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Na Palmovce funguje
mobilní	služebna
Více	na	str.	13

Lidé rozhodnou
o	podobě	Elsnicova	
náměstí	hlasováním
Více na str. 2–3
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Radnice nabízí výhodné 
soutěže pro nájemníky obecních bytů
 

Hlavní město odmítlo stížnosti radnice  
ke změnám v městské hromadné dopravě
 

Osmá městská část chce zrušit  
hernu v Heydukově ulici

Fórum: Přinese nová radnice za 1,14 miliardy 
korun občanům Prahy 8 to, oč skutečně stojí?

Senioři si vyzkoušeli akci  
Terénní trénink paměti

 

Příměstský tábor se letos konal již potřetí
 

Dětský baletní soubor Praha  
hledá nadané děti

 

Softbalistky Joudrs  
zaznamenaly v létě řadu úspěchů

Zprávy str. Slovo starosty
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Vážení spoluobčané,
již dříve jsem zmiňoval, že se radnice v po-

slední době zaměřuje na postupné zvele-

bování Libně. Prvním viditelným krokem je 

rekonstrukce Elsnicova náměstí, a protože 

k tomu jeho dispozice a poloha přímo vybízí, 

rozhodli jsme se do výběru finálního řešení 

zapojit Vás, občany. Na stránkách www.praha8.cz tak můžete v an-

ketě hlasovat pro jeden ze čtyř graficky zpracovaných návrhů. Více 

se dočtete uvnitř této Osmičky. Uvědomujeme si také nepříliš dob-

rou bezpečnostní situaci na Palmovce. Proto jsme zakoupili a vybavili 

mobilní služebnu pro městskou policii, která se bude nacházet přímo 

v této lokalitě. Slibujeme si od ní zlepšení nynějšího stavu a příjem-

nější prostředí pro místní obyvatele. Neváhejte tam sloužící strážníky 

informovat o nepravostech, které se kolem Vás dějí.

Závěrem bych chtěl upozornit na novou osvětovou kampaň, která 

míří na cyklisty a další nemotorizované účastníky silničního provozu. 

Na úřadě se nám totiž v poslední době kupily stížnosti obyvatel na ne-

ohleduplné a často nebezpečné chování cyklistů, bruslařů a tak dále. 

Je nutno si uvědomit, že i bez motoru lze způsobit těžké zranění. Kam-

paň se věnuje především velmi rozšířenému nešvaru, kterým je jízda 

na kole po chodníku. Ty nejsou šířkově dimenzované, aby na nich byli 

chodci bezpečně míjeni cyklisty. Je nutno připomenout, že jízda po 

chodníku je přestupek jako každý jiný. A když se vedle něj nachází 

silnice s cyklopruhem, jedná se o obyčejné hulvátství. 

Úspěšný start do nového školního roku přeje 
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Zpravodajství

Radnice osmé městské části vyvěsila na we-

bových stránkách (www.praha8.cz) anke-

tu k revitalizaci Elsnicova náměstí v Libni. 

Občané tam mohou do konce letošního září 

hlasovat pro jednu ze čtyř variant možného 

provedení – nejúspěšnější studie bude roz-

pracována v projektové dokumentaci. 

„Rozhodli jsme se dát prostor pro názo-

ry občanů, proto jim předkládáme k výběru 

čtyři studie. Samozřejmě bylo nutné nejpr-

ve vymezit rámec, v němž se lze při výběru 

budoucí podoby náměstí pohybovat. Hlavně 

proto, aby nedošlo k necitlivému zásahu do 

charakteru dolní Libně a aby se revitalizova-

né náměstí přirozeně spojilo se svým oko-

lím,‟ prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Příprava revitalizace Elsnicova náměstí 

a realizace samotná je v podstatě rozděle-

ná do tří časových bloků. Dosud probíhala 

příprava nezbytných podkladů, jako je vy-

měřování inženýrských sítí a tak dále, spolu 

se zpracováním studií. Ve druhé etapě je dán 

prostor veřejnosti, která si sama vybere bu-

doucí podobu náměstí. 

Poslední etapa se bude týkat zajištění fi-

nancování a realizace samotné. „S projek-

tovou dokumentací, která zpracuje vítěznou 

studii, budeme zřejmě žádat o dotaci z fi-

nančních prostředků EU. Samotný termín 

dokončení opravy náměstí proto v tuto chvíli 

ještě nemůžeme přesně stanovit, občané bu-

dou včas informováni,‟ dodává radní Marké-

ta Adamová, která má v kompetenci čerpání 

dotací z evropských fondů.

Most přes Rokytku v dnešní Zenklově uli-

ci byl postaven na tehdejší pražsko-rumbur-

ské silnici v roce 1896 za 35 dní podle návr-

hu architekta Antonína Lose. Slavnostně byl 

otevřen 28. září 1896. Šlo o první silniční 

most z dusaného betonu v Čechách. Má jed-

nu klenbu s rozpětím 13,3 metru a vzepětím 

2,75 metru. V roce 1909 byl most rozšířen za-

krytím koryta Rokytky na šířku 99,3 metru. Tím 

se z původního nábřeží, dříve pojmenovaného 

Světovo, vytvořil rozšířený prostor, na kterém 

bylo zřízeno libeňské tržiště, později nazvané 

Elsnicovo náměstí, jak ho známe dnes.

Revitalizace Elsnicova náměstí souvisí se 

snahou radnice pozvednout úroveň Libně. Po 

opravě parku kolem Libeňského zámku se 

chystá podobný krok i u náměstí Dr. Holého. 

To je v majetku hlavního města, MČ Praha 

8 ho ale získala do své správy. O svěření se 

radnice pokouší i u parku pod Plynojemem 

v blízkosti Palmovky. I tam by pak mělo dojít 

k revitalizaci tohoto v současnosti zanedba-

ného prostoru.                           -hš, tk-

Jaká bude podoba  
nového Elsnicova náměstí?
Občané rozhodnou hlasováním

Starosta Prahy 8 Jiří Janků a radní Markéta Adamová představili projekt zástupcům médií
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Zpravodajství

Současná podoba 
Elsnicova náměstí  
se do moderního města 
příliš nehodí  

1    První varianta počítá 
pouze s rampou

2    Jako druhou možnost 
si občané mohou 
vybrat rampu 
s herními prvky

3    Třetí varianta nabízí 
i kavárnu

4    Čtvrtý návrh  
spojuje kavárnu 
i herní prvky 
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Foto: verpa
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Zpravodajství, pozvánky

Rada nesouhlasí se stavbou  
U Libeňského pivovaru

Rada osmé městské části nesouhlasí s pro-

jektovou dokumentací pro územní řízení pro 

novostavbu v ulici U Libeňského pivovaru. 

„Vyslovili jsme negativní stanovisko. Chtěli 

bychom, aby tam zůstalo zachováno stávají-

cí urbanistické provedení,‟ vysvětlil starosta 

Prahy 8 Jiří Janků. Stavbu o jednom podzem-

ním a šesti nadzemních podlažích projekt 

umisťuje do koncové proluky a vnitrobloku 

obytných domů mezi ulicemi U Libeňského 

pivovaru – Na Rokytce – Andrštova.

V současnosti tam dva protilehlé, vzá-

jemně otevřené bloky domů mezi ulicemi 

Pivovarnická a Andrštova vytváří jakési 

průchozí atrium se zelení. „Uzavřením dis-

pozice do typického bloku by byl narušen 

parkový charakter atria a lokalita by přišla 

o zeleň. Navíc uzavření dispozice tam není 

z hlediska funkčnosti opodstatněné, naopak 

– bloky domů jsou vždy obkrouženy ulice-

mi, což není tento případ,‟ dodal starosta. 

Radnice se odvolá kvůli AFI
Samospráva Prahy 8 se odvolá proti územ-

nímu rozhodnutí o umístění administrativní 

stavby AFI Karlín Business Centre, které za 

státní správu vydal v srpnu stavební úřad. 

„S navrženým řešením stavby nesouhla-

síme,‟ řekl starosta Prahy 8 Jiří Janků. Po 

podání odvolání předá stavební úřad v rám-

ci odvolacího řízení celý spis svému nadří-

zenému orgánu, což je Magistrát hlavního 

města Prahy.

Praha 8 převezme  
do správy další pozemky
Vedení radnice osmého obvodu souhlasí se 

svěřením pozemků o velikosti téměř čtyř ti-

síc metrů čtverečních v Libni a v Bohnicích 

do správy MČ Praha 8. „V Libni se jedná 

o pozemek za Gymnáziem U Libeňského zám-

ku a kostelem sv. Vojtěcha směrem k SK Me-

teor, v Bohnicích zejména o uliční pás zeleně 

v ulici Poznaňská. Vzhledem k tomu, že jejich 

vlastník zde není schopen zajistit odpovídají-

cí pravidelnou údržbu, požádali jsme o jejich 

svěření. O pozemky se budeme starat sami,‟ 

informoval starosta Prahy 8 Jiří Janků. -hš- 

KRáTcE Osmá část nabízí výhodné 
soutěže pro nájemníky bytů

V případě, že jste nájemníci obecních bytů, 

které nejsou zařazeny do první ani druhé etapy 

privatizace bytového fondu v Praze 8, a máte 

zájem se zúčastnit výběrového řízení do nově 

opravených bytů, které do privatizace zařaze-

ny jsou, máte nyní možnost. 

Rada Městské části Praha 8 schválila návrh 

na vypsání výběrových řízení právě pro nájem-

ce všech obecních bytů, a to za zvýhodněných 

podmínek.

„Soutěže se bude moci zúčastnit každý ná-

jemce obecního bytu s trvalým pobytem na úze-

mí osmého obvodu, který chce dostat možnost 

získat byt v první nebo druhé etapě privatizace. 

Do soutěže půjdou převážně byty v Karlíně,‟ 

uvedl Tomáš Slabihoudek, radní pro hospodaře-

ní s obecními byty. „Jedná se o byty, které jsou 

nově opravené, ale z různých důvodů neuspěly 

v předchozích kolech soutěží o nabídku první-

ho nejvhodnějšího nájemného,‟ informoval.  

Podmínkou pro vstup do soutěže pak bude ukon-

čení nájemní smlouvy k současnému obecnímu 

bytu, za to pak lidé získají zvýhodněnou vyhla-

šovací cenu i smlouvu na dobu neurčitou.  -red-

Do soutěže půjdou byty převážně ve starší zástavbě

Fo
to

: 
ve

rp
a



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

5září 2012

Pozvánky



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

6 září 2012

Doprava

Tramvaje

1
Beze změny (Petřiny 
– Spojovací).

3
Ve směru z centra je 
odkloněna ze 
zastávky Bílá labuť 
přes Florenc, 

Invalidovnu, Palmovku, Bulovku 
do zastávky Kobylisy, v úseku 
Kobylisy – Nádraží Braník 
celotýdenně vložené spoje (nově 
PÁTEŘNÍ LINKA); v úseku 
Vltavská – Lehovec nahrazena 
linkou 25.

8
V úseku Dlouhá třída 
– Hradčanská 
odkloněna přes 
Malostranskou (na 

Letné nahrazena linkou 5), 
o víkendu pouze jednovozové 
soupravy.

10
Beze změny (Sídliště 
Řepy – Sídliště 
Ďáblice). 

12
 V úseku Malostranská 
– Strossmayerovo 
náměstí odkloněna 
přes Letenské 
náměstí. 

14
Ve směru z centra 
odkloněna ze 
zastávky Masarykovo 
nádraží přes Bílou 

labuť, Vltavskou, Dělnickou na 
Ortenovo náměstí (odtud 
pokračuje jako linka 24 do 
centra);  o víkendu zkrácení 
intervalu na polovinu a provoz 
jednovozových souprav; v úseku 
Strossmayerovo náměstí – Vo-
zovna Kobylisy nahrazena linkou 
17.

15
Zrušena (Špejchar – 
Nádraží Vysočany), 
nahrazena linkami 12 
a 16. 

16
 Ve směru z centra 
odkloněna z Biskupco-
vy přes Palmovku 
a Nádraží Vysočany na 
Lehovec. 

17
Ve směru z centra 
odkloněna ze 
zastávky Kobylisy 
k Vozovně Kobylisy, ve 

špičkách pracovních dnů nově 
všechny spoje v celé trase. 
PÁTEŘNÍ LINKA.

19
Zrušena (Radošovická 
– Lehovec), nahrazena 
linkami 16, 26. 

24
Ve směru z centra 
odkloněna z Masary-
kova nádraží přes 
Náměstí Republiky, 

Strossmayerovo náměstí 
a Nádraží Holešovice na 
Ortenovo náměstí (odtud 
pokračuje jako linka 14 do 
centra);  o víkendu zkrácení 
intervalu na polovinu a provoz 
jednovozových souprav; v úseku 
Masarykovo nádraží – Kobylisy 
nahrazena linkou 3. 

25
Ve směru z centra 
odkloněna z Palmovky 
přes Nádraží Libeň na 
Lehovec; v úseku 

Palmovka – Kobylisy nahrazena 
linkou 3.

Autobusy 

102
Prodloužení intervalu 
v pracovní dny ráno. 
METROBUS.

103
Beze změny (Ládví 
– Březiněves). 

109
Beze změny (Palmov-
ka – Výzkumné 
ústavy Běchovice). 

136
Ve směru z centra je 
odkloněna ze Spořilova 
přes Chodovec, Opatov 
a Háje na Jižní Město, 

nově nezajíždí do Sídliště 
Spořilov; v úseku Spořilov – Kole-
je Jižní Město nahrazena linkou 
135. METROBUS.

140
Beze změny (Palmov-
ka – Čakovice). 
METROBUS.

144
Prodloužení intervalu 
v pracovní dny ráno, 
o víkendu provozová-
na ve standardních 

vozech. METROBUS.

152
 Zrušení provozu 
v pracovní dny večer 
a o víkendu celodenně 
(nahrazeno linkami 
183, 202).

162
Prodloužení intervalu 
v pracovní dny ráno.

169     Prodloužení 
intervalu v pracovní dny ráno.

177
Beze změny (Poliklini-
ka Mazurská – Cho-
dov). METROBUS.

183
Ve směru od Nádraží 
Hostivař odkloněna ze 
zastávky Boloňská 
přes Nádr. Horní 

Měcholupy a Sídl. Petrovice a dále 
prodloužena na Háje, zkrácení 
intervalu o víkendu. METROBUS.

185
V úseku Palmovka – 
Letňany jede jen ve 
špičkách pracovních 
dnů, koordinace 

jízdního řádu s linkou 302. 

186
Linka je zkrácena 
a odkloněna do nové 
trasy Hloubětínská 
– Hloubětín – Lehovec 

– Satalická obora, prodloužení 
intervalů celotýdenně (ve 
zrušených úsecích nahrazena 
linkami 201 a 202).

200
Prodloužení intervalů 
ve špičkách pracov-
ních dnů. METROBUS.

201
Nová linka (Nádraží 
Holešovice – Madlina 
– Střížkov – Letňany 
– Tupolevova – Bakov-

ská). V provozu celodenně, 
celotýdenně.

202
Ve směru od Ďáblic 
odkloněna ze 
zastávky OC Čakovice 
přes Staré Letňany, 

Kbely, Satalice a Rajskou 
zahradu na Černý Most, zkrácení 
intervalů celotýdenně.

236
Beze změny (Podhoří 
– Zámky).

295
Beze změny (Domov 
seniorů Ďáblice – Tře-
boradice). 

Osmá městská část nadále nesouhlasí se změ-

nami MHD v Praze, které začaly platit začát-

kem září. Pražští radní schválili i přes zásadní 

výhrady osmého obvodu všechny změny, a to 

bez jakékoliv diskuse s veřejností či reprezen-

tanty  jednotlivých městských částí

„Důvodem těchto změn je údajná úspora. 

Páni radní, šetříte na nejnesmyslnějším místě. 

Tak masivní škrty v hromadné městské dopra-

vě nám vrátí občany zpět do aut a dopravní 

kolaps Prahy bude dokonán,‟ řekl zástupce 

starosty Prahy 8 Michal Švarc. Za vrcholně ne-

šťastný označil i termín zavedení změn. „Jako 

otec školáka a předškoláka si dokážu živě 

představit údiv v očích rodičů zvyklých dese-

tiletí jezdit patnáctkou, pětadvacítkou či stod-

vojkou, která ne a ne první školní den přijet,‟ 

prohlásil. 

Radnici se nelíbí především omezení auto-

busové linky 152, zrušení tramvajové linky čís-

lo 15 a odklonění linky 25.

Vaše připomínky či poznatky ze zavedených 

změn můžete psát na e-mail michal.svarc@

praha8.cz. -hš, tk-

Město odmítlo připomínky radnice k MHD

Změny hromadné dopravy v osmé městské části 
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Životní prostředí

 Termíny přistavení velkoobjemových  
kontejnerů na BIO odpad  
Září A říJEN 2012

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Na Bendovce x Nad Pentlovkou 22. 9. 9.00–12.00

Turská x K Větrolamu 22. 9. 9.00–12.00

Sopotská x Bydhošťská 22. 9. 13.00–16.00

Fořtova x Okořská 22. 9. 13.00–16.00

Do Údolí x Libeňská 23. 9. 9.00–12.00

Na Přesypu x Vzestupná 23. 9. 9.00–12.00

Přívorská x Hanzlíkova 23. 9. 13.00–16.00

Havlínova x Klíčanská 23. 9. 13.00–16.00

Klecanská x Na Ládví 6. 10. 9.00–12.00

Javorová x Březová 6. 10. 9.00–12.00

Přemyšlenská x Chaberská 6. 10. 13.00–16.00

Na Štěpnici x Pod Vlastním krovem 6. 10. 13.00–16.00

Ke Stírce x Okrouhlická 7. 10. 9.00–12.00

Nad Strání x Na Jabloňce 7. 10. 9.00–12.00

Na Okrouhlíku x Na Stírce  7. 10. 13.00–16.00

Na Dlážděnce x Nad Hercovkou 7. 10. 13.00–16.00

Kubišova x Pod Vlachovkou 27. 10. 9.00–12.00

U Pekařky x Pod Bání 27. 10. 9.00–12.00

Kubišova x Gabčíkova 27. 10. 13.00–16.00

Střížkovská 733/64 27. 10. 13.00–16.00

Na Hájku x Nad Kotlaskou IV 28. 10. 9.00–12.00

Kandertova - západní konec 28. 10. 13.00–16.00

Vážení občané,
rádi bychom se s vámi podělili o novinky a aktuality v rámci charita-

tivně-ekologického projektu Potex. Proto jsme pro vás připravili nové 

webové stránky www.potex.cz.

Pro ty, co nás teprve poznávají, je tu seznam sběrných míst rozdě-

len podle jednotlivých částí Prahy (u vás konkrétně kontejnery najdete 

v Bohnicích, Čimicích, Ďáblicích, 

Kobylisích a Troji), návod 

jak a co všechno je možné 

odevzdat, vysvětlení jak a 

komu tím společně pomá-

háme i názory některých 

známých tváří. 

Veškeré informace, fotky 

i aktuální dění můžete také 

sledovat na vašem Faceboo-

ku zadáním potex.cz do své-

ho vyhledávače. Přivítáme 

vaše komentáře, nápady 

i připomínky a sa-

mozřejmě vyjádře-

ní podpory pomocí 

kliknutí na „To se mi 

líbí‟.

Děkuje Potex

Dle informací specialisty odpadového hospo-
dářství MHMP Lukáše Jandy (tel. 236 004263) 
uvádíme, které odpady je možné ukládat do 
velkoobjemových kontejnerů, a které nelze.

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.

cO JE BIOODPAD
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) 
hmota, která v sobě váže spousty živin, 
které můžeme ve formě kompostu navracet 
do půdy.

Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,  
čajové sáčky, kávová sedlina,  
zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka  
z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, 
spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,  
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné 
piliny a všechny další bioologicky  
nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost,  
který je využíván v zemědělství,  
pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Termíny přistavení velkoobjemových  Termíny přistavení velkoobjemových  
kontejnerů na BIO odpad  kontejnerů na BIO odpad  
ZZáří A áří A 
kontejnerů na BIO odpad  kontejnerů na BIO odpad  

áří A 
kontejnerů na BIO odpad  kontejnerů na BIO odpad  

říří
kontejnerů na BIO odpad  kontejnerů na BIO odpad  

ří
kontejnerů na BIO odpad  kontejnerů na BIO odpad  

JEN JEN 

MístoMísto
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jak a co všechno je možné 

odevzdat, vysvětlení jak a 

komu tím společně pomá-

háme i názory některých 

Veškeré informace, fotky 

i aktuální dění můžete také 

sledovat na vašem Faceboo-

ku zadáním potex.cz do své-

ho vyhledávače. Přivítáme 

vaše komentáře, nápady 

i připomínky a sa-

mozřejmě vyjádře-

ní podpory pomocí 

kliknutí na „To se mi 

Děkuje Potex
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zrcadla, umyvadla, vany a W
náčiní, autosklo a kovové předměty.

co do velkoobjemového  
kontejneru NEpatří?
ROZHODN
nebezpečný odpad (například autobaterie, zářivky, 
barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), 
bioodpad, stavební odpad, dále pak
elektrospotřebiče,
počítače,
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Životní prostředí

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů Září 2012

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu
Služská x Přemyšlenská 10. 9. 13.00–17.00
Trojská x Nad Trojou 10. 9. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 10. 9. 15.00–19.00
Havlínova x Pohnertova 11. 9. 13.00–17.00
Mazurská (u trafostanice) 11. 9. 14.00–18.00
Frýdlantská 
(parkoviště u Žernosecké) 11. 9. 15.00–19.00
K Mlýnu x Chorušická 12. 9. 13.00–17.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 12. 9. 14.00–18.00
U Slovanky x Dolejškova 12. 9. 15.00–19.00
Na Vartě 13. 9. 13.00–17.00
Na Truhlářce (parkoviště) 13. 9. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém 13. 9. 15.00–19.00
Štěpničná (parkoviště) 14. 9. 13.00–17.00
Kubíkova (u DD) 14. 9. 14.00–18.00
V Zámcích (u domu 51/64) 14. 9. 15.00–19.00
Kandertova x Lindnerova 15. 9. 8.00–12.00
Kurkova (parkoviště) 15. 9. 9.00–13.00
Křivenická x Čimická 15. 9. 10.00–14.00
Burešova  17. 9. 13.00–17.00
Na Žertvách x Vacínova 17. 9. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 17. 9. 15.00–19.00
Písečná x Na Šutce 18. 9. 13.00–17.00
Libišská (parkoviště) 18. 9. 14.00–18.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 18. 9. 15.00–19.00
Řešovská x Zelenohorská 19. 9. 13.00–17.00
Mlazická 19. 9. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou Věží 
x Nad Mazankou 19. 9. 15.00–19.00
Pod Labuťkou x Prosecká 20. 9. 13.00–17.00
Gabčíkova 
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 20. 9. 14.00–18.00
Roudnická (za Bešťákovou) 20. 9. 15.00–19.00
Taussigova 
(parkoviště proti domu 1172/1) 21. 9. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova 21. 9. 14.00–18.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 24. 9. 13.00–17.00
U Pekařky 24. 9. 14.00–18.00
Lindavská 24. 9. 15.00–19.00
Na Pěšinách x Pod Statky 25. 9. 13.00–17.00
Ke Stírce x Na Stírce 25. 9. 14.00–18.00
Chaberská x Líbeznická 25. 9. 15.00–19.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 26. 9. 13.00–17.00
Šimůnkova (slepý konec) 26. 9. 14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská 27. 9. 13.00–17.00
Uzavřená 27. 9. 14.00–18.00

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu
Pod Vodárenskou Věží 
(východní konec) 27. 9. 15.00–19.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 1. 10. 13.00–17.00
Podhajská Pole 
(Bukolská - u objektu Pražské tepl.) 1. 10. 14.00–18.00
Pod Vodárenskou Věží 
(východní konec) 1. 10. 15.00–19.00
U Sluncové x Za Invalidovnou 
(parkoviště) 2. 10. 13.00–17.00
Dolákova x Hackerova x Kusého 2. 10. 14.00–18.00
Pekařova x Jestřebická 2. 10. 15.00–19.00
Fořtova x Do Údolí 3. 10. 13.00–17.00
Gabčíkova 
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 3. 10. 14.00–18.00
Valčíkova x Na Truhlářce 3. 10. 15.00–19.00
Gdaňská x Toruňská 4. 10. 13.00–17.00
Havlínova x Pohnertova 4. 10. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 4. 10. 15.00–19.00
Havránkova x Šimůnkova 5. 10. 13.00–17.00
Hnězdenská x Olštýnská 5. 10. 14.00–18.00
Frýdlantská 
(parkoviště u Žernosecké) 5. 10. 15.00–19.00
Pernerova x Šaldova 6. 10. 8.00–12.00
Pobřežní x Thámova 6. 10. 9.00–13.00
Stejskalova x U Rokytky 6. 10. 10.00–14.00
Janečkova 8. 10. 13.00–17.00
K Mlýnu x Chorušická 8. 10. 14.00–18.00
U Slovanky x Dolejškova 8. 10. 15.00–19.00
Ke Stírce x Na Stírce 9. 10. 13.00–17.00
Korycanská x K Ládví 9. 10. 14.00–18.00
V Zahradách x Na Sypkém 9. 10. 15.00–19.00
Kubíkova (u DD) 10. 10. 13.00–17.00
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou 
a S. K. Neumanna) 10. 10. 14.00–18.00
V Zámcích (u domu 51/64) 10. 10. 15.00–19.00

   
HARMONOgRAM MOBILNícH SBěRNýcH DVORů  
PRO MěSíc Září 2012   
Karlínské náměstí 9. 9. 8.00–14.00
Taussigova (proti domu 1172/1) 9. 9. 9.00–15.00
Na Zámkách x K Rybníku 22. 9. 12.00–18.00
Zhořelecká x Radomská 22. 9. 12.00–18.00
Karlínské náměstí 7. 10. 8.00–14.00
Taussigova (proti domu 1172/1) 7. 10. 9.00–15.00

MSD jsou určeny výhradně pro občany. Právnické a fyzické osoby, 
které podnikají, jsou povinny nakládat s odpady 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Bezpečnost

Kampaň vyzývá cyklisty k ohleduplnosti
Kolo na chodník nepatří. Cyklisto, i ty buď 

ohleduplný. To jsou stěžejní hesla startují-

cí kampaně osmé městské části, která chce 

upozornit na porušování předpisů některými 

nezodpovědnými cyklisty. Ti stále více k jízdě 

používají chodníky. 

„Dostáváme spoustu stížností od občanů na 

tyto nešvary. Sám jsem byl nedávno svědkem 

naprosto bezohledné jízdy cyklisty po chodníku, 

kdy jen shodou náhod nesrazil maminku s ko-

čárkem,‟ prohlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků. 

Podle něj chodec s pohybem kol na chodníku 

přirozeně nepočítá, což může mít za následek 

úraz nejen jeho, ale i samotného cyklisty.

„Poprosil bych proto cyklisty, aby se k chod-

cům chovali ohleduplně, a to i na chodníku, 

kde je vyhrazen pruh pro kola. Jen těžko může 

senior nebo poskakující dítě čekat, že se kolem 

nich přežene někdo třicetikilometrovou rych-

lostí,‟ dodal starosta. -jf- Jízdou po chodníku se cyklista dopouští přestupku
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Bezpečnost, inzerce

Radnice Prahy 8 
chce zrušit hernu 
v Heydukově ulici
Rada MČ Praha 8 schválila vyřazení pro-

vozovny Heydukova 11 z přílohy obecně 

závazné vyhlášky Hl. m. Prahy o místech, 

kde lze provozovat loterie a jiné podobné 

hry. „Omezením provozu heren na Pal-

movce a v jejím okolí chceme dosáhnout 

zlepšení bezpečnostní situace v této lo-

kalitě,‟ řekl starosta Jiří Janků, který má 

v kompetenci bezpečnost a veřejný po-

řádek.

Podle jeho zástupce Michala Švarce 

je zmíněná herna na základě radničních 

našich a policejních nálezů dlouhodobým 

problémem oblasti kolem metra Palmov-

ka. V okolí této provozovny dochází k čas-

tému narušování veřejného pořádku, van-

dalizmu, výtržnictví, majetkové trestné 

činnosti a distribuci drog. „Během nej-

bližšího období hodláme navrhnout k vy-

řazení většinu provozoven v této lokalitě. 

Jediné, co nás trápí, je nesmyslně dlouhá 

zákonná lhůta pro vyřazení. Vítáme proto 

novelu zákona, která obsahuje mimo jiné 

zkrácení takzvaného přechodného obdo-

bí ze tří let na šest měsíců. Pokud bude 

novela přijata, budeme moci ukončit čin-

nost všech navržených heren již v příštím 

roce,‟ uvedl Švarc.

Omezení provozu heren je pouze je-

den z řady kroků, které by měly vést ke 

zlepšení bezpečnostní situace na Palmov-

ce a v jejím okolí. „Průběžně tam s policií 

zavádíme opatření, která jsou pro běžné-

ho občana nepostřehnutelná, a z hlediska 

taktiky ani nejsou vhodná k prezentaci. 

V oblasti Palmovky navíc pracuje početná 

skupina kriminalistů z oddělení drog, na-

víc každý den probíhá operativní policejní 

činnost v ulicích Heydukova, Novákových, 

Sokolovská a dalších, vedoucí k odhalová-

ní trestné činnosti,‟ dodal Janků. -hš-

Radnice Prahy 8 pokračuje ve spolupráci 

s Městskou policií a Policií České republiky 

v řešení problematické bezpečnostní situace 

na Palmovce a v jejím okolí. Vedle postupů, 

které jsou pro běžného občana „neviditelné‟, 

přichází nyní radnice s opatřením, kterého si 

na první pohled povšimne každý – mobilní slu-

žebnou Městské policie.

„Pojízdná kancelář s veškerým vybavením 

bude parkovat celý den v lokalitách kolem 

Palmovky. Cílem je omezovat přestupkovou 

a trestnou činnost jak v jednotlivých ulicích, 

tak před problémovými provozovnami,‟ pro-

hlásil starosta Prahy 8 Jiří Janků. Podle něj toto 

opatření doplní v listopadu rozšíření městské-

ho kamerového systému do ulice Heydukova 

a do dalších lokalit Libně. Umístění mobilní slu-

žebny iniciovala a uhradila radnice Prahy 8, její 

provoz zajistí Městská policie Praha 8.

Přestupková a trestná činnost se soustře-

ďuje do hostinských zařízení, která většinou 

nesou statut herny. Nejproblémovější hernou 

je herna v Heydukově 11. „Právě tuto adresu 

schválila rada v polovině srpna vyřadit ze se-

znamu povolených herních provozoven, který 

řeší vyhláška Hlavního města Prahy,‟ dodává 

starosta s tím, že regulace problémových he-

ren bude pokračovat.

Pokud jde o spolupráci s Policií ČR, radnice 

předává policii veškeré podněty, které získá 

ze sdělení občanů a šetřením odborů Úřadu 

MČ Praha. V oblasti Palmovky pracuje počet-

ná skupina kriminalistů z oddělení drog. Sami 

kriminalisté přiznávají, že je situace vážná 

a může se zlepšit pouze soustředěným tlakem 

na jednotlivé provozovny, ve kterých se pro-

blémové osoby vyskytují. Každý den probíhá 

operativní činnost v ul. Heydukova, Nováko-

vých, Sokolovská a dalších, vedoucí k odhalo-

vání trestné činnosti. 

V uplynulém období zadržela Policie ČR vý-

znamné drogové dealery, kteří působili právě 

v této lokalitě. „Pro kriminalisty je stále slo-

žitější pronikat do prostředí na Palmovce bez 

toho, aby byli odhaleni a distributoři drog včas 

varováni. Radnice neustále po policii požaduje 

pokračování operativní činnosti a bezpečnost-

ních akcí a bude i nadále s policií spolupracovat 

a poskytovat potřebnou součinnost,‟ doplnil 

starosta. -hš-

Bezpečí u Palmovky  
zvýší pojízdná služebna

Mobilní 
služebnu 
představili 
(zleva) 
starosta 
Prahy 8 Jiří 
Janků, jeho 
zástupce 
Michal 
Švarc a šéf 
strážníků 
osmého 
obvodu 
Jaroslav 
Kašpárek

(Placená inzerce) (Placená inzerce) (Placená inzerce)
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Pozvánky, inzerce

Téměř každý z nás zažil ve svém životě situaci, kdy hledal práci, pročítal 
inzeráty, procházel přijímacími pohovory a otvíral obálky či emaily se zamíta-
vými odpověďmi. O kolik těžší to musí mít lidé s handicapem, zvláště ti, kteří 
na první pohled jako handicapovaní nevypadají. A na ten druhý? Nezdvořilí, 
nevychovaní, sobečtí, bezcitní, naivní  - tak bývají zpravidla hodnoceni svým 
okolím. Lidé s Aspergerovým syndromem (AS) se ve svém životě potýkají s řa-
dou problémů, tím hlavním je ale problém s nezvládáním běžných sociálních 
situací, obtížným chápáním kontextu a vztahů mezi lidmi, zkrátka problém 
v  sociálním chování.

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S. realizuje řadu projektů, které mají za 
cíl odstraňování překážek, které lidem s touto poruchou brání v přístupu ke 
vzdělání a zaměstnání. Jedním z nich je i projekt Do práce bez bariér, který je 
určen pražským klientům. Klienti se v rámci projektu připravují na zaměstnání 

i na samostatný život. Při volbě vhodného zaměstnání jim pomáhají pracovní 
konzultant a asistent, neboť lidé s AS nemohou pracovat ve všech oborech. 
Seznamují se s konkrétními profesemi,  dozví se, jak napsat životopis, jak hle-
dat zaměstnání, jak se připravit na pracovní pohovor. Pracovní návyky i soci-
ální dovednosti si mohou vyzkoušet na tréninkovém pracovišti, po nalezení 
pracovního místa je asistence poskytována přímo v zaměstnání.

Součástí projektu je spolupráce s potencionálními zaměstnavateli, kteří 
obdrží informační balíček. Balíček poskytne zaměstnavateli komplexní pohled 
na problematiku. zaměstnávání osob s Aspergerovým syndromem či vysoko-
funkčním autismem. 

Do projektu se zatím zapojilo 48 účastníků. Přejeme jim, aby nalezli zaměst-
navatele, kteří se nebudou obávat počátečních obtíží a naopak ocení vlast-
nosti, které Aspergerův syndrom často doprovází - výbornou paměť, smysl 
pro fakta a pro detaily, pečlivost, dodržování pravidel, obliba rutiny, přesnost, 
loajalitu.

Projekt Do práce bez bariér vznikl v rámci operačního programu PRAHA 
ADAPTABILITA (OPPA), který je spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem. Všechny služby v rámci projektu jsou poskytovány zdarma. Více nalezne-
te na www.praha.apla.cz, sekce projekty.

Do práce bez bariér
Apla Praha, Střední Čechy, o. s. pomáhá lidem s autismem najít zaměstnání

(Placená inzerce)
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Přinese nová radnice za 1,14 miliardy korun     občanům Prahy 8 to, oč skutečně stojí?

Fórum

Opoziční socialisté prostě nemají nápady, a tak 
tu máme po 11 měsících tutéž otázku. Za ob-
čanské demokraty odpovídám - nemáme na 
svých názorech co měnit.

Projekt Nová Palmovka je v dnešní rozbou-
řené ekonomické době nejjistějším způsobem, 
jak investovat velké finanční prostředky tak, 
aby se nejen nerozplynuly, ale přinášely zisk. 
Nechtěli jsme se totiž pouštět do dobrodružství 
na burze, v islandských bankách, ani investo-
vat se společnostmi podobnými Key Invest-
ments. Prostě a jednoduše – za část prostřed-
ků z privatizace měníme tvář Libně a budujeme 
přirozené centrum Prahy 8 na Palmovce, která 
je nyní ošklivou křižovatkou tramvají s rezavou 
plechovou ohradou a náletovými křovisky. Vy-
tváříme úřad, kde budou všichni úředníci pod 
jednou střechou k dispozici občanovi tak, aby 
to odpovídalo 21. století.

Podle většiny odborníků je výnosnost ko-
merční části Nové Palmovky jistá. Výhodou pro-
jektu je právě blízkost nové radnice (jejíž cena 
je mimochodem 496 milionů), která zajišťuje 
vysokou návštěvnost a prosperitu jak obchodů, 
tak specifických služeb, jako jsou notáři, advo-
káti, pošta a podobně. Navíc není komerční část 
(cena 634 milionů) nijak naddimenzována a její 

obsazenost bude vysoká. Palmovka je navíc nej-
vytíženějším dopravním uzlem v Praze 8, takže 
ani s dostupností nemá projekt žádný problém. 

Bohužel, odpůrci Nové Palmovky z řad oran-
žovo-zelené opozice přicházejí s pro nás až bi-
zarními argumenty, jak jsme se mohli přesvěd-
čit u veřejného projednávání Nové Palmovky. 
Například takzvaný průzkum veřejného mínění 
je v jejich podání rozeslání tisíců kopií dehone-
stujícího článku o Nové Palmovce s několika za-
vádějícími otázkami. A výsledek? Vrátilo se 312 
formulářů (0,37 procenta oprávněných voličů), 
z nichž navzdory negativní propagandě hlaso-
valo 36 procent pro Novou Palmovku. Posouze-
ní relevance podobného průzkumu ponechám 
na laskavém čtenáři.

Jak je vidět, boj s demagogy je těžký a bo-
hužel věčný. Nová moderní „osmička‟ však za 
něj stojí.

Ondřej gros
zástupce starosty MČ 
Praha 8 za ODS

ODS: centrum Palmovka je nový začátek pro Prahu 8

Ne. Brání tomu vedení radnice Prahy 8 pod tak-
tovkou ODS a TOP 09, které prosazuje výstavbu 
nové radnice na Palmovce a obchodního centra 
bez konzultace s občany silou. Posuďte sami:

1. Na začátku se nezjišťovaly názory občanů 
na to, do čeho by měly být miliardy z privatizace 
obecních bytů investovány. 

2. Projekt byl vybrán tzv. soutěžním dialogem 
místo otevřeného výběrového řízení. 

3. Vedení radnice přeneslo odpovědnost za 
konkretizaci svých mlhavých požadavků na funk-
ce nové radnice na dodavatele. 

4. Smlouva, kterou radnice uzavřela s vítěz-
ným dodavatelem - Metrostavem - připouští změ-
nu předmětu plnění, obsahu i ceny proti původ-
ním zadávacím podmínkám. 

5. Projekt i smlouva byly přijaty zastupitel-

stvem čtrnáct dnů před komunálními volbami 
v roce 2010 převahou jediného hlasu. 

6. Radnice předala práva smluvní strany akcio-
vé společnosti Centrum Palmovka. Vzdala se tím 
možnosti přímo zasahovat do realizace záměru. 
Správa prostředků je zahalena závojem obchod-
ního tajemství. 

Občané Prahy 8 tak byli účinně vyšachováni 
z možnosti ovlivnit a kontrolovat, za co a jak bude 
1 140 000 000 korun vynaloženo.

Podle orientačního sociologického výzkumu 
Občanského sdružení OSM z letošního jara, který 
jsem garantoval, si přitom 94,5 procenta občanů 
myslí, že měli dostat příležitost vyjádřit se k využi-
tí prostředků z privatizace bytů ještě před takovým 
dalekosáhlým rozhodnutím. A 64,1 procenta dotá-
zaných s výstavbou radnice nesouhlasí a domnívá 
se, že by tyto peníze měly být využity lépe jinak. 

Některých občanů se zmocňují obavy ze stavby 
dalšího pražského „tunelu‟… Jak jim to vyvracet, 
když o tom, co se na Palmovce chystá, vím stejně 
málo, jako oni – tedy téměř nic? Pojďme a po-
stavme hráz neprůhledným praktikám mocných 
a pohrdání názory veřejnosti! Praha 8 musí sloužit 
nám všem, nikoli zájmům několika vyvolených!

Martin Potůček
Občanské sdružení OSM, 
spolupracovník ČSSD

Vetšina občanů nové centrum Palmovka nechce

Výstavba nové radnice pro městskou část Praha 
8 je projekt, který má nepochybně sloužit obča-
nům. Současný tzv. bílý dům totiž nevyhovuje 
ani kapacitně ani funkčně. Problém je, že nemalý 
rozpočet tohoto projektu je hrazen z veřejných 
peněz a spouští se v situaci, kdy veřejné rozpoč-
ty v ČR trpí jak tlakem ekonomické recese, tak  
úspornými opatřeními. 

V takové situaci je třeba zvlášť důkladně zvažovat 
rozpočtové priority a také efektivnost (návratnost) 
každé investice v porovnání s akutními problémy, 
které radnice musí nyní řešit. Pokud by se ukázalo, 
že se vynaložené peníze včas nevrátí, budou chybět 
jinde a taková superinvestice by byla luxusem.

O projektu obchodně společenského a správ-
ního centra v ceně více než jedna miliarda korun 

bylo rozhodnuto ještě minulým zastupitelstvem. 
Pouhá rekonstrukce současného tzv. bílého domu 
byla tehdy označena za ekonomicky nevýhodnou 
investici. Obecně chápu jako logickou myšlenku 
zajistit návratnost investice 20letým pronájmem 

komerčních ploch, které se staly součástí projektu 
Palmovka. Obavy ale budí nepřehlednost a pruž-
nost uzavřené koncese, která může vést  při rea-
lizaci ke změnám oproti původnímu zadání. 

V ČR obecně existují oprávněné pochybnosti 
o kvalitě veřejných výběrových řízení. Smlouvy 
však byly uzavřeny a případné odstoupení by se 
prodražilo. Radnici ve smlouvě s Metrostavem 
Development, a. s. zastupuje společnost Cent-
rum Palmovka, a. s., což znamená větší zpro-
středkovanost kontroly. V dozorčí radě společ-
nosti nemá KSČM své zastoupení. U tak složitého 
plnění je ale důležitá důsledná kontrola projektu 
a v orgánech  Centrum Palmovka, a. s. zapojit 
odborníky, kteří mají zkušenost s tak velkými 
projekty.  

Jiří Dolejš
poslanec PSP ČR za KSČM

Projekt Palmovka je třeba důkladně ohlídat
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„Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, 
ale já ho pořád tak vidím.‟ To jsou slova české-
ho spisovatele Bohumila Hrabala, který více než 
dvacet let prožil v ulici Na Hrázi v Libni. Kdyby 
Hrabal, který byl svým způsobem staromilec, 
viděl projekt Nová Palmovka, asi by použil ně-
které ze svých oblíbených peprných slov. Na dru-
hou stranu Hrabal miloval věci, které měly duši. 
A právě první městský dům, jakým Nová Palmov-
ka má být, by mohl „osmičce‟ vdechnout novou 
duši, kterou tato část Prahy tolik potřebuje. 

 Projekt Nová Palmovka je kdekým proklínaný 
a odsuzovaný. Kritici ale nehovoří o širších sou-
vislostech, nehovoří o tom, že Prahu 8 je potřeba 
na mnoha místech změnit v modernější část me-
tropole. Jistě, každý podobný projekt má být pod 
kontrolou veřejnosti, aby vše proběhlo v souladu 

se zákony a předpisy, aby byl dodržen finanční 
plán a aby byla tato stavba provedena po všech 
stránkách transparentně. 

 Otázka této ankety zní: „Přinese nová radnice 
za 1,14 miliardy občanům Prahy 8 to, oč skuteč-
ně stojí?‟ Z mých rozhovorů se stovkami občanů 

Prahy 8 je zřejmé, že hodně stojí o příjemněj-
ší prostředí, kde je obslouží úředníci, že stojí 
o nová centra, o nové obchody, o budovy, které 
budou dobře reprezentovat i je. Občané stojí pak 
hlavně o to, aby vše proběhlo bez korupce a aby 
mohli konečně využívat výhod, které má projekt 
přinést. Naopak nestojí o politikaření, které se 
kolem Nové Palmovky vede. 

Zárukou toho, že Nová Palmovka bude po 
dostavbě ozdobou celé Prahy, je architekt Jo-
sef Pleskot, který patří mezi nejrespektovanější 
české tvůrce současnosti. Nevěřím, že by člověk 
s tak vysokou autoritou šel do projektu, který 
by nebyl životaschopný a správný. Parafrázujme 
proto na závěr Bohumila Hrabala: „Jak je ta Pra-
ha 8 pořád hezčí a hezčí.‟ Bez nových a odváž-
ných staveb tak tomu ale nebude.

Fórum

Přinese nová radnice za 1,14 miliardy korun     občanům Prahy 8 to, oč skutečně stojí?

Viliam Buchert
novinář, příznivec TOP 09 
a Starostů

Praha 8 potřebuje novou duši. Tou může být Nová Palmovka

centrum Palmovka aneb jak utopit obecní peníze

Pomineme-li, že otázka nedává za mák smyslu, 
přijde mi zbytečné vést posté polemiku o výstav-
bě nové radnice. Zastupitelstvo, jako nejvyšší 
orgán Městské části, o její výstavbě opakovaně 
rozhodlo. Většina jeho členů dospěla k závěru, 
že novou budovu Úřad Městské části nezbytně 
potřebuje.  Jediný argument, který stojí za pole-
miku, je ten, že Městská část jako veřejnoprávní 
subjekt nemá podnikat. Podnikáním je i proná-
jem komerčních prostor. Od počátku bylo jasné, 
že není možné postavit samostatný objekt pro 
úřad a okolo nic. Schválené řešení je jediným 
možným způsobem, jak vdechnout celému zane-
dbanému území této části Palmovky nový život. 

Analýzy možných řešení jasně ukázaly, že 
nejvíce efektivním řešením je, aby celá výstav-

ba, tedy včetně komerčních prostor, byla v režii 
Městské části. Ano, s argumentem, že Městská 
část nemá podnikat, nelze než souhlasit. I proto 
je otázkou, jak s komerčními prostory po jejich 
dokončení naložit. Zda pokračovat v modelu je-

jich pronajímání, nebo ji například  vlastnicky 
oddělit a prodat. Klíčové bude, v jakém stavu 
budou finance Městské části, jaká bude situace 
na trhu komerčních prostor, a v zásadě i to, jaká 
bude ekonomická situace České republiky vůbec. 
Výhledy vzhledem ke katastrofálně řešené krizi 
eurozóny nejsou nijak růžové. Ale to už dale-
ko přesahujeme hranice Prahy 8. Pro příští rok 
bude úplně stačit, že Miroslav Kalousek prosadil 
změnu zákona o rozpočtovém určení daní tak, že 
Praze ubude několik stovek milionů. Nová radni-
ce nejen vyřeší problém se sídlem úřadu, ale za-
jistí, aby prostředky získané privatizací byly buď 
trvalým zdrojem příjmu, nebo se jednorázově 
zhodnotily. Aby se nezmenšil rozsah veřejných 
služeb. O to občané opravdu stojí.

Václav Musílek
zastupitel MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8

Čas debat skončil, je třeba konat

Záměr postavit novou budovu radnice je dob-
rý, nikoliv však v současném provedení pod 
taktovkou ODS a TOP09. Zjednodušení styku 
s úřadem, centralizace samosprávy na jednom 
místě a zvelebení Palmovky, to vše jsou správ-
né věci, ale za jakou cenu?

Oč občané stojí, neví zejména členové vlád-
noucí koalice ODS a TOP 09, kteří prosazu-
jí stavbu nové radnice s komerčním centrem 
netransparentně a bez komunikace s občany. 
Jejich křeč dosáhla takové fáze, že ani radní, 
zuby nehty tlačící tento projekt, vlastně netuší, 
co s novou radnicí vlastně chtěli, a co zde do 
budoucna chtějí provozovat.

Všechno začalo tím, že městská část podle 
ODS nebyla dobrým hospodářem a zbavila se 
bytů. Tato strana tvrdila, že obec nemá podni-
kat. Následně Praha 8 pod vedením stejné stra-

ny schválila nejtěsnější většinou hlasů tři týdny 
před volbami záměr vybudovat obchodní cent-
rum za 1,14 miliardy korun, kde obec podnikat 
bude. TOP 09 v předvolebním období bojovala 
proti tomuto projektu, aby pár týdnů po vol-
bách na své sliby zapomněla, otočila se k voli-
čům zády a začala záměr ODS podporovat. 

Výčty nedostatků popisuje ve svém komen-
táři prof. Potůček. Jen doplním, že postup rad-
nice je zkoumán Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže a orgány činnými v trestním 
řízení. Proti stavbě a zejména proti cestě, jaká 
k jejímu prosazení vedla, protestují občané 
i občanská sdružení. 

Nezájem o názory občanů ze strany politiků je 
v tomto státě obvyklý. Ovšem i v této oblasti se 
začíná blýskat na lepší časy, například nedávným 
verdiktem Ústavního soudu, který říká: „Ti, kdo 
obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze 
zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce 
není poručníkováním těch, kteří obec tvoří.”

Tento výrok bych doporučil vyvěsit nad 
vstupní dveře radnice, ať již nové či staré, aby 
ti, kdož obec spravují, nikdy nezapomněli, že 
jejich zaměstnavatelem jsou občané.

Josef Kučera
člen Strany zelených 
v Praze 8
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Poradna, pozvánky

Letošní rok otevřela své dveře 

klientům pobočka advokátní kan-

celáře Michaely Šafářové v Praze 

8 - Bohnicích (vedle OC Visla). 

Nabízí občanům osmého obvodu 

možnost bezplatného právního 

poradenství ve všech oblastech 

práva. V tomto právním „okén-

ku‟ bychom vás rádi seznamovali 

s odpověďmi na nejčastější dota-

zy, které život přináší. Dnešním 

tématem je založení bytového 

družstva ve spojitosti s privatiza-

cí domů. 

Příprava na založení družstva 

je nejnáročnějším úsekem za-

kládacího procesu. Pro usnadně-

ní je důležité si zvolit takzvaný 

přípravný výbor, který zajistí 

potřebné kroky před první usta-

vující schůzí. 

Nejprve je nutné se shodnout 

na výši základního kapitálu (mi-

nimálně 50 tisíc korun) a člen-

ského vkladu. Dalším krokem je 

sestavení návrhu stanov, kte-

rý je vhodné vždy konzultovat 

s odborníkem. Tento stěžejní 

dokument bude provázet druž-

stvo po celou dobu jeho fun-

gování a případné dodatečné 

úpravy jsou časově i finančně 

náročné. Stanovy musí být vždy 

v souladu se zákonem.

Na ustavující schůzi musí být 

nájemci řádně svoláni, a to po-

zvánkou s datem a programem 

jednání. V jejím rámci dojde 

i ke jmenování členů předsta-

venstva a kontrolní komise. 

Průběh se osvědčuje notářským 

zápisem.

Každý člen je povinen jednat 

s péčí řádného hospodáře. Musí 

splňovat zákonem stanovené 

podmínky a zároveň nesmí půso-

bit jako člen statutárního orgánu 

či kontrolního orgánu subjektu 

s obdobným předmětem čin-

nosti (zákaz konkurence). Zákaz 

konkurence může být stanovami 

upraven odlišně. Výkon funkce 

přináší kromě osobní odpověd-

nosti i řadu dalších úkolů např. 

spolupráce s firmou zajišťující 

správu domu, jednání s instituce-

mi, zajištění běžných i rozsáhlých 

oprav domu či řešení pohledávek 

dlužníků.

Potřebujete-li se konkrétně 

poradit o problematice bytového 

družstva, neváhejte se nás obrá-

tit, rádi vám poradíme.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz
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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
 9:00–12:00  Přístup na internet
 9:00–12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů

(vede R. Svobodová) – od 17. 9.
 9:30–13:00  Nordic walking pro zdatné (vede H. Šandová)
 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 – je potřeba objednat se 

předem

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) – od 18. 9. 
 11:00–11:50  creative English: angličtina kreativně  

„mírně pokročilí ‟ (vede Ing. P. Vondráček) 
 13:00–14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé

(vede L. Ulč) 
 13:00–14:30  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  
 10:00–10:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
 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)
 13:00–16:00 Přístup na internet
 13:00–16:00 Šachový kroužek (vede Bc. A. Novotná)
 14:00–14:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
 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 začátečníky I.

(vede Ing. H. Soukupová) – 13. 9. se nekoná
 9:00–11:00  Nordic walking pro méně zdatné (vede H. 

Šandová)

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

10:00–10:50,  Školička Pc a internetu – konzultační metodou
 11:00–11:50  (vede Ing. J. Mrkvička)
10:00–10:50  Anglická konverzace pro pokročilé

(vede Ing. M. Kolářová) – od 13. 9. 
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro začátečníky II.

(vede Ing. H. Soukupová) - 13. 9. se nekoná
 11:00–11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé

(vede Ing. M. Kolářová) - od 13. 9. 
 13:00–14:30 Přístup na internet

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 pí R. Svobodová) - od 17. 9.
 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

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

Speciální

Pravidelně každý týden pořádáme turistické vycházky 
a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech, 
které jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých 
předpovědí počasí. Sledujte proto aktuální informace o plánovaných 
akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.

4. 9. od 9:00  Nordic walking pro začátečníky (vede H. Šando-
vá)- sraz ve fitnessparku vedle DPS Burešova

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

18. 9. od 9:00  Nordic walking pro začátečníky (vede H. Šando-
vá)- sraz ve fitnessparku vedle DPS Burešova

18. 9. od 9:30  Patchworková dílnička pod vedením Mgr. S. 
Kyselové

21. 9. od 10:00  Jak léčit osteoporózu a artrózu – beseda 
s bývalou cvičitelkou CAP Ing. Kovařinskou o vlastních 
zkušenostech, jak si s těmito nemocemi poradit 
a s pí Vavřenovou o diagnostice a odstraňování 
škodlivin z těla. Zájemci o besedu se mohou přihlásit 
osobně v CAP nebo na tel.čísle 283 881 848.

25. 9. od 10:00  Javorové růže - výtvarná dílnička s místostarostkou 
Mgr. V. Ludkovou

26. 8.od 13:30  Vrtbovská zahrada – vycházka s výkladem 
pí. H. Barešové (zájemci se předem hlásí v CAP) 

27. 9. od 13:00  Ještěrka z korálků - tvoření pod vedením 
pí V. Urbanové 

Připravujeme v říjnu:
2. 10. od 10.00  Vojtěch Náprstek a dům U Halánků  

- dějiny pro širokou veřejnost s H. Kohoutovou
9. 10 od 9:00  Kroužek šikovných rukou pod vedením 

Mgr. M. Neckářové 
Orientální tanec pro seniory – zájemci o novou pohybovou aktivitu 
se mohou přihlásit osobně v CAP nebo na tel.283 881 848.

PROgRAM cAP – Září 2012
pohyb jazyky

paměť poradny kluby

internet
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O akci s názvem Terénní trénink 

paměti, kterou na začátku léta 

vyhlásilo Centrum aktivizačních 

programů (CAP), projevil zájem po-

měrně velký počet seniorů. Ačkoliv 

prudký liják začátkem dne konání 

v organizátorech vyvolal obavy, že 

odradí část účastníků, nakonec se 

ukázalo, že senioři Prahy 8 vskutku 

nejsou z cukru a na sraz dorazilo 

úžasných 24 zájemců. 

Po přivítání a vysvětlení pravidel 

se zúčastnění rozdělili na pět sku-

pin a mohlo se začít. Každá skupina 

obdržela mapu okolí CAP, ve které 

bylo zakresleno deset stanovišť. 

K mapě byl ještě připojen konkrét-

nější popis každého ze zakresle-

ných bodů, aby si mohli být jistěj-

ší i účastníci, pro které není čtení 

v mapách zrovna koníčkem. Také 

zadání úkolů pro jednotlivá stano-

viště všichni dostali již na začátku 

s sebou, ovšem plnit je mohli až 

poté, co nalezli správné místo a vy-

zvedli si tam svůj znak, který měla 

každá skupina přidělený.

Podívat se na to, jak jde seniorům 

Prahy 8 hledání stanovišť a plnění 

úkolů, přišla také místostarostka 

Prahy 8 Vladimíra Ludková, kterou 

tato aktivita nakonec oslovila nato-

lik, že zůstala po celou dobu až do 

konečného vyhodnocení. Účastní-

ci byli skvělí. S vervou hledali své 

znaky ve křoví, nadzvedávali dlaž-

dice, proklínali všechny šišky na 

Praze 8, hledali hydranty či oslovo-

vali kolemjdoucí a zdejší pejskaře 

s prosbou o radu. Počasí se také 

umoudřilo a z počáteční oblačné 

oblohy vykouklo sluníčko, které nás 

už po zbytek akce neopustilo.

Celá hra trvala přibližně tři hodiny 

a poté konečně přišlo všemi napjatě 

očekávané vyhodnocení. Všichni zú-

častnění dostali památeční propis-

ku, kterou, jak doufáme, využijí při 

nějakém dalším trénování paměti, 

třeba zrovna v Centru aktivizačních 

programů v Burešově ulici. Vítězná 

skupina dostala ovocný dort, o kte-

rý se, nutno podotknout, rozdělila 

se všemi ostatními, takže by se dalo 

říci, že každý ze zúčastněných zjis-

til, jak chutná vítězství.

Všem účastníkům bych tímto 

ráda vyjádřila svůj obdiv nad jejich 

odhodláním, výdrží, neutuchající 

dobrou náladou a týmovým du-

chem, protože to byl hlavní záměr 

této akce: trochu potrápit naše 

mozkové buňky, ale především se 

pobavit a prostě si to užít.

Aneta Novotná,  

Centrum aktivizačních programů

Trénink paměti aneb bojovka pro seniory

Účastníky soutěže přišla povzbudit  
i zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková

V rámci projektu 
„Jiné cesty‟ 
proběhne ve středu 
12. 9. od 19 hodin 

v divadle Psychiatrické  
léčebny Bohnice 

KONcERT SLAVNýcH  
OPERNícH áRIí

v interpretaci předních sólistů
 Národního divadla

Jany Levicové (alt)
a Miloše Horáka  
(basbaryton). 

Vstup je volný.

(Placená inzerce)
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PřIHLáŠKA  
na Taneční pro seniory  

Ládví  
26. 9. 2012

Počet 
osob:

Jméno:

Telefon:

PřIHLáŠKA  
na Sportovně-zábavný program  

v gerontologickém centru  
27. 9. 2012

Počet 
osob:

Jméno:

Telefon:

PřIHLáŠKA  
na golf Úžice  
25. 9. 2012

Počet 
osob:

Jméno:

Telefon:

1. den: golf Úžice
KDE: Úžice – resort Zelené údolí

KDY:  úterý 25. 9. 2012 
– odjezd v 9.00 hodin 

cena:  60,-Kč (zahrnuje 1 cestu 
busem Praha-Úžice a vstupné 
do areálu na celý den)

Bližší informace:   
Sraz v 8.45 hodin před Gerontologickým 
centrem, společný odjezd autobusem 
do Úžic, návrat každý individuálně MHD 
Praha. 

Minigolf na přírodním hřišti s umělou 
trávou, jednotlivé dráhy jsou osáze-
ny kameny, kořeny, pařezy, remízky, 
pískovými bunkry či malými vodními 
toky, které tvoří překážky. K dispozici 
nám bude i odborný instruktor. Pro hru 
není potřeba žádné vybavení ani náčiní, 
vše bude zapůjčeno na hřišti, s sebou 
pouze vhodnou obuv s plochou podráž-
kou. Vhodné pro celou rodinu, můžete 
s sebou vzít děti, vnoučata… V areálu je 
možnost studených i teplých jídel v míst-
ní restauraci – Ranč u Bašty s domácí 
českou kuchyní za příznivé ceny. V celém 
areálu je také dostatečné množství od-
počívadel, laviček i altán s občerstvením. 
Na akci je omezený počet účastníků, je 
nutné si předem rezervovat a zaplatit 
místo v Gerontologickém centru. 

2. den:  
Taneční pro seniory Ládví
KDE:  Kulturní dům Ládví 

(metro C – Ládví)

KDY:  středa 26. 9. 2012 
od 15 do 19.30 hodin

Vstupné: 70,-Kč 

Předběžný program: 
15.00 – 17.00  prof. Jitka Bonušová – 

country a české lidové 
tance.

17.00 – 19.00  taneční mistr Miloslav 
Janouš – standardní 
a latinsko-americké 
tance.

19.00 – 19.30 volný tanec

Bližší informace: 
Během tanečních bude možnost si 
zakoupit teplé i studené nápoje dle 
nápojového lístku. Na akci je potřeba si 
předem rezervovat místo v Gerontolo-
gickém centru.

3. den:  
Sportovně-zábavný  
program gerontologické 
centrum
KDE:  v areálu Gerontologického centra 

(Šimůnkova ulice 1600, Praha 8 – 
Kobylisy)

KDY:  čtvrtek 27. 9. 2012 
od 13 hodin do 17 hodin

Vstupné: zdarma

Bližší informace:  
Odpoledne plné her a soutěží, dále 
trénování paměti, tematická přednáška – 
zdravý životní styl, výtvarná dílna a další 
zajímavý program nejen pro seniory.  
Během celé akce se bude hrát pétanque, 
ruské kuželky a další hry. Malé občerst-
vení. 

GEMA podpora zdraví seniorů, rozvoj gerontologie, 
geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné

                Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, tel. +420 286 883 676, 
                e-mail: lucie.forstova@gerontocentrum.cz

Pozvánka na zážitkové programy pro seniory  
za finanční podpory:

Místa si, prosím, rezervujte písemně či osobně na adrese:  
GEMA, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8–Kobylisy, 

nebo na tel. +420 286883676 či e-mailu:lucie.forstova@gerontocentrum.cz
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Městská část Praha 8 ve spolupráci se Sale-

siánským střediskem a Salesiánským klubem 

mládeže i v letošním roce pořádala dětský 

příměstský tábor. „Letos se jednalo o třetí 

ročník. Kapacita byla zaplněna většinu dní ze 

sta procent. Příměstské tábory tak můžeme 

začít považovat za tradiční součást letních 

prázdnin dětí z Prahy 8,‟ uvedla radní osmé-

ho obvodu Markéta Adamová. 

Příměstský tábor je určen dětem ve věku 

3 až 15 let z Prahy 8. O mladší děti ve věku 3 

až 7 let se starají zkušení vedoucí Salesián-

ského klubu Kobylisy, starší děti ve věku 8 až 

15 let mají připraven program od pracovníků 

Salesiánského střediska mládeže. 

Dětí, které se tábora účastní, je čty-

řicet ve starší věkové kategorii, a pat-

náct v mladší. Nadpoloviční část dětí 

má většinu nákladů hrazenou z rozpoč-

tu sociálního odboru, protože se jedná 

o děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

„Pro děti se jedná o velmi kvalitní formu 

trávení volného času, z pohledu sociálního 

odboru navíc o potřebnou a vhodnou formu 

prevence rizikového chování dětí a mládeže. 

Děti pod kvalifikovaným dohledem rozvíjejí 

své schopnosti a dovednosti namísto toho, 

aby se toulaly po ulicích, kde jsou ohroženy 

různými druhy nebezpečí včetně drog,‟ řekla 

radní.

Tábor probíhal od 6. do 10. srpna a pokra-

čoval od 13. do 17. srpna. Každý den byl ve 

znamení specifických aktivit. Jeden den děti 

například využily sportovního areálu Gutov-

ka, kde absolvovaly základní horolezecký vý-

cvik či si zahrály beachvolejbal. Velkou ode-

zvu měl bezpečnostní den, kde svoji techniku 

představili policisté a hasiči. Dále si účastníci 

také vyzkoušeli, jaké to je žít s postižením 

a jak těmto lidem pomáhat. V rámci divadel-

ního dne si děti samy vymyslely program, 

který následně představily rodičům.  -hš, tk-

Třetí ročník příměstského tábora je za námi

Při dni řemesel si děti vyzkoušely fyzickou práci

Volný čas dětí a mládeže na Praze 

8 může být, díky zájmu zastupi-

telů této městské části, zaplněn 

mnoha zajímavými aktivitami. 

Jednou z nich je i možnost na-

vštěvovat kurzy taneční školy 

InDance, která již pátým rokem 

působí v KD Krakov. Není to však 

pouze tancování, ale také důraz 

na zdravotní rozměr lekcí, které 

svým pojetím nadchly již stovky 

dětí a rodičů. Od letošního roku 

navíc, díky spolupráci s městkou 

části Praha 8, taneční škola In-

Dance rozšiřuje svou působnost 

i do Dětského klubu Karlík, ve kte-

rém otevře kurzy od předškolních 

až po dospělé. 

Pokud Vás zajímá tanec, pak si 

určitě přijďte vyzkoušet ukázko-

vou hodinu zdarma. Výuka v ta-

neční škole InDance začíná 21. 

září 2012. Více informací nalezne-

te na www.indance.cz.

UPOZORNěNí
Vážení občané Prahy 8, 
dovolujeme si vás informovat, že od 4. září bude vzhledem k probí-

hající stavební činnosti na Poliklinice Mazurská po dobu dvou měsíců 

uzavřeno parkoviště před hlavním vchodem. 

Vjezd bude povolen pouze sanitním vozům a vozům doprovodu 

osob se sníženou pohyblivostí. Vstup pro pěší bude v omezené míře 

zachován a zabezpečen.  

Radnice MČ Praha 8 se omlouvá za omezení v areálu polikliniky 

vynucené stavebními pracemi na zateplení objektu a věří, že nová 

podoba Polikliniky Mazurská vyváží dočasné nepohodlí návštěv-

níků.

Taneční škola InDance  
nově i v Dětském klubu Karlík 
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Kultura

Skauti tábory milují. Pro skauty a skautky jsou letní tábory vyvrcholením roku. 
Například na tábořišti karlínského střediska Sfinx probíhal jeden celý den v japonském duchu.  
Na účastníky čekal čajový obřad cesta čaje, vyzkoušeli si, jak našlehat zelený čaj, jak postavit 
origami, nebo jak napsat svoje jméno v japonských znacích.

Přiznejte se, že i na vás působí jako magnet lad-

né, něžné a svůdné taneční pohyby žen a pev-

né postavy tanečníků. Dokážou přitáhnout snad 

každý pohled. Trochu rytmu má v těle každý 

z nás a není třeba, aby jedinou zkušeností na 

parketu byly  taneční. Ty si někdo v pubertál-

ním věku protrpěl přiškrcený kravatou a v tla-

čících lakovkách, někdo si je naopak hodně užil 

po boku vysněné spolužačky.

I po odrazující zkušenosti z tanečních lze dát 

tanci ještě šanci. A není nutné učit se jen pol-

ku nebo waltz v nažehlených nepříliš pohodl-

ných oblecích. Taneční studio Spektrum nabízí 

několik kurzů všem zájemcům, dětem i do-

spělým, rytmy ostříleným kozákům i tancem 

nepolíbeným, holkám i klukům, zkrátka všem, 

kteří by rádi zkusili něco nového, zasportovali 

si, odreagovali se. 

V široké nabídce Tanečního studia Karlínské-

ho Spektra si vybere každý svůj nejoblíbenější 

styl - malé slečny se roztančí při lekci moder-

ního tance, kluky zas jistě nadchne break dan-

ce. Dospěláci jsou také zváni – zkuste si třeba 

houpavý styl padesátých let při lekcích boo-

gie-woogie. Maminky s dětmi, že jsme na vás 

zapomněli? Kdepak! Nechte se zlákat rytmem 

zumby a vaše dítko si zablbne na tanečkách 

pro děti. 

To vše a mnohem víc jsme připravili právě 

pro vás. A lekcemi to nekončí! Nově nabyté do-

vednosti prezentujeme na mnoha akcích for-

mou vystoupení a výjimkou nebude ani účast 

na tanečních soutěžích. Přihlásit se dále mů-

žete na jednorázové workshopy a v budoucnu 

i na letní taneční tábory. 

A kdo nevydrží u jednoho stylu a nejraději 

by vyzkoušel vše, ten ocení naši specialitku – 

rotor – sérii lekcí, během které si vyzkoušíte 

různé taneční styly a objevíte rozličné taneční 

kultury. -kasp-

Program klubu  
seniorů Křižíkova
PONDěLKY:
10. 9. – Trénink paměti 
(Bc. Aneta Novotná)

17. 9. – Washington (cestopisná 

přednáška Ing. Jiřího Burdycha)

24. 9. – Posezení a vyprávění  
u kávy/čaje (Květa Štěpánková)

ČTVRTKY: 
6. 9.  –  Háčkujeme kabátek  
na mobil II. (Mgr. Marie Neckářová)

13. 9. – New York (cestopisná přednáška 

ing. Jiřího Burdycha)

20. 9. – Trénink paměti  
(Bc. Aneta Novotná)

27. 9. – Javorové růže – výtvarná dílna 

(Mgr. Vladimíra Ludková)

Začátky programů od 14.00 hod.,  
posezení u kávy/čaje od 13.00 hod.

Dejte  
tanci šanci

V tanečním studiu v Karlíně si každý najde svůj styl
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Dětský balet Praha – Taneční soubor Veroniky 

Zídkové je první dětský baletní soubor, který 

se věnuje zpracování významných baletních 

děl a tvorbě nových výpravných představení. 

Ta jsou ztvárněna pouze dětskými tanečníky 

ve věku od 4 do 15 let. Soubor se zaměřuje 

na vzdělávání dětí, které projeví dostatečné 

nadání a vlohy ke studiu v oblasti klasického 

baletu. Výuka je profesionálně vedena na nej-

vyšší úrovni, sleduje nejnovější vývoj v od-

větví tanečního vzdělávání, výuku uzpůsobuje 

fyzickým možnostem dětí, klade důraz na při-

rozenost a ochranu zdraví.

Prioritou tohoto souboru je nejen dobrá 

technická průprava, ale především radost 

a nadšení dětských tanečních interpretů. 

Dramaturgie vzniká s ohledem na věk dětí 

a umožňuje jim rozvoj uměleckých schop-

ností. Rozsah repertoáru je velmi široký, 

zahrnuje mimo klasický balet také současný 

moderní a lidový tanec. Děti se seznámí též 

s taneční gymnastikou a hereckou výchovou. 

DBP navíc vede své členy ke správným mo-

rálním hodnotám a k lásce k umění, přináší 

odlišné možnosti, jak mohou děti trávit svůj 

volný čas.

Zakladatelkou projektu je tanečnice Veroni-

ka Zídková, která má bohaté pedagogické zku-

šenosti. „Posláním našeho tanečního souboru 

je rozvíjet skrytý talent dětí a dělit se s nimi 

o radost z pohybu a hudby, aby se naši mladí 

umělci těšili na každé další setkání v souboru. 

Tato setkání se později zúročí na jevišti v krás-

ných představeních, která budou věnována ro-

dičům, přátelům a široké veřejnosti,‟ sdělila. 

Soubor zve ke spolupráci mnoho význam-

ných pedagogů, choreografů a umělců. Ke 

spolupráci je mimo jiné pozvána jedna z nej-

větších osobností české taneční scény - Vlas-

timil Harapes. Mezi pedagogy pravidelných se-

minářů patří také sólisté z Národního divadla 

a Státní opery v Praze.

Výuka a zkoušky na představení probíhají 

nejen formou pravidelného rozvrhu, dvakrát 

týdně v odpoledních hodinách, ale i formou 

pravidelných seminářů, vždy první sobotu 

v měsíci. Děti jsou dle věku a fyziologie rozřa-

zeny do několika skupin. Uvědomujeme si, že 

každé dítě má jiné potřeby, a proto je nutné se 

všem dětem věnovat individuálně. Počet míst 

v  souboru je úmyslně omezen.

Jak probíhají talentové zkoušky do baletu, 

jaká je výuka dětí a všechny další informace 

lze najít na internetových stránkách souboru 

www.detskybaletpraha.cz. Pro případné dota-

zy lze použít i telefonní číslo 775 646 993 či 

e-mail: info@detskybaletpraha.cz. -red-

Dětský balet hledá nadané děti

Prioritou souboru je i nadšení dětských interpretů

Fo
to

: 
Ve

ro
ni

ka
 A

da
m

ov
á



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

26 září 2012

Teplé letní počasí svádí k procház-

kám a trávení volného času mimo 

domov, a proto jsme se i my vy-

dali za hranice našeho kaváren-

ského prostoru. V područí kostela 

sv. Cyrila a Metoděje se každou 

sobotu od dubna scházejí míst-

ní prodejci nejrůznějších dobrot, 

které potěší nejednoho labužníka. 

A jelikož jsou naše dorty ty nej-

lepší v širokém okolí, svou troškou 

do farmářských laskomin jsme 

přispěli i my. Příprava byla časově 

náročná, ale výsledek stál za to. 

Naše milé neslyšící pekařky pekly 

i ve svém volném čase, v pekárně 

Tiché kavárny padaly věty typu „…

přidej to máslo radši ještě jedno, 

ať je chuť dlouho na patře!‟ Do-

mácí dorty a koláče jsou totiž naší 

největší chloubou, v malém provo-

zu pečeme pouze z biosurovin té 

nejlepší kvality. Potvrzeno mnoha 

spokojenými mlsnými jazýčky. 

Aby návštěvníci našeho stán-

ku měli z čeho vybírat, připravili 

jsme pro ně také palačinky nej-

rozmanitějších chutí. Podařilo se 

nám vykouzlit němý údiv na tváři 

kupujících v jednoduchosti komu-

nikace s naší neslyšící obsluhou. 

Někteří se naučili ve znakovém 

jazyce formulaci pro objednání 

například makového dortu. To až 

půjdou příště k nám do kavárny, 

tak si mohou přímo objednat v no-

vém jazyce. 

Z účasti na trzích jsme měli ra-

dost všichni, načerpali jsme mno-

ho inspirace, získali nové recepty 

a také přesvědčili kolemjdoucí, že 

i když neslyšíme, stejně si rádi 

popovídáme. Nezastihli jste nás 

na trzích? Nevadí, další účast na 

Karlínských farmářských trzích 

plánujeme již na sobotu 6. října 

a ještě předtím si nás užijete na 

festivalu Babí léto v Bohnicích, 

který se koná 15. září v areálu 

psychiatrické léčebny. Nebo se 

za námi vydejte do Tiché kavár-

ny v Burešově ulici poblíž stanice 

metra Ládví, kde vám ke koláči 

rádi uvaříme i dobrou kávu a ve 

volných chvílích vás zabavíme di-

vadlem, výstavou nebo třeba lite-

rárním večerem.  

Zaměstnanci Tiché kavárny

Dorty z Tiché kavárny chutnaly 

Zaměstnanci Tiché kavárny spolu s místostarostkou Prahy 8  
Vladimírou Ludkovou (třetí zprava) u stánku s dobrotami

Kultura, pozvánky
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Volby, pozvánka

Rozhodnutím prezidenta repub-

liky ze dne 27. června 2012 zve-

řejněném  dne 29. června 2012 

ve Sbírce zákonů č. 224/2012, 

částka 80, byly vyhlášeny volby 

do Senátu Parlamentu České 

republiky – volební obvod č. 23,  

a byly stanoveny na tyto dny:

n pátek 12. října 2012  
od 14.00 hodin  
do 22.00 hodin

n sobota 13. října 2012   
od 8.00 hodin  
do 14.00 hodin

+  případné druhé kolo voleb 

do Senátu se bude konat:

n pátek 19. října 2012 
od 14.00 hodin  
do 22.00 hodin

n sobota  20. října 2012 
od 8.00 hodin  
do 14.00 hodin

Volební obvod č. 23  
Sídlo: Praha 8
Zahrnuje  
území městských částí:
n  Praha 8

n  Praha-Březiněves

n  Praha-Ďáblice

n  Praha-Dolní Chabry

n  Praha-Čakovice

n  Praha 18

Stálý seznam voličů 
Voličský průkaz
Úřad Městské části Praha 8, 
občansko-správní odbor, vede 

stálý seznam voličů pro voliče, 

státní občany ČR, kteří mají 

trvalý pobyt na území Městské 

části Praha 8. Každý volič si může 

v úředních hodinách na tomto 

odboru ověřit, zda je ve stálém 

seznamu voličů zapsán.

Volič, který se nebude zdržovat 

v době voleb do Senátu ve vo-

lebním okrsku v místě svého tr-

valého pobytu, může hlasovat za 

podmínek stanovených zákonem 

č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu ČR a o změně a do-

plnění některých dalších zákonů, 

v platném znění, na voličský 
průkaz.

Na tento voličský průkaz 
však může volič s trvalým 
pobytem na území MČ Praha 8 
hlasovat pouze v rámci voleb-
ního obvodu č. 23.

Vydávání  
voličského průkazu
Žádost o vydání voličského prů-

kazu lze od 29.06.2012 podávat 

několika způsoby:

n  žádost v listinné podobě 

opatřená úředně ověřeným 

podpisem voliče*)

n  žádost v elektronické podobě 

podepsaná uznávaným elektro-

nickým podpisem

n  žádost v elektronické podobě 

zaslaná prostřednictvím datové 

schránky

n  Žádost musí být doručena Úřa-

du Městské části Praha 8 nej-

později do 7 dnů přede dnem 

voleb, tj. do 5. 10. 2012.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
n  osobně: v tomto případě není 

písemná žádost vyžadována, 

neboť ÚMČ Praha 8 o žádosti 

po prokázání totožnosti voliče 

učiní úřední záznam, ve kterém 

veškeré potřebné údaje uvede

O vydání voličského průkazu lze 

osobně požádat do okamžiku uza-

vření stálého seznamu voličů, tj. 

do 10. 10. 2012 do 16.00 hodin.

Pozn. Při osobní žádosti  

v období od 27. 9. 2012  

do 10. 10. 2012 do 16.00 hodin si  

volič vyhotovený voličský průkaz 

zároveň i vyzvedne.

ÚMČ Praha 8 voličský průkaz nej-

dříve 15 dnů přede dne voleb, tj. 

27. 9. 2012, předá osobně voliči 

nebo osobě, která se prokáže 

plnou mocí s ověřeným podpisem 

voliče žádajícího o vydání průka-

zu, anebo jej voliči zašle na jím 

uvedenou adresu.

V případě, že volič výslov-

ně nepožádá pouze o voličský 

průkaz na některé kolo voleb do 

Senátu, bude mu vydán voličský 

průkaz pro obě kola voleb ( jeden 

pro první a druhý pro druhé kolo 

voleb ).

*) Dle § 8 odst. 2 písm. 

f)  zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích,  

v platném znění, je toto ověření 

u správních úřadů osvobozeno 

od správního poplatku

Kontaktní místo  
pro vydávání voličských 
průkazů a pro kontrolu 
stálého seznamu voličů
Úřad Městské části Praha 8 

– občansko-správní odbor, 

Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6 

( „bílý dům‟), 1. patro, 

kanc. č. 131, tel: 222 805 555, 

referentky Iveta Ryndová 

a Stanislava Ciprová



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

29září 2012

Školství, inzerce

Žáci 9.A Základní školy Burešova uspořáda-

li mezi svými vrstevníky, mladšími spolužá-

ky i jejich rodiči charitativní sbírku  s cílem 

věnovat její celý výtěžek  na podporu vážně 

nemocného Tomíka. Rozhodujícím podnětem 

k takovému činu byla smutná událost, a to  

nečekaný odchod spolužačky Majdy Vlčkové, 

která  podlehla svalové atrofii. Děti její smrt 

velmi zasáhla, ale vedla je zároveň k rozhod-

nutí pomoci jinému nemocnému dítěti. 

Na webových stranách Konta Bariéry je zau-

jal osud těžce nemocného Tomíka upoutaného 

na invalidní vozík, trpícího epilepsií, astmatem 

a  praktickou slepotou. Přesto Tomíkova matka 

boj s osudem nevzdává, pečuje o něj, neúnavně 

s ním denně rehabilituje. Peníze jí pomohou při 

rekonstrukci domu, mají být určeny na vybudo-

vání bezbariérového přístupu do domu a na za-

hradu, což usnadní Tomíkův přesun na vozíku.

Deváťákům se podařilo vybrat krásných  

8264 korun. Božena Jirků, ředitelka Konta 

Bariéry, si od dětí přišla ještě před závěrem 

školního roku peníze pro Toma převzít. „Tím, 

jak se Majdini spolužáci zachovali, mi úplně 

vyrazili dech. Je skvělé, že prokázali, že mají 

srdce na svém místě. Vzpomínali na Majdu, ně-

kteří s ní dokonce chodili do mateřské školky. 

Bylo to opravdu dojemné. Někdy si myslíme, 

že teenageři jsou bezcitní, otrlí. Děláme rychlé 

závěry z mediálních kauz, skandálů. Život ale 

není černobílý. Studenti z 9.A v Kobylisích po-

chopili, že můžou vzpomínat, být smutní, ale 

zároveň mohou také pomáhat. To má podle 

jejich slov smysl a je to nejlepší vzpomínka na 

spolužačku,‟ komentovala počin deváťáků Jir-

ků. Dnes už úspěšní absolventi základní školy 

děkují všem, kteří přispěli určitým finančním 

obnosem a nezůstali lhostejní k lidem potře-

bujícím naši pomoc.

Markéta Králíčková, učitelka ZŠ Burešova

Mateřská škola U Sluncové v Praze 

8 – Karlíně slaví v tomto roce vý-

znamné výročí – 50 let od svého 

vzniku. Škola byla založena v roce 

1962 pro potřeby zaměstnanců 

Tesly Karlín jako společné zařízení 

jeslí a MŠ s týdenním provozem. 

V současné době mateřská škola 

umístěná v rozlehlé zahradě fun-

guje s běžným denním režimem. 

Padesátileté jubileum si v MŠ 

U Sluncové připomenou na konci 

září následujícími setkáními. 

Den otevřených dveří 
25. 9. od 13.00 hodin 
Akce je určena především pro 

bývalé zaměstnance školky, pří-

padně děti, jež předškolní zaří-

zení navštěvovaly. Pro pamětní-

ky budou připravené fotografie 

připomínající uplynulou dobu, 

malé pohoštění a také krátké vy-

stoupení dětí. Vedení mateřinky 

srdečně zve všechny bývalé ko-

legy a kolegyně. 

Loučení s létem  
26. 9. od 15.00 hodin
O den později se koná s dětmi 

a rodiči tradiční setkání na za-

hradě. U táborového ohně ne-

bude chybět zpěv a opečená 

klobáska. Na toto setkání školka 

s radostí zve bývalé žáky a jejich 

rodiče.  -red-

Deváťáci ze ZŠ Burešova pomohli Tomíkovi

Dnes již bývalí žáci ZŠ Burešova projevili krásný příklad solidarity

MŠ U Sluncové slaví jubileum 

U Sluncové mají školku  
v rozlehlé zahradě

(Placená inzerce) (Placená inzerce) (Placená inzerce)
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HVěZDáRNA ĎáBLIcE   

e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs 

Září 2012
Otevírací doba: 
Po 13:30–15:30, 18.00–21.00
St 20.00–22.00
Čt 13:30–15:30, 20.00–22.00
Ne 14.00–16.00
Pá 28. 9. zavřeno. 

PřEDNáŠKY astronomické, přírodověd-
né a cestopisné v pondělí od 18:30. 
17. 9.   Petr Adámek: PODZIMNí OBLO-

HA – souhvězdí,zajímavé úkazy 
a objekty.

24. 9.   prof. Lubomír Linhart:  STřEDNí 
AMERIKA.

Denní obloha:
 Slunce – povrch se skvrnami
 Venuše – za příznivých podmínek

Noční obloha:
Měsíc – od 21. 9. do 30. 9.
Uran – ve druhé polovině září.
 Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
– po celé ZÁŘÍ
 Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíč-
ných večerů

Podmínkou úspěšného pozorování je pokud 
možno jasná obloha, při nepříznivém počasí 
(zataženo ) je možné si prohlédnout přístrojo-
vé vybavení hvězdárny, stálou astronomickou 
výstavu a zakoupit astronomické publikace 
(pohledy, mapy, knížky). 

HROMADNÉ  NáVŠTěVY
vždy  ve St a Čt 19.00–2.000 mohou hvěz-
dárnu navštívit předem objednané skupiny 
návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro 
rodiny s dětmi, školy).

Program: promítání filmů spojené s pro-
hlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

ŠKOLNí  POřADY
V Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a 10:30 pro 
předem objednané školní výpravy. Vstupné 
30,-Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na tel.: 283 
910 644.  

  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, 17 a 10 min. pěšky podél hřbitova 
a pak ulicí Pod hvězdárnou na kopec 

–  stanice Ďáblický hřbitov nebo Květnová bus 
(od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. 
pěšky ulicí Pod hvězdárnou na kopec. 

–  stanice U Spojů bus 202 a 10 min. pěšky 
obcí na kopec   

zal. 1956

Pod Hvězdárnou 768 
182 00 Praha 8
tel.: 283 91 06 44

Prázdniny byly již tradičně   ve znamení oprav škol

Rozšířená školka
Mateřinka v Šiškově ulici 

v Kobylisích získala pro nový 

školní rok dvě velké třídy i včetně 

sanity, kuchyněk a šaten. 

„Vzhledem k vzrůstající poptávce 

o předškolní péči se kapacita 

jedné z nejoblíbenějších školek 

rozrostla o dalších 56 míst,‟ 

informoval Švarc.

Letní měsíce bývají ideální dobou pro rekonstrukce či vylepšování 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem je osmá městská část. Nejinak 
tomu bylo i letošní prázdniny. Uvádíme výčet několika z nich. Žákům 
a žačkám přejeme úspěšný nový školní rok a jejich rodičům nejen 
trpělivost či toleranci, ale když je potřeba, i pevnou ruku. 

Střecha  
v novém

Základní škola Na Ko-

rábě v Libni má novou 

střechu. Celé levé křídlo 

prodělalo výměnu kry-

tiny. Starou, vysloužilou 

krytinu nahradily nové, 

nejnáročnější paramet-

ry splňující tašky. 

Nové chodníky a osvětlení
Základní škola U Školské zahrady v Kobylisích 

se ve svém areálu dočkala generální opravy 

cest. Starý, mrazem a kořeny stromů 

poničený asfalt nahradila zámková dlažba. 

„Dokončili jsme tam i výměnu elektrických 

rozvodů včetně nového osvětlení ve třídách 

a na chodbách, v tělocvičně je budován 

nový povrch a opravy se dočkala i střecha. 

V Mateřské škole U Školské zahrady prošla 

komplexní rekonstrukcí kuchyně,‟ informoval 

místostarosta Prahy 8 Michal Švarc. Radnice 

navíc z vlastních prostředků zaplatila opravu 

chodníku v ulici U Školské zahrady.
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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).

TOP 09 nabízí občanům Prahy 8 

setkání se zastupiteli a členy odborných 

komisí. Obraťte se na nás s důvěrou 

s jakýmkoliv problémem naší městské 

části. Kontaktovat nás můžete na telefonu 

222 805 138 (Michal Švarc) nebo 

e-mailu: Michal.Svarc@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 284 825 820, 283 840 612 

nebo 723 914 602 - poradna pro 

bezradné. E-mail: info@nakorabe.cz. 

Od pondělka do pátku od 8.00 

do 16.00 hodin.

Se zastupiteli ČSSD se můžete oficielně 

setkat ve dnech 18. 9. a 16. 10. vždy od 

17:00. 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. 

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.

Setkání se zastupiteli a členy komisí za 

Volbu pro Prahu 8 především na téma 

privatizace bytového fondu se uskuteční 

26. září od 18 hodin v přízemí sídla Úřadu 

Městské části Praha 8 na adrese U Meteoru 

6 (bílý dům). Na setkání srdečně zve 

Václav Musílek.

Setkání s politikyPrázdniny byly již tradičně   ve znamení oprav škol

Kompletní 
rekonstrukce
Nová okna, dveře 

a fasáda spolu se 

zateplením. Tyto novinky 

přivítaly děti navštěvující 

Mateřskou školu 

Ústavní v Bohnicích. 

„Navázali jsme na loňské 

komplexní rekonstrukce 

mateřinek v ulicích Na 

Přesypu a Na Pěšinách,‟ 

sdělil Roubíček. 

Přípravy na šampionát
Servisní středisko MČ Praha 8 buduje rozsáhlé 

zázemí školního a softbalového hřiště v Základní 

škole Dolákova v Bohnicích. Sportovci v něm najdou 

po dokončení (říjen 2012) šatny, sprchy, klubovny, 

občerstvení a sklad sportovních potřeb. „Tato stavba 

doplní již dnes rozsáhlý areál několika sportovišť 

a dětského hřiště v této škole. Poslouží nejen našim 

žákům, ale i široké sportovní veřejnosti, navštěvující 

školní areál odpoledne a o víkendech,‟ uvedl Švarc.

Školní družina může od září využívat i nové herní 

prvky, které sousedí s budovou školy. „Dětem 

chyběly, zkvalitní se tak jejich volnočasové aktivity,‟ 

řekl radní pro školství Prahy 8 Martin Roubíček.

Fota: verpa
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Florbalový oddíl BLACK ANGELS disponuje 

kompletní věkovou strukturou chlapců od pří-

pravek (čtyři roky) až po soutěž veteránů (nad 

35 let). Letos se do tréninků a soutěží zapojilo 

přes 300 aktivních hráčů a hráček. U oddílu 

působí také dívčí družstvo, které letos sbíralo 

jeden úspěch za druhým a s přehledem vy-

hrálo soutěž elévek (dívky roku narození 2001 

a mladší).

Sezóna 2011/2012 se stala jednou z nejú-

spěšnějších v dosavadní existenci klubu. Pří-

pravky se zlepšovaly turnaj od turnaje a sko-

ro vždy se umístily na medailových příčkách. 

Jejich kolegové z mini přípravky sbírali cenné 

zkušenosti v soutěži a jeden turnaj dokon-

ce vyhráli. Elévové (chlapci ročníku naroze-

ní 2001 a 2002) po celý rok hráli v nejvyšší 

výkonnostní divizi, stejně tak jejich o rok či 

dva starší spoluhráči z mladších žáků, kteří 

si pomyslné zlato odvezli z více než polovi-

ny svých turnajů Pražského a Středočeského 

regionu. 

Pozadu nezůstali ani starší žáci, kteří v 1. 

lize obsadili slušné 8. místo. Dorostenci v ce-

lostátní 1. lize drželi krok se špičkou a na 

konci sezóny se usadili na výborném 6. mís-

tě. Junioři, také v celostátní lize juniorů, byli 

o jeden post lepší a spokojenost určitě pa-

nuje s 5. místem. Oba týmy mužů, „A‟ i „B‟ 

postoupily výše ze svých soutěží. Radost pak 

všem dělala hra našich slečen, které neměly 

ve své soutěži konkurenci.

Obrovský úspěch vybojovala kategorie 

chlapců do 12 let, kteří obsadili 2. místo na 

největším mezinárodním florbalovém turnaji 

mládeže Prague Games, který se uskutečnil 

v červenci v Praze. Stejná kategorie a stejné 

umístění si kluci také přivezli z velkého turna-

je v Brně. Jejich mladší kolegové do deseti let 

si v Brně na krk pověsili ZLATÉ medaile. Kluci 

i holky v květnu ovládli pražský turnaj Floor-

ball Player Cup a ve všech pěti kategoriích se 

postavili na stupně vítězů. 

Hlavní tréninkové zázemí je v Letňanech 

a Makovicích, ale od sezóny 2012/2013 klub 

otevírá soutěžní oddíl také na ZŠ Ústavní 

v Bohnicích. Více informací najdete na www.

blackangels.cz. -mab-

Tenisový klub připravil  
trénink pro děti zdarma
Největší tenisový klub na Praze 8 TC ESO Praha 

připravil pro všechny zájemce ukázkový trénink 

zdarma, který se bude konat ve středu 12. 

září od 16 do 18 hod v areálu v Chabařovic-

ké ulici. Děti se seznámí se základy tenisu 

a vyzkouší si opravdový trénink pod vedením 

profesionálních trenérů. Součástí tréninků budou hry 

a soutěže o ceny. Pokud chcete, aby Vaše dítko hrá-

lo rekreačně či závodně, neváhejte 

a přijďte okusit tenisovou atmo-

sféru. Pro bližší informace volejte 

telefonní číslo: 605 473 952 nebo 

pište na info@tseso.cz -red-

Největší tenisový klub na Praze 8 TC ESO Praha 

připravil pro všechny zájemce ukázkový trénink 

zdarma, který se bude konat ve středu 12. 

Chabařovic-

ké ulici. Děti se seznámí se základy tenisu 

vyzkouší si opravdový trénink pod vedením 

profesionálních trenérů. Součástí tréninků budou hry 

ceny. Pokud chcete, aby Vaše dítko hrá-

Tenisová škola Tallent připravu-

je Podzimní trimest tenisových 

kurzů, který začíná od 24. září 

2012. Pro všechny předškoláky, 

školáky i dorost také chystají 

zdarma seznamovací odpoledne 

s tenisem při ZŠ Glowackého, 

a to ve čtvrtek 13. září v 18.00 

hodin.Zástupci školy ukáží, 

jak probíhá tréninková hodina 

a zodpoví tenisové dotazy. 

Můžete se přesvědčit, že te-

nis je pro děti vhodná mimo-

školní sportovní aktivita. Jde 

o individuální sport, který učí 

děti vytrvalosti, soustředěnos-

ti a umění fair – play. Zároveň 

podporuje zdravý rozvoj dítě-

te, jeho pohybové i psychické 

vlastnosti. Tím nejlepším, co 

můžeme našim dětem dát, je 

pohyb, a pokud vaše dítě není 

na kolektivní sporty, tenis je 

ideální alternativou.

Neváhejte tedy a společně s ro-

diči přijďte strávit příjemné spor-

tovní odpoledne. Informace zís-

káte na www.tallent.cz  nebo na 

telefonních číslech 224 815 871 

a 603 527 172. -red-

Florbalový oddíl se rozšiřuje

Hráči klubu do 12 let vybojovali na turnaji Prague games druhé místo

Tenis je pro děti ideální sport
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Hokejbal v Čimicích slaví po první sezóně ně-

kolik úspěchů. V kategorii mladších žáků sbírali 

zkušenosti zejména hráči kategorie přípravek. 

První dva turnaje se přípravkářům nevydařily 

a na hřišti se hledali, což bylo jasné, protože 

se jednalo o hráče, kteří se na hřišti objevili až 

začátkem září. 

Začátek sezóny byl těžký, los určil jednoho 

obtížného soupeře za druhým. Ovšem, když se 

na hřišti objevili hráči stejné kvality, situace se 

změnila. S Mostem Čimičtí oslavili vůbec první 

výhru. 

V průběhu sezóny přišly na řadu další tur-

naje pro hráče přípravek, kteří nastupovali po 

boku mladších žáků a tak mohli své zkušenos-

ti prodat na turnaji v Mladé Boleslavi. I přes 

jednu prohru a dvě remízy díky výbornému 

skóre s vítězem turnaje slavili zisk stříbrné 

medaile. 

Další stříbrné medaile se podařilo „prckům‟ 

vybojovat na domácím turnaji REBEL CUP 2012. 

Na něj dorazily týmy dokonce z Ústí nad Labem, 

Rakovníku a Mladé Boleslavi. Finále bylo sice 

jednoznačné, ale i přesto se  hráči uměli rado-

vat i z prohry, lépe řečeno ze získání stříbrné 

medaile. V Čimicích totiž mají radost z každé 

maličkosti a stříbrná medaile je přeci nádherná. 

Více informaci o hokejbalu v Čimicích se dozví-

te na www.hbcrebel.banda.cz -tok-

Škola Taekwon-do I.T.F GBHS již 

sedmým rokem působí v Praze 8 

a učí taekwon-do I.T.F.

Taekwon-do si dává za cíl har-

monický rozvoj cvičenců po fyzic-

ké, psychické a morální stránce. 

Hlavní zásady každého taekwon-

disty formuloval jeho zakladatel 

takto: Zdvořilost, čestnost, vytr-

valost, sebeovládání a nezkrotný 

duch. 

K těmto principům jsou vedeni 

cvičenci již od útlého věku. V Čes-

ké republice se taekwon-do cvičí 

od roku 1987 a je organizováno 

Českým svazem taekwon-do ITF, 

jehož je klub členem. Jako tech-

nický dohled zde působí korejský 

mistr HWANG HO-YONG, IX.dan. 

Během posledních let si české 

sportovní taekwon-do ITF vybo-

jovalo mnoho cenných umístě-

ní. Větší důraz než na sportovní 

stránku je však kladen na výuku 

tradičního bojového umění sebe-

obrany. 

Činnost klubu je zaměřena 

především na mládež školního 

věku, ale má také členy před-

školního věku i již ty dávno plno-

leté. Pravidelně pořádá zkoušky 

na technické stupně, výukové 

semináře, soustředění, závody 

a také nabízíme individuální výu-

ku. Tréninky vedou kvalifikovaní 

trenéři, nositelé černých pásů. 

Standardem naší školy je vysoká 

kvalita, velké množství tréninků 

a bezkonkurenční cena. Všichni 

jsou zváni – první měsíc zdar-

ma.

Tréninky pravidelně každý tý-

den v ZŠ Praha 8, Libčická 10.

Informace na www.tkd.cz nebo 

tel.:603 925 726 - Lenka Semén-

ková kvalifikovaný trenér. -red-

Taekwon-do učí čestnosti i zdvořilosti
Škola působí 
v osmém obvodu 
již sedm let

Hráči HBc Rebel začali sbírat úspěchy

Hokejbalistům z Čimic se začalo dařit
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Ženský tým softbalového klubu Joudrs vybojo-

val bronzové medaile v Poháru vítězů pohárů, 

stejné umístění získaly na prestižním mládež-

nickém turnaji v Itálii i kadetky. Sedm z nich 

pak tvořilo jádro týmu, který se kvalifikoval do 

finále světové série Little League v USA. A ne-

smíme zapomenout ani na stříbrné medaile 

z ME do 22 let, na kterých se hráčky z Joudrs 

rovněž podílely.

Ženský A tým jako loňský vítěz Českého po-

háru reprezentoval národní barvy ve finále PVP, 

které se uskutečnilo v srpnu v Nuoru na Sicílii. 

Sjela se sem evropská klubová špička, která 

spolu nejdříve svedla vzájemné dvoukolové 

zápasy ve skupině. Bohnické hráčky se díky 

dobrým výkonům dostaly do bojů o medaile. 

V důležitém zápase play-off pak nejdříve po-

razily německé soupeřky a zajistily si tak jisté 

medaile. Z jakého budou kovu, se rozhodovalo 

v dalším zápase o postup do finále. Dramatický 

souboj s domácími Italkami byl vyrovnaný až 

do konce základní hrací doby, rozhodnout se 

muselo v nastavení. V něm české hráčky nako-

nec bohužel podlehly šťastnějším soupeřkám 

tím nejtěsnějším bodovým rozdílem. Přesto je 

bronzový pohár další cennou trofejí do boha-

té sbírky a skvělým výsledkem softballistek 

z Prahy 8, který navíc umocnila Tereza Jakešo-

vá ziskem individuálního ocenění pro nejlepší 

pálkařku turnaje.

Hráčky A týmu tak vlastně napodobily své 

mladší spoluhráčky. Ty se totiž o pár dnů dříve, 

rovněž v Itálii, zúčastnily v Sala Baganze již 

28. ročníku jednoho z nejprestižnějších mlá-

dežnických evropských turnajů. Tým kadetek 

v silné konkurenci italských a španělského 

týmu vybojoval ve své kategorii rovněž třetí 

místo. Úspěch zaznamenaly i žákyně v katego-

rii do 13 let, kdy byla nejlepší pálkařkou turna-

je této kategorie vyhlášena teprve desetiletá 

joudrsačka Klára Pospěchová.

A nečekaným úspěchem skončilo i vystou-

pení výběru reprezentujícího Prahu, jehož 

celou polovinu tvořily právě hráčky z Bohnic, 

v projektu Little League kategorie do 15 let. 

Tým pod názvem Little League Prague nej-

dříve prošel národní kvalifikací, aby pak hájil 

české barvy na kvalifikačním turnaji regio-

nu EMEA (Evropa, Střední  východ a Afrika) 

v italském Bollate. Jen jeho vítěz měl zajiš-

těné bezplatné letenky na celosvětové finále 

v USA. A děvčatům z Joudrs se při jejich pre-

miérové účasti podařil husarský kousek: po 

infarktovém průběhu se jim kvalifikační tur-

naj podařilo vyhrát. Odměnou jim byla účast 

ve finále světové série v americkém Kirklan-

du, kde se střetly s vítězi asijsko-pacifického, 

jihoamerického a kanadského regionu a pře-

devším s americkými týmy zastupujícími šest 

oblastí USA. Konfrontace s americkými hráč-

kami potvrdila, že softbal je opravdu americ-

kým národním sportem, kterému se zde děti 

věnují odmalička. Ze vzájemných soubojů si 

pražské reprezentantky pod vedením trené-

rek Evy Rendlové a Lenky Richterové (obě 

Joudrs) odnesly mnoho cenných sportovních 

zkušeností i motivace k dalšímu zlepšování 

a především řadu nezapomenutelných zážitků 

z celého amerického pobytu.

Letní úspěchy Joudrs završily Štěpánka Fro-

líková a Verča Čermáková, které se jako zá-

stupkyně klubu v reprezentaci do 22 let podí-

lely na zisku stříbrných medailí z červencového 

Mistrovství Evropy této věkové kategorie. Je 

vidět, že práce s mládeží nese zasloužené ovo-

ce a že klub umí vychovat hráčky, které se pro-

sazují na mezinárodní klubové i reprezentační 

úrovni.  -red-

Úspěšné letní tažení hráček Joudrs Evropou

Členky A tymu Joudrs se radují z bronzových medailí z Poháru vítězů pohárů

Již za několik dnů odstartuje ko-

munikační kampaň, kterou při-

pravuje Praha sportovní ve spo-

lupráci s pražskými sportovními 

kluby s cílem podpořit nábory 

do sportovních klubů a pomoci 

dostat děti od počítačů. Týden 

náborů do sportovních klubů pro-

běhne od 10. do 16. září a v jeho 

rámci se dětem z hlavního města 

otevřou možnosti vyzkoušet si 

jakýkoliv sport, který se jim líbí. 

Praha sportovní připravuje ko-

munikační kampaň.

„Náborový týden může dětem 

pomoci překonat ostych a přijít 

na nábor, aniž by měly mít oba-

vy, že nebudou přijaty. Důležité 

je, aby si odnesly pozitivní zkuše-

nost,‟ vysvětlil Petr Bříza, zastu-

pitel hlavního města Prahy, jenž 

stojí za vznikem celého projektu.

Hlavním cílem akce je podpo-

ra zdravého životního stylu za-

cílená na věkovou skupinu mezi 

šesti a patnácti lety. Oslovit by 

měl nejenom děti, ale i jejich 

rodiče. Především ty, kteří jsou 

sami sportovně aktivní, a není 

jim lhostejné, jak jejich děti tráví 

volný čas.

Náborový týden přinese vý-

znamný benefit také samotným 

sportovním oddílům. Pomůže 

přivést děti na jejich sportoviš-

tě, prostřednictvím spolupráce 

s Prahou sportovní zároveň zvi-

ditelní a podpoří aktivity zapo-

jených klubů. Velký zájem o Ná-

borový týden projevily například 

Pražský atletický svaz, Česká 

baseballová organizace nebo 

veslařské oddíly.

Seznam všech zapojených 

klubů bude k dispozici na www.

prahasportovni.cz. -red-

Náborový týden má dostat mladé od počítačů
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STáLÉ EXPOZIcE
n Praha v pravěku 

n Středověká Praha

n Praha na přelomu středověku 
a novověku (1437–1620)

n Barokní Praha (1620–1784) 

n Langweilův model Prahy  
z let 1826–1837 – unikátní model Prahy 
vyrobený ručně z papírové lepenky 

3D kino – virtuální průlet Langweilovým 
modelem Prahy. Otevřeno: úterý–neděle 
každou půlhodinu od 9.30 do 17.30 hodin, 
vstup: 30 Kč, snížené 15 Kč, první čtvrtek 
v měsíci je nutná rezervace: 3Dkino@
muzeumprahy.cz nebo na tel.: 221 709 674.

Muzeum pro děti  
– vítejte ve středověkém domě
Stálá expozice pro děti slouží jako herna 
a je koncipovaná jako náznakový interiér 
pražského středověkého domu z období 
14.–15. století.

Slabikář návštěvníků památek
Hmatová expozice pro vidoucí i nevidomé 
návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice.  

VýSTAVY
n Staletí pod vodou.  

Juditin a Karlův most do 4. 11. 2012
Výstava představuje nejnovější poznatky 
o Juditině a Karlově mostě získané prací 
archeologů a stavebních historiků během 
opravy mostu a při potápěčském průzkumu 
vltavského dna.

n POPRVÉ VYSTAVUJEME 
(MINIVýSTAVA) 

Ukřižování – metody restaurování do 28. 
10. 2012 
Deskový obraz Ukřižovaný s Pannou Marií 
a Janem Evangelistou (2. pol. 15. stol., 
anonymní mistr) byl v loňském roce podroben 
náročnému restaurátorskému zásahu. 
Výstava seznamuje s výsledným dílem, ale 
i s procesem jeho restaurování.

PROgRAMY PRO ŠKOLY
Na programy se objednávejte předem na tel.: 
221 709 677, 721 330 470 nebo 
e-mailem: edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy:

n Domovní znamení
K čemu sloužila domovní znamení?

n Vytvoř si svoji rodinu aneb usedněte 
u jednoho stolu  
Jak se žilo pražským rodinám v renesanční 
a barokní době? 

n Vyber si řemeslo 
Jak vypadala středověká Praha a jaká 
řemesla se provozovala? Přijďte si zahrát na 
řemeslníky.

n Moje královská cesta  
Kudy vedla Královská cesta? Dokážeš najít 
cestu v Langweilově modelu? 

n Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 
Jaké byly okolnosti královského sňatku?

n Na dvoře Rudolfa II. 
Co znamenalo být umělcem na císařském 
dvoře Rudolfa II. a kdo byl Arcimboldo?

n Multikulturní Praha za doby Karla IV. 
Z jakých světových stran se dováželo zboží 
do Prahy za Karla IV.? Jak se žilo cizím 
národům v Praze?

n Z deníků 1948 – 1953
Výukový program o složité době 50. let. 
Skrze vlastní zážitky a vstupy do rolí 
budou mít studenti možnost lépe pochopit 
historický kontext doby.

Archeologické programy  
pro školní a zájmové skupiny
Podrobné informace najdete 
na www.muzeumprahy.cz.
Na programy se objednávejte minimálně 
10 dní předem, tel: 221 012 921
nebo e-mail: kopecka@muzeumprahy.cz.
18. 9. – 21. 9. Škola mladých archeologů
Poznáte metody archeologického výzkumu, 
vyzkoušíte si dokumentaci nálezů, laboratorní 
ošetření i datování nálezů.

Multikulturní program
Na programy je nutné se předem objednat 
na tel. 224 815 850 nebo e-mailem: suska@
muzeumprahy.cz

n Žijí s námi, žijeme s nimi 
Nepravidelné programy využitelné 
pro rámcově vzdělávací programy 
k průřezovému tématu multikulturní 
výchova.

Komentované prohlídky
Na prohlídky se objednávejte 
na tel.: 221 709 677, 721 330 470 nebo 
na e-mailu: edu@muzeumprahy.cz.  
Hravou formou vás provedeme expozicí 
pravěku a středověku. Součástí programu 
jsou pracovní listy.

PROgRAMY PRO VEřEJNOST
n Archeologické programy pro děti 

a dospělé 
22. 9. v 10 hodin. Škola mladých 
archeologů

n Akademie volného času – cyklus 
odborných přednášek. 
Více informací na www.muzeumprahy.cz 
nebo na tel. 221 709 669 nebo e-mailem: 
suska@muzeumprahy.cz

n cyklus Pražské paláce a lidé v nich – 
skupina B
27. 9. Nosticové

n cyklus Výtvarné umění v dějinách
20. 9. Umění časné doby dějinné

HLAVNí BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc, tel.: 
224 816 772–3, 606 859 951

Otevřeno: denně mimo pondělí od 9 do 18 
hodin. Vstupné: základní 120 Kč, snížené (stu-
denti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 
let a invalidé zdarma, školní skupiny 30 Kč (pe-
dagogický dozor zdarma). Společná vstupen-
ka do hlavní budovy muzea na Florenci a do 
Podskalské celnice na Výtoni: základní 130 Kč, 
snížená 60 Kč, rodinná 220 Kč – lze zakoupit 
v obou objektech muzea. Na pokladnách na-
šich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při 
opakovaných návštěvách. 
Každý první čtvrtek v měsíci v době od 
9 do 14 hodin vstup pro žáky, studenty 
a seniory zdarma, ostatní 10 Kč. Poslední 
středa v měsíci prodloužená otevírací 
doba do 20 hodin.

MUZEUM HL. M. PRAHY 
Ředitelství: Praha 1, Kožná 1, 
tel.: 224 227 490, e-mail: muzeum@
muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

PROgRAM NA Září 2012
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Nově narozené děti

Výročí

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům 
blahopřejeme. V případě Vašeho zájmu o uveřejnění v této rubrice nás 
prosím kontaktujte na tel.: 222 80 51 36, 283 09 04 25, 
e-mail: pavla.zacharova@praha8.cz.

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

Jubilea

ZAří 2012
n  Dne 25. září  se paní Marie Pokorná 

dožívá významného životního jubilea. 
K jejím 85. narozeninám přejeme 
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let - dcera 
Helena s manželem Karlem, Martinem 
a Milenou

n  Dne 7. září oslaví 
manželé Julie 
a Kamil Barcíkovi 
nádherné výročí 
smaragdové 
svatby. Srdečně 
gratulujeme 
a těšíme se 
s Vámi – 
Kamilka, Janička 
a Martínek. Máme 
Vás moc rádi!

n  Dne 19. září 2012 oslaví krásné 
80.narozeniny paní Drahomíra 
Soukupová. Hodně zdraví, štěstí, 
pohody a životního elánu do dalších let 
Ti  přejí Tví nejbližší příbuzní. Máme Tě 
moc rádi.

n  Manželé Magdalena a Jan Kejvalovi 
slaví 50 let společného života.

n  Dne 22. září oslaví manželé Olga 
a Ervín Täubelovi 67. výročí 
společného života. Gratulujeme! 

n  Dne 22. září 2012 se 
dožívá v plné duševní 
síle 89 let naše 
milovaná maminka, 
babička, prababička 
paní Zdeňka 
Zemanová. Hodně 
zdraví jí přeje rodina. 

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.

ÚNOR 2012

Václav Zdeněk

BřEZEN 2012

Tobiáš Tižo

DUBEN 2012

Bednář Vojtěch 

Čepeláková 
Terezie

Jaroš Jakub 

Křižan Martin 

Tuček Max 

KVěTEN 2012

Burda Dominik 

Dvořák Vojtěch 

Falcon Mokarzel 
Jasmina 

Klimeš Jan

Tomkovi Martin 
a Anna 

 

Zelenka Miloslav

ČERVEN 2012

Březina Josef 

Čermáková Ema 

Hujer Pavel 

Kopec Petr 

Králová Tereza 
a Veronika 

Křížová Anna 

Lichtenberk Albert 

Rosová Zuzana 

Stoček Richard 

Šafránek Fabián 

Šádová Mariana 

Vlčková Viktorie 

Votroubek Ondřej 

Zavoralová 
Klaudie 

ČERVENEc 2012

Bílá Anna Adéla 

Brožka Bartoloměj 

Hliňáková Jitka 
Justýna 

Jakeš Jan

Juříková Rozálie

Málková Anežka 
a Eliška 

Opluštil Jiří

Pánek Tomáš 

Podhajská Julie 

Rieger Erik

Slovák Viktor 

Storožuk Marek 

Sudová Eliška 

Štěpánek Jiří 

Továrek Max 

Vinklerová Sofie 
Anna 

Vorláb Tomáš

SRPEN 2012

Tomolya Marie 
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Kostel sv. Václava v PL Bohnice
v rámci „Dnů Evropského kulturního dědictví”  

bude zpřístupněn:

v sobotu 8. a 15. září 2012 vždy od 13 do 18 hodin. 

8. září od 15 hodin koncert duchovní hudby 
Irena Houkalová - soprán

Drahomíra Matznerová - varhany
Vokální a varhanní díla mistrů klasicistní 

a romantické duchovní hudby.

15. září od 17 hodin koncert japonských hudebníků 

Klasické i současné japonské, korejské 
a české instrumentální skladby. 

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!

Znění tajenky z minulého čísla:  
Přihlaste se do osmičkového infokanálu

Výherci, kteří obdrží zajímavou knihu Daniela Hrčky – Rostliny přírodního 
parku Drahaň-Troja, jsou: Hedvika Marčinyová (Praha 9), Petr Jakubec 
(Praha 8), Eva Linková (Praha 8), Dagmar Formanová (Praha 8), Drahomíra 
Libichová (Praha 8), Anežka Klufová (Praha 8), Dagmar Urbanová (Praha 8), 
Soňa Černá (Praha 9) a Daniela Plocková (Praha 8).

Správné znění tajenky ze zářijového čísla 
nám zašlete nejpozději do 25. září 2012 
na adresu: Měsíčník Osmička, Zenklova 35, 
Praha 8, 182 00. Můžete použít také 
e-mail: osmicka@praha8.cz. 
Nezapomeňte napsat svoji adresu. 

Pět vylosovaných výherců obdrží knihu 
Jaroslava Čvančary – Heydrich.

Sudoku (obtížné)

7 86 92

49 1 7

74 6

5

72 19

7

5 73

1 2 37

15 96 2
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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, včetně depozita 
a ověření podpisů. 
JUDr. Lenka Rivolová, advokátka, 
AK Praha 8, tel.: 602 250 836. 

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

PROVEDU LAKýRNIcKÉ 
A MALířSKÉ PRácE.  
Tel.: 605 01 51 45, 222 94 62 68.

KADEřNIcTVí ŽENY, MUŽI, 
DěTI. Stříhání bez mytí 60 Kč, 
dámy od 75 Kč. Dúchodci a ženy na 
mateřské – 10%. Praha 8 – Čimice, 
Okořská 38. Tel.: 233 55 66 12, 
606 752 053. www.kadernictvi-
mvasickova.cz

LEVNě ÚKLIDOVÉ, MALířSKÉ, 
STAV. A ZAHRADNIcKÉ PRácE.
Tel.: 604 51 22 97. 

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

VEŠKERÉ MALířSKÉ 
A LAKýRNIcKÉ PRácE,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny. 
Rychle, levně, kvalitně. 
Volejte na tel.: 603 43 24 76.

KOUPíM BYT, rodinný, činžovní 
dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. 
I zdevastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, 
neoprávněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dluhy 
na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seriozní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

ZUBNí SPOLEČNOST STOMAT 
spol.s r.o. se sídlem ve Vysočanské 
nemocnici přijímá nové pacienty, 
nabízí ošetřování dětí, bělení 
a čištění zubů, implantáty. 
Dále nabízí široký rozsah kvalitní 
hrazené péče (bez finanční účasti 
pacienta). Tel.: 266 00 61 92, 
266 00 61 80, 266 00 61 63. 
Další na www.stomat.cz

RIZIKOVÉ KácENí,  
řEZ STROMů. ZAHRADY. 
Tel.: 606 66 22 23, 723 89 95 61. 

SERVIS POČíTAČů u Vás doma 
či v kanceláři. Poradíme, přijedeme, 
opravíme. Tel.: 222 76 97 74. 
www.vyjezdovyservis.cz 

ČISTíME KOBERcE 
A ČALOUNěNý NáBYTEK 
MOKROU METODOU profi stroji 
Kärcher od roku 2008. Domácnosti 
i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Větší 
plochy dohodou. Doprava Praha 8 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz 
Tel.: 777 71 78 18.

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

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

INSTALATERSKÉ PRácE, 
OBKLADAČSKÉ – ZEDNIcKÉ, 
rekonstrukce bytových jader-bytů, 
domů. Tel.: 603 18 40 81, 
e-mail: olaolda@volny.cz

!! VYKLIDíME VáŠ BYT,  
SKLEP, POZůSTALOSTI, ODVOZ
starého nábytku k likvidaci. 
Tel.: 777 22 78 40. 

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. 

ODVYKáNí KOUřENí 90%.  
Tel.: 604 20 77 71.

ŽALUZIE, ROLETY, SíTě, 
MARKýZY, gARNýŽE,  
shrnovací dveře, čalounění
dveří,silikon. těsnění, malování. 
Petříček, tel.: 606 35 02 70, 
286 88 43 39.

KácíM ČISTíM ZAHRADY, 
SEKáM. Tel.: 603 83 31 07. 

HLEDáTE STAVEBNí DOZOR nebo 
sádrokartonářské práce? 
Tel.: 606 91 02 46. 

ZAKáZKOVÉ KREJČOVSTVí 
cHUcHLíKOVá, Chabařovická 25, 
Praha 8. Módní návrhy dámského, 
pánského oblečení, skupiny, 
opravy. Tel.: 739 09 15 03. 
www.krejcovstviivana.cz 

STROPNí SUŠáK PRáDLA, 
montáž na míru. Tel.: 602 27 35 84.

NABíZíM MALířSKÉ 
A LAKýRNIcKÉ PRácE  
+ štukování , stěrkování. Tel.: 
606 22 73 90, jsaifrt@seznam.cz 

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.

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

KLEMPířSTVí, POKRýVAČSTVí, 
NáTěRY, STřEcHY. Novotný. Tel.: 
605 35 06 65. www.strechyjarnov.cz 

PSí SALON – KOMPLETNí 
ÚPRAVA PSů VŠEcH PLEMEN 
I KříŽENců. Koupání, střihání, 
trimování. Praha 8 – Ďáblice 
(naproti Ďáblickému hřbitovu), 
ulice Akátová 2. Tel.: 732 77 05 56, 
www.strihanipsu-praha.cz

INSTALATERSTVí, 
TOPENářSTVí, MONTáŽ 
A OPRAVY tepelných 
zařázení, rozvody vody, topení, 
kanalizace a odpadu. 
Tel.: 774 38 08 04, 773 11 10 85, 
e-mail.: mtarabey@email.cz 

IZOLATÉRSTVí PLOcHýcH 
STřEcH, provádíme kontroly, 
opravy a pokládky plochých střech, 
balkonů, teras a garáží fóliovým 
sastémem z PVC protan. 
Tel.: 607 90 54 00, 606 82 55 18, 
739 21 81 08.

 ZAHRADY – navrhujeme, 
realizujeme a udržujeme. 
Budujeme závlahové systémy. 
www.zahradyrevit.cz 
Tel.: 604 92 80 69.

ČALOUNIcTVí, MATRAcE NA 
MíRU, KOŽENKY, POTAHOVÉ 
LáTKY, MOLITANY a ostatní 
čalounické potřeby, Kotlaska 16, 
P-8 Libeň. Po – pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 284 82 21 81.

ÚPRAVA PSů VŠEcH PLEMEN – 
SALON BOHNIcE, nově otevřeno. 
Stříhání, koupání, trimování 
(15 let praxe). www.salonpelisek.cz, 
Vratislavská 389 (u Odry). 
Objednání na tel. 608 535 892. 

MASáŽE – ŠIMůNKOVA 4,  
záda + šíje 250 Kč. 
Tel.: 737 717 719.

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.

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. 

PříMý ZáJEMcE KOUPí DVA 
BYTY V PRAZE 8, menší 1-2+1, 
větší 3-4+1, platba hotově, 
na vystěhování nespěchám. 
Lze i zadlužený nebo před 
privatizací. Tel.: 775 733 815. 
123TOM@seznam.cz 

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

KAMENíK – TEJRAL,  
sekání a opravy nápisů ad. 
Tel.: 774 321 959.

NáBYTEK NA MíRU.  
Tel.: 604 187 670. 
truhlarveverka.webnode.cz. 

www.ucetnictvi.simaichl.cz 
Vedení účetnictví komplet včetně 
daní. Tel.: 608 861 323. 

BROUŠENí PARKET + LAK – 
225 Kč/m2. Pokládka – Lišty. Tel.: 
603 422 376. 

ELEKTRO – Silnoproud – PC 
rozvody – Alarmy – Kamery – dom.
telefony – Mob. 777 949 454 – 
603 824 132. 

MATEřSKá ŠKOLA SPEcIáLNí 
v Praze 8 přijme pomocnou 
kuchařku na poloviční úvazek. 
Nástup září 2012. Kontakt: 
283 852 504, 733 310 545. 
specialni.skolka@seznam.cz 
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PRONAJMU gARáŽOVÉ STáNí
v ul. Novákových, P-8. Cena: 2000 
Kč/měs. Tel.: 737 288 714. 

SOUKROMÉ LEKcE ANgLIČTINY 
A NěMČINY. Tel.: 739 677 891. 

HLEDáM K PRONáJMU gARáŽ, 
jen Famfulíkova ul. Praha 8. 
Tel.: 606 579 794. 

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. 

AUTOMATIcKá KRESBA –  
kurz- 13. – 14.10.2012. 
www.navlnachmeditace.wz.cz. 
Tel.: 732 721 715. 

AJ – VýUKA. www.ascension-
jazykovaskola.cz, 777 181 776. 

MILU – MALU, tel.: 728 915 804. 
Kosmetika + relaxační masáž + 
ošetření rukou = 650,- Kč. Vhodné 
jako DÁREK. www.milu-malu.cz. 

HLEDáM SESTRU DO ORDINAcE 
PL, výhodné podmínky. 
Tel.: 737 340 956.

DDD SLUŽBY – DESINFEKcE 
DESINSEKcE – DERATIZAcE. 
Levně, rychle, kvalitně. 
Tel.: 603 473 755. 

OPRAVA PRAČEK TÉMěř VŠEcH 
ZNAČEK. Dolák. Tel.: 775 197 309. 

VYUČUJI FRANcOUZŠTINU.  
Tel.: 736 410 919.

ÚČETNIcTVí, MZDY, DPH, 
přiznání, zastup. na úřadech. 
Tel.: 607 534 177. 

ŽEHLENí PLETI pomocí 
galvanické žehličky. Křižíkova 56. 
Tel.: 602 288 444. 
Cena 600,- Kč za 50 min. 

PRONAJMU SAMOSTAT. gARáŽ, 
Čimická č. 39, patrový komplex 
s ostrahou. Tel.: 602 312 568, 
dlouhodobě. 

JESLE ŠKOLKA KORáLEK – 
cELODENNí PÉČE O DěTI OD 
1 – 5 LET, K. Hlaváčka Pha 8, malý 
kolektiv, cena 7000,- Kč včetně 
stravy, Aj, kultur. akcí a pracovních 
pomůcek. Tel.: 605 132 696. 

PODLAHY – PLOVOUcí,  
třívrstvé, dřevěné. Zkušenost, 
cena, kvalita. Tel.: 776 309 172. 

VýKLAD TAROT. KARET. 
Astrologická poradna. 
www.astrojana.it.cz Malečková, 
tel.: 603 910 103. 

NABíDKA PRácE ÚKLID + 
PRáDELNA, kombinovaná práce 
skládající se z úklidu a péče 
o prádlo, dopolední a odpolední 
pravidelné směny, 7,5 hodiny denně 
od po – pá. Klidné a čisté prostředí, 
pouze pro spolehlivé a pracovité 
zájemce. Od 1.10.2012. 
Tel.: 603 222 123, www.achillea.cz 

PRONáJEM 3+1/72 m2,
U Sluncové – Invalidovna. 11 
tis.+popl. Tel.: 724 849 489.

DěTSKÉ cENTRUM POD 
SMRKEM, nedaleko Vozovny 
Kobylisy, malá rodinná školička 
už od 2 let, s rytmikou v angličtině 
klidné místo se zahrádkou, 
zdravotnický personál, plus 
kroužky: angličtina, balet, 
keramika, rytmika, hudební škola 
Yamaha a výtvarný kroužek. 
Tel.: 724 02 12 43, 
e-mail: pod-smrkem@centrum.cz, 
www.pod-smrkem.cz. 
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT!

FYZIOTERAPEUTKA 
A TERAPEUTKA čínské medicíny 
přijímá nové klienty. tcmfyzio.cz. 
Tel.: 777 257 474. 

řEZ, KácENí, VáZáNí STROMů, 
práce ve výškách, realizace 
a údržby zahrad. Dendrologické 
průzkumy, sadové úpravy, 
projektová dokumentace. 

ÚKLIDOVá FIRMA, mytí oken, 
úklid po rekonstrukci a po malování. 
Tel.: 724 00 62 75. 
www.chciuklidit.cz. 

ČIŠTěNí KOBERců a čalouněného 
nábytku extrakční metodou. 
Tel.: 724 00 62 75.

PROVEDEME VERTIKULAcI 
Vašeho trávníku naším 
vertikulátorem. Sekání a odvoz 
trávy. Tel.: 724 006 275. 

4 km SEVERNě OD PRAHY 8,  
ve Zdibech, prodám parcelu. 
Výměra 956 m2, cena 1390 Kč/m2.
www.pozemky-zdiby.cz . 
Tel.: 604 283 865. 

ORDINAcE PRAKTIcKÉHO 
LÉKAřE, otevřená od září na 
Kobyliském náměstí, Uzavřená 8, 
registruje nové pacienty. 
Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 
207, 211. Tel.: 284 685 281. 

PěKNá STAVEBNí PARcELA, 
cena 4500 Kč /m2. Nachází se 
u rybníka v historickém centru 
Prahy 9 – Miškovic. Všechny 
přípojky v ceně (voda, kanalizace, 
plyn, elektřina). 729 m2. Volejte 
tel.: 604 967 993. Více info www.
miskovickyrybnik.euweb.cz 

cVIČENí „ZDRAVá ROVNá 
ZáDA DěTí‟ podle metody 
MUDr. Smíška. Zápis do kurzu se 
koná 3. října 2012 16 – 17.30 hod. 
v ZŠ Střížkovská 27/32 Praha 8. 
Informace na tel.: 723 211 403, 
nebo na www.zdravecviceni.com. 

VYMáHáNí POHLEDáVEK, pátrání 
po osobách. Tel.: 602 35 44 88. 
www.sluzbysoukromehodetektiva.cz. 

PROFI gLOBAL PRAHA – vyklí-
zení, stěhování bytů, sklepů, půd 
a kanceláří, zednické a výkopové 
práce,´údržba objektů, sekání 
trávy, malířské a lakýrnické práce. 
Tel.: 773 176 317, 774 043 321. 

MALířSKÉ A LAKýRNIcKÉ 
PRácE, čištění koberců a čaloun. 
nábytku. Tel.: 723 339 160, 
777 316 680. 

PRODáM gARáŽ v ulici Písečná. 
Tel.: 604 781 055. 

ŽEHLENí VČETNě DOPRAVY. Tel.: 
608 221 626, www.zehleniplus.cz.

SPRáVA NEMOVITOSTí, 
ÚČETNIcTVí, mzdy, DPH, daňová 
přiznání. Tel.: 602 368 657.

KOUPíM POZEMEK MODřANY, PZ, 
P8. RK nevolat. Tel.: 739 254 836. 

ŠIcí STROJE – OPRAVY  
A PRODEJ. Opravy všech značek 
šicích strojů a overlocků. Revize 
a opravy elektrospotřebičů a nářadí.
Autorizovaný servis Singer, Klapko-
va 74, Praha 8. Tel.: 272 773 079, 
servis@singer.cz. www.singerservis.
cz. Po – pá 9 – 18 h. 

ZAKáZKOVÉ KREJČOVSTVí  
ADU-styl Poznaňská 149 
Praha 8 – návrhy, potahování 
knoflíků, opravy, úpravy, profesní 
oblečení. Tel.: 602 218 041, 
www.adustyl@gmail.com. 

HLEDáME BYT K PRONáJMU
v Praze pro 2-3 osoby do 14 000 Kč 
včetně všech poplatků dle velikosti, 
možno od garsonky do 3+1, zařízení 
nerozhoduje. Tel.: 220 806 245, 
605 845 088.

PRONAJMEME DVA BYTY  
v Praze 8, garsonku za 8500 Kč 
a 2+kk za 10 500 Kč měsíčně. 
Ceny včetně poplatků i energií. 
Tel.: 777 020 180. 

KOUPíM FELIcII nebo jiné 
auto do 5000,-, i nepoj. Tel.: 
602 123 253.

TRUHLářSTVí – ZAKáZKOVá 
VýROBA. Česká kvalita, zajímavá 
cena. Kuchyně, vestavěné skříně, 
ložnice atd. Pergoly, ploty, palubky 
a jiné. Tel.: 776 309 172.

VYUČUJI HRU NA KYTARU. 
Klasika i folk. Tel.: 607 508 097.

NAUČíM VáS PRAcOVAT 
S POČíTAČEM ať je Vám 7 
nebo 70. Tel.: 607 508 097.  

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