem průkaz vůdce malé-

ho plavidla, to je základ, následují převoznické 

papíry, musíte znát třeba značky na vodě, pak 

přichází zaškolení. Následně je to o tom, abys-

te to chytla do ruky. 

Jsem vyučený tesař, dvanáct let jsem na 

sebe dělal ve stavebnictví. Tohle zaměstnání 

je jistota, je to práce s lidmi, která mě baví, 

v klidu, za rozumné peníze. Navíc bydlím už 

pár let na lodi v Libni. Jsem na vodě doma.

Opravdu klidná? Dřív jste v maringotce 
prodávali i občerstvení, teď lze posedět 
v kiosku na druhé stravě. Opilci vám pro-
blémy nedělají?

Žádný opilec do vody zatím nespadl. V létě 

se občas lidi nahrnou, předbíhají, dohadují se. 

Necháme je vykřičet, naložíme a plujeme dál. 

Za svezení přívozem se normálně platí 
jako v MHD. Stalo se už, že se k vám vy-
pravili revizoři?

Revizoři přišli, ale žádného černého pasa-

žéra ještě nechytili. I my lidi kontrolujeme. 

Máme čtečku na opencard, na boku lodi se 

nachází strojek na označení jízdenky. Kdo ji 

nemá, může si u nás lístek koupit. -ddt-

PŘeVOZNíK VáCLAV PeNDLuJíCí MeZI ZáMKy A SeDLCeM ŘíKá:

Revizoři zatím u nás nikoho nechytili
Převozník 
Václav svoji 
loďku ovládá 
dokonale.  
Na druhý břeh 
vás dopraví 
za několik 
desítek 
sekund

 Nákladních lodí 
napočítám pět sedm 
za týden. Bohužel 
nejezdí podle jízdních 
řádů, musíte koukat, 
jestli se něco blíží. 
Nespoléhat na 
zvukové znamení.
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Doprava

Pražský dopravní podnik převzal 

od autobusového výrobce Solaris 

deset nových midibusů Solaris 

Urbino 8,9 LE. Obyvatelé Prahy 

8 se s tímto modelem mohou se-

tkat na lince 236 spojující Zámky 

se Zoologickou zahradou. Vozidlo 

na této, především v letních měsí-

cích, velmi vytížené trati nabídne 

například vyšší kapacitu pro pře-

pravu kočárků a klimatizaci.

Z technického hlediska se jedná 

o vozidla splňující emisní normu 

EEV, samozřejmostí je nízkopodlaž-

ní stavba podvozku pro komfortní 

nástup s invalidními vozíky či ko-

čárky a moderní odbavovací a infor-

mační systém. Provedení sedadel 

bylo zvoleno s ohledem na zvýšení 

hygienického standardu a minima-

lizaci škod způsobených vandaly. 

Optimalizací rozložení interiéru bylo 

dosaženo velmi dobré celkové ob-

saditelnosti, proto lze umožnit pře-

pravu až 66 cestujících. Řidič linky 

236 Jindřich Treml si nový model 

pochvaluje. „Sice jsou o 40 cen-

timetrů delší proti původním, ale 

méně to skáče. Jsem spokojený, 

i pro lidi je to lepší,‟ přiblížil svoje 

první postřehy. Má radost i z toho, 

že tak často nebude muset odmítat 

maminky s kočárky. „V létě kolikrát 

spoj všechna dětská vozítka čekají-

cí na trase nepobral. Přepravní řád 

totiž říká, že dovnitř smí jen jeden 

kočárek, druhý záleží na řidičově 

uvážení,‟ připomněl. -jf-

Na lince 236 jezdí nové midibusy

1. Motoristé si myslí, že když vozidlo ve 
skutečnosti neprovozují, nemusí platit 
povinné ručení.
Pokud vlastník nemá v úmyslu vozidlo provo-

zovat, musí odevzdat tabulky SPZ a osvěd-

čení o registraci vozidla na registru vozidel. 

Protože je-li vozidlo evidováno jako „provo-

zované‟ a neexistuje platná pojistná smlou-

va, zašle Česká kancelář pojistitelů (ČKP) 

nepojištěnému motoristovi výzvu k úhradě 

příspěvku do garančního fondu ČKP.

2. Motoristé žijí v domnění, že existuje 
ochranná lhůta po zániku pojištění.
Neexistuje žádná ochranná lhůta po ukonče-

ní pojištění, kdy nemusí být vozidlo pojiště-

no a během níž by bylo chráněno na základě 

předchozího pojištění. Vlastník vozidla musí 

po zániku povinného ručení sjednat nové 

povinné ručení, nebo musí uložit registrační 

značku na registru vozidel. 

3. Motoristé po zakoupení vozidla je 
nepojistí a čekají, až budou mít k vozu 
doklady.
Pokud si původní vlastník z důvodu ozná-

mení změny vlastnictví na registr vozidel 

musí technický průkaz ponechat, je nutné, 

aby si nový vlastník pořídil kopii technické-

ho průkazu, a to právě pro účely včasného 

uzavření povinného ručení. Pokud by bylo 

vozidlo v době převodu nepojištěné, třeba 

jen několik dní, nový majitel se vystavuje 

všem rizikům, která plynou z nepojištění 

vozidla. 

4. Motoristé předají vozidlo autobazaru 
ke zprostředkování prodeje a tentýž 
den zruší pojištění. 
K  prodeji může dojít za několik týdnů. Vlast-

ník zůstává vlastníkem po celou dobu, kdy 

je vozidlo umístěno v autobazaru za účelem 

takzvaného komisního prodeje. Pokud by do-

šlo ke způsobení škody při předváděcí jízdě 

a vozidlo by nebylo pojištěno, veškerá způ-

sobená škoda jde k tíži vlastníka. 

5. Motoristé nesepisují písemné kupní 
smlouvy při prodeji/koupi vozidla.
V zájmu obou smluvních stran je třeba mít 

kupní smlouvu uzavřenu písemně. Je důle-

žité, aby byla písemná kupní smlouva dob-

ře formulována, aby byli její účastníci řádně 

identifikováni, stejně tak jako prodávané vo-

zidlo, a aby obě strany kupní smlouvu s uve-

dením data řádně podepsaly. Jsou známé 

situace, kdy po prodeji nedojde k oznámení 

změny vlastnictví vozidla na registru vozidel. 

Písemná kupní smlouva je pak nezbytná pro 

identifikaci vlastníka.

6. Motoristé neoznamují registru vozi-
del změnu vlastnictví vozidla.

Po prodeji vozidla musí původní vlastník 

registru vozidel oznámit prodej vozidla a po 

zakoupení vozidla musí nový vlastník regist-

ru oznámit, že je novým vlastníkem. Pro oba 

platí lhůta do deseti pracovních dní.

7. Motoristé neoznamují registru vozi-
del zánik/likvidaci vozidla.
I tyto skutečnosti je zapotřebí oznámit regist-

ru vozidel. Pokud je vozidlo stále registrováno, 

a oni jsou jako jeho vlastníci vedeni v regist-

ru, vystavují se riziku, že budou ČKP vyzváni 

k zaplacení příspěvku do garančního fondu.

8. Motoristé si pletou úhradu příspěvku 
nepojištěných do garančního fondu ČKP 
s placením pojistného.
Příspěvek do garančního fondu ČKP nenahra-

zuje pojištění. Úhradou příspěvku se vozidlo 

nestává pojištěným, ani jím nejsou smazány 

závazky motoristy vůči pojišťovně za dlužné 

pojistné.

Více informací naleznete na  

www.bezpojisteni.cz

Nejčastější chyby a omyly související s povinným ručením

Jindřich Treml je s novým modelem vcelku spokojen

Fo
to

: 
ve

rp
a



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

10 únor 2013

Životní prostředí

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů ÚNOR 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 6. 2. 13.00–17.00

Gdaňská x Toruňská 6. 2. 14.00–18.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 6. 2. 15.00–19.00

Havlínova x Pohnertova 7. 2. 13.00–17.00

Havránkova x Šimůnkova 7. 2. 14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická 7. 2. 15.00–19.00

Hnězdenská x Olštýnská 8. 2. 13.00–17.00

Janečkova 8. 2. 14.00–18.00

Lindavská 8. 2. 15.00–19.00

Pobřežní x Thámova 9. 2. 9.00–13.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 9. 2. 10.00–14.00

Braunerova x Konšelská 10. 2. 9.00–13.00

Jirsíkova x Malého 10. 2. 10.00–14.00

K Mlýnu x Chorušická 11. 2. 13.00–17.00

Ke Stírce x Na Stírce 11. 2. 14.00–18.00

Nad Rokoskou x Na Úbočí 11. 2. 15.00–19.00

Korycanská x K Ládví 12. 2. 13.00–17.00

Kubíkova (u DD) 12. 2. 14.00–18.00

Pekařova x Jestřebická 12. 2. 15.00–19.00

Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 13. 2. 13.00–17.00

Libišská (parkoviště) 13. 2. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží (východní konec) 13. 2. 15.00–19.00

Mazurská (u trafostanice) 14. 2. 13.00–17.00

Mlazická 14. 2. 14.00–18.00

Pod Vodárenskou věží x Nad Mazankou 14. 2. 15.00–19.00

Modřínová x Javorová 15. 2. 13.00–17.00

Na Truhlářce (parkoviště ) 15. 2. 14.00–18.00

Ratibořská x Radomská (parkoviště) 15. 2. 15.00–19.00

Kandertova  x Lindnerova 16. 2. 9.00–13.00

Kašparovo náměstí 16. 2. 10.00–14.00

Křivenická x Čimická 17. 2. 9.00–13.00

Kurkova (parkoviště) 17. 2. 10.00–14.00

Na Vartě 18. 2. 13.00–17.00

Nad Rokoskou x Kubišova  18. 2. 14.00–18.00

U Pekařky 18. 2. 15.00–19.00

Pakoměřická x Březiněveská 19. 2. 13.00–17.00

Petra Bezruče x U Pískovny 19. 2. 14.00–18.00

V Zámcích (u domu 51/64) 19. 2. 15.00–19.00

Písečná x Na Šutce 20. 2. 13.00–17.00

Pivovarnická (pod mostem) 20. 2. 14.00–18.00

Valčíkova x Na Truhlářce 20. 2. 15.00–19.00

Pod Labuťkou x Prosecká 21. 2. 13.00–17.00

Podhajská Pole (parkoviště) 21. 2. 14.00–18.00

V Zahradách x Na Sypkém 21. 2. 15.00–19.00

Roudnická (za Bešťákovou) 22. 2. 13.00–17.00

Řešovská x Zelenohorská 22. 2. 14.00–18.00

Služská x Přemyšlenská 22. 2. 15.00–19.00

Na  Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 23. 2. 9.00–13.00

Na Pecích x Chaberská 23. 2. 10.00–14.00

Stejskalova x U Rokytky 24. 2. 9.00–13.00

Třeboradická x Košťálkova 24. 2. 10.00–14.00

Šimůnkova (slepý konec) 25. 2. 13.00–17.00

Petra Bezruče x Čumpelíkova 25. 2. 14.00–18.00

Štěpničná (parkoviště) 25. 2. 15.00–19.00

Trojská x Nad Trojou 26. 2. 13.00–17.00

Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 26. 2. 14.00–18.00

Na Žertvách x Heydukova 26. 2. 15.00–19.00

V Nových Bohnicích x K Farkám 27. 2. 13.00–17.00

Zhořelecká x Nad Pentlovkou (parkoviště) 27. 2. 14.00–18.00

Batličkova 27. 2. 15.00–19.00

Na Pěšinách x Pod Statky 28. 2. 13.00–17.00

Nad Popelářkou 28. 2. 14.00–18.00

Uzavřená 28. 2. 15.00–19.00

V Mezihoří (u plynojemu) 1. 3. 13.00–17.00

Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 1. 3. 14.00–18.00

K Haltýři x Velká skála 1. 3. 15.00–19.00

Na Žertvách x nám. B. Hrabala 2. 3. 9.00–13.00

Pernerova x Sovova 2. 3. 10.00–14.00

Pernerova x Šaldova 3. 3. 9.00–13.00
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Životní prostředí, inzerce 

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů ÚNOR 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP  
Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady  
je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.  

Konkrétní stanoviště a dobu přistavení velkoobjemových kontejnerů 
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního 
prostředí ÚMČ Praha 8 pan Lubomír Korynta tel. 222805630.

Petra Slezáka x Urxova 3. 3. 10.00–14.00

Na Přesypu x Pod Přesypem 4. 3. 13.00–17.00

Nekvasilova (parkoviště za TJ) 4. 3. 14.00–18.00

Dolejškova x U Slovanky 4. 3. 15.00–19.00

U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště) 5. 3. 13.00–17.00

Dolákova x Hackerova x Kusého 5. 3. 14.00–18.00

Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 5. 3. 15.00–19.00

Fořtova x Do Údolí 6. 3. 13.00–17.00

Gabčíkova   
mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 6. 3. 14.00–18.00

Chaberská x Líbeznická 6. 3. 15.00–19.00

Gdaňská x Toruňská 7. 3. 13.00–17.00

Havlínova x Pohnertova 7. 3. 14.00–18.00

Lindavská 7. 3. 15.00–19.00

Havránkova x Šimůnkova 8. 3. 13.00–17.00

Hnězdenská x Olštýnská 8. 3. 14.00–18.00

Janečkova 8. 3. 15.00–19.00

Pobřežní x Thámova 9. 3. 9.00–13.00

Pobřežní x U Nádražní lávky 9. 3. 10.00–14.00

Braunerova x Konšelská 10. 3. 9.00–13.00

Jirsíkova x Malého 10. 3. 10.00–14.00

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.

Na území městské části Praha 8 

proběhnou jako každoročně prá-

ce v údržbě zeleně, které budou 

prováděny v závislosti na klima-

tických podmínkách. Půjde pře-

devším o kácení dřevin rostoucích 

mimo les v období vegetačního 

klidu. Pokáceny budou ze zdra-

votních důvodů dřeviny napadené 

houbovými chorobami nebo již 

zcela uhynulé. V zimních či jar-

ních měsících se rovněž provádějí 

udržovací řezy a zmlazovací řezy 

keřů.

V letošním roce městská část 

Praha 8 připravuje v rámci zlep-

šení bezpečnosti dětí před hlav-

ním vstupem do Základní školy 

Burešova na ďáblickém sídlišti 

odstranění přerostlého souvislého 

porostu. Jedná se o keřovou sku-

pinu rodového zastoupení jalovec 

chvojka (Juniperus communis) 

o výměře 380 metrů čtverečních 

a dřišťál Thunbergův (Berberis 

Thunbergii) o ploše zhruba 190 

metrů čtverečních. Důvodem 

odstranění zmíněných keřových 

porostů je časté ukrývání bezdo-

movců, narkomanů a s tím sou-

visející tvoření černých skládek. 

Likvidace přerostlého porostu 

bude zejména důležitá pro udrže-

ní bezpečnosti dětí a předcházení 

možnému zranění. 

Na základě požadavků odboru 

životního prostředí tak proběhne 

výběrové řízení, na jehož základě 

se vybere firma, která revitalizaci 

kolem školy provede. Především 

se bude jednat o odstranění stáva-

jícího keřového porostu, provedení 

terénních úprav, výsadbu dřevin, 

umístění laviček a odpadkových 

košů. „Naším záměrem je vybu-

dovat příjemný, klidný, přehled-

ný a především bezpečný prostor 

před základní školou, kde se denně 

pohybují stovky dětí,‟ řekl staros-

ta Prahy 8 Jiří Janků. -po-

Okolí ZŠ Burešova 
se zkulturní

Keře u školy v Burešově ulici nyní lákají bezdomovce a narkomany

(Placená inzerce)
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Bezpečnost

Oloupil ženu, už je za katrem
Policisty 2. oddělení SKPV OŘ Praha III byl 22. 

ledna zadržen 30letý muž bulharské národnos-

ti, který 16. ledna večer na osvětleném chodní-

ku u parku mezi ulicemi Střelničná a Černého 

přistoupil zezadu k poškozené a pokusil se jí 

vytrhnout kabelku. V ní měla peněženku s ob-

čanským průkazem, průkazku zdravotní pojiš-

ťovny, platební kartu, 1500 korun, stravenky 

v téže hodnotě, mobilní telefon a firemní pla-

tební kartu. Při přetahování o kabelku pacha-

tel poškozenou strhl na zem a chvíli ji táhl 

za tašku po zemi. Po chvíli však uši kabelky 

praskly a obviněný se jí zmocnil a utekl. Svým 

jednáním způsobil škodu ve výši 9500 korun. 

Komisař SKPV zahájil trestní stíhání pachatele 

pro zločin loupeže, poté dal podnět k vzetí ob-

viněného do vazby. 

Chtěl zapálit policejní vozy
Strážci zákona lapili 25letého muže, který 

krátce po propuštění z výkonu trestu odnětí 

svobody na základě amnestie prezidenta re-

publiky 4. ledna po půlnoci položil pod dvě 

služební vozidla Policie České republiky zá-

palné lahve. 

U prvního vozu pod místo pravého zadního 

sedadla, u druhého vozu k pravému zadnímu 

kolu, třetí láhev byla při ohledání místa činu 

nalezena přede dveřmi domu, v němž sídlí Po-

sádková ošetřovna Armády ČR. 

Došlo k zahoření a následnému samovolné-

mu uhašení lahví umístěných pod služebními 

vozidly, láhev umístěná u vchodu do domu za-

pálena nebyla. Pachatel byl zadržen téhož dne. 

Komisař SKPV zahájil trestní stíhání pachatele 

pro přečin výtržnictví a pokus přečinu poško-

zení cizí věci. Po provedení všech úkonů byl 

dán podnět na vzetí obviněného do vazby.

V Praze neměli co dělat
Policejní hlídka 25. ledna dopoledne kontrolo-

vala v Heydukově ulici 35letého muže. Při lus-

traci bylo zjištěno, že dotyčný má rozhodnutím 

příslušného soudu uložen mimo jiné trest zá-

kazu pobytu na území metropole. Ve věci bylo 

provedeno zkrácené přípravné řízení. Muži bylo 

sděleno podezření ze spáchání přečinu maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Spi-

sový materiál byl spolu se zadrženým předán 

státnímu zástupci s návrhem na podání návrhu 

na potrestání. 

Podobně na tom je 31letý, jehož policisté 

19. ledna zadrželi při krádeži v prodejně v Mo-

lákově ulici. Také nedbal zákazu soudu, který 

mu uložil trest zákazu pobytu na území hl. m. 

Prahy, a ve městě vesele pobýval a dopouštěl 

se drobných krádeží. Policistům nebyl tento 

muž neznámý, neboť pro stejný skutek již vedli 

zkrácené přípravné řízení v polovině srpna loň-

ského roku. 

Omámený řídil kradené auto 
a ještě bez oprávnění 
V ulici Bulovka byl 16. ledna odpoledne kont-

rolován 37letý řidič motorového vozidla Opel. 

Při kontrole bylo zjištěno, že auto je vyhlášeno 

v celostátním pátrání z důvodu jeho odcizení 

v Praze 10. 

Zároveň se ukázalo, že řidič vozidlo řídil, 

ačkoliv pozbyl příslušné oprávnění a při pro-

vedení orientační zkoušky na návykové látky 

byl u dotyčného zjištěn pozitivní výsledek na 

amfetamin. Vozidlo bylo zajištěno a předáno 

příslušnému útvaru policie. S podezřelým byly 

provedeny úkony zkráceného přípravného ří-

zení. 

Poctivci stále žijí
Chtěl bych touto cestou poděkovat třem sluš-

ným lidem, kteří v předvánoční době udělali ra-

dost třem osobám. 13. prosince odpoledne se 

na MOP Libeň dostavil 27letý muž, který tam 

odevzdal hotovost přes 20 tisíc korun, kterou 

našel při venčení svého psa. 

Den před koncem roku přišla na policii 20le-

tá slečna, která našla 1800 korun v bankoma-

tu. Třetí podobný případ se stal 6. listopadu, 

kdy na libeňskou služebnu dorazil 35letý muž, 

který odevzdal přes 25 tisíc korun, které nalezl 

v zatáčce u lávky přes Vltavu v Troji. Majitelé 

peněz měli z navrácení nemalých částek ra-

dost. 

npor. Zdeněk Pohunek,  

zástupce vedoucího MOP Libeň 

ZáPISNíK POLICISTy
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Měly by radnice městských částí získat  větší pravomoci?

Fórum

V Praze je ohledně pravomocí radnic městských 
částí jednoznačně tristní situace. O naprosté vět-
šině záležitostí se rozhoduje shora, z magistrátu. 
A tak můžeme sem tam číst, že tu existuje snaha 
rušit malé městské části, tu zvyšovat celoměst-
sky daň z nemovitosti, vyhláškou hlavního města 
se reguluje hazard. 

ODS Praha 8 prosazuje v těchto věcech decen-
tralizaci. Zaměřme se tedy zvlášť na otázku ma-
lých městských částí, daní a hazardu.

Rušení malých městských částí je nesmysl. Ve 
výsledku se neušetří ani koruna, zato přibude na-
štvanost dotčených občanů, přibude práce těm 
radnicím, ke kterým budou tyto části přičleněny 
a správa všedních záležitostí se v těchto lokali-
tách zlepšit nemůže. Zde platí příslovečné, že je 
každá změna jen k horšímu. Chceme přesunutí 
pravomoci určovat daň z nemovitosti, která je 

příjmem rozpočtu městské části. A jedním de-
chem dodáváme, že jsme proti jejímu zvyšování. 
Nechceme rozhodnutí shora, které se nám nelí-
bí a jde proti našim občanům. Konkurence mezi 
městskými částmi uškodit nemůže.

Hazard je také věc, kterou by měly mít mož-
nost regulovat místní radnice, nikoliv magistrát. 

Dosud, tedy do roku 2011, platilo, že příjmy z ha-
zardu jsou opět inkasem městské části. Loni se, 
bohužel, dalo na magistrátu několik hlav dohro-
mady a výsledkem je, že daně z hazardních her 
se dělí na poloviny mezi městskou část a hlavní 
město. Navíc chybí snaha vyslyšet rozhodnutí 
místních radnic ve věci regulace. Při tom není 
rozumný důvod, aby o těchto věcech rozhodoval 
z centra magistrátní politik či úředník.

Co by však mělo hlavní město spravovat? 
Jednoznačně je to doprava, střední školy, územ-
ní plánování a další agendy, které jsou pro celé 
město společné. To vše však s upřímnou sna-
hou diskutovat o všech opatřeních s městskými 
částmi, což se velmi často neděje. Nechvalným 
příkladem nám mohou být necitlivé změny linek 
hromadné dopravy, které město zavedlo absolut-
ně bez debat s místními radnicemi.

Ondřej Gros
zástupce starosty  
MČ Praha 8

ODS Praha 8: Posílení menších radnic dá více moci voličům

Městská část Praha 8 se svými necelými 105 tisí-
ci obyvateli se může směle zařadit mezi největší 
česká města, počtem obyvatel je zcela srovnatel-
ná například s Libercem. Co se však týká rozsa-
hu kompetencí a možností samostatně spravovat 
své záležitosti (tj. oblasti samosprávy), je na tom 
hůře než třeba Šléglov na Šumpersku se svými 
35 obyvateli. Zákon o hlavním městě Praze, který 
je základním právním pramenem pro řízení a ži-
vot naší městské části, definuje jako obec pou-
ze samotné hlavní město Prahu, která je záro-
veň i krajem, ale nikoliv již městské části, které 
v oblasti samosprávy mají jen střípky kompetencí 
běžných obcí.

Dle článku 104 mohou zastupitelstva samo-
správ vydávat ve své působnosti obecně závazné 
vyhlášky, bohužel dle zákona o hlavním městě 
Praze se toto nevztahuje na městské části. Kaž-

dá i sebemenší obec může vydat právní normu, 
která reguluje místní záležitosti veřejného po-
řádku. Bohužel, pražské městské části již nikoliv. 
Případné požadavky občanů proto musí předávat 
hlavnímu městu Praze. Stejně tak nemůže naše 
městská část dávat úkoly městským strážníkům, 

pouze může požádat, aby se na určitou oblast 
více zaměřili.

Ve srovnání s obcemi nemohou městské části 
ani řešit takové triviality, jako je pojmenování ulic 
či číslování domů, opět i taková banální pravomoc 
je svěřena výhradně hlavnímu městu. Obdobná 
situace se týká i spravování nemovitého majet-
ku. Přestože vlastnictví majetku a hospodaření 
s vlastními prostředky je základním předpokla-
dem fungování samosprávy, veškerý nemovitý 
majetek užívaný městskou části je ve vlastnictví 
hl. m. Prahy a městské části jej mají jen svě-
řen do užívání. Výše uvedenými příklady jsem 
chtěl poukázat na rozdíly mezi spravováním obce 
a městské části. A zároveň jsem odpověděl, proč 
bych chtěl, aby naše městská část měla v oblasti 
samostatné působnosti pravomoci jako nejmenší 
česká obec. 

Milan Hejkrlík
zastupitel MČ Praha 8  
za ČSSD

Kéž by Praha 8 měla pravomoci jako nejmenší česká obec

Pokud městské části nezískají od Magistrátu hlav-
ního města větší pravomoci, budou přetrvávat 
problémy, které se stále objevují. Na území MČ 
jsou pozemky, které mají několik vlastníků. Část 
jich vlastní soukromé osoby, MČ a také hlavní 
město. Zde vyvstává první, mnohdy těžko řešitel-
ný problém s využitím pozemků. Příkladem jsou 
v poslední době návrhy na umístění blobu Jana 
Kaplického na Rohanském ostrově, který měl 
stát na Letné. Nyní se uvažuje o jeho postavení 
právě ve zmíněné lokalitě. Blob by ale neměl být 
knihovnou, ale sportovně – relaxační centrum. 
O postavení bude však rozhodovat MHMP s pod-
porou těch skupin lidí, kteří již stavbu několik let 
podporují. 

Dalším problémem je doprava. I přes protesty 
občanů došlo k omezení dopravy v severní části 

obvodu, zde rozhodl magistrátní odbor dopravy 
spolu s Ropidem. V souvislosti s otevřením Aqua-
parku Šutka se zrušení linky 152 o víkendech 
dotklo nejvíce občanů Čimic, kteří místo aby jeli 
přímo, musí nyní přestupovat v Kobylisích, jízda 
se jim tak prodlouží. 

Bezpečnost na ulicích je problém již několik let 
trvalý, i když se podařilo snížit v okolí Palmovky 
kriminalitu díky mobilní kanceláři, kterou pro MP 
v Praze 8 pořídila právě radnice. Již horší je situ-
ace však se zřizovatelem Městské policie a tím je 
v Praze magistrát a jeho úředníci, kteří rozhodují 
jak o počtu strážníků, tak o jejich využití. Větší pra-
vomoci by si MČ rovněž zasloužily při rozvoji úze-
mí, na němž vykovávají samosprávu. Územní plán 
rozvoje pro celou Prahu schvalují opět magistrátní 
zastupitelé, kterým podklady pro rozhodování do-
dávají jejich úředníci. Městské části se tak dostávají 
pouze do funkce vykonavatelů něčího rozhodnuti, 
aniž by jakýmkoli způsobem mohly výsledek roz-
hodnutí ovlivnit. Občané pak neprávem kritizují své 
zastupitele, že na území obvodu stojí něco co ne-
chtěli, nebo někdo postavil bez jejich vědomí.

Petr Vilím
člen pléna OV KSČM 
Praha 8

Bez větších pravomocí to nepůjde
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Pravomoci městských částí (MČ) v Praze jsou 
dány Zákonem o hl. městě Praze (HMP) a vy-
hláškou neboli Statutem hlavního města Prahy. 
Pokud přihlédneme k oblastem, které nás v sou-
časné době tíží asi nejvíce, tak si musíme na 
otázku odpovědět zcela jistě ano! Které mám na 
mysli? Jde především o regulaci hazardu, opravy 
chodníků a údržbu zeleně. 

Horkým tématem konce minulého roku bylo 
rozhodnutí koalice ODS a TOP 09 o zrušení ně-
kterých míst, kde je povoleno provozovat vý-
herní automaty – neboli heren. Ačkoliv rada 
osmého obvodu schválila seznam heren ke zru-
šení, není jisté, zda jej schválí i pražští zastu-
pitelé. Zde může dojít ke změnám, a konečná 
podoba seznamu je pak zcela jiná. Dovedu si 
představit, že o tomto rozhodujeme přímo na 
úrovni městské části, neboť je to právě měst-

ská část, která nese negativní následky provo-
zování výherních přístrojů. Jsme to právě my, 
kdo jedná s občany a řeší životní situace lidí, 
kteří propadli hazardu. Přihlédneme-li k tomu, 
že celé 3/4 výnosů z provozu heren si ponechá 
hlavní město, považuji toto rozdělení, mírně ře-
čeno, za nešťastné.

Správa a údržba chodníků je obdobná. Lidé 
si často zoufají nad jejich stavem a požadu-
jí oprávněně opravy. MČ většinu těchto ko-
munikací nevlastní, a proto je nemůže řádně 
udržovat. Věřím, že pokud by MČ dostala fi-
nanční prostředky namísto TSK, mohli by-
chom transparentně opravovat chodníky i za 
nižší ceny. Stále však cítíme povinnost se 
alespoň o ty nejvíce zdevastované postarat, 
proto z rozpočtu MČ každý rok financujeme 
jejich opravy (2012/18 mil.) a tím dotujeme 
TSK, která je má hradit ze svého rozpočtu.  
Najdeme řadu dalších pravomocí, které by MČ 
využívaly především pro zkvalitnění života ob-
čanů. TOP 09 poskytuje zpětnou vazbu z fun-
gování MČ těm, kteří jsou zvyklí řešit problémy 
tzv. od stolu, tedy zákonodárcům i zástupcům 
MHMP a lobbuje za prospěšné změny norem.

Fórum

Měly by radnice městských částí získat  větší pravomoci?
ODS Praha 8: Posílení menších radnic dá více moci voličům

Tomáš Slabihoudek
radní MČ Praha 8  
za TOP 09

Změna pravomocí je potřeba

Otázku rozdělení kompetencí mezi město jako 
celek a městské části (obvody, distrikty, čtvr-
ti apod.) řeší permanentně většina velkoměst 
a metropolí. Ideální systém zjevně neexistuje. 
Ideální určitě není ani situace v Praze. Přitom by 
se mohlo zdát, že základní dělba kompetencí by 
měla vycházet z jednoduchého modelu. Na úrov-
ni městské části se rozhodují věci, které  ovliv-
ňují životy občanů pouze oné konkrétní městské 
části, ostatní kompetence patří na celoměstskou 
úroveň. 

Bohužel, pražská realita je v mnohém jiná. 
Uvedu jenom dva příklady. Parkování je zcela jis-
tě celoměstský problém, který je ale v podstatě 
v kompetenci městských částí. Město sice poně-
kud alibisticky stanoví jisté zásady, které musí 
jednotlivé obvody respektovat, ale výsledkem je 

to, co všichni dobře známe. Pokud vyrazíte za 
hranice „své‟ Prahy, stáváte se cizincem a ve-
třelcem ve vlastním městě. Tady příslušné samo-
správy, které tento stav hájí, zcela zapomněly, že 
jsme především Pražané a že Praha je především 
jedním městem.

Opačný příklad se týká nešťastného Rohanské-
ho ostrova. Přestože celý leží v Praze 8, přesto-
že nemá žádné významnější územní ani funkční 
souvztažnosti s jinými částmi Prahy, rozhoduje se 
o něm na celoměstské úrovni. Městské orgány jej 
prohlásily za tzv. rozvojové území. Proběhlo výbě-
rové řízení na developera celého území, o jehož 
férovosti a transparentnosti a také výhodnosti pro 
městskou pokladnu nelze mít v negativním slova 
smyslu žádné pochybnosti. Výsledkem je součas-
ný stav, který je výborným rozvojovým progra-
mem pro podporu bezdomovectví.

Debata o transparentním a hlavně logickém 
rozdělení kompetencí mezi orgány hlavního města 
Prahy a městské části je více než potřebná, neboť 
současný stav je dosti neuspořádaný. Příliš nadějně 
to však v současné politické konstelaci nevidím.

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8

Zapomínáme, že Praha je jedním městem

Zelení: Více pravomocí, více diskuze, více kontroly
Poslanci zákonem o hl. m. Praze vytvořili z české 
metropole svérázného křížence mezi obcí a kra-
jem. Podobně pokřivené je i postavení měst-
ských částí, které mají vlastní zastupitelstvo 
a úřad, ale v řadě věcí jsou závislé na celopraž-
ském magistrátu. Nejde však jen o pravomoci, 
jde o vůli místních politiků mluvit se svými voliči 
i jindy než těsně před volbami.

Na rozdíl od „plnokrevných‟ obcí městské čás-
ti nemají právo vydávat vyhlášky a upravovat 
tak život na svém území. Nemohou přímo ome-
zit počty hracích automatů, schválit si územní 
plán, ani určit, kde bude farmářské tržiště. To 
není přirozený stav.

Zelení prosazují, aby se o důležitých věcech roz-
hodovalo co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. 
Pokud neexistuje důvod, projednávání územní-

ho plánu, významných staveb, sociálních služeb 
apod. se vztahem k Praze 8 by se mělo odehrávat 
na našem úřadu a v našem zastupitelstvu. 

Jiná věc je, že i v současném modelu správy 
města mají místní politici možnost projednávat 
své záměry na místní úrovni s veřejností, ide-

álně podle metody nazývané Místní agenda 21. 
Nesmí se však jednat o komedii, kterou naši 
radní předvedli v případě „hlasování‟ a „deba-
ty‟ o parkovacích zónách. Připomínám, že tzv. 
referendum o zónách proběhlo za zcela netrans-
parentních podmínek, sdružení 8jinak! a Karlín 
sobě byla označena za ty, kdo v rámci kulatého 
stolu spolurozhodli o zavedení zón, přestože se 
pouze účastnili prezentace tohoto plánu. 

Zelení podporují přesun pravomocí z celopraž-
ského zastupitelstva na zastupitelstvo městské 
části. Ruku v ruce s tím však musí jít razantní 
posílení kontroly ze strany magistrátu a Národ-
ního kontrolního úřadu, který bude prošetřovat 
nejen legálnost hlasování, ale i jejich výhodnost. 
Městská část by měla jednat s občanskou spo-
lečností podle zásad Místní agendy 21. 

Petr Vilgus
zastupitel MČ Praha 8  
za Stranu zelených
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů  pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem seniorům, nejen 
obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bezplatná. Některé aktivity 
jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička internetu, trénování paměti a poradenství. 
Rezervace a informace buď osobně, nebo tel.: 283 881 848, e-mail: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz.  
DPS Burešova se nachází pět minut chůze ze zastávky metra Ládví.

Pondělí

 8:15–9:45  Angličtina hrou (vede L. Vyhnanovský)

 9:00–12:00  Přístup na internet  

 9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů  
(vede R. Svobodová)

 9:00–9:50  Ruština – Co v učebnici nebylo  
(vede Mgr. L. Bodláková)   

 9:30–11:00  Nordic walking  pro méně zdatné  
(vede H. Šandová) 

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

 10:00–10:50  Angličtina pro věčné začátečníky  
(vede J. Hanková)

 10:00–11:00  Cvičení na židlích (vede D. Vorlíčková)

 11:00–11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky 
(angličtina) vede PhDr. J. Sukopová 

 13:00–16:00  Přístup na internet  

 13:00–16:00  Právní poradenství – jen pro objednané

Úterý

 8:00–12:00  Přístup na internet 

 9:00–9:50  Conversational english: angličtina 
konverzační metodou „mírně pokročilí‟  
(vede Ing. P. Vondráček)      

 10:00–10:50  Topical english: angličtina – témata „středně 
pokročilí a pokročilí‟ (vede Ing. P. Vondráček) 

 10:00–11:00  Fitnesspark – cvičení na přístrojích pod 
vedením M. Hubáčkové (jen za příznivého počasí)

 10:00–11:00  Dramaticko–recitační kroužek (vede E. 
Hrbotická)  

 10:00–11:30  Německý jazyk pro „věčné začátečníky‟  
(vede Ing. J. Bartoš) 

 11:00–11:50  Creative english: angličtina kreativně  
„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček)  

 13:00–14:3  Němčina konverzační metodou  
pro pokročilé (vede L. Ulč) 

 13:00–13:50  Školička PC a internetu – začátečníci,  
jen pro přihlášené (vede D. Formanová)

 14:00–14:30  Přístup na internet

 14:00–16:00  Taneční terapie (vede R. Šamšová)

 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  
– vždy 3. a 4. úterý v měsíci  (vede J. Matějková)

Středa

 8:00–12:00  Přístup na internet

 9:00–9:50 a  Trénink paměti 
 10:00–10:50 (vede Bc. A. Novotná)

 9:00–10:30  Německý jazyk pro radost –skupina I.  
(vede R. Šimonovská)

 9:30–11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě  
a terapie tancem (vede J. Matějková) 

 10:00–10:50  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  Trénink paměti pro hůře slyšící  
nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)

 13:00–14:00  Přístup na internet

 13:00–14:20  Německý jazyk pro radost –skupina II.  
(vede R. Šimonovská)

 13:00–15:00  Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)

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

 14:30–15:20 a  Školička PC a internetu – začátečníci, 
 15:30–16:20  jen pro přihlášené (vede RNDr. E. Tomková) 

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

 15:00–16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační 
pomůcky (vede Bc. A. Novotná)

Čtvrtek

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

 8:00–10:00  Přístup na internet

 9:00–9:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

 9:30–11:00  Nordic walking pro zdatné   
(vede Ing. M. Carbochová) 

 10:00–12:00  Půjčování knih   
– v klubovně DPS Burešova 12 (vede M. Kloudová)

 10:00–10:50 Školička PC a internetu 
 11:00–11:50  – konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)

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

PROGRAM CAP – ÚNOR 2013
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů  pro seniory
pohyb jazyky

paměť poradny kluby

internet

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.  
(vede Ing. H. Soukupová) 

 11:00–11:50  Anglický jazyk pro středně pokročilé  
(vede Ing. M. Kolářová) 

 13:00–14:30  Přístup na internet

 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

  8:00–10:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá)  
– je potřeba objednat se předem

 8:00–12:00  Přístup na internet

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

 10:00–11:00  Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)

 11:00–12:00  Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) 
– je potřeba objednat se předem

 10:00–11:00  Orientální tanec pro seniory  
(vede K. Horáková) změna

 

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

Speciální

12. 2. od 9:00  Kroužek šikovných rukou  
pod vedením Mgr. M. Neckářové 

12. 2. od 13:30  Škola kreativity – výtvarná dílnička  
pod vedením Ing. Z. Tomaidesové

14. 2. od 13:30  Ozvěny ekofilmu 2012 (1) – Čtyřdílná 
přehlídka filmů s ekologickou tematikou 
a s průvodním slovem RNDr. M. Štulce

18. 2. od 14:00  Hudební odpoledne s pí M. Beranovou a kol. – 
v Klubu seniorů v přízemí DPS Burešova 1151/12

19. 2. od 10:00  Lapače snů – výtvarná dílnička 
s místostarostkou Mgr. V. Ludkovou  

21. 2. od 13:30  Život je jedno z největších tajemství přírody 
– povídání s R. Svobodovou  

25. 2. od 13:00  Povídání o léčivých bylinách a zdravé stravě 
se známým bylinkářem v přednáškovém sále CAP 
v 1. patře DPS

26. 2. od 10:00  Akademický malíř Rudolf Vejrych  
– povídání s H. Kohoutovou o jeho životě a díle 
se zaměřením na mimořádnou výstavu tohoto 
malíře v Praze

26. 2. od 13:30  Ozvěny ekofilmu 2012(2) – Čtyřdílná 
přehlídka filmů s ekologickou tematikou 
a s průvodním slovem RNDr. M. Štulce

27. 2. od 13:30  Vycházka s výkladem H. Barešové 

28. 2. od 14:00  Beseda s Páterem J. Brtníkem

28. 2. od 15:00  Salsa pro seniory – přijďte se naučit základní 
kroky pod vedením H. Rezkové (přihlášky 
osobně v CAP nebo na tel. čísle 283 881 848). 

Připravujeme

4. 3. od 14:00  Beseda účastníků turistických výletů 
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce na téma 
„Jak jsem se stal turistou‟. Zájemci si mohou 
po dohodě s RNDr. Štulcem přinést k projekci 
vlastní snímky pořízené při těchto výletech.

5. 3. od 14:00  Prohlídka výstavy akademického malíře 
R. Vejrycha – vede H. Kohoutová,  
sraz ve 14 hod na stanici  tramvaje č. 17 
Národní divadlo (před mostem na Žofín)

5. 3. od  9:00  Kroužek šikovných rukou  
pod vedením Mgr. M. Neckářové 

7. 3. od 13:00  Patchworková dílnička  
pod vedením Mgr. S. Kyselové 
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Přehled pořadů  
KS Křižíkova  
v únoru 2013
n PONDěLí:
11. 2.  Kavárna pro starší – Oblíbené 

melodie (pí. Vokasová)

18. 2.  Posezení u kávy a čaje

25. 2.  Trénink paměti (Bc. Novotná)

Každé pondělí od 17:00 – 18:00 
probíhá výuka základů práce na PC  
s A. Novákem

n ČTVRTeK: 
7. 2.  Voda v České krajině 

v minulosti a v současnosti. 
Přednáška RNDr. Štulce, 
s využitím krátkého filmu

14. 2.  Trénink paměti (Bc. Novotná)

21. 2.  Výtvarná dílnička  
Mgr. Ludkové – Lapače snů

28. 2.  Krátká návštěva Izraele 
slovem i obrazem – přednáška 
Mgr. Neckářové 

Začátky programů zpravidla od 14.00 hod.  
(bližší upřesnění na plakátech jednotlivých akcí).

V průběhu března mohou kytice tulipánů při-

nést radost na pracoviště, do domovů i na 

onkologické kliniky. Zapojte se do projektu 

Tulipánový měsíc tím, že do 18. února 2013 

objednáte květinovou výzdobu na celý bře-

zen. Uděláte radost sobě i ostatním, přispějete 

na zkvalitnění života onkologicky nemocných 

a projevíte úctu práci zdravotníků na onkolo-

gických klinikách.

Tulipánový měsíc startuje v roce 2013 jako lo-

kální charitativní projekt, který pořádá Amelie, 

o. s. pod záštitou Městské části Praha 8 a mís-

tostarostky Vladimíry Ludkové. Cílem je upo-

zornit na často opomíjenou problematiku života 

s vážnou nemocí a podpořit bezplatnou psycho-

sociální pomoc onkologicky nemocným a jejich 

blízkým v Centru Amelie Praha 8 – Karlín. 

Na základě objednávek, které jsou ke 

stažení na www.amelie-os.cz/tulipanovy-

mesic, bude květinové studio La Floris-

ta, Danube House, Karolinská 650/1, Pra-

ha 8 prodávat speciální kytice tulipánů.  

Ty budou podle dohody buď dováženy přímo do 

firem, nemocnic a institucí, anebo budou k vy-

zvednutí v květinovém studiu každé pondělí 

v měsíci březnu 2013 (4. března, 11. března, 

18. března a 25. března).

Cena čtyř kytic (jedna sada na měsíc) je 

1400 korun (vč. DPH)  a z každé prodané sady 

předá květinové studio La Florista 800 Kč pro 

Centru Amelie v Karlíně, jako příspěvek na 

poskytování bezplatných služeb. Firmy a pod-

nikatelé, kteří kytice zakoupí, si mohou celou 

částku dát do nákladů.

Kytice je možné zakoupit také pro onkologic-

ké kliniky: 1. Interní kliniku - kliniku hemato-

logie a další onkologická pracoviště Všeobecné 

Fakultní nemocnice v Praze a Ústav radiační 

onkologie Nemocnice Na Bulovce. Kytice budou 

doručeny na oddělení pacientům, ale i sestrám 

a lékařům. Také školy mohou přispět tvořivou 

prací svých žáků, která doplní téma Tulipáno-

vého měsíce výzdobou v okolí školy, ale také 

na některá onkologická pracoviště, kde živé 

květiny být nemohou.

„Doufáme, že myšlenka Tulipánového měsíce 

veřejnost osloví a budeme ji moci společně roz-

víjet a opakovaně dále šířit,‟  uvedla ředitelka 

Amelie Pavla Tichá.  -red-

Přivolejme s jarem i nadějijarem i naději

Rada osmé městské části vyhlási-

la pro rok 2013 grantová řízení na 

poskytnutí finančních darů. Mezi 

pět oblastí by mělo být rozděle-

no téměř jedenáct milionů korun. 

Žádosti je možné předkládat do 

28. února.

Grantové řízení v oblasti pri-

mární prevence rizikového chová-

ní u dětí a mládeže je určeno pro 

školy a školská zařízení. „Grant 

se vztahuje na projekty speci-

fické primární prevence. Může se 

jednat o vzdělávací programy za-

měřené na děti a mládež, rodiče 

či metodiky a učitele, i o aktivity 

zaměřené na zdravý životní styl, 

přizpůsobené věku cílové skupi-

ny,‟ řekla radní Markéta Adamo-

vá, která má daný grant v kom-

petenci.

Na oblast volného času a spor-

tovních aktivit jsou zaměřená 

hned tři grantová řízení – pro vol-

nočasové aktivity dětí a mládeže, 

na dlouhodobě organizovanou 

sportovní výchovu mládeže a na 

tělovýchovnou činnost dospělých. 

Pátou oblastí je sociální sféra.

„Zásadní podíl na krytí letoš-

ních grantů budou mít peníze, 

které jsme získali od magistrátu 

po přerozdělení odvodu z vý-

herních hracích přístrojů za rok 

2012. Je proto důležité dodat, že 

omezením výherních hracích pří-

strojů v příštích letech dojde také 

k omezení financování grantů. 

Granty v takovéto výši jsou vý-

jimečné,‟ dodává k financování 

grantů místostarostka Vladimíra 

Ludková. -hš-

Radnice vyhlásila grantová řízení

Pravidelnými příjemci grantů jsou také organizace věnující se dětem
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Zdravotní a sociální péče, pozvánka

Šimůnkova 1600
Praha 8-Kobylisy
182 00
tel.: 286 883 676

BuRZA SeNIORů 
Burza seniorů se nachází v Gerontologickém 
centru, Šimůnkova 1600, Praha 8, 
spojení: bus 136, zastávka Šimůnkova, 
tel. 286 883 676. Kontakt: Jana Fejfarová 
725 008 407, Iva Hubená 737 353 942

PROGRAM  
NA ÚNOR 2013

n 19. 2. ÚTeRÝ: VyCHáZKA  
– Hvězda- Ruzyň – Výstava minerálů. 
Vycházka po rovině, cca 4 km.  
Sraz v 10.30 hod na Ládví u fontány.  
Pod vedením Ivy Hubené a Heleny Šandové

n 26. 2. ÚTeRÝ: VÝTVARNá DíLNA 
– Pasparty na obrázky, desky apod. 
s knihařským plátnem. Pomůcky:  
obrázek, karton, vyřezávací nůž, pravítko, 
nůžky, 3 cm tkalounek, očko na zavěšení.  
13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém 
centru. Vstupné: 20 Kč.  
Pod vedením Alexandry Boušové

n NORDIC WALKING  
VyCHáZKA S HOLeMI 
– Ve středu 6. 2., 13. 2., 20. 2. a 27. 2. 
Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit.  
Sraz ve 13.30 hod. v Gerontologickém 
centru. Pod vedením paní Ivy Hubené

n 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 8.00 hod. do 19.00 hod. 
Víkendy od 11.00 hod do 19.00 hod. 
Zdarma Vám půjčíme pétanquové koule

n BOWLING  
Pondělky: 4. 2., 11. 2., 18. 2.,  
a 25. 2. od 14.00 a 15.00 hod.  
Herna v Dolních Chabrech.  
Sraz ve 13.50  hod. před hernou  
(spojení: autobus č. 162, stanice 
Osecká,  Metro Kobylisy nebo Vozovna 
Kobylisy). Pod vedením Věry Dvořákové

n KONVeRZAČNí KuRZy ANGLICKéHO 
JAZyKA – posledních pár volních míst. 
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny: 
1. pondělí 9.30 – 11.00, od 21. 1. do 
24. 6. 2013. 2. úterý 9.30 – 11.00, od 
22. 1. do 25. 6. 2013. Počet lekcí: 22 (1 
lekce trvá 1,5 hod.) Cena: 990 Kč Není 
vhodné pro začátečníky. Zájemci se mohou 
přihlásit na recepci Gerontologického  
centra, Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 
286 883 676.

n 7. 3. ČTVRTeK: CVIČeNí NA ŽIDLíCH. 
Od 13.00 v Gerontologickém centru. Pod 
vedením Věry Dvořákové

V rámci prosincové charitativní sbírky oblečení 

a hraček „Myslíme na Vás‟, která proběhla ve 

spolupráci s mateřskými a základními školami 

v Praze 8, se podařilo nashromáždit tolik po-

třebných věcí, že zaplnily celé foyer KD Ládví. 

„Ve srovnání s předchozím ročníkem je zřej-

mé, že akce oslovila a motivovala podstatně 

více lidí a za to jim patří dík. Výtěžek sbírky 

byl nebývale velký, takže zbylými dary budou 

obdarovány i mimopražské organizace. Všem 

velmi děkuji za jejich pomoc,‟ sdělila radní 

Prahy 8 a patronka sbírky Markéta Adamová. 

Na charitativní sbírku navazovala akce v po-

době Tříkrálového blešího trhu, který se konal 

10. ledna v Kulturním domě Ládví. Tam dostaly 

vybrané organizace pomáhající dětem i so-

ciálně slabším, pro které byla sbírka určená, 

šanci získat potřebné chybějící věci, ale také 

něco jen pro radost. Šlo například o CID, Ro-

modrom, Speciální internátní mateřskou školu, 

FOD Klokánek a další. Z výtěžků dvoutýdenní 

sbírky si vybrali celou řadu hraček a oblečení, 

ale i školních pomůcek a knih – vše potřebné 

pro děti. Všichni účastníci akce si odváželi de-

sítky vrchovatě naplněných pytlů. 

Odpoledne pak byly zbývající věci, mezi kte-

rými byl stále mix oblečení, hraček i školních 

pomůcek, nabídnuty široké veřejnosti v rámci 

oblíbeného odpoledního tříkrálového blešího 

trhu. Každý, kdo si chtěl vybrat z nabídky ble-

šího trhu, přispěl libovolnou částkou do kasič-

ky Klokánku.

„Letošní akce Myslíme na Vás nám povyrostla 

a tím také pomohla nejvíce těm, kteří to potře-

bují. Jsme velmi rádi, že i v této uspěchané době 

si občané Prahy 8 umí a chtějí pomoci. Všem zú-

častněným od srdce děkujeme,‟ dodal místosta-

rosta osmého obvodu Michal Švarc. -red- 

Lidé si 
mohli 
odnést 
například 
oblečení 
a přispět 
libovolnou 
částkou 
na provoz 
Klokánku
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BeZPLATNá ByTOVá  
PRáVNí PORADNA

Kdy?  19. 2. od 17 hod.
Kde?   Zenklova 27, Praha 8
Doprava:   200 m od stanice  

metra B Palmovka.

V případě zájmu se prosím,  
objednejte na  

tel.: 246 035 966  
nebo 721 02 98 92 

Díky občanům bylo druhé  
„Myslíme na Vás‟ opět úspěšné
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Zdravotní a sociální péče, inzerce, pozvánka

Radnice osmé městské části nechala po sedmi 

letech zpracovat nový průzkum mezi senio-

ry, zaměřený na potřeby a problémy obyvatel 

MČ Praha 8 starších 60 let v oblasti sociál-

ních služeb. Průzkum, který proběhl v květnu 

a červnu 2012, bude podkladem pro další roz-

voj sociálních služeb, poskytovaných Úřadem 

MČ Praha 8. „Celkem jsme zpět získali 387 

dotazníků, které byly zařazeny do konečného 

zpracování. Všem, kteří se zúčastnili, moc dě-

kujeme – nejen za nás, ale i za další obyvatele 

Prahy 8, kteří služby jednou budou využívat,‟ 

řekla zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra 

Ludková.

Mezi nejpalčivější problémy, které však 

městská část umí ovlivnit jen minimálně, patří 

politická a ekonomická situace v ČR, problém 

se zdravím a obavy z budoucnosti. Seniory 

obecně trápí také kriminalita a nedostatek fi-

nancí, celá čtvrtina vnímá jako problém mezi-

lidské vztahy. Stejných oblastí se pak týkaly 

i návrhy na zlepšení života - lepší finanční si-

tuace, zdraví, politická situace, zlepšení spo-

lečenského klimatu a mezilidských vztahů. 

Dobrou zprávou naopak je, že jen zlomek těch, 

kteří se ankety účastnili, hodnotí jako problém 

dostupnost sociálních služeb.

Pokud jde o aktivity seniorů, ani ty se opro-

ti předchozímu průzkumu neliší – stále domi-

nuje TV, četba a setkávání s přáteli, následu-

je cestování, zahrádkářství a péče o blízké. 

„O něco častěji se však senioři věnují pohy-

bovým aktivitám a vzdělávání. Z toho vyplývá  

i vyšší poptávka po aktivizačních progra-

mech a klubech seniorů - i proto budeme 

pracovat na dalším rozvoji Centra aktivizač-

ních programů a na sportovních možnostech 

pro seniory, jako jsou postupně budovaná 

pétanque hřiště a fitness parky,‟ uvedla mís-

tostarostka. 

Mezi preferované konkrétní základní sociál-

ní služby patří specializované poradenství pro 

seniory, jídelny, dovoz či výdejny obědů, domy 

s pečovatelskou službou, terénní pečovatelská 

služba. „S potěšením musím konstatovat, že 

těmto trendům odpovídají i naše služby. Napří-

klad zajištění stravování jsme před časem ře-

šili mimo jiné vybudováním nové jídelny v DPS 

Burešova, kam mohou docházet i senioři, kteří 

nejsou klienty DPS. Zrovna tak pečovatelská 

služba je služba, o jejíž nezbytnosti jsme pře-

svědčeni a která musí být rozvíjena,‟ sdělila 

Ludková.

„Možná by na závěr byla vhodná ještě dal-

ší statistika, z níž mám docela radost, a to je 

spokojenost s vlastním životem. Zde se pouze  

17 procent respondentů vyjádřilo, že jsou spíše 

či velmi nespokojení. Třetina je spokojená na-

půl, a více než polovina se vyjádřila, že je spíše 

či velmi spokojená. Myslím, že to nejsou špatné 

údaje,‟ vypočítává místostarostka.  -hš-

Senioři mají zájem o další rozšiřování 
služeb, ukázal průzkum

(Placená inzerce)

Mezi nejvíce navštěvovanou službu patří Centrum aktivizačních programů

HLEDÁTE ZUBAŘE ?Nově vzniklá Dentální klinika Jan Stuchlík  
v budově Amazon Court  
na Rohanském nábřeží nabízí: 
n  kompletní stomatologickou péči  

s výjimkou ortodoncie 
n pohotovostní službu i během víkendů a svátků
n bezbariérový přístup
n  v brzké době specializovanou ordinaci  

zaměřenou na ošetřování dětí
Kontakt:  MDDr. Adam Šíma, Tel.: 273 130 160 

e-mail: adam.sima@drstuchlik.cz, www.drstuchlik.cz

Fo
to

: 
ve

rp
a



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

23únor 2013

Pozvánky

ÚNOR 2013
Otevírací doba: 
Po 13.30–15.30, 18.00–21.00, St 19.00–21.00,  
Čt 13.30–15.30, 19.00–21.00, Ne 14.00–16.00 

PŘeDNáŠKy  
astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18:30. 
11. 2.  RNDr. Aleš Krejčí: Staré hvězdárny maharádži Sawai 

Džaj Singha II. (historické pozadí a funkce přístrojů).
25. 2.  Miroslav Záveský: Pákistán – Karákoram.  

expedice Broad Peak 8051 m.

POŘADy (film. večery) 
s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
18. 2. APOLLO 10, APOLLO 11. 

POZOROVáNí OBLOHy dalekohledy
Po, Čt 13.30–15.30. St, Čt 19.00–21.00, Ne 14.00–16.00  
a v Po 18. 2. 20.00–21.00 za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.

Denní obloha:   Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha:  Měsíc – od 13. 2. do 26. 2., nejlépe okolo 17. 2.
 Jupiter – po celý únor.
  Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy  

– po celý únor
 Hvězdokupy, mlhoviny – 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 od 18.00 do 19.00 mohou hvězdárnu navštívit  
předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).

Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

ŠKOLNí POŘADy
vždy v Po, Út, St, Čt a Pá v 8.30 a 10.30 pro předem objednané školní 
výpravy. Vstupné 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma.  
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.

POHáDKy PRO NeJMeNŠí
Ne 10. 2. a 24. 2. od 10.15, Africká pohádka (Ogua a piráti)
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce.
  Pozor. oblohy Pořady
VSTuPNé: dospělí 45,- Kč 55,- Kč
 mládež 25,- Kč 30,- Kč
 senioři  40,- Kč 50,- Kč

Doprava: –  konečná MHD sídliště Ďáblice bus 136,  
tram 10 a 10 min. pěšky

 –  stanice Ďáblický hřbitov bus (od metra C-Ládví) 
103, 345, 368 a 5 min. pěšky

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky

Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 91 06 44
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956

BeZPLATNá PORADNA PRO BeZRADNé
Volejte 283 840 612 nebo 723 914 602

e-mail: info@nakorabe.cz
PO–Pá   8.00–16.00 hod.

JuDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Kultura, pozvánky

Jen dva dny před odletem do Japonska, 19. 

února, vystoupí profesionální Smyčcové kvar-

teto České filharmonie s prvním houslistou 

Josefem Špačkem jun. v Kobylisích v Salesián-

ském divadle. 

Mladý Špaček na sebe loni upozornil hned 

dvakrát. Stal se nejmladším koncertním mi-

strem České filharmonie v celé její historii 

a jako dosud jediný český houslista se pro-

bojoval až do finále největší houslové soutěže 

světa – soutěže Královny Alžběty v Bruselu. 

Prestižní soutěž založil jeden z největších vir-

tuosů 20. století Eugène Ysaÿe. První ročník se 

v houslové kategorii uskutečnil již v roce 1937 

a již samotná účast v této soutěži je snem kaž-

dého houslisty. Letos se do hudebního klání 

přihlásilo 166 houslistů z celého světa a sa-

motná soutěž trvala jeden měsíc. V několika 

kolech soutěže musí její účastníci pokaždé hrát 

jiný repertoár a porotci nesmí po dobu jejího 

konání mezi sebou komunikovat.

Soutěž je tak považována za nejnáročnější 

a nejpopulárnější na světě nejen pro svůj roz-

sah, ale i pro originalitu především v přípra-

vě na finální kolo soutěže. Dvanáct nejlepších 

houslistů  je celý týden před svým závěrečným 

vystoupením uzavřeno v zámečku královny 

Alžběty, kde musí nacvičit skladbu, kterou na 

světě ještě nikdy nikdo nehrál. Účastníci sou-

těže nesmí v tomto zámku použít mobil, inter-

net, telefon. Jsou zcela odříznuti od komunika-

ce se světem, v naprosté izolaci.

V únoru se chystá se Smyčcovým kvartetem 

českých filharmoniků na turné po Japonsku. 

Kvarteto bylo založeno již v roce 1992, usku-

tečnilo řadu úspěšných koncertů a je do země 

vycházejícího slunce pravidelně zváno. Pár dní 

před odletem na východ ale ještě kvarteto  stih-

ne odehrát benefiční koncert v Salesiánském di-

vadle v Kobylisích, jehož výtěžek z dobrovolné-

ho vstupného bude věnován na činnost s dětmi 

a mládeží v Salesiánském středisku mládeže. 

Těšit se můžete na opravdové bonbónky od 

známých skladatelů J. S. Bacha, W. A. Mozar-

ta, F. Schuberta, R. Schumanna, J. Brahmse, 

A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, C. Debussyho,  

F. Chopina, J. Offenbacha, E. K. Ellingtona,  

F. Kreislera a dalších.  -red-

Smyčcové kvarteto České filharmonie  
vystoupí v Salesiánském divadle
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Kultura, pozvánka

Legendární Restaurace Na Vlachovce je opět 

v provozu a láká posluchače z celé republiky 

na kvalitní, žánrově pestrý hudební program 

a samozřejmě i na kvalitní staročeskou kuchy-

ni. V prosinci se v zrekonstruovaném histo-

rickém sále objevilo hned několik zajímavých 

hostů, například legenda českého country Pa-

vel Bobek či největší osobnost české dechovky 

Josef Zíma, se kterým vystoupila i fenome-

nální zpěvačka Yvetta Simonová. „Byl to vý-

borný koncert, na který jsme měli vyprodáno, 

a atmosféra v sále byla báječná, což potvrdili 

i samotní účinkující,‟ řekl hudební dramaturg 

Vlachovky, zpěvák Petr Sovič. 

Podle něj letos Na Vlachovce chystají celou 

řadu změn v kulturním programu. „Našim cílem 

je vytvořit prostor pro pravidelné posluchače, 

a proto budou nové kulturní programy zamě-

řeny právě na ně. Každý pátek večer bude pro-

bíhat nová swingová tančírna Swing-It s živý-

mi orchestry a stylovými tanečníky. Na pódiu 

se v rámci tohoto programu budou pravidelně 

střídat každý pátek od 19 hodin Sestry Havel-

kovy s orchestrem, Polydor Sextet kapelníka 

Jiřího Polydora a jeho hosté, zpěvák Jan Smi-

gmator a jeho Pocta Franku Sinatrovi či feno-

menální Golden Big Band Prague,‟ informoval 

Sovič. Sobotní večery budou vždy od 18 hodin 

patřit i nadále festivalu dechovek s názvem 

Na Vlachovce každou sobotu, v rámci kterého 

se budou pravidelně střídat dechovky z Čech 

i Moravy. Během února se můžete těšit napří-

klad na hasičskou dechovku Božejáky, Březov-

skou Desítku či moravskou dechovku Amatéři 

od Znojma. Program se dále rozrostl o neděl-

ní taneční čaje, které díky své ceně 45 korun 

jsou nejlevnější akcí tohoto druhu v Praze. 

Vždy od 14 hodin se co týden střídají oblíbená 

Žižkovanka s kapelníkem či Taneční orchestr 

Restaurace Na Vlachovce vedený trumpetistou 

Markem Krásným. 

Novinkou jsou také divadelní představení, 

která bude vedení restaurace připravovat ve 

spolupráci s Divadlem Artur pravidelně jednou 

měsíčně. „V únoru se můžete těšit na komedii 

autorů Haliny Pawlowské a Michaela Viewegha 

v režii Karla Janáka o vztazích a krizi ve střed-

ním věku. Těšit se tak můžete na oblíbené her-

ce Michaelu Kuklovou, Martina Zounara, Tomá-

še Krejčíře či Veroniku Novou,‟ sdělil Sovič.

Veškeré informace o kulturním programu 

naleznete na webových stránkách http://www.

navlachovce.eu nebo přímo v prostorách re-

staurace. 

Vlachovka žije, na pódiu koncertují legendy

Na Vlachovku se vrátili i legendární Josef Zíma a yvetta Simonová
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Kultura

Karlínské Studio Divadla Kámen nabídlo v led-

nu další ze svých nových her. Ta se tentokrát 

jmenuje Výhled na řeku Labe a jejím podtitu-

lem je „dramatický příběh ze zákulisí závodů 

formule nula nula nula nula jedna a z domu, 

ve kterém se potkává řada různých stavebních 

slohů‟.

Nová hra je zajímavá tím, že ji s Divadlem 

Kámen poprvé režíruje Martin J. Švejda, který 

obvykle pracuje s jinými pražskými skupinami. 

Švejda převzal hru tradičního autora Divadla 

Kámen P. Macháčka a provedl její podstatnou 

úpravu. Téměř celý stálý soubor divadla (hry 

se účastní jedenáct herců) se tak pustil na 

neprobádanou půdu jiných přístupů, názorů 

a vizí.

A průběh premiéry potvrdil, že hra je oprav-

du podstatně jiná, než bývá na Invalidovně 

zvykem. Došlo například k opuštění tradiční-

ho minimalistického hereckého projevu. Další 

na první pohled patrnou nezvyklostí je použití 

celé řady technických prostředků včetně pro-

jekce.

Ve hře, v níž se prolínají automobilové zá-

vody z pohledu mechaniků závodních strojů 

s abiturientským setkáním bývalých spoluža-

ček střední odborné školy v Poděbradech, se 

v hlavních rolích představují Lenka Záveská 

a Jan Pokorný.

Vstupenky do Divadla Kámen si můžete re-

zervovat například na internetu na www.diva-

dlokamen.cz nebo na telefonu 606 167 399. 

Ještě lepší je zakoupit je na místě – vždy ve 

středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin je otevřena 

pokladna i výstava kreseb Antonie Vynokurové 

pořádaná ve spolupráci s občanským sdruže-

ním Fokus Praha. -red-

Divadlo Kámen: Výhled na řeku Labe
Nová hra 
pojednává 
i o zákulisí 
automobilových 
závodů 

Divadlo pod Palmovkou uvádí od 

ledna letošního roku současnou 

britskou komedii Sám na dva 

šéfy, a to v české premiéře. Au-

tor Richard Bean s touto „variací‟ 

na slavnou Goldoniho hru Sluha 

dvou pánů zaznamenal nejen ve 

Velké Británii ohromný úspěch. 

Hra byla uvedena v Londýnském 

národním divadle a obdržela 

prestižní ocenění britských diva-

delních kritiků za rok 2011.

Richard Bean převedl původní 

Goldoniho příběh do šedesátých 

let minulého století a důkladně ho 

opepřil mafiánským prostředím. 

Všechny slavné scény z Goldoni-

ho rozpustilé komedie jsou přitom 

zachovány, jen posunuty směrem 

k dnešku. V pojetí Richarda Be-

ana se z Benátek stalo britské 

lázeňské město Brighton a z po-

loviny osmnáctého století se stal 

rok 1963. Beanův bláznivý příběh 

muže, který musí obsloužit dva 

šéfy najednou a ještě se při tom 

stihne zamilovat, je zasazen do 

okamžiku zrodu „zlatého období 

britského popu‟ a „beatlemánie‟, 

kdy britská pop-music zasáhla 

doslova celý svět.

Hudba významným způsobem 

spoluvytváří atmosféru hry. Na 

jevišti Divadla pod Palmovkou 

se můžete těšit na původní hud-

bu Granta Oldinga v podání živé 

kapely. V hlavní roli Francise 

Leghorna (neboli Truffaldina) se 

představí Jan Konečný, dále hra-

jí Anna Stropnická, Radek Zima, 

Petra Horváthová, René Přibil, 

Ondřej Kavan, Zuzana Slavíko-

vá, Rudolf Jelínek a další. In-

scenaci režíroval úspěšný autor 

komedií, herec a režisér Antonín 

Procházka. -red-

Divadlo pod Palmovkou nabízí novou komedii 

V roli Francise Leghorna se představí Jan Konečný 
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Pozvánky
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Pozvánky, inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Školství, pozvánka

Budoucí prvňáčci  
se seznámili se školou
Děti ze třídy Myšek a Lvíčátek z mateřinky 

v Lešenské ulici navštívily koncem ledna Zá-

kladní školu Glowackého. Prohlédly si  prostory 

školy - jídelnu, tělocvičnu, šatny, divadlo a na-

hlédly také do dění v  1., 2. a 3. třídách.

Ve třídě si povídaly o tom, jak se děti učí, 

co se jim na škole líbí. Prvňáčci předškolá-

kům ukázali, jak umí číst a psát a co už se od 

září naučili. Budoucí školáci se také seznámili 

s prostředím školy a výukou v první třídě. Na 

uvítanou v základní škole děti dostaly medaile 

sluníček na památku.

Už nyní se těšíme na další setkání, tentokrát 

v Mateřské škole Lešenská. Pro děti z 1. tříd 

bude připraveno velikonoční překvapení. 

Kateřina Císařovská, za kolektiv MŠ Lešenská

Dětem se návštěva školy líbila

Předškoláci  
ovládají 
základy  
znakové řeči
Dvacítka dětí z Mateřské školy Řešovská 

navštívila Tichou kavárnu v Kobylisích. 

Jedná se o jediné zařízení v metropoli 

s neslyšící obsluhou. Základní znaky pro 

prosbu, poděkování a pozdrav se děti na-

učily předem ve školce, další pak přímo 

v kavárně. Samy si pak objednávaly, žá-

daly a děkovaly znakováním. Návštěva se 

uskutečnila v rámci tématu ŠVP s názvem 

„Poznáváme svět, máme smyslů pět”. 

Pan provozní všechny na závěr pozval 

k opětovné návštěvě například s rodiči, 

a dodal: „K nám mohou všichni - děti, 

dospělí i pejsci”. Děti navrhovaly, že ro-

diče naučí, jak se v kavárně dorozumět, 

Anička dodala: „My přijdeme, ale bude 

nás pět!‟ 

Během pobytu byly děti nezvykle tiché, 

jen jednou se rozběhla hlučnější deba-

ta, křiklouny ztišila Terezka: „Pssst! Jste 

v němé kavárně!” 

Markéta Hádková,  

učitelka ze třídy „jahůdek”

Návštěvníci kavárny se naučili, jak si 
objednat či poděkovat pomocí znakové řeči
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Školství, pozvánka

Pokud chcete komunikovat  
se členy vedení radnice za ODS, 
můžete je vyhledat na Facebooku 
a zeptat se na vše, co vás zajímá. Nebo 
využijte e-mailů: jiri.janku@praha8.cz 
(bezpečnost, životní prostředí, 
informatika), vladimira.ludkova@praha8.cz 
(kultura, sociální a zdravotní 
problematika), ondrej.gros@praha8.cz 
(majetek) a martin.roubicek@praha8.cz 
(školství).

Zástupce radnice za TOP 09 
můžete kontaktovat následovně: 
Michal Švarc – doprava a finance, tel: 
222 805 138, michal.svarc@praha8.
cz. Markéta Adamová – sociální oblast 
a protidrogová prevence, evropské fondy, 
tel: 222 805 134, marketa.adamova@
praha8.cz. Tomáš Slabihoudek – správa 
a hospodaření s byty MČ, zmocněnec  
pro Palác Svět, tel: 222 805 186, 
tomas.slabihoudek@praha8.cz.

Zastupitelé KSČM v Praze 8  
mají pro občany tuto nabídku: Vytipujte 
největší problémy naší městské části, 
pokusíme se je spolu s Vámi řešit.  
Volejte +420 284 825 820 či použijte 
e-mail: ov.praha8@kscm.cz.

Se zastupiteli ČSSD se můžete setkat 
19. 2. od 17 do 19 hodin. Kromě toho  
je možné navštívit webové stránky  
www.cssdpraha8.cz, facebook cssdpraha8 
a nebo naše informační středisko v Libni, 
Zenklova 27. Těšíme se na vás. Kontakty: 
tel: 246 035 966, mob: 721 029 892 
email: ovv.praha8@cssd.cz.

Strana zelených nabízí občanům Prahy 8 
diskuzi o budoucnosti naší městské části. 
Volejte, prosím, zastupitele  
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz,  
skype kontakt „vilgus‟, twitter: @pvilgus). 
Sledujte naše zastupitele  
a zelené z Prahy 8 na Facebooku,  
následujte nás na Twitteru.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8  
pořádá setkání s občany dne 28. února 
2013 od 18 hodin v přízemí budovy 
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 
6. Tématy budou privatizace bytů a další 
otázky života v Praze 8. Na setkání zve 
JUDr. Václav Musílek.

Setkání s politikyV Chabařovické učí 
nejmenší vážit si přírody
Naše snaha podporovat u dětí předškolního 

věku smysl pro aktivity ekologického cha-

rakteru dopadá na úrodnou půdu. Děti v naší 

mateřské škole se učí třídit odpad do recyk-

lačních odpadkových košů nejmenovaného 

obchodního řetězce a díky tomuto systému 

podporují v těchto snahách i rodiče. Zároveň 

u nich rozvíjíme sociální cítění, kdy sběrem ví-

ček podporujeme získání zdravotní pomůcky 

pro nemocnou dívenku Michalku z Holešova. 

Původně zkušební akce sběru víček se zvrtla 

v záležitost „sbírá celá rodina‟, potažmo pane-

lák. Odměnou malým sběratelům bude ekolo-

gický projektový den a vědomí, že jedné malé 

holčičce udělali radost.

Termín „ekologický projekt‟ asi nezní zrovna 

atraktivně, nicméně již takovýchto akcí máme 

vícero za sebou a skutečně není nad to, vzít 

malého „Pražáčka‟ do přírody, věřte, že si to 

užijete („Děti, vidíte tu břízu?‟ – „Ne, ale sly-

šíme medvěda!‟). Absolvovali jsme projektový 

den „Barevný den pastelek‟ (naše jednotlivé 

třídy jsou pojmenovány podle pastelek růz-

ných barev), kdy se každá třída oblékla do tri-

ček svých barev, což sice nakonec nevyznělo 

(díky meteorologickým podmínkám) tak, jak 

mělo, ale pokud jdeme po fáborkách do Ďáb-

lického háje a ještě k tomu můžeme odpovídat 

na otázky, ani déšť nás nezastaví. 

Velký úspěch má i již tradiční, akce „Zdobíme 

stromeček pro zvířátka‟, kdy se opět vydáváme 

do lesa, překvapivě za účelem ozdobení vánoč-

ního stromku zvířátkům. Zde bych chtěla vy-

jádřit poděkování rodičům našich malých žáč-

ků za spolupráci a obdivuhodnou trpělivost při 

vyřezávání vánočních ozdob ze starého chleba, 

mrkve, jablek a dalších dobrůtek pro zvířátka. 

Lucie Majorová, MŠ Chabařovická

Děti a les. V MŠ Chabařovická jasná věc
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Poradna, pozvánky

Máte dluhy a nevíte, které platit 

dříve? Jste pod tlakem věřitelů, 

kteří se domáhají zaplacení svých 

pohledávek? Pak jste již jistě sly-

šeli o institutu oddlužení, který 

poskytuje jisté řešení a možnost 

začít s čistým štítem. 

Aby však bylo možné podat 

návrh na povolení oddlužení, je 

nutné být prokazatelně v situa-

ci úpadku. Dlužník musí mít více 

věřitelů a peněžité závazky po 

splatnosti více než 30 dnů, jež 

není objektivně schopen platit. 

Má-li dlužník manžela, je nutný 

jeho souhlas, neboť i jeho příjmy 

budou do oddlužení zahrnuty. 

Návrh je nutné podat pomocí 

zvláštního formuláře na přísluš-

ném krajském soudu. Přílohou 

jsou pak listiny, které prokazují 

existenci dluhů, seznam majet-

ku, závazků, zaměstnanců a do-

klady o příjmech za uplynulé tři 

roky. V případě žádosti o oddlu-

žení formou splátkového kalen-

dáře musí být dlužník schopen 

během pěti let uhradit věřitelům 

minimálně 30 procent nezajiš-

těných pohledávek (netýká se 

pohledávek se zřízením např. 

zástavního práva), v opačném 

případě se vystavuje riziku za-

mítnutí podaného návrhu. 

Jakmile soud rozhodne o povo-

lení oddlužení, je dlužník povinen 

hradit po dobu pěti let sumu, kte-

rá odpovídá částce, jakou by hra-

dil v případě postižení mzdy exe-

kucí. V případě řádného splácení 

jej soud osvobodí od povinnosti 

hradit zbývající část pohledávek. 

Má-li dlužník zástavu na svém 

majetku (např. hypotéku), pak 

bude zpeněžen tento majetek ve 

prospěch věřitelů. Druhou, nepří-

liš využívanou možností je oddlu-

žení zpeněžením majetku.

Věřitelé musí své pohledávky 

vůči dlužníkovi přihlásit k soudu 

ve stanovené lhůtě. Nejsou však 

upozorňováni, veškeré informa-

ce jsou veřejně dostupné na in-

ternetu. 

S ohledem na značnou složitost 

jednotlivých případů doporučuje-

me kontaktovat odborníky, neboť 

v případě chybného návrhu bude 

soudem odmítnut. Pro bližší in-

formace využijte naši bezplatnou 

poradnu, navštivte jednu z na-

šich poboček nebo volejte linku 

604 666 554.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

SeRIáL: Jak se spravuje Česká republika?
Vážení spoluobčané, během let strávených 

v zastupitelstvu naší městské části jsem často 

narazil na problém, že lidé, se kterými jsem 

jednal, neměli úplně jasno, jakým způsobem 

je řízen náš stát. To je důvod, proč jsem se 

rozhodl napsat následující řádky. Omlouvám 

se všem právníkům za případné nepřesnosti, 

protože nemám právnické vzdělání a jsem jen 

poučený laik.

Často se setkáváme s pojmy veřejná sprá-

va, státní správa, samospráva. Co to je? 

Veřejná správa je systém, který stanovuje 

pravidla hry pro život v naší republice. Veřej-

ná správa se skládá ze dvou oblastí - státní 

správy a samosprávy. Státní správu vykonává 

stát a má hierarchické uspořádání. Pro orgány 

státní správy platí, že mohou dělat pouze to, 

co jim zákony dovolují. Typickým úřadem jsou 

ministerstva. 

Samospráva je vykonávána vždy na urči-

tém území: kraj, město, obec. Pro samosprá-

vu platí, že může dělat to, co jí zákony neza-

kazují. Do samosprávy patří i naše městská 

část. Aby to nebylo jednoduché, tak v České 

republice je zaveden takzvaný smíšený mo-

del. To znamená, že se na úřadě naší městské 

části setkáte se samosprávou i státní sprá-

vou. Do samosprávy patří například bytový 

odbor, odbor informatiky, odbor kultury. Do 

státní správy patří například odbor výstavby 

či odbor živnostenský. A našli byste i odbo-

ry smíšené, odbor zdravotnictví a sociálních 

služeb.

Co z toho plyne? Na jednom odboru s vámi 

úředník může diskutovat a hledat řešení vaše-

ho problému a na druhém se musí držet para-

grafů a diskuse nepřipadá v úvahu.

Tolik pro začátek, příště si povíme, jaké 

existují typy obcí, jak se dělí republika a jak 

je to v Praze.

Přípomínky, dotazy a náměty jsou vítány. 

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více: http://

portal.gov.cz/portal/obcan/ 

Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8
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Sport, pozvánky

V době jarních prázdnin v Praze 8, tedy od  

18. do 22. února, pořádá Beachklub Lád-

ví beach volejbalový kemp pro děti od 6 do  

18 let formou příměstského tábora. „Půjde o in-

tenzivní soustředění, zaměřené na všeobecný 

pohybový rozvoj dítěte a základy beachvolej-

balu. Tréninky budou dvakrát denně s pauzou 

na oběd a na odpočinek, a to od pondělí do 

čtvrtka,‟ uvedl trenér Ondřej Michálek. 

V pátek 23. února bude ve spolupráci s měst-

skou částí Praha 8 připravený velký dětský tur-

naj, rozdělený do věkových kategorií. Děti do 

13 let čeká turnaj v přehazované, starší děti 

minibeach a ty nejstarší klasický beachvolej-

bal. Turnaj je otevřený pro všechny příchozí, 

zájemci se mohou hlásit na marketing@be-

achklubladvi.cz, podrobnosti najdete na www.

beachklubladvi.cz. -red-

 
 
 
Fotbalová  
Admira se těší 
na nové posily
O tom, že fotbalová Admira dlouhodobě 

dobře pracuje s mládeží, svědčí fakt, že 

naši dorostenci hrají Českou ligu a v Čes-

ké lize žáků startují hned čtyři týmy ko-

byliského klubu. Tygři, tým U-12, dokonce 

vedou prvoligovou tabulku. Je tomu tak 

i díky úspěšné spolupráci s městskou čás-

tí Praha 8, jejíž vedení admirácký fotbal 

podporuje.

Teď je pravý čas na doplnění týmů 

těch nejmladších. Rádi mezi sebou 

uvítáme šikovné kluky ročníků 2006 

a 2007, kteří umějí kopnout do míče 

a kteří mají chuť zahrát si ten oprav-

dový fotbal.

Maminko, tatínku, přijďte se svým ma-

lým sportovcem k nám na Admiru. Nabízí-

me přírodní i umělou trávu, zázemí, které 

nám v leckterém jiném klubu závidějí, 

kvalifikované trenéry, zapálené činovníky 

a dobrou rodičovskou partu.

Veškeré informace poskytne šéftrenér 

mládeže Jiří Tesař, mobil: 602 318 506,  

e-mail: admira.mladez@seznam.cz. 

O tom, jak si naši kluci vedou, si mů-

žete přečíst na http://www.konici2006.

estranky.cz. -api-

Jarní prázdniny na Ládví
Trenéři 
z Beachklubu 
Ládví jsou 
už na děti 
připraveni
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Sport, pozvánky

Ve sportovní hale v Libni s kapa-

citou více než tři tisíce diváků se 

v rámci akce Heroes Gate konal 

souboj o mistra Evropy ve sportu 

kombinujícím prvky několika bo-

jových umění známém jako K-1. 

Proti sobě nastoupili dva nejlepší 

evropští borci ve váhové kategorii 

66,8 kilogramu, francouzský re-

prezentant Jorick Luisetto a „boh-

ničák‟ Martin Gaňo. Martin po pěti 

náročných kolech zvedl nad hlavu 

před vyprodanou halou prestižní 

mistrovský pás organizace WKF.

Jak dlouhá je cesta k titulu 
mistra evropy?

Trvala skoro devět let, ale sa-

mozřejmě to začalo ještě dříve, 

když jsem jako kluk hrál soutěžně 

fotbal. Tam jsem získal své první 

sportovní návyky. Ten úplně první 

kontakt s tímto sportem byl pro-

střednictvím televize, kdy jsem 

sledoval na obrazovce souboje 

světových borců a neustále jsem 

o tom určitě až otravně doma mlu-

vil. A tak mě na první trénink pří-

mo dotlačil můj bratr. 

Jenže to, co v televizi vypadá 

atraktivně a možná i jednoduše, 

je ve skutečnosti neskutečná dři-

na. Tenkrát jsem si rád dal cigár-

ko nebo panáka na diskotéce, no 

a pak na tréninku neskutečně tr-

pěl. Nejenže jsem byl po každém 

tréninku fyzicky úplně na dně, ale 

i psychicky, protože tenkrát jsem 

ještě neuměl prohrávat. Inu kla-

sickej puberťák utrženej ze řetězu. 

Tenkrát mě neskutečně podržel 

můj první trenér Jaroslav Vaněk 

a já se skřípáním zubů vydržel. 

Na českou špičku a vlastně dnes 

i na evropský vrchol mě dostal 

a později „vyladil‟ ten nejtvrdší 

a současně i nejlepší  trenér u nás 

- Honza Vávra z KTSO JV Praha.

Dostat se na evropskou špičku 
určitě vyžaduje intenzivní tré-
nink a tvrdou  osobní disciplí-
nu. Kolik času tomuto sportu 
věnujete týdně?

Pracuji jako servisní technik 

v reklamní agentuře, takže žád-

ný profesionální sportovec bez 

starosti o obživu. Trénuji čtyři-

krát týdně a před zápasem tré-

nuji šestkrát týdně. Vysadit tré-

nink na této úrovni si už nemůžu 

dovolit, každý zanedbaný trénink 

nebo příprava pak pekelně bolí, 

hlavně v ringu. Neznamená to 

ale, že si nezajdu na večeři do 

restaurace a samozřejmě na 

dobré kamarády si taky najdu 

čas, ale o polehávání na gau-

či nebo hodinách před počítačem 

to rozhodně není. 

Pár hodin týdně mně zabere 

i trenérská činnost, kdy se snažím 

své zkušenosti předávat dalším 

zájemcům o tento sport. Skvělé 

je, že trénuji nedaleko od domo-

va u nás v Bohnicích v klubu RSF 

Praha a ještě lepší je, že nám tu 

rostou opravdu talentovaní spor-

tovci a sportovkyně v bojových 

sportech. U sportovců je hodně 

důležitá pokora a pravidelnost, 

tuhle filozofii razím i na svých 

trénincích. Technika a fyzička se 

dá natrénovat, ale zlomit v mla-

dých dneska tu jejich frajeřinu 

a přílišné sebevědomí a přetavit 

ji v pozitivní zarputilost je taky 

zajímavý a tvrdý boj. Mým snem 

je věnovat se trenérské činnos-

ti mnohem aktivněji a možná si 

i otevřít vlastní sportovní školu 

nebo klub. Věřím, že ještě několik 

let budu zkušenosti také aktivně 

sbírat a ne jen rozdávat.

A jak probíhalo zmíněné finá-
le?

Už jenom to, že jsem nastoupil 

v tak bouřlivé atmosféře a za ne-

skutečné podpory domácího pub-

lika, byl pro mě nezapomenutelný 

zážitek. Možná víc než na soupeře 

jsem v ten moment myslel na své 

rodiče a říkal jsem si, že máma, 

která mi tento sport zakazovala, 

musí být na mě teď hrdá. 

Ono asi mámu vlastně ani moc 

nezajímá, jestli vítězím, ale hlav-

ně, že po zápase přijdu domů po 

svých. A k samotnému zápasu 

musím říci, že Jorick na mě vlétl 

neskutečným způsobem a až ve 

třetím kole se mně podařilo dob-

rým úderem jeho aktivitu zastavit 

a otočit ve svůj prospěch. Určitě 

i díky skvělé taktice připravené 

trenérem, ale věřte, že ten kluk 

byl tvrdej jako skála.  -red-

Pro úspěch je nutné zlomit v mládí 
frajeřinu, říká šampion v K-1

Martin 
Gaňo  
právě 
získává 
evropský 
titul
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Výročí

Nově narozené děti

KVěTeN 2012

Vojtíšková Tereza

ČeRVeN 2012

Kleník Mikuláš 

Kleníková Luisa

Tichá Kateřina

ČeRVeNeC 2012

Kutal Petr

Šimek Jakub

SRPeN 2012

Bernard Tomáš

Březina Marek

Drlík Vojtěch 

Janstová Adéla

Lamková eva

Vecka Mikuláš

ZáŘí 2012

Adams Daniel Michael

Brzková Anna

Ignác Jan

Klabíková Ita emílie 

Mašková Sofie

Nielsen Martin 

Oslej Šimon

Tomková Michaela

ŘíJeN 2012

Antošová Johana

eisner Matias

Hejkalová Natálie

Holadová Aneta

Husák Štěpán

Husáková Terezka

Chroustová Veronika

Jakobe Oliver

Marco Angelo Figus

Matoušková Barbora

Novák Filip

Suchánek Daniel

Šťástka Jan

LISTOPAD 2012

Barešová Zoe

Farkašová Lenka 

Kačer Jiří

PROSINeC 2012

Andreadis Thomas

Báňová Diana

Bočková Adéla

De Ruiter Nikola

Frýdlová Tereza

Kohl Pavel 

Mašata Petr

Slámová emma elena

Tóth Dominik

Zaťko Alex

LeDeN 2013

Hrubantová Kristýna

Trnkovi Filip a Michal

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme. V případě Vašeho zájmu 
o uveřejnění v této rubrice nás prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.

Prosíme rodiče, aby zasílali fotografie pouze u dětí, které nejsou starší dva měsíce.  
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Výročí, pozvánky

Jubilea

ÚNOR 2013

n  Paní Marie Zdrubecká oslaví 
dne 19. února 2013 významné 
jubilem 80 let života. Hodně 
zdraví do dalších let přeje dcera 
Marie, vnoučata Pavla, Luděk, 
pravnučka Karolína buď s námi 
ještě hodně let. 
 

n  Pan Miroslav Tomek 
a Hilda Tomková oslaví 
28. února 2013 65. výročí 
svatby. Gratulujeme!   
 
 
 
 
 

n  Dne 22. února 2013 oslaví 
naše milá maminka paní 
Marie Slancová své  
80. narozeniny. 
Hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších 
let přejí dcery, zeťové 
a vnoučátka. 

n  Paní  Marta Beranová  
slaví dne 2. února své  
90. narozeniny. Mnoho 
dalších let naší milované 
mamince a babičce přejí 
dcery Alena a Libuše 
a vnučka Anna. 
 
 

n  Naše milá babička Jana Budinská  
se dne 26. února dožívá vysokého 
věku 91 let.  
Přejeme Ti babičko, 
každý den jen sluníčko, 
Ty si to zasloužíš, 
máme Tě moc rádi  víš. 
Všechno nejlepší  k narozeninám,  
hlavně  hodně zdraví,  
přeje celá rodina. 

LeDeN 2013

n  Dne 3. ledna 2013 oslavil významné jubileum 100 let pan Bohumil 
Hátle. Pevné zdraví, životní pohodu a spokojenost do dalších let 
přejí manželka a děti s rodinami.

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.

Ptáci a plody v zahradě (do 24. 2. 2013)
Venkovní expozice - Výstavní sál, otevřeno denně 9-16 hod
Výstava představí vybrané druhy ptáků, kteří v zahradách hnízdí 
nebo je navštěvují, aby v nich hledali potravu v podobě nejrůz-
nějších plodů. Důraz bude kladen především na ptačí druhy živící 
se dužnatými plody; budou uvedeny i odpovědi na otázky, odkud 
k nám přilétají nejnápadnější zimní ptačí hosté. Připraveny jsou 
i různé písničky, říkanky a obrázky z ptačí říše.

Večerní provázení (do 22. 2. 2013)
Skleník Fata Morgana vždy v pátek od 18 hod, REZERVACE NUTNÁ
Vstupné dospělí 150 Kč/osoba, studenti,  
děti do 15 let 75 Kč/osoba, děti do 5 let zdarma.
Na tuto akci se nevztahuje žádná sleva pro ZTP či důchodce!
Rezervace na tel.: 603 582 191 či emailu: eva.vitova@botanicka.cz 

Přednáškový cyklus
Venkovní expozice - Výstavní sál,  
začátky v 17.30 hod, vstupné 20 Kč
14. 2. 2013 Vývoj české krajiny - O. Vacek
21. 2. 2013 Stínomilné trvalky v zahradě - P. Sekerka
28. 2. 2013 Zoubkočepka a šikoušek aneb mechorosty stokrát 
jinak - E. Novozámská

Neobvyklé fotografie příroda (1. 3. – 1. 4. 2013)
Venkovní expozice  
– Stráň, Výstavní sál, otevřeno denně 9 – 17 hod
Autoři neobvyklých fotografií jsou současní i bývalí zaměstnanci bo-
tanické zahrady. Z jejich fotografií vybere 45 nejlepších porota, kte-
ré se účastní Jan Hošek (výtvarník, ilustrátor, režisér), Topi Pigula 
(fotograf, cestovatel, novinář) a v neposlední řadě Zdeněk Thoma 
(fotograf, publicista, cestovatel).

Orchideje (8. 3. – 24. 3. 2013)
Skleník Fata Morgana, mimořádně prodloužena otevírací doba po 
dobu výstavy – úterý až neděle 9 – 20 hod
Vystaveny budou bohatě kvetoucí hybridy osvědčených rodů, za-
jímavé novinky, které teprve míří na trh a také orchideje, které 
v květinářství nespatříte. Součástí výstavy bude i tradiční prodej 
orchidejí v zásobním skleníku.

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Nádvorní 134
171 00 Praha 7-Troja
www.botanicka.cz



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

40 únor 2013

Zábava

Sudoku (středně těžké)
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9 76 8

8 6 3 7

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Navštivte Aquacentrum Šutka

Výherci, kteří obdrží dárkové balení trojice knih vzpomínek významných 
obyvatel Prahy 8 – Válečné osudy, jsou: Antonín Paseka (Praha 8),  
Adéla Svašková (Praha 8) a Ludmila Králíková (Praha 8).

Správné znění tajenky z únorového čísla nám zašlete nejpozději  
do 28. února 2013 na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, Praha 8,  
182 00. Můžete použít také e-mail: osmicka@praha8.cz.  
Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Deset vylosovaných výherců  
obdrží dvě volné vstupenky  
do Muzea hlavního města Prahy, 
Na Poříčí 52, Praha 8-Karlín.  
To nabízí například výstavu Vinohrady 
a Žižkov - Nová města za východní pražskou hradbou (do 5. května 2013). 
Prostřednictvím bohatého fotografického materiálu a řady muzejních exponátů 
je návštěvník seznámen s každodenním životem v ulicích těchto čtvrtí. 
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MALíŘ – LAKÝRNíK. ŠTuKOVáNí 
A TAPeTáŘSKé PRáCe.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz

NABíZíM PRáVNí SLuŽBy 
a zastoupení při převodech 
nemovitostí, vč. depozita a ověření 
podpisů. JUDr. Lenka Rivolová, 
advokátka, AK Praha 8 Libeň,  
tel.: 602 250 836. 

PROVeDu LAKÝRNICKé 
A MALíŘSKé PRáCe.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

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

RIZIKOVé KáCeNí,  
ŘeZ STROMů. ZAHRADy.  
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

HODINOVÝ MANŽeL.  
Drobné i větší opravy a řemeslnické 
práce v domácnosti. Precizně.  
Tel.: 775 50 76 00.

PLyNAŘ – INSTALATéR – 
TOPeNáŘ – montáž a oprava 
rozvodů, plynospotřebičů a plynové 
revize. Tel.: 603 93 70 32.  
Vladimír Tymeš.

eLeKTRIKáŘ S ŽL, spokojenost 
zaručena. Tel.: 608 44 05 51. 

HLíDáNí DěTí LIBeŇ, doma 
a dohodou. Tel.: 724 252 722. 
salaca@seznam.cz. 

ODVyKáNí KOuŘeNí 90%.  
Tel.: 604 20 77 71.

HODINOVÝ MANŽeL – údržba 
domácností, drobné opravy a úpravy 
v bytech a domech, pokládka 
podlahových krytin, truhlářská 
výroba, sádrokarton, malování, 
obkladačské práce a jiné.  
Tel.: 773 16 81 70.

INSTALATéR – TOPeNáŘ – 
NePŘeTRŽITě. Opravy a montáž 
vodovodních baterií, WC,  
umyvadel, van, el.ohřívačů, 
připojení praček, myček,  
vodoměrů, kohoutů včetně dodání.  
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.  
E-mail: rothenberg@centrum.cz 

ČIŠTěNí ODPADNíHO POTRuBí 
a kanalizace, veškeré instalatérské  
práce, topenářské práce. 
Nepřetržitě! Rekonstrukce  
koupelen a bytových jader.  
Tel.: 603 42 19 68, 283 88 13 75.

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.: 724 060 603.

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. 

PŘíPRAVNé PŘIJíMACí 
ZKOuŠKy „ZKuS SI TO‟ pro žáky 
5. roč.- každý pátek od 5.10.2012, 
15 – 18 hod. v ZŠ Špitálská 789, 
P-9, M-Vysočanská.  
Info.: 724 512 382. 

ÚČeTNICTVí, MZDy, DPH, 
přiznání, zastup. na úřadech.  
Tel.: 607 534 177. 

MALíŘSKé A LAKÝRNICKé 
PRáCe, čištění koberců a čaloun.
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680. 

ŽeHLeNí VČeTNě DOPRAVy. Tel.: 
608 221 626, www.zehleniplus.cz.

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   

HODINOVÝ MANŽeL.  
Provedu práce elektro,  
voda a další. Mám 40 let praxe.  
Tel.: 602 366 135. 

KOuPíM ByT A DůM KDeKOLI 
V PRAZe. 1+kk, 1+1, 2+kk,  
2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1.  
Platba možná hotově do 48 hodin!  
Tel.: 607 110 477.  

DŘeVěNé HRAČKy – PRODeJ 
JIŽ 11 LeT. Velký výběr českých 
hraček najdete v naší specializované 
prodejně Praha 8, Ořechová 5  
(proti Ďáblickému hřbitovu).  
Tel.: 604 287 794,  
www.inna.cz. Nyní i v e-shopu: 
www.drevenehracky-inna.cz. 

VyMáHáNí POHLeDáVeK,  
pátrání po osobách.  
Tel.: 602 35 44 88.  
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz.  

SeVeRNě OD PRAHy 8,  
v obci Zdiby prodám parcelu  
na RD, 956 m2, cena 1300,- Kč/m2. 
Stavba za 2 roky.  
Tel.: 602 312 212, 602 215 014. 

HODINOVÝ MANŽeL – 
profesionální pomocník pro opravy, 
montáže, údržbu a další pomoc ve 
Vaší domácnosti, na zahradě, chatě 
nebo v kanceláři.  
Tel.: 736 14 09 42.

eLeKTROPRáCe VŠeHO DRuHu, 
hodinový manžel, spolehlivost. Tel.: 
284 687 436, mob.:602 881 859.  

www.ucetnictvi.simaichl.cz. 
Vedení účetnictví a daň.evidence 
vč.daní. Tel.: 608 861 323.

DOuČOVáNí ÚČeTNICTVí, 
matematiky a IT SOŠ.  
www.vachtova.cz.  

TVORBA WeBOVÝCH STRáNeK, 
grafiky a programování.  
vachtova.cz. 

TRuHLáŘSTVí, výroba kuch.
linek, vestavěných skříní, výroba, 
montáže, opravy nábytku, výroba 
pergol. Tel.: 775 130 866.  

SeŘíZeNí PLASTOVÝCH OKeN, 
renovace kuchyňských linek, montáž 
a výroba nábytku, oprava nábytku. 
Tel.: 774 443 485. 

ANTIKVARIáT – Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv.obrázky, grafiku, 
čtyřlístky. Tel.: 773 54 27 97.

PRODáVáTe NeBO 
PRONAJíMáTe NeMOVITOST? 
V realitách pracuji 7 let.  
Mám hodně spokojených klientů. 
Nabízím nezávaznou schůzku. 
Kvalitní servis! Ing. Ivona Gavorová.  
Tel.: 603 957 987.  
ivona.gavorova@re-max.cz. 

KOuPíM FeLICII, FABII, 
OCTAVII, i nepojízdnou.  
Tel.: 602 123 253. 

ČISTíMe KOBeRCe, postele, 
matrace, sedačky, křesla a židle 
mokrou metodou profi stroji 
Kärcher. Domácnosti i firmy. 
Cena od 15 Kč/m2. Větší plochy 
dohodou. Doprava Praha 8 ZDARMA. 
Objednávky na tel.: 777 717 818. 
www.cistimekoberce.cz 

!! VyKLIDíMe VáŠ ByT, SKLeP, 
POZůSTALOSTI, ODVOZ  
starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 22 78 40. 

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

VeŠKeRé MALíŘSKé 
A LAKÝRNICKé PRáCe,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

OPRAVA PRAČeK TéMěŘ VŠeCH 
ZNAČeK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

TRuHLáŘ – VÝROBA NOVéHO, 
OPRAVy STARŠíHO A ReNOVACe 
STAROŽITNéHO NáByTKu.  
Tel.: 724 335 197. 

NADACe B. MARTINů PŘIJMe 
na zkrácený úvazek paní na úklid 
kanceláří v Kobylisích. Nástup 
od 1.4. 2013. Tel.: 601 584 787. 
e-mail.: nadace@martinu.cz. 

ZuBNí ORDINACe  
MUDr. Z. Střelcové ve Vysočanské 
poliklinice přijímá nové pacienty. 
Nabízí komplexní vyšetření 
chrupu s následným léčebným 
plánem, ošetřování dětí estetickou 
stomatologií, vyhotovování 
protetických výrobků, smlouvy 
s pojišťovnami. Tel.: 266 006 189. 

PŘíMÝ ZáJeMCe KOuPí dva byty 
v Praze 2, 3, 8, 10, 11 – menší 
1 – 2 + 1 a větší 3 – 4 + 1. Platba 
hotově, na vystěhování nespěchám. 
Lze i zadlužený nebo před 
prrivatizací. Tel.: 775 733 815. 

KOuPíM ByT do velikosti  90m2  
na Praze 8, případně i blízkém okolí. 
Pouze solidní jednání. V případě 
dohody platím ihned.  
Tel.: 777 985 460.  Nejsem RK. 

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

NABíZíM VÝPOMOC 
V DOMáCNOSTI, hlídání dětí nebo 
péči o seniory. Spolehlivě, s ŽL, ŘP 
a vl.vozem. Tel.: 734 114 867.

KADeŘNICTVí ŽeNy, MuŽI, 
DěTI. Důchodci a ženy  
na mateřské – 10%. Stříhání bez 
mytí 60 Kč, dámy od 75 Kč.  
Praha 8 – Čimice, Okořská 38.  
Tel.: 233 556 612, 606 752 053.  
www.kadernictvi-mvasickova.cz.  

MASáŽe LáDVí – klasické, 
lávovými kameny, lifting obličeje, 
celulitida, baňky, Dornova metoda, 
kineziotaping. Tel.: 284 688 918, 
608 056 067. 

DěTSKÝ BAZáReK A VINOTéKA 
Na Korábě po-pá 13 – 18 hoh.  
Roh ul. Na Korábě  
a Chlumčanského 2, P-8.  
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CCA 8.000,- ZAPL. za zlatou 
ruskou minci 10 Rb., min. 6.000,- 
za st.svatovacl. dukát. Koup. st. stř. 
předměty, zl. šperky atd.  
kval. obrazy čs. mistrů.  
INTERANTIK Pha 9,  
Pod Pekárnami 3.  
Tel.: 283 893 334, 605 829 440. 
Nákup út až pátek.  

KáCeNí A ŘeZ rizikových stromů 
stromolezeckou technikou.  
Tel.: 606 527 091. 

KOSMeTICKé OŠeTěNí 
GALVANICKOu ŽeHLIČKOu  
pro vyhlazení a vyčištění pleti.  
Nyní za zaváděcí cenu 600,- Kč. 
Karlín. Tel.: 602 288 444. 

GARáŽOVé KRyTé STáNí 
k pronájmu v ul. Křižíkova.  
Tel.: 602 288 444. 

STROPNí SuŠáK PRáDLA, 
montáž na míru. Tel.: 602 273 584. 

NABíZíM MALíŘSKé  
a lakýrnické práce + štukování, 
stěrkování. Tel.: 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz. 

POČíTAČe SeRVIS, PRODeJ. 
Opravy a prodej software, 
hardware, domácího elektra, 
připojení k internetu pro 
domácnosti i firmy. Po dohodě práce 
u zákazníka. Adresa: Lublinská 13, 
Bohnice, naproti Pennymarketu. 
Otevřeno: po-pá 13-19.  
Tel.: 240 200 282, e-mail:  
obchod@rooster.cz, www.rooster.cz.  

TeST SCHOPNOSTí.  
Na Vašem IQ a osobnosti záleží 
Vaše budoucnost. Poznejte ji!  
Více info na 605 882 328 volejte  
od 18 – 21 hod.  

eLeKTROINSTALACe NOVé 
A OPRAVy kontrola elektro-
instalací v panelových bytech, 
odstranění závad, revize.  
Tel.: 608 278 778.,  
email: elektrobyty@gmail.com. 

HLeDáM ByT pro 2 osoby  
v Praze především u dobré MHD  
do 12000 Kč i s poplatky.  
Za nabídky předem velice děkuji.  
Tel.:605 845 088. 

NABíZíM PRONáJeM dvou bytů 
v Praze 8. 1+kk za 8500 a 2+kk  
za 10000 Kč se všemi poplatky.  
Tel.: 777 640 390. 

KOuPíM HROBKu v Ďáblicích 
v urnovém háji. Tel.: 607 602 023, 
286 888 587. 

STěHOVáNí – VyKLíZeNí,  
čeští pracovníci, specialisté na 
stěhování bytů, SO + NE stejné 
ceny. Přistavení, odstavení+km po 
Praze zdarma. Tel.: 723 80 91 37,  
www.stehovanibytu.cz.

MILu – MALu  
www.milu-malu.cz 
uLTRAZVuKOVá ŠPACHTLe 
ZDARMA ke kosmetickému 
ošetření. Tel.: 728 915 804 
Líbeznická 19, P8.  

ÚČeTNICTVí, AuDIT, DANě. 
Zpracování daň. přiznání.  
Ing. Pavel Síč. Tel.: 605 240 767, 
www.lupapromo.cz. 

MIMOŘáDNá PRACOVNí 
PŘíLeŽITOST pro řidiče(ky) 
skupiny B. Na přepravu osob 
po Praze na služebních vozech 
Škoda Octavia II a Škoda Superb. 
Tel.: 608 474 434, 773 126 621, 
email: pronajemauta@seznam.cz., 
firemniauta@seznam.cz. 

HLeDáM PANí na občasnou 
výpomoc žehlení.  
Tel.: 608 967 677. 

ByTOVá JáDRA – 
ReKONSTRuKCe, kvalita za 
rozumnou cenu. Tel.: 776 567 904.

MíSTNí MALíŘ, lakýrník, 
sádrokartonář, zednické práce, 
pokládka lina a koberců. Tel.: 
776 56 79 04. 

NAuČíM VáS PRACOVAT 
S POČíTAČeM, ať je Vám 7 nebo 
70. Tel.: 607 508 097.

VyuČuJI HRu NA KyTARu. 
Klasika i folk. 607 508 097. 

ČIŠTěNí KOBeRCů a čalouněného 
nábytku extrakční metodou. 
Zkušenosti, slušné jednání.  
Tel.: 602 877 566. 

ÚKLIDOVá FIRMA,  
úklid po malování a rekonstrukci.  
Tel.:602 877 566. 
www.chciuklidit.cz. 

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

NABíZíM PRONáJeM NOVéHO 
zařízeného bytu 2+kk na Praze 8, 
Kobylisy, vč. garážového stání.  
Cena 13.000,- Kč. vč. poplatků. 
Tel.: 603 111 325.

PRODáM ReNOVOVANÝ 1+1/L. 
Vratislavská, 1. patro, OV, zasklené 
lodžie, klidná lokalita, nízké náklady. 
Tel.: 777 305 588. 

HLeDáM GARS. – 2+1 v Praze 
max do 11.000,- Kč vč. popl.  
Tel.: 603 257 202.

KNIHy A KNIŽNí POZůSTALOST 
koupím, odvezu. Tel.: 286 891 400.

KOuPíM GARáŽ KOByLISy.  
Tel.: 606 882 009. 

PRONAJMu GARáŽ Libeň,  
Na stráži. Tel.: 604 462 786.  

PRONAJMu GARáŽ v Bohnicích. 
Tel.: 604 653 717. 

NOVé OTeVŘeNO! 
INSTALATéRSKé POTŘeBy – 
prodej, instalatérské + topenářské 
práce. Lublinská 574, Praha 8 – 
Trója, Bohnice u Penny Marketu. 
Tel.: 605 802 803.  

ZAKáZKOVé KReJČOVSTVí ADu 
– styl. Poznaňská 149, Praha 8  
– návrhy oděvů, potahování 
knoflíků, opravy, úpravy, profesní 
oblečení. Tel.: 602 218 041,  
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz.   

NOVá ORDINACe PRAKTICKéHO 
LéKAŘe na Kobyliském náměstí, 
Uzavřená 8 registruje nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami 
111, 201, 207, 211.  
www.doktor-mucha.cz.  
Tel.: 284 685 281.  

KáCíM ČISTíM ZAHRADy, 
SeKáM. Tel.: 603 83 31 07. 

BIKeMARAST.CZ  prodej a servis 
jízdních kol. Novovysočanská 589/7  
– vchod: Skloněná. Tel.: 776 346 435.    

ReNOMOVANá SPOLeČNOST 
SeVT, a.s. hledá vedoucí pro svoji 
hlavní prodejnu v ul. Pekařova, 
Praha 8. Profesní životopisy zasílejte 
na adresu: jelinkova@sevt.cz. 

SOuKROMá VÝuKA NěMČINy 
A ANGLIČTINy  PRAHA  8 – 
Kobylisy - kvalitně odborně,  
cena dle požadovaného kurzu.  
Tel.: 605 347 228.  
E-mail: cikorka.cikorka@seznam.cz.  

KOMPLeTNí PéČe O ZAHRADy, 
rizikové kácení, řez stromů.  
Tel.: 604 81 06 63. P. Nestarec Dis. 
Tel.: 776 19 13 07, Bc. Krajinová, 
www.nastrom.cz

HLeDáTe STAVeBNí DOZOR 
nebo sádrokartonářské práce?  
Tel.: 606 91 02 46. 

ReKONSTRuKCe ByTů, 
bytová jádra na klíč, zednické 
a obkladačské práce, malování, 
štukování, plovoucí podlahy, voda, 
elektro, plyn, kvalita, záruka 5 let, 
rozumná cena. Tel.: 720 391 187 
skutchan@seznam.cz. 

ZPRACuJI DAŇ. eVIDeNCI včetně 
daň. přiznání. Tel.: 606 571 092. 

DLOuHODOBě PRONAJMu 
GARáŽ.  Praha 8, ulice Písečná 
(u bazénu Šutka).  
Tel.: 606 302 847. Cena dohodou. 

SOC. PRACOVNICe POMůŽe 
s péčí o seniory, domácností, 
pohlídá děti. Tel.: 734 546 476. 

KOŤATA (6 MěS.), zrzavá a černá, 
očkovaná, veter. ošetřená, daruji do 
dobrých rukou. Tel.: 724 744 970.  

PRONAJMu ZAHRáDKu 
V ĎáBLICíH, krásná poloha, 
velikost dle Vašeho přání. Cena 
za 1m2 ročně 13 Kč + platba 
za spotřebu vody dle Vašeho 
vodoměru. Tel.: 724 744 970. 

ReKONSTRuKCe ByTů  
a bytových jader. Tel.: 603 851 048.

VyMěNíM OBeC. ByT 1+1,  
před privat. na P-8, 1. p. výtah,  
za větší obec. na P-9, 8, 10.  
Tel.: 607 398 350.

(Placená inzerce)
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