
ZDARMA www.praha8.cz SRPEN 2010

m ě s í č n í k  M ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  8
radnice   školství   zdravotní a sociální péče   bezpečnost   kultura 

Karlínské farmářské trhy
budou pokračovat

Více na str. 2 
Radnice vyhlásila
válku autovrakům  
Více na str. 5

Dětem se otevře řada
hřišť a sportovišť
Více na str. 6

Dvě mateřinky čeká
oprava pláště 
Více na str. 21





Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

1SRPEN 2010

Zprávy str. Slovo starosty

TirážObsah

4

OSMIČKA - měsíčník MČ Praha 8 

Vydává MČ Praha 8, IČ: 00063797. 

Adresa redakce: Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8-

Libeň, tel.: 222 805 108, e-mail: osmicka@praha8.cz.

Redakce, příjem inzerce: Pavla Zachařová, e-mail: pavla.zacharova@

praha8.cz, tel./fax.: 222 805 135, tel.: 222 805 136, Nataša Szcze-

pańská, e-mail: natasa.szczepanska@praha8.cz, tel.: 222 805 108.

Šéfredaktor: Tomáš Kňourek. 

Redakční rada: Petr Bambas, Vladimír Bouša, Vladimíra Ludková, 

Tomáš Mrázek, Roman Petrus, Petr Vilgus.  

Grafi cké zpracování: Technika PR, spol. s r. o., Pod Altánem 99/103,

100 00 Praha 10, tel.: 274 822 868, e-mail: alena.porizova@technikapr.cz.

Tisk a osvit: Česká Unigrafi e, a.s., U Stavoservisu 1, 100 40 Praha 10 

– Malešice. 

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s. p., Odštěpný závod 

Praha - č. j. nov. 5151/95 ze dne 24. 4. 1995. 

Registrace: MK ČR E 12043. Za věcnou správnost textů odpovídají 

autoři, u inzerátů inzerenti.

Radnice se snaží zamezit vzniku squattu
v objektu fi rmy Orco 

Křižovatky u Bulovky jsou nyní 
bezpečnější

Strážníci dohlížejí na oblast
Palmovky i z metra

Fórum: 
Potřebuje Praha 8 výstavbu nové radnice?

Nabídka Centra aktivizačních
programů pro seniory 

Pravidelné koncerty v bohnickém 
kostele slaví druhé narozeniny 

Základní školy se mohou těšit na 
další sportoviště 

Florbalisté z klubu Black Angels 
zvou do svých řad

3

9

14

12

18

24

22

Vážení spoluobčané,

žádný národ nemá tolik hrdinů, aby na ně mohl 

zapomínat. Řada z Vás se přesto může ptát, proč 

jsem se zúčastnil pohřbu jednoho z nejznáměj-

ších účastníků III. odboje Milana Paumera. 

Záměrně píši III. odboje, přestože ten je 

značnou částí naší společnosti i dvacet let po pádu komunismu zpochyb-

ňován a relativizován. Byly metody režimu padesátých let humánní? 

Diskutoval někdo s nepohodlnými a svobodomyslnými lidmi, kterých se 

režim chtěl zbavit za každou cenu? Mám v tomto ohledu jasno, a proto 

jsem se s Milanem Paumerem byl osobně rozloučit. S člověkem, kterého 

jsem potkal na slavnostním odhalení pomníku protinacistických hrdinů 

na Vychovatelně.

Bylo to mnohokrát řečeno, ale pořád si to málo lidí opravdu uvědo-

muje. Svoboda je ohrožena vždy, tedy i dnes. Posledních dvacet let 

nebyla taková míra svobody na našem území kromě první republiky 

snad nikdy. První republika byla ve své době ostrovem demokracie. Ta 

ale byla založena na osobnostech v čele s T. G. Masarykem nebo Anto-

nínem Švehlou. Nenechme se mýlit romantickými fi lmy pro pamětníky - 

poválečný vývoj ukázal, jak moc máme demokratické principy „zažité”.

I dnes je stále mnoho lidí, kteří v anketách odpovídají, že za komu-

nistů bylo lépe. Tito milovníci pohodlí se bojí odpovědnosti, odvrácené 

strany demokracie a svobody. 

Odpovědnost však vede ke zdokonalování, abychom byli lepší a obstáli 

ve svobodné soutěži (ať už v práci nebo na trhu). Je to snad horší vari-

anta než se navzájem věznit, perzekuovat, nebo snad zabíjet?

Příjemný zbytek léta Vám přeje

 Josef Nosek
 starosta MČ Praha 8
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Zpravodajství

Úspěšné farmářské trhy budou pokračovat

Karlínské farmářské trhy navštívilo přibližně sedm tisíc lidí. Maminky a tatínkové mohli své ratolesti 
umístit do dětského koutku, kde pro ně připravila program místostarostka Vladimíra Ludková

S obrovským zájmem lidí se setkal první farmářský trh v Karlíně, na který podle odhadů dorazilo 
zhruba sedm tisíc lidí. Konal se 10. července na Karlínském náměstí v okolí tamního kostela a byl 
zřejmě největším v metropoli. Jeho pořadatelem byla Městská část Praha 8.

„Tak značný zájem nás velmi mile překvapil, 

a proto jsme se rozhodli v této akci pokračovat. 

Začneme 28. srpna s tím, že další pak budou 

následovat každý týden v sobotu zřejmě až do 

konce října. Nejvíce záleží na počasí,” informovala 

místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková.

Začátkem července mohli lidé ochutnat a zakou-

pit to nejlepší z českého zemědělství. Komplet-

ní letní sortiment ovoce a zeleniny, sýrů, masa, 

medu nebo bylinek české provenience nabízelo 

od osmi hodin ráno do dvou odpoledne zhruba 

šedesát malých zemědělců a farmářů. Nechybě-

ly pečené klobásy ani staročeské speciality jako 

rychlokvašky, cmundy, zelné placky, škvarkové 

pagáče, k ochutnání bylo i malinové pivo.

Ve stínu staletých platanů návštěvníci našli i zó-

ny s občerstvením a malými kavárničkami, kde si 

mohli vychutnat sklenku vína nebo kávu s koláč-

kem. Pro nejmenší byl připraven dětský koutek, 

kde pro ně připravila místostarostka program. 

„Umožnili jsme maminkám klidný nákup a mož-

nost vychutnání atmosféry trhů, což s dětmi není 

vždy možné,” řekla Ludková. Nejen s výtvarnou 

dílničkou se počítá i při nadcházejících trzích.

Idea pořádat farmářské trhy vznikla v souvis-

losti se vzrůstajícím počtem lidí, kteří vyhledáva-

jí nešizené kvalitní české potraviny. To potvrzují 

i výsledky ankety, kterou radnice mezi návštěvníky 

trhů uspořádala. „V podstatě všichni z nich vyjádřili 

spokojenost s přáním opakování této akce. Chce-

me nejen obyvatelům Prahy 8 přinášet produkty 

českých farmářů, českou kvalitu, české biovýrob-

ky, protože ty celkově zapadají do našich aktivit 

zaměřených na přírodu,” dodala Ludková. -it-

KDY SE 
USKUTEČNÍ 
KARLÍNSKÉ
FARMÁŘSKÉ 
TRHY 
(vždy od 8 do 14 h)

28. srpna

4. září

11. září

18. září

25. září

2. října

9. října

16. října

23. října *

30. října *

* záleží na počasí

Foto: verpa

Foto: verpa

Foto: Radka Spudilová
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Opuštěný objekt společnosti 

Orco v libeňské ulici V Mezihoří se 

stal sídlem nezvaných obyvatel. 

Stížnosti občanů na rušení nočního 

klidu, pohyb závadových a nepři-

způsobivých osob a znečisťová-

ní okolí objektu bylo podnětem 

k zásahu radnice. 

Na pokyn starosty Městské 

části Praha 8 Josefa Noska proto 

zástupci odborů krizového řízení 

a výstavby provedli  22. června 

v pravé poledne místní šetření, 

a to za asistence Městské policie 

Praha. Bylo zjištěno, že je objekt 

neoprávněně obýván přibližně tři-

ceti osobami, které tam přebýva-

jí v katastrofálních hygienických 

podmínkách. Stovky kilogramů 

odpadků, hejna much, všudypří-

tomný nedýchatelný zápach a mezi 

tím lidé s nezbytnou PET lahví vína 

v rukou. Kritický stav objektu, 

který lze bez pochyb nazvat vzni-

kajícím squattem, ještě podtrhuje 

jeho postupné rozebírání živořícími 

obyvateli, takže v určitých místech 

hrozí jeho zřícení. 

Odbor výstavby okamžitě zahá-

jil jednání se společností Orco 

a požádal o demolici v co nejkrat-

ším termínu. Zástupci developera 

přislíbili její zahájení do 10. srp-

na. Pokud k ní nedojde, bude při-

stoupeno k razantním opatřením. 

Odbor krizového řízení vyžádal 

součinnost Městské policie Praha 8 

k vyklizení a dodržování veřejného 

pořádku v objektu a jeho okolí na 

dobu do zahájení demolice. -lp-  

Radnice nechce V Mezihoří další Miladu

Pocta III. odboji

Starosta Prahy 8 Josef Nosek v Poděbradech uctil památku legen-

dárního účastníka III. odboje Milana Paumera. „Když už se radnice 

po letech nečinnosti státu zasadila o vybudování pomníku protinacis-

tického odboje na Vychovatelně, cítil jsem za povinnost vzdát hold 

i jednomu z bojovníků proti komunismu. Mezi oběma zločinnými ide-

ologiemi není rozdílu, svobodu považuji za jednu z nejvyšších hod-

not,” prohlásil starosta. -red-

Zpravodajství

Obyvatelé v objektu společnosti Orco žijí v katastrofálních hygienických 
podmínkách, všude je hmyz a příšerný zápach  

Hlavní město vybralo fi rmu 
na dostavbu areálu Šutka

Rada hlavního města Prahy roz-

hodla o výběru nejvýhodnější nabíd-

ky ve veřejné zakázce na dostavbu 

plaveckého areálu Šutka. Nejvýhod-

nější nabídku podalo Sdružení Areál 

Šutka, jehož nabídku městská rada 

vyhodnotila jako ekonomicky nejvý-

hodnější na základě dílčích, předem 

stanovených kritérií. Dostavba are-

álu tak může začít v nejbližší době, 

poté co Magistrát hlavního města 

Prahy uzavře smlouvu o dílo s vítě-

zem výběrového řízení.

„Trvalo to dlouho, ale konečně 

chce hlavní město tento problém, 

který pálí mnoho občanů osmé 

městské části, řešit,” řekl starosta 

Prahy 8 Josef Nosek. 

Dostavba je v tuto chvíli rozděle-

na do dvou etap. Hlavní město Pra-

ha bude v první řadě klást zásadní 

důraz na dokončení první etapy, 

která má za cíl dostavět stávají-

cí krytý padesátimetrový bazén. 

Náklady této dostavby se odhadují 

na hranici 340 milionů korun.

Své první návštěvníky by ale 

nový areál měl přivítat už za několik 

měsíců. „Budu usilovat o to, aby se 

Pražané, a nejen oni, mohli v novém 

bazénu vykoupat už na začátku 

příští letní sezóny, tedy za méně 

než jeden rok,” prohlásil náměstek 

pražského primátora Pavel Klega.

Celková dostavba areálu Šut-

ka bude probíhat v návaznosti na 

fi nanční možnosti rozpočtu města. 

„Peníze na dostavbu jsou už v té-

to chvíli vyhrazeny v rozpočtu na 

letošní rok, další bude muset město 

najít v rozpočtu na příští rok,” řekl 

Klega.  -red-
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Doprava

Nový silniční povrch sníží počet nehod
Na vozovkách Městské části Praha 8 se před 

přechody pro chodce začínají objevovat vel-

ké červené plochy. Nejedná se však o řádění 

vandalů, ale o bezpečnostní povrch nazývaný 

rocbinda. „Tento povrch výrazně zkracuje brzd-

nou dráhu automobilu a snižuje počet nehod 

v dané lokalitě. Proto jsme se jej rozhodli 

nainstalovat na kritických místech z hlediska 

výskytu kolizních situací,” uvedl radní MČ Praha 

8 a předseda dopravní komise Tomáš Mrázek. 

Podle něj se jedná o další krok ke zvýšení bez-

pečnosti chodců i motoristů v osmém pražském 

obvodu.

V současnosti se s tímto bezpečnostním prv-

kem mohou obyvatelé setkat v Karlíně v Perne-

rově ulici u křížení s ulicí Kollárova, a také na 

bohnickém sídlišti v ulici K Pazderkám směrem 

na Lodžskou ulici. Do konce prázdnin se rocbinda 

objeví i v Čimické ulici u stanice MHD Čimický 

háj v obou směrech. „Na těchto místech dochá-

zelo k častým střetům chodců s automobily. 

Nový bezpečnostní povrch by měl jejich počet 

výrazně snížit,” zdůraznil Mrázek.

Celkové náklady včetně úpravy povrchu vozo-

vek dosáhnou jeden milion korun. „Zhruba polo-

vinu jsme vyčlenili z našeho rozpočtu a zbytek 

se nám podařilo získat z projektu BESIP,” infor-

moval radní. -jf-

Vlastnosti rocbindy:
• výrazné zvýšení brzdných účinků vozidla 
(zkrácení brzdné dráhy až o 33 procent za mok-
ra)
• výrazné snížení počtu dopravních nehod 
(průzkum prokázal snížení počtu nehod za mok-
ra o 67 procent a všech nehod o 31 procent)
• zvýšení bezpečnosti všech účastníků silniční-
ho provozu

• zklidnění dopravy

• opticky upozorňuje na nebezpečný úsek

• zlepšení celkové estetiky veřejného prostoru

• minimální životnost šest až deset let při velmi 

vysokém zatížení 3500 těžkých nákladních aut 

denně v jednom směru

• odolné proti oleji, naftě a ostatním ropným 

produktům, odolné proti zimním posypům

Křižovatky u Bulovky jsou bezpečnější
Na začátku července byla zahá-

jena rekonstrukce dvou navazují-

cích světelných křižovatek Zenklo-

va a Na Stráži před FN Bulovka. 

Rozsáhlou rekonstrukci spolufi -

nancovala Evropská unie. 

Na původních křižovatkách fun-

govaly zastaralé typy semaforů. 

Jejich rekonstrukce byla součástí 

celkové péče o světelná signali-

zační zařízení a programu výmě-

ny zastaralých semaforů za nové. 

Kromě nových kabelů a dalších 

součástí mají nové semafory nový 

procesorový řadič, úspornější 

a lépe viditelná LED návěstidla 

a jsou vybaveny funkcí preferen-

ce tramvají. Přijíždějící tramvaj 

dostane „zelenou” a uživatelé MHD 

jsou tak vůči automobilové dopra-

vě zvýhodněni.

Bývalé prostorové uspořádání  

křižovatky představovalo zvýšené 

riziko pro přecházející chodce. Šlo 

především o velmi dlouhé přecho-

dy. Proto došlo ke zúžení vozovky 

a rozšíření chodníků, které jistě 

uvítají především pacienti a náv-

štěvníci FN Na Bulovce. „Rozšíření 

chodníků a nové přechody dopl-

ní i zatravnění prázdných ploch, 

takže chodci by se měli na nových 

křižovatkách cítit bezpečněji i pří-

jemněji,” informoval radní MČ Pra-

ha 8 Tomáš Mrázek. Náklady akce 

činily 7,5 milionu korun.

V nedávné minulosti vznikla 

nová světelná signalizace na kři-

tovatce ulic Horňátecká a Přemyš-

lenská. Obnovou prošla mimo jiné 

světelná signalizace v Žernoceské 

a Ďáblické ulici. -vk-
Zhruba před měsícem bylo přecházení Zenklovy ulice u Bulovky rizikové.
Dnes je křižovatka pro chodce mnohem přehlednější

Novou rocbindu v Pernerově ulici si přišel prohlédnout i radní Tomáš Mrázek

Foto: verpa

Foto: verpa
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Doprava, inzerce

Radnice Prahy 8 vyhlásila válku autovrakům

Vraky automobilů, které zbytečně zabíra-

jí mnoho parkovacích míst, zmizí z ulic osmé-

ho obvodu. Vedení radnice se totiž dohodlo 

s Oblastním ředitelstvím Městské policie Praha 8 

na zahájení rozsáhlé kampaně, která má za úkol 

polorozpadlé vozy z komunikací vymýtit. Akce 

odstartuje v průběhu srpna a bude pokračovat 

do konce roku.

„Vraky v ulicích cítíme jako velký problém, kte-

rý snižuje možnost řádného parkování obyvate-

lům osmé městské části. Proto jsme se s měst-

skou policií domluvili na tomto razantním kroku,” 

uvedl radní MČ Praha 8 Tomáš Mrázek.

Akce bude probíhat na území celého obvodu, 

avšak s důrazem na problémové lokality z hlediska 

parkování pro místní obyvatele. „Strážníci se zamě-

ří zejména oblast Karlína, Libně a na okolí stanic 

metra,” doplnil místostarosta Martin Roubíček.

V roce 2009 z ulic Prahy 8 Správa služeb hl. m. 

Prahy, která odtahy vozidel zajišťuje, odstranila 

117 vraků. Za první pololetí roku letošního to bylo 

43 nepojízdných automobilů. -vk-

Vraky automobilů, které zbytečně zabírají mnoho parkovacích míst, zmizí z ulic osmého obvodu. Vedení radnice 
se totiž dohodlo s Oblastním ředitelstvím Městské policie Praha 8 na zahájení rozsáhlé kampaně, která má za 
úkol polorozpadlé vozy z komunikací vymýtit. Akce odstartuje v průběhu srpna a bude pokračovat do konce 
roku.

Počet vraků v roce 2009
Celkem - 117
Dle oblastí: 
Karlín - 1
Libeň - 41
Kobylisy – 36
Bohnice – 27
Ďáblice – 3
Dolní Chabry – 9

Počet vraků za 1 pololetí 2010
Celkem - 43
Dle oblastí: 
Karlín - 5
Libeň - 16
Kobylisy – 12
Bohnice – 3
Ďáblice – 2
Dolní Chabry – 2
Zdroj: OŘ MP Praha 8

Jak se postupuje při likvidaci autovraků
Odstraňování autovraků z komunikací metropole zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, oddělení 

odtahů a vraků. Oznámení o výskytu autovraku přijímají: 

- místně příslušné Úřady městských částí,

-  místně příslušné služebny Městské policie, 

- Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků, (Kundratka 19, Praha 8, telefony: 267 002 660, 

160,161 a 163)

Správa služeb po oznámení o výskytu vraku provádí vyhodnocení vozidla přímo na místě jeho 

výskytu. K tomuto vyhodnocení dochází nejpozději do pěti dnů od převzetí oznámení.

Pokud je vyhodnocen jako autovrak, je na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo 

do náležitého technického stavu, nebo jej v zákonné dvouměsíční lhůtě z komunikace hlavní-

ho města Prahy odstranil. Jestliže vozidlo má registrační značku, je zjišťován majitel, který je 

písemně vyzván k tomu, aby jej uvedl do náležitého stavu. Převezme-li majitel výzvu, a ve lhůtě 

dvou měsíců vozidlo neuvede do náležitého stavu, je přistoupeno k odstranění vraku z komuni-

kace hlavního města Prahy a k jeho předání fi rmě zajišťující jeho ekologickou likvidaci.

Zdroj: Správa služeb hl. m. Prahy

(Placená inzerce)

Foto: verpa
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Nově otevřená dětská hřiště 

Nad Rokoskou v Libni a Dunajec-

ká v Troji, nebo moderní sporto-

viště v Okořské ulici v Čimicích 

a Řešovské v Bohnicích. To jsou 

jen příklady toho, na co se děti 

a mládež mohou těšit po svém 

návratu z letních prázdnin. Měst-

ská část Praha 8 chce do konce 

srpna celkem zprovoznit osm 

sportovišť a čtyři dětská hřiště. 

„Omlouváme se občanům, kte-

rým vadí hluk ze stavebních pra-

cí. Ale domnívám se, že je lepší, 

aby si děti měly kde hrát či spor-

tovat, než aby šly například brát 

drogy,” prohlásil starosta Prahy 

8 Josef Nosek. Radnice původně 

zamýšlela areály otevřít do konce 

července, plán ale zhatilo deštivé 

počasí především v červnu.

Například na hřišti Nad Rokos-

kou byly vybourány původní beto-

nové konstrukce a nainstalovaly 

se tam nové herní prvky včetně 

bezpečnostní dopadové plochy 

pod nimi. 

Děti mohou stavět hrady na 

novém pískovišti, svézt se na 

kolotoči, prolézat multifunkčním 

domečkem nebo se houpat na 

houpačce. K dispozici mají i pro-

vazovou prolézačku a jiné atrakce. 

Veškeré herní prvky jsou vyrobe-

ny z materiálů plně odpovídajících 

platným hygienickým, ekologic-

kým a protipožárním předpisům 

a normám. 

„Hřiště je nově oploceno 

a zajisté nejen maminky oce-

ní nové lavičky a zkultivované 

okolí,” řekl Nosek. Podobné je to 

i na hřišti Dunajecká, které je po 

dokončení rekonstrukce houfně 

navštěvováno. Podle starosty se 

radnice snaží zajistit občanům 

dostatek dětských hřišť i sporto-

višť tak, aby si každý mohl najít 

to své. -it- 

Pro děti bude po prázdninách připravena   

Dětské hřiště v Dunajecké ulici na bohnickém sídlišti ihned přilákalo mnoho zájemců

Foto: verpa

Nad Rokoskou mají děti k dispozici například prolézačku či multifunkční domečky

Foto: verpa
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  řada moderních hřišť a sportovišť   

Víceúčelové sportoviště v Řešovské ulici bylo koncem července těsně před dokončením

Foto: verpa

Mladí se budou moci „vyřádit” i v Okořské ulici v Čimicích 

Foto: verpa

V Krynické ulici před několika dny probíhaly dokončující práce

Foto: verpa

V Hanouškově (vlevo) a Chvatěrubské ulici je již připravena plocha pro instalaci sportovišť

Foto: verpa Foto: verpa
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Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad SRPEN - PROSINEC 2010

Jirsíkova – Malého
7. 9.,19. 10., 23. 11., 28. 12.

Kollárova (mezi ul. Křižíkova 
a Pernerova)
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Pobřežní – U Nádražní lávky
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Pernerova – Šaldova
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Pobřežní – Thámova
31. 8., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Petra Slezáka – Urxova
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Pernerova – Sovova
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

U Sluncové - Za Invalidovnou 
(parkoviště)
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Kotlaska (u mateřské školy)
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Nekvasilova (parkoviště za TJ)
31. 8., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Pivovarnická (proti domu č. 15)
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.
 
Na Vartě
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Kašparovo náměstí 
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Pod Labuťkou – Prosecká
31. 8., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Kandertova - Lindnerova 
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Nad Rokoskou – Kubišova
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.
 
Na Truhlářce (parkoviště)
13. 7., 17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Gabčíkova (mezi ul. Kubišova 
a Valčíkova)
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Ke Stírce - Na Stírce 
31. 8., 12. 10., 16. 11., 21. 12.
 
Kubišova (mezi ul. Pod Vla-
chovkou a S. K. Neumanna) 
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

U Slovanky – Dolejšova
1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Štěpničná (parkoviště)
8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Davídkova - Taussigova
(parkoviště)
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Třebenická - Sebuzínská
(parkoviště)
18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Roudnická (za Bešťákovou)
25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Modřínová – Javorová
25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.
 
Kubíkova – (u DD)
1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Havránkova – Šimůnkova
8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Šimůnkova (slepý konec)
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Janečkova
18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Hlaváčova (parkoviště)
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Burešova
18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Kurkova (parkoviště)
25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Šiškova - Čumpelíkova
1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Pakoměřická – Březiněveská
8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Na Pecích – Chaberská
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Služská – Přemyšlenská
18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

V Mezihoří (u plynojemu) 
25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

Na Pěšinách - Pod Statky
1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Uzavřená
8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

Trojská - Nad Trojou
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Na Dlážděnce - U Sloupu
(parkoviště)
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Písečná – Na Šutce 
2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

Na Přesypu - Pod Přesypem
9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Třeboradická - Košťálkova
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12. 

Havlínova – Pohnertova
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Libišská
(parkoviště)
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Podhajská pole
(parkoviště)
2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

Gdaňská - Toruňská
9. 9., 14.10., 25. 11., 30. 12. 

Hnězdenská - Olštýnská 
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Mazurská (u trafostanice)
9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Řešovská - Zelenohorská
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Zhořelecká - Nad Pentlovkou 
(parkoviště)
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

V Nových Bohnicích - Bohnická
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.  

Dolákova – Hackerova - Kusého
2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12. 

K Mlýnu – Chorušická
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.

Mlazická
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Fořtova – Do Údolí
2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

Korycanská – K Ládví
9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Petra Bezruče - U Pískovny
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Pod Vodárenskou věží
(východní konec)
24. 8., 5. 10., 9. 11., 14. 12.

Stejskalova - U Rokytky
31. 8., 12. 10., 16. 11., 21. 12.

Pekařova - Jestřebická
7. 9., 19. 10., 23. 11., 28. 12.

Valčíkova - Na Truhlářce
10. 8., 14. 9., 26. 10., 30. 11.

Velká Skála - K Haltýři
17. 8., 21. 9., 2. 11., 7. 12.

Frýdlantská (parkoviště u ul. 
Žernosecká)
18. 8., 22. 9., 27. 10., 1. 12.

Batličkova
25. 8., 29. 9., 3. 11., 8. 12.

V Zahradách - Na Sypkém
1. 9., 6. 10., 10. 11., 15. 12.

Braunerova – Konšelská
8. 9., 13. 10., 17. 11., 22. 12.

V Zámcích (u domu 51/64)
11. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 29. 12.

Nad Rokoskou – Na Úbočí
11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12., 
29. 12.
  
Nad Popelářkou
18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11.,
8. 12.

Křivenická - Čimická 
25. 8., 22. 9., 20. 10., 
17. 11., 15. 12. 

Ratibořská - Radomská 
(parkoviště)
1. 9., 29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 
12.

Pod Vodárenskou věží 
- Nad Mazankou
19. 8., 23. 9., 4. 11., 9. 12.
   
Drahorádova
26. 8., 30. 9., 11. 11., 16. 12.

Lindavská
2. 9., 7. 10., 18. 11., 23. 12.

U Pekařky 
9. 9., 14. 10., 25. 11., 30. 12.

Chaberská – Líbeznická
12. 8., 16. 9., 21. 10., 2. 12.

Vážení občané,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 si Vás dovoluje upozornit, že velkoobjemové kontejnery jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze pro 
velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy a ředidla apod.

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

Je to právě oblast Palmovky, která patří k těm 

nejrušnějším v Praze 8. Na veřejný pořádek tu 

proto dohlížejí nejen strážníci z osmého obvo-

du, ale také hlídkový útvar, jehož úkolem je 

dohled nad pořádkem a bezpečím v MHD. Stráž-

níci v oblasti Palmovky slouží pěšky i v autech, 

z „podzemí” je navíc podporují kolegové hlídku-

jící nejen v soupravách metra, ale také přímo ve 

stanici. V noci pak přestupují do nočních linek 

tramvají. 

„V hlídkovém útvaru v současnosti působí 220 

strážníků, díky tomu městská policie mohla posí-

lit kontroly v metru i v nočních tramvajích. To 

znamená, že na jednu hlídku připadají z hledis-

ka kontroly pouze dvě stanice metra a v noci je 

v tramvajích čtyřicet strážníků. Obsazují tak kaž-

dou druhou noční tramvaj,” vysvětlil první náměs-

tek pražského primátora Rudolf Blažek, který má 

bezpečnost v metropoli ve své kompetenci. 

Na situaci na Palmovce dohlížejí především 

strážníci z Prahy 8, ať už jde o okrskáře, nebo 

pěší či motorizované hlídky. Ti věnují pozornost 

opět především dodržování veřejného pořádku, 

ale také neukázněným řidičům. „Často během 

dne řeší situace spojené s žebráky a bezdomov-

ci, kteří posedávají v prostorách autobusového 

nádraží, kolem vstupů do metra či u zdejších 

obchodů. Obtěžují procházející lidi, ruší noční 

klid a mají na svědomí i další přestupky,” vysvět-

lil ředitel Obvodního ředitelství Městské policie 

Praha 8 Jaroslav Kašpárek. V takových případech 

mohou volit strážníci z několika možností, jak 

dotyčného sankcionovat, počínaje domluvou přes 

pokutu a konče oznámením o přestupku správ-

nímu orgánu. V případě podezření ze spáchání 

trestného činu pak samozřejmě předávají celou 

věc Policii ČR.  -jf-

Bezpečnost

Stejně jako jiným exponovaným dopravním křižovatkám v Praze věnují strážníci pražské městské policie zvý-
šenou pozornost i Palmovce. Vzhledem k tomu, že se tu kříží hned několik druhů městské hromadné dopravy 
a i jinak jde o velmi frekventované místo, doplňují se tady především strážníci z Prahy 8 se svými kolegy z hlíd-
kového útvaru.

Městská policie pravidelně zasahuje i v nočních hodinách

Policisté zlikvidovali obrovské vosí hnízdo
Neobvyklý, ale o to víc potřeb-

ný zákrok měli na konci července 

strážníci z Prahy 8. Na městskou 

policii se obrátila zoufalá žena, 

které se za skříní na balkoně usa-

dily vosy. Hlídka nakonec musela 

zlikvidovat obrovské vosí hnízdo.

Zoufalá obyvatelka domu 

v Nekvasilově ulici na sídlišti Inva-

lidovna se na strážníky obrátila ten 

červencový den po osmé hodině 

večer. Na balkoně bytu v sedmém 

patře dostala tři žihadla. „Včely to 

nebyly, jak zpočátku tvrdila žena, 

ze zadní části skříně vylétávaly 

vosy. 

První jejich roj se nám podařilo 

zlikvidovat speciálním sprejem. 

Nakonec došlo i na koště. Stej-

ně to dopadlo s dalšími vosami. 

To hnízdo vos bylo opravdu úcty-

hodně veliké. V podstatě zapl-

nilo prostor o velikosti 40 x 80 

centimetrů,” upřesnili neobvyklý 

zákrok strážníci Karel Verkách 

a Otomar Pertl. 

A co na jejich „boj” s dotěr-

ným a nebezpečným hmyzem 

říkala majitelka bytu? „Ať jsem 

volala kamkoli, nikdo mi nepo-

mohl. Jsem invalidní a sama si 

už nevěděla rady. Ti dva strážní-

ci se chovali moc hezky. A hlavně 

mi pomohli od těch vos. Oprav-

du jsem se s takovou ochotou už 

dlouho nesetkala. Jsem jim za to 

moc vděčná,” prohlásila s úlevou 

osmasedmdesátiletá Květoslava 

Nováková. -vk-
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Bezpečnost, pozvánky

Pozor na krádeže kol
Jak jste jistě v médiích zazna-

menali, během července vzrostl 

počet krádeží jízdních kol. Za toto 

období MOP Libeň řešilo devět pří-

padů. Ke krádežím dochází růz-

ným způsobem. Kola jsou krade-

na z balkonů, z chodeb domů, ze 

střešních nosičů a v jednom přípa-

dě i z nákladového prostoru dodáv-

kového vozidla, ačkoliv na sedadle 

spolujezdce seděla osoba. Proto na 

občany apeluji, aby si na své věci 

dávali pozor a nedávali zlodějům 

sebemenší šanci k jejich nezákon-

nému obohacení.

Partnerku zavraždil 
a pak objekt zapálil

Několik minut po půlnoci byl 

23. července v ulici Pod Plynoje-

mem ohlášen požár stavební buň-

ky. Při zásahu hasičů se zjistilo, že 

se ve stavební buňce nachází oho-

řelé torzo ženského těla. Dalším 

provedeným šetřením bylo dáno 

podezření, že na uvedeném místě 

došlo ke zločinu vraždy, kdy partner 

uhořelé ženy cizí státní příslušnosti 

v úmyslu usmrcení své partnerky 

stavební buňku spolu se ženou 

zapálil. Případ si převzala pražská 

„mordparta”, která po podezřelém 

44letém muži vyhlásila celostátní 

pátrání. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o osobu, která policistům 

z Libně nebyla neznámá, bylo jeho 

dopadení otázkou hodin. Druhý 

den byl podezřelý v Sokolovské uli-

ci policistou z MOP Libeň zadržen. 

Při hádce použil kladivo
Příkladná byla spolupráce poli-

cistů z MOP Libeň a 1. oddělení 

obecné kriminality služby krimi-

nální policie a vyšetřování. Ta 

vedla ke zjištění pachatele zločinu 

těžkého ublížení na zdraví, kterého 

se pachatel dopustil tím, že v bytě 

v Zenklově ulici po předchozí slov-

ní a fyzické potyčce zřejmě tesař-

ským kladívkem udeřil poškozené-

ho do hlavy nad levé oko. Případ 

byl předán kriminalistům krajského 

ředitelství, neboť podezřelý se činu 

dopustil opětovně, čímž mu hro-

zí trest odnětí svobody na pět až 

dvanáct let. 

V Praze neměl co dělat 
U vstupu do metra stanice Pal-

movka byl 31. července kontro-

lován hlídkou policie 63letý muž 

u kterého bylo zjištěno, že se bez 

povolení a bez vážného důvodu 

zdržuje v místě, tedy v hlavním 

městě Praze, na které se vztahu-

je trest zákazu pobytu uložený mu 

příslušným soudem. Podezřelý se 

tak dopustil přečinu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání. 

Také tento případ byl zpracován ve 

zkráceném přípravném řízení. 

Nedbal na zákaz a řídil
Hlídka policie na křižovatce ulic 

Zenklova a Podlipného 18. července 

kontrolovala vozidlo Škoda Favorit, 

které řídil 23letý mladík. Policisté 

na místě zjistili, že mladík vozidlo 

řídil, ačkoliv mu byl trestním pří-

kazem příslušného soudu uložen 

trest zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení všech motorových 

vozidel na dobu 18 měsíců. Ve věci 

bylo provedeno zkrácené přípravné 

řízení. Následně byl případ předán 

státnímu zástupci, přičemž pode-

zřelý si na jednání soudu počkal 

v cele předběžného zadržení. 

Vykradli byt a o několik 
hodin později i auto

Další spolupráce, tentokráte 

s policisty 6. a 7. oddělení obecné 

kriminality, vedla ke zjištění  pacha-

tele, který spolu s neznámým mla-

díkem a dívkou dne 10. července 

kolem druhé hodiny noční vnikl 

přes nezajištěný balkon do bytu 

v ulici Novákových, kde odcizil věci 

v hodnotě 80 tisíc korun. Téhož dne 

v 7.20 hodin v ulici Pod Hájkem se 

stejným spolupachatelem vnikli do 

vozidla Audi A4, ze kterého odcizili 

věci v hodnotě 20 tisíc korun. Pode-

zřelý se uvedených činů dopustil, 

ačkoliv byl za takový čin v posled-

ních třech letech odsouzen. Případ 

si převzala služba kriminální policie 

a vyšetřování, která zahájila trestní 

stíhání. Po zahájení trestního stíhá-

ní byl podán návrh na vzetí obvině-

ného do vazby. 

Distribuce drog u Palmovky
V Ludmilině ulici v Libni a blíz-

kém okolí jsou i nadále ze strany 

policie prováděny pravidelné kont-

roly osob, a to v souvislosti s pode-

zřením distribuce drog. V červen-

ci bylo z této lokality předvedeno 

devět osob. I nadále pokračuje 

spolupráce se službou kriminální 

policie a vyšetřování v souvislosti 

s touto problematikou.      

 npor. Zdeněk Pohunek

zástupce vedoucího MOP Libeň

ZÁPISNÍK POLICISTY
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Úřad Městské části Pra-

ha 8 dnes sídlí v několika 

budovách v Praze 8, a to 

nejen v Libni, ale i například 

nahoře v KD Krakov v Boh-

nicích. ČSSD souhlasí s tím, 

že je mnohem účelnější jak 

pro chod Úřadu Městské části, tak i pro občany, 

aby byli všichni úředníci pro občany soustředě-

ni na jednom místě. Větší část budov zmíněných 

výše neodpovídá dnešním požadavkům. Jedná 

se především o energetickou náročnost a jistě 

v další míře o využitelnost těchto prostor, které 

někdy nebyly pro kancelářské účely ani zřizovány. 

Problémem bezesporu je i to, že některé budovy 

v Libni se nacházejí na místech, kudy povede tzv. 

vnitřní okruh. ČSSD je logicky pro to, aby úředníci 

mohli vykonávat svou práci v prostorách pro to 

vhodných a dále aby energetická náročnost budo-

vy, kde sídlí úřad, byla co nejšetrnější.

Proč nová místa pro nové úředníky? Je potře-

ba nahlas říci, že stát předává obcím čím dál 

více agendy, kterou musí obce vyřizovat, a stát 

tak přenáší svou odpovědnost na obce. Jedná se 

třeba o občanské průkazy či cestovní pasy, ale 

i řadu dalších činností. Je jisté, že nová pravicová 

vláda v tomto trendu bude výrazně pokračovat. 

Je tedy možné, že počet úředníků bude stoupat 

a my budeme stát před nerudovskou otázkou: 

Kam s nimi?

Zatím tento text vypadá jako podpora výstavby 

nové radnice. Tak proč ČSSD již několikrát hla-

sovala proti návrhu ODS, a to společně se všemi 

ostatními stranami v zastupitelstvu?     

ODS ví a mluví o výše popsaných problémech 

minimálně dvě volební období, po která v zastu-

pitelstvu působím. S návrhem na výstavbu rad-

nice přišel pan starosta poprvé veřejně na schůzi 

komise pro územní rozvoj dne 24. 2. 2010. Teh-

dy řekl, že chce kromě nové radnice vybudovat 

i obchodní centrum, které by radnici postupně do 

cca 12 let splatilo. Cenu odhadoval na 600 až 800 

miliónů. Jako podnět a nápad to bylo zajímavé 

a ČSSD předpokládala, že se o této problematice 

povede seriózní diskuse. Bohužel se stalo něco 

jiného. ODS začala konat a na začátku května 

na zastupitelstvu představila projekt na stavbu 

obchodního centra a také tzv. soutěžního dialo-

gu, podle kterého chce radnice vybírat realizátora 

stavby. Cena se výrazně vyhoupla, už byla kolem 

jedné miliardy.

Někteří zastupitelé poukazovali na to, že projekt 

na stavbu je předražený a obsahuje chyby, které 

nebyly vysvětleny. Dále nebylo odpovězeno na 

to, zda je stavba na vybraném místě u Palmovky 

vůbec stavebně a technicky realizovatelná. Nebylo 

reagováno ani na další podněty zastupitelů ohledně 

podrobnějších dat o využitelnosti obchodního cent-

ra ve tvrdé konkurenci okolních staveb. ODS schvá-

lila oba materiály rovnými 23 hlasy, tedy minimem, 

což se panu starostovi stalo asi poprvé. 

Vrcholem pak je jakási nová mantra ODS 

o tom, že musíme rychle využít peníze z prode-

je domů, aby je ti po nás nemohli projíst. ODS 

tak předpokládá, že všechny další politické stra-

ny jsou nesolidní a jejich představitelé se chtějí 

obohatit z veřejných zdrojů. Jedinými svatými 

a spravedlivými jsou tudíž oni. Zajímavé, že? 

Roman Petrus, zastupitel MČ Praha 8 za ČSSD

K výstavbě se nevedla seriózní diskuze
Nová radnice, aneb téma před komunálními volbami u současných vedení jednotlivých městských částí velmi 
populární. Je tomu skutečně tak. Kromě ODS na Praze 8 i ODS na Praze 7 chce zahájit nevratné kroky na výstav-
bu nové radnice ještě do komunálních voleb. Možná se plíží strach z možných výsledků ve volbách. Tak se na to 
pojďme podívat a pojďme si říci, proč je ČSSD k těmto návrhům velmi skeptická. 

Byl to jen jeden 

z mnoha dnes už splně-

ných slibů. ODS Praha 

8 navíc během celého 

volebního období nepro-

šla žádnou aférou, která 

by naznačovala, že je 

radnice vedena špatně.

ODS v Praze 8 také cítí velkou odpovědnost za 

budoucnost naší městské části. A to i za fi nanč-

ní budoucnost. Proto stojí před velkou výzvou, 

jak naložit se získanými prostředky z privatiza-

ce. Rozhodně nechce tyto prostředky rozpustit 

v každodenní činnosti, kterou radnice musí pro-

vozovat. Oproti opozici, která by peníze bez roz-

myslu ráda utratila nehledě na budoucnost.

Myslíme si, že nejlepší bude tyto prostřed-

ky účelně investovat tak, aby v dalších letech 

opět přinášely fi nanční prospěch. Navíc naše 

městská část musí řešit problém, co dál s tak-

zvaným bílým domem a provizorními domky, 

kde dnes sídlí například sociální a ekonomický 

odbor. Spojení výstavby kulturně-obchodního 

centra a nové radnice, kde by všechny odbory 

byly na jednom místě, má něco do sebe. Moder-

ní „radniční náměstí pod střechou” na Palmovce 

by jistě bylo pro občany mnohem příjemnější, 

než dnešní situace, kdy jsou odbory rozstrkány 

po různých, často pro 21. století nedostačují-

cích objektech. V neposlední řadě by kultur-

ně-obchodní komplex byl pro občany mnohem 

dostupnější. Nové centrum by navíc přinášelo do 

obecního rozpočtu nemalé příjmy. 

V oblasti Rohanského ostrova a kolem ramena 

Vltavy se v budoucnu počítá s poměrně masiv-

ní bytovou výstavbou, která do Prahy 8 přivede 

mnoho nových obyvatel, kteří budou disponovat 

slušnou kupní silou, takže by centrum nemělo 

mít ani v nejmenším problémy s rentabilitou. 

Oblast Palmovky, kde by měl celý komplex 

stát, si jistě zaslouží zkulturnit a pozvednout. 

Udělejme proto z Palmovky nové centrum Prahy 

8 místo křižovatky tramvají, kterou dnes bohužel 

je. To říkám jako osmičkový patriot, který se zde 

narodil a vyrůstal.

Do volebního souboje jde ODS Praha 8 s hla-

vou vztyčenou. Neodvedla rozhodně špatnou 

práci, protože co občanům slíbila, také splni-

la. Opozice může opět nabídnout bohužel jen 

prázdné sliby.

Ondřej Gros, předseda klubu zastupitelů ODS

Nové centrum přinese občanům výhody
Radnice pod vedením ODS transparentně zprivatizovala nebo privatizuje domy téměř s pěti tisíci byty, a to 
i přes zcela jasný odpor ČSSD a KSČM. Prodej domů nájemníkům měla totiž v roce 2006 ve svém volebním 
programu a voliči ji dali nezpochybnitelný mandát. Získala více než polovinu křesel v zastupitelstvu.

Fórum

Potřebuje Praha 8 výstavbu nové radnice?
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Fórum

Je třeba skončit s prak-

tikami, kdy musí občan 

předkládat výpisy z veřej-

ného registru (např. 

z obchodního nebo trest-

ního rejstříku či z kata-

stru nemovitostí), když 

podává nějakou žádost jinému úředníkovi. Ten 

se totiž může vždy sám přímo nahlédnutím do 

jemu zdarma  přístupného registru přesvědčit, 

zda v době předání žádosti, a nikoliv třeba tři 

měsíce předem, kdy byl pořízen „platný” výpis, 

uváděné údaje odpovídají skutečnosti.

Není nutné, aby občan vyřídil vše z domova 

po internetu nebo mailem. Mnoho lidí takovou 

možnost ani gramotnost nemá, ani nebude mít. 

Představuji si ale, že občan vyřídí vše při jedi-

né návštěvě na úřadě a při jednání s jediným 

úředníkem. 

Naopak – větší otevřenosti bude třeba při 

veřejném projednávání nabídek ve veřejných 

výběrových řízeních.  Jde o to, aby zcela odpad-

ly fámy nebo i jen pocit některých občanů, že 

vše je děláno pod pokličkou. Potvrzuji rád, že 

všechna taková jednání, kterých jsem se jako 

člen ZMČ zúčastnil, probíhala korektně. Nako-

nec to musela v jednom případě potvrdit i poli-

cie, když se na ni neúspěšný uchazeč obrátil 

s podnětem pro zahájení šetření.

Na úpravu současných prostor radnice, aby 

vyhovovaly výše uvedeným požadavkům, by mi 

nebylo líto prostředků. Přestože někdy hořeku-

jeme, že úředníci sedí na mnoha místech, což 

je pravda, pak je třeba také připomenout, že 

až na archiv či detašovaná informační centra, 

což je pro občany přínosné, jsou radniční kan-

celáře soustředěny okolo Libeňského zámečku 

a tzv.  Bílého domu. Takovou dislokaci by nám 

mohlo závidět leckteré město – považuji proto 

současné umístění radnice za téměř ideální. Ať 

už jde o dostupnost, polohu ve středu městské 

části, tak i o symbolické propojení historického 

zámečku a nové výstavby. To ostatně odpovídá 

i celé Praze 8, kam patří klasická zástavba Kar-

lína a Libně i moderní a pro plnohodnotný život 

plně vybavená sídliště na severu Prahy.

Pokud bych měl tedy rozhodovat, jak využít 

fi nanční prostředky naší MČ, pak bych podpořil, 

kromě již zmíněných úprav stávajících praco-

višť, zásadní přestavbu a oživení zadního traktu 

Zámečku, ale hlavně přípravu infrastruktury 

v území vhodném pro výstavbu nových bytů. 

S takovým programem se hodláme ucházet 

i o hlasy voličů, tedy také úředníků z radnice, 

v letošních komunálních volbách.

František Beneš, 

zastupitel MČ Praha 8 za KSČM

Zlepšit podmínky pro práci je možné i jinak
Městská část Praha 8 patří počtem obyvatel mezi česká velkoměsta. Přitom úřad MČ slouží jako úřad státní sprá-
vy i pro několik dalších samostatných městských částí, ačkoliv zástupci z nich o jednání orgánů Prahy 8 nijak 
nerozhodují a na úhradě nákladů se nepodílejí. 

Zastupitelé za Stra-

nu zelených uznávají, že 

Praha 8 potřebuje novou 

budovu radnice. Množství 

úředníků roste, protože 

stát předal řadu svých 

povinností obcím. Odbory 

úřadu dnes sídlí neekonomicky na více místech 

a Bílý dům dosluhuje. Několik úředních budov 

bude zbořeno, pokud bude realizován šílený 

projekt šestiproudé dálnice protínající Libeň od 

mostu Barikádníků po Balabenku. 

Zelení však jsou proti tomu, aby Praha 8 měla 

svůj obecní hypermarket. Podezření vyvolává 

fakt, že tento velmi drahý záměr se objevil bez 

jakékoliv diskuze s občany a opozičními politiky 

půl roku před volbami, které radikálně změní 

složení zastupitelstva. Nechápeme, proč daňo-

ví poplatníci mají fi nancovat právě výstavbu 

kanceláří s hypermarketem. A jsme si jisti, že 

křížení ulic Zenklova a Sokolovská na Palmovce 

je pro tento účel nevhodné. 

V naší části Prahy je administrativních budov 

více, než je třeba. Zajděte se podívat do kom-

plexů jako Futurama na Invalidovně nebo Vyso-

čanská brána na Balabence. Oba tyto objekty 

jsou dlouhodobě poloprázdné. Pokud dojde 

k zástavbě Rohanského ostrova, jeho nemalá 

část bude využita pro kanceláře. V okolí Pal-

movky je hypermarket Kaufl and ve Voctářově 

ulici, dvě zastávky metrem je Fenix ve Vysoča-

nech a vedle O2 Areny vyrůstá další podobné 

centrum. Hrozí, že my všichni budeme doplácet 

miliony ročně na provoz ztrátového obecního 

velkoobchodu. 

15. a 16. října se konají komunální volby. 

Právě vaše hlasy přinesou změnu jak na celo-

pražské radnici, tak v zastupitelstvu Prahy 

8. Naše město potřebuje novou energii, nové 

nápady a nový směr. Méně kmotrů v poza-

dí a více otevřenosti k občanům. Zastupitelé 

a radní za Stranu zelených jsou připraveni se 

podílet na celkové obnově Prahy a spolupraco-

vat se stranami, které se připojí k této vizi. 

Stranu zelených ve volebním období 2006–

2010 na radnici Prahy 8 reprezentovali zastupi-

telé Petr Vilgus (obvod Karlín, Libeň), Jaroslav 

Korf a Hana Francová (Troja, Bohnice, Čimice) 

a Radek Stejskal (Ďáblice, Střížkov). Tak jako 

v případě každých voleb, i letos se na zelených 

kandidátkách kromě zastupitelů objeví řada 

členů občanských sdružení, která hájí zájmy 

obyvatel Prahy 8. Máte-li námět pro náš volební 

program, napište na adresu petr.vilgus@zeleni.

cz. Chcete-li informace, připojte se k faceboo-

kovému profi lu „Strana zelených – Praha 8” 

a „Petr Vilgus”. A hlavně – přijďte v říjnu k vol-

bám a hlasujte pro zelenou změnu.

Petr Vilgus, 

zastupitel MČ Praha 8 za Stranu zelených

Zelení: Obecní hypermarket nepotřebujeme
Současné vedení radnice, které je ovládáno ODS, zahájilo na jaře tohoto roku přípravu výstavby obecního 
hypermarketu s administrativním centrem a radnicí za miliardu (!) korun. Zastupitelé ze Strany zelených od 
samého počátku s tímto projektem zásadně nesouhlasí. Tvrdíme, že současná rada by měla projekt zastavit 
a nechat rozhodnutí na novém zastupitelstvu, které zvolí občané Prahy 8 v říjnu tohoto roku.
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Centrum aktivizačních programů pro seniory
CAP se nachází v 1. p. DPS Burešova 1151/12, Praha 8 – Kobylisy. Je určeno všem senio-
rům, nejen obyvatelům DPS. Programy jsou vedeny dobrovolníky a účast na nich je bez-
platná. Některé aktivity jsou možné pouze na základě rezervace, zejména školička interne-
tu, trénování paměti a poradenství. Rezervace a informace buď osobně, nebo telefonicky 
u paní Petry Holé, vedoucí CAP, telefonní číslo 283 881 848. DPS Burešova se nachází pět 
minut chůze ze zastávky metra Ládví.

internet pohyb jazyky paměť poradny kluby

Program CAP–SRPEN 2010

PONDĚLÍ
 9 – 16 Přístup na internet 
10 – 11 Cvičení na židlích (s paní Vorlíčkovou)
13 – 16 Právní poradenství – nutné se objednat na výše
  uvedeném tel. č. 283 881 848
14.30 – 16 Kroužek šití

ÚTERÝ
 8 – 15 Přístup na internet
15 – 16 Zdravotní cvičení „od paty k hlavě”+ výuka
  lidových tanců (s pí. Jiřinou Matějkovou)

STŘEDA
 8 – 16 Přístup na internet
 9 – 10 Trénink paměti (s ergoterapeutkou, s pí. Bc.
  Novotnou)
10 – 11 Trénink paměti (s ergoterapeutkou, s pí. Bc.
  Novotnou)
10 – 11 Staré techniky cvičení pro zdraví+ taneční
  zahřátí  uzpůsobené možnostem seniorů (prvky 
  z taoismu, cvičení pilátes, cvičení podle 
  pí. Mojžíšové (vede pí. Ing. Kovařínská)
10 – 11 Anglický jazyk (vede paní Flaxová)
11 – 12 Německý jazyk (vede paní Flaxová)
13 – 14 Německý jazyk (vede paní Šimonovská, od 18.8.)
13 – 15 Klub společenských her (s ergoterapeutkou,
  pí. Bc. Novotná)

ČTVRTEK
 8 – 15 Sociální poradenství (sociální pracovnice OÚSS)
10 – 12 Školička PC a internetu – mírně pokročilí 
  a pokročilí (s p. Ing. Mrkvičkou)
15 – 18 Školička PC a internetu – začátečníci a mírně 
  pokročilí (s paní Smitkovou) 

PÁTEK
 8 – 10 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 
 8 – 13 Přístup na internet
10 – 11 Posilování paměti (vede paní ředitelka 
  PhDr. Holá) 
11 – 12 Psychologická poradna (vede paní ředitelka
  PhDr. Holá) 

Na trénink paměti a právní poradnu je nutné se 
předem objednat na výše uvedeném tel. čísle. 

Ostatní aktivity jsou volně přístupné. 
Programy PhDr. Holé mimo první pátek v měsíci. 

Další školičky internetu, jazykové kurzy, 
arteterapie a jiné aktivity v plném provozu 

po prázdninách. Přijímáme přihlášky na nové 
jazykové kurzy francouzštiny a ruštiny 

(kurzy od září).
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Burza seniorů se nachází v Gerontologickém centru, Šimůn-

kova 1600, Praha 8, spojení: bus 136, zastávka  Šimůnkova, 

tel. 286 883 676. 

Kontakt: 

Jana Fejfarová 725 008 407,  Iva Hubená 737 353 942

PETANGUE V pondělí 16. 8. a 23. 8. 

Hra na novém hřišti od 13.00 hod v Gerontologickém cent-

ru, pod vedením Věry Dvořákové, Ivy Hubené

NORDIC WALKING VYCHÁZKA S HOLEMI

Ve středu 11. 8., 18. 8. a 25. 8. 

Hole vlastní nebo můžeme zapůjčit. Sraz ve 13.30 v Geron-

tologickém centru

SKUPINOVÉ LEKCE GOLFU S INSTRUKTOREM 

1 x za 14 dní

Zájemci se mohou přihlásit v Gerontologickém centru, 

Šimůnkova 1600, Praha 8 nebo  na čísle 286 883 676, kde 

bude termín upřesněn cena 100,-Kč /osoba/ 1hodina, sraz 

v 9.45 hod. Smíchovské nádraží-stanoviště bus MHD  

30. 8. PONDĚLÍ CVIČENÍ  

Přijďte si protáhnout svá těla, cvičení na židlích od 13.00 

hod v Gerontologickém centru, pod vedením Věry Dvořá-

kové

PŘÍPRAVA NA ZÁŘÍ

Angličtina – konverzace

Od 16. 9. do 9. 12. 2010  Lektor:  Mgr. Jarmila Tichá

Každý čtvrtek 9.30 – 11.00 hod.

12 lekcí za 360 Kč, zájemci se mohou přihlásit:

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, Praha 8

tel: 286 883 676, Lucie Forštová tel. 606 151 987

Burza seniorů - Program na SRPEN 2010

10. 8. od 8:00 - Nordic walking výlet 
- sraz v 8 hod. u metra Ládví (u autobusové zastávky směr 
centrum)

17. 8. od 8:00 - Nordic walking výlet 
- sraz v 8 hod. u metra Ládví (u autobusové zastávky směr 
centrum)

23. 8. od 8:00 - Nordic walking výlet 
- sraz v 8 hod. u metra Ládví (u autobusové zastávky směr 
centrum)

26. 8. od 9:30 - Patchworkové tvoření z pruhů s pí Sylvou 
Kyselovou. Materiál je zajištěn.   

21. 9. od 13:30 - Přednáška na téma: Celostní alterna-
tivní medicína
 Přednáší pí Ing. Alena Čupová.

27. 9. od 13:00 - Tvoření s pí Věrou Urbanovou - Zvonečky

30. 9. od 9:30 - Patchworková dílnička s pí Sylvou Kyse-
lovou

30. 9. od 14:00 - Beseda s P. Josefem Brtníkem

Tyto programy můžete rovněž navštívit na adrese 
Centra aktivizačních programů, DPS Burešova 1151/12, 
Praha 8 - Kobylisy

Připravujeme na ZÁŘÍ

Speciální nabídka

Zdravotní a sociální péče, inzerce

(Placená inzerce) (Placená inzerce)

POJÍZDNÁ KNIHOVNA MKP

změna j í zdn ího  řádu na  Praze  8

Karlín - Molákova 34: liché týdny v pondělí
 14 -18 h, od 30. srpna 2010. 
Karlínské nám.: sudé týdny v úterý 14 -18 h,
 od 7. září 2010. 
Čimice - Na Zámkách: liché týdny ve čtvrtek 14 -18 h,
 od 2. září 2010.
Troja - Sádky: sudé týdny ve čtvrtek 14 -18 h,
 od 9. září 2010.
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Zdravotní a sociální péče, inzerce

(Placená inzerce)

FN Na Bulovce patří mezi špičku v urogynekologii

To bylo umožněno také díky už dříve získaným 

evropským akreditacím (akreditace EBCOG 

– „Evropská společnost porodnictví a gyne-

kologie” a akreditace EUGA – „Evropská uro-

gynekologická společnost”). Urogynekologie 

je tradiční doménou Gynekologicko-porodnic-

ké kliniky FN Na Bulovce. Urogynekologická 

poradna nabízí kompletní diagnostiku a léčbu 

sestupu pánevních orgánů (pokles dělohy či 

poševních stěn) a inkontinence moči. Praco-

viště poskytuje konziliární činnost na celostát-

ní úrovni. Urogynekologický tým je hlavním 

řešitelem několika grantových projektů, které 

umožňují rozšíření nejmodernějších léčebných 

postupů do české praxe. Přednosta kliniky 

Michael Halaška jako hlavní řešitel úspěšně 

koordinoval multicentrický projekt, v jehož 

rámci bylo zavedeno několik set nejmoderněj-

ších sítí určených k řešení sestupu pánevních 

orgánů. Další probíhající projekt se věnuje 

starším povětšinou opomíjeným pacientkám 

a nabízí i jim přístup k modernímu řešení stre-

sové inkontinence moči (nechtěný únik moči 

při zvýšení nitrobřišního tlaku – například při 

kašli, smíchu, kýchání apod.). V tomto případě 

pomocí volné poševní pásky. 

Klinika je nyní školícím pracovištěm nejvyššího 

typu pro školení lékařů aspirujících na získání 

specializované způsobilosti pro obor „Gyneko-

logie a porodnictví”, jakož i školícím pracoviš-

těm nejvyššího typu pro specialisty aspirující 

na získání certifi kovaného kurzu (nástavby) 

v oboru urogynekologie. Mimo zmíněné akre-

ditace disponuje naše klinika i akreditací Minis-

terstva zdravotnictví České republiky pro obor 

Dětská gynekologie I. stupně. -vk-

Ačkoli jsou stávající internetové 

stránky nemocnice dostačující, je 

třeba udržet krok s dobou, a pro-

to se dočkají modernizace. Nepů-

jde však pouze o design. V plá-

nu je řada novinek co do funkcí 

a služeb. Půjde například o zasí-

lání novinek e-mailem. Lidé, kteří 

na nových webových stránkách 

vyplní svůj e-mail, budou dostá-

vat důležité informace například 

o avizovaných uzavírkách částí 

klinik či oddělení, o případné změ-

ně ordinačních hodin, o novinkách 

v nemocnici a podobně „Jde nám 

především o to, aby se lidé mohli 

dozvědět o důležitých událostech, 

aniž by museli pravidelně navště-

vovat stránky nemocnice. Jedno-

duše obdrží e-mail do své schrán-

ky,” řekl mluvčí nemocnice Jakub 

Hofmann. 

Nový web rovněž nabídne elek-

tronickou formu Magazínu FN Na 

Bulovce ke stažení nebo novou 

interaktivní mapku areálu FN Na 

Bulovce. Stránky budou dále dis-

ponovat třemi druhy velikosti pís-

ma, aby byla práce s nimi poho-

dlná pro každého. Díky novému 

webu bude dále posílena zpětná 

vazba od pacientů. „Bude možné 

zaslat nám elektronický dopis pří-

mo z našich stránek. Tuto službu 

zřizujeme proto, aby se lidé nemu-

seli přihlašovat do svých e-mailů, 

když nám chtějí zaslat nějakou 

zprávu, námět či postřeh. Půjde 

to díky několika málo kliknutím,” 

dodal Hofmann. Tento návrh si 

vybrali zaměstnanci nemocnice ve 

veřejném hlasování na intranetu. 

Projde ještě drobnými úpravami, 

ale jeho grafi cká podoba zůstane 

zachována.

Nového webu se dočká také 

Gynekologicko – porodnická klini-

ka FN Na Bulovce. -jf-

Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a FN Na Bulovce byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena nej-
vyšší možná akreditace II. stupně pro obor urogynekologie.

Nemocnice připravuje nové webové stránky
Modernější a přehlednější prezentace nemocnice na internetu. To je cíl nových webových stránek, které se 
v těchto dnech tvoří. Pacientům přinesou přehlednější vzhled i nové služby.
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Zdravotní a sociální péče, pozvánky

Vážení soutěžící, 
děkuji všem za zaslané fejetony do soutěže „Recept na 

pohodový život”, jejichž čtení pro mě bylo velmi osvěžují-
cí. Čtenářům Osmičky si dovolím prozradit ten nejčastěji 
uváděný recept, kterým je „radost z každého dne a z každé 
maličkosti”. Kéž bychom se všichni, a nejen v Praze 8, uměli 
radovat z každého dne a druhým lidem přát jen to nejlepší.

Tři níže uvedené úryvky z „vítězných” fejetonů jsou krás-
nou ukázkou toho, že tvořivost je vlastní každému věku. 
S přáním krásného léta.

Vladimíra Ludková, místostarostka

„… Jsem sice už ve věku, který mě na jednu stranu opravňuje 

slynout moudrem (a zatím i jízdou zdarma v tramvaji), ale pro nastu-

pující mladou generaci se můj recept může zdát málo „hustý” nebo 

nebude dostatečně „cool”. A ani nevím, zda je úplně jen z mojí hlavy 

– zda se třeba spisovatel Karel Čapek (mimochodem nejen ve své 

době mistr fejetonu) kdysi nějak ve sdílné náladě neprořekl. Nebo 

někdo z tisíců dříve narozených. Lidí se srdcem na pravém místě. 

Těch, kteří nevnímají jen sebe. Muži a ženy dbalí cti, zákonů přírody 

a společnosti. Žijících vskutku pohodově. V životě složeném z oka-

mžiků, často i krušných. Lidí, radujících se i z malých věcí. Hlavně 

však s díkem na rtech za každé nové ráno … „ 

(Ing. Vašátko)

„… Potkala jsem tuhle u nás v Kobylisích krásnou starou paní. Šla 

velmi pomalu, jaksi ztěžka. V levé ruce měla na vodítku psa střední 

velikosti. Měl šedivou bradu a nohy mu už nesloužily jako zamlada. 

Oba se zastavovali. Čišela z nich naprostá oddanost jeden druhému, 

vzájemnost, kdy se samozřejmostí beze slova poznali, kdo z nich si 

právě potřebuje odpočinout. V druhé ruce měla paní vozíček – tako-

vou lehkou konstrukci na upoutání bedýnky, ve které seděla „číča”. 

Při zastávkách se dohlíželi po podmračených kolemjdoucích. S lás-

kou v očích se zajímali o malé děti, které zabrány do poskakování 

ji málem porážely. Nikdo z lidí, kteří tuto trojici míjeli, ji nevnímal. 

ONA je však vnímala. S nadšením, s jiskrou v oku, s úsměvem ve 

tváři, s radostí k životu. Pršelo, trojice zřejmě mířila do Náhorní ulice 

k veterináři. Paní by jistě měla důvod být naštvaná, vystresovaná, 

unavená a se sklopenou hlavou v sychravém odpoledni být pro mě 

šedou, obyčejnou paní se psem a kočkou. Jenže tahle PANÍ pro mě 

byla pohádkovou vílou, sluníčkem v dešti, světlem ve tmě….” 

(Ing. Čupová)

„…Tak toto téma mne zaujalo hned na první pohled. Jenže, sotva 

jsem se nad ním stačila zamyslet, už se mi do nadpisu snažilo vloudit 

ještě jedno písmenko. Tedy souhláska. Druhá v abecedě. A najed-

nou ta neposedná souhláska hupsla do přídavného jména „pohodový” 

a hned si začala poroučet”: „Pohodový, pohodový, to zní sice doce-

la pěkně, ale chtělo by to kapánek rozpohybovat”. Dobrá, nemám 

nic proti pohybu, a tak jsem připustila, že můj pohodový Život je 

vlastně zároveň i pochodový. (pozn: substantivum Život píšu z úcty 

k němu vždy s velkým počátečním písmenem, protože nic úžasněj-

šího neznám.). Před více než devíti lety jsem dozrála,  vlastně o rok 

a čtyři měsíce přezrála, do důchodového věku, a od té doby nevím 

samou radostí, kam dřív skočit. Bože, kde jsem dřív brala čas na to, 

chodit do zaměstnání?! …” 

(paní Kozderková)

 Soutěž  Soutěž  Soutěž
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Myšlenka pořádání pravidelných kulturních 

akcí vznikla v květnu 2008, kdy bohnický kos-

tel sv. Petra a Pavla oslavil 850 let výročí svého 

vysvěcení. „Původní záměr byl uspořádat něko-

lik koncertů do konce roku 2008 v rámci těchto 

oslav. Díky zájmu jsme se ale rozhodli, že zku-

síme v koncertech pokračovat, i když nějakou 

dobu trvalo, než si koncerty našly své příznivce,” 

přibližuje organizátorka Renáta Molová.

Hudba je společným jazykem pro lidi různého 

zaměření, vyznání a kultur. Tuto cestu vidíme jako 

možnost udělat něco nejen v rámci naší farnosti, 

ale i něco pro druhé z našeho okolí. Snažíme se 

o to, aby program byl pestrý a oslovil co nejširší 

skupinu lidí. Na své si přijdou příznivci nejen váž-

né hudby, ale i folku, jazzu nebo divadla. 

„Během prázdnin mají koncerty pauzu. To ale 

neznamená, že se nic nekoná. Na konci srpna již 

podruhé pořádáme noční koncert při svíčkách, 

letos to bude v pátek 27. srpna od 21.00 hodin,” 

zve do Starých Bohnic Molová. „Srdečně zveme 

po prázdninové pauze i na koncert irské hudby 

v podání skupiny Jauvajs, který se bude konat ve 

středu 8. září v 19.30 hodin.”

„Osmičky” mají své internetové stránky 

www.osmicky.cz, kde najdete přehled koncertů 

a můžete se přihlásit k zasílání pozvánek mai-

lem. -rkf-

Kulturní Osmičky slaví druhé narozeniny 

Kultura

Další koncert v kostele sv. Petra a Pavla se uskuteční 27. srpna

Již druhým rokem probíhají v kostele sv. Petra a Pavla pravidelné koncerty – Kulturní Osmičky. Koncerty se 
konají vždy 8. dne v měsíci v 19.30 hodin kromě letních prázdnin. Koncerty pořádá Římskokatolická farnost 
sv. Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích.

Výstava Válečné plakáty je v poločase
Ještě dva měsíce mají zájemci čas na zhlédnutí výstavy Válečné pla-

káty, která je umístěna v prostorách Libeňského zámku. „Návštěvníci 

mají zcela výjimečnou příležitost seznámit se s tím, jak důležitý a moc-

ný byl plakát v rámci válečné propagandy” uvedla zástupkyně starosty 

MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. Podle ní je o prázdninách klidnější obdo-

bí, takže pokud si někdo chce výstavu nerušeně prohlédnout, má ideální 

příležitost. „Od září počítáme, že zde bude opět živo, neboť výstavu 

navštěvují i školy”. 

Na výstavě, jejímiž autory jsou Plk. Aleš Knížek a Mjr. Michal Burian 

z Vojenského historického ústavu Praha, je možné vidět řadu příkladů, 

jak může plakát pracovat s lidskými emocemi. Plakáty, jejichž autory 

byli často i významní umělci, zvyšovaly bojové naladění, démonizo-

valy nepřítele a povzbuzovaly vlastenecké nálady. Jedinečnost výsta-

vy dotváří i její putovní charakter. Výstava bude zdarma přístupná 

do 8. října. -it-
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Radnice nabízí tábor pro děti
ze sociálně slabých rodin

Stejně jako v předchozích letech připravi-

la osmá městská část také na letošní prázd-

niny letní dětský tábor pro děti ze sociálně 

slabých rodin. „Letos je týdenní tábor při-

praven pro osmadvacet dětí s tím, že měst-

skou část přijde na zhruba sto třicet tisíc 

korun,” řekla zástupkyně starosty MČ Praha 

8 Vladimíra Ludková. Podle ní je smyslem 

tábora umožnit dětem pobyt mimo Prahu 

a samozřejmě jim ukázat, jak se dá trávit 

volný čas, což jim může být určitou moti-

vací. Příspěvek rodin je sto korun na dítě 

- peníze jsou určeny pro občerstvení během 

táborového výletu. Tábor je připravený 

na polovinu srpna a nachází se v jižních 

Čechách. -red-

Divadlo Karla Hackera 
čeká oprava

Osmá městská část nechá zrekonstruo-

vat Divadlo Karla Hackera. „Stavební práce 

by měly být zahájeny v nejbližších dnech, 

s dokončením se počítá na podzim tak, 

aby se příliš nezpozdilo zahájení divadelní 

sezony,” informovala zástupkyně staros-

ty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. V rám-

ci stavebních prací za zhruba 6,5 milionu 

korun bude opravena stropní konstrukce, 

vyměněn střešní krov, střecha včetně kryti-

ny a v neposlední řadě bude propojen sute-

rén s přízemím. „Využijeme toho, že se do 

objektu bude tak zásadně stavebně zasa-

hovat, a patra necháme propojit. Vybudují 

se tam zároveň veřejné toalety. Další kroky 

provedeme v budoucnu, dokázala bych si 

tam představit například kavárnu,” doplnila 

místostarostka. -it-

 Krátce

Kultura, pozvánky, inzerce

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Inzerce

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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Školství

ZŠ Na Šutce bude mít zateplení  

Městská část Praha 8 získala 

v rámci Operačního programu Život-

ní prostředí fi nanční dotaci ve výši 

16 747 261 korun, která bude využi-

ta na projekt zateplení Základní ško-

ly Na Šutce. Dotace pochází z Fondu 

Soudržnosti Evropské unie a byla 

poskytnuta na základě rozhodnutí 

ministra životního prostředí.

Na Základní škole Na Šutce do-

jde k zateplení fasády, kompletní 

výměně oken a k zateplení střechy. 

Práce na objektu základní školy by 

měly začít během letních prázdnin 

a skončit do konce roku 2010.

Je důležité si uvědomit, že od 

rozhodnutí o přidělení dotace do 

konečného uzavření smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem stavby 

jde o dlouhý a náročný proces, ve 

kterém musí být dodržena řada 

zákonných lhůt a termínů. Z tohoto 

důvodu je nemožné začít se zatep-

lováním základní školy na počátku 

prázdnin. Realizační fáze se zaháji-

la až na přelomu července a srpna 

a bude tudíž zasahovat i do průbě-

hu školního roku. Radnice Městské 

části Praha 8 se tak rodičům a žá-

kům předem omlouvá za případné 

komplikace a jisté nepohodlí, které 

v souvislosti se stavebními úprava-

mi může vzniknout. Běžného pro-

vozu školy se tato opatření nijak 

nedotknou a bezpečnost dětí bude 

zajištěna. 

Vedení radnice věří, že konečný 

výsledek v podobě nově zateplené 

školy tyto drobné nepříjemnosti žá-

kům i vyučujícím Základní školy Na 

Šutce zcela vynahradí. -it-

Školky Dolákova a Kotlaska v novém kabátě
Městská část Praha 8 jako zřizovatel

čtyřiadvaceti mateřských školek se snaží 

každoročně o zlepšení jejich technického sta-

vu. Právě letní měsíce jsou ideálním časem 

pro různé opravy a rekonstrukce. „Největší 

akce letošní rok probíhají v Mateřské ško-

le Kotlaska v Libni a v Mateřské škole Dolá-

kova v Bohnicích, kde se v obou případech 

rekonstruuje obvodový plášť objektu,” uvedl 

zástupce starosty pro oblast školství Martin 

Roubíček. 

Kromě těchto větších akcí probíhá samozřej-

mě i řada menších, jako jsou výměny oken, 

rekonstrukce sociálních zařízení, výměna 

osvětlení, kuchyněk a tak dále.   -it-

Plášť Základní školy Na Šutce nesplňuje současný trend energetických úspor

Mateřinka v Dolákově ulici

Celkové odhadované náklady na projekt Získaná dotace z Fondu soudržnosti EU a SFŽP

 44 805 000 korun 16 747 261 korun

MŠ Kotlaska získá nový obvodový plášť
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Školství

Základní školy získají další sportoviště
Základní školy, kterých MČ Praha 8 zřizuje 

celkem patnáct, získají od nového školního roku 

další moderní sportoviště. „Například v Základní 

škole Petra Strozziho v Karlíně vzniká atletický 

ovál, čímž se završí výstavba komplexu sporto-

višť v této škole,” informoval Martin Roubíček, 

zástupce starosty pro oblast školství. Podle něj 

zkrátka nepřijdou ani děti v Kobylisích, kde již 

zanedlouho začne rekonstrukce hřiště v ZŠ Žer-

nosecká a výstavba nového fotbalového hřiště 

v ZŠ Burešova, což představuje v tomto přípa-

dě první etapu (z celkem tří) revitalizace tohoto 

školního areálu. „V ZŠ Hovorčovická začaly již 

stavební práce na zvelebení tohoto hřiště, a to 

tentokrát lanovými prvky. V ZŠ Glowackého se 

již pilně pracuje na atletickém oválu a v ZŠ Dolá-

kova bude po instalaci světel, i s ohledem na ME  

v softbalu žen do 22 let, probíhat rekonstrukce 

asfaltových hřišť na víceúčelové v areálu školy,” 

řekl místostarosta.

Radnice tak letos zrekonstruuje šest venkov-

ních sportovišť a navíc ještě povrchy tří vnitř-

ních tělocvičen. Náklady na tyto nese z více než 

50 procent Městská část Praha 8, zbytek je pak 

pokryt dotacemi a granty z hlavního města. 

Celkové náklady se pohybují kolem 25 milionů 

korun. „Věřím, že tyto prostředky jsou oprav-

du účelně využité a budou ku prospěchu nejen 

žákům našich škol, ale i všem občanům osmé  

městské části,” dodal Roubíček. -vk-

Žáci Základní školy Petra Strozziho budou mít k dispozici nový atletický ovál

V dubnové Osmičce 2009 byl 

Městskou částí Praha 8 vyhlá-

šen konkurz na ředitele MŠ 

Šimůnkova. Chtěli bychom jako 

rodiče dětí navštěvujících tuto 

školku poděkovat naší nové 

paní ředitelce Bc. Daně Votru-

bové, která i za tak krátkou 

dobu udělala v naší MŠ zázraky 

a zároveň se stala spolu s paní 

učitelkou Zuzankou Blštákovou 

nejoblíbenějším pedagogem 

celé školky. Tímto bychom záro-

veň chtěli poděkovat i MČ Pra-

ha 8 za dokonalý výběr v kon-

kurzním řízení a popřát i nadále 

tolik štěstí, kolik šťastných dětí 

je v naší školce díky nové paní 

ředitelce.

Za rodiče Monika Kozová

Základní škola Praha 8, Hovorčovická 11

v roce 2010 

oslaví naše škola 35. výročí otevření

Prosíme bývalé studenty, pedagogy a zaměstnance 
o zaslání svých kontaktních adres a zapůjčení materiálů

vztahujících se k historii školy
kontakt: zástupkyne@ zshovorcovicka.cz

telefon: 775 274 800 

Sportovní třída na ZŠ Hovorčovické

Ve školním roce 2010/2011 otevírá ZŠ Hovorčovická

6. ročník s rozšířenou výukou tělesné výchovy ( 5 hodin týdně)

Výuka bude zaměřena na fotbal

Kontakt: reditel@zshovorcovicka.cz

Telefon: 775 274 801

Rovněž v Glowackého ulici se pracuje na novém 
atletickém oválu
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(Placená inzerce)

Pojďte se připravovat pro práci ve skupině ELTODO
Střední škola průmyslové elek-

trotechniky ELTODO, zařízení 

s desetiletou tradicí, nabízí ješ-

tě několik volných míst pro žáky 

čtyřletého oboru Elektrotechnika, 

tříletých učebních oborů Elektri-

kář a Elektromechanik pro zařízení 

a přístroje i pro dvouleté dálkové 

nástavbové studium v oboru Elek-

trotechnika (pro vyučené v obo-

ru). Předměty příslušného školní-

ho vzdělávacího programu, jakož 

i podmínky přijetí, naleznete na 

http://www.sspe.eltodo.cz.

V denním studiu se nevybírá 

školné, žáci tříletých oborů dosta-

nou k zapůjčení učebnice i ochran-

né pomůcky pro praktickou výuku. 

Žáci školy jsou připravováni v per-

spektivních oborech s velmi dobrou 

možností následného profesního 

uplatnění v rámci celé skupiny EL-

TODO (www.eltodo.cz). Vítáni jsou 

samozřejmě i „dospělí studenti”, 

kteří si v naší škole mohou doplnit 

potřebný stupeň vzdělání. V indivi-

duálních případech je možné i při-

jetí žáků do vyšších ročníků.

Škola se nachází v klidném a pří-

jemném prostředí v Chabařovické 

ulici, pouze několik minut chůze od 

stanice metra Ládví. Kontakt: tel. 

286 880 040, e-mail: sspe@eltodo.

cz, www.sspe.eltodo.cz.

Pokud jste nevyrazili na prázd-

niny či dovolenou a dosud řešíte 

výběr té „správné školy”, pak jste 

srdečně zváni na prohlídku ško-

ly a projednání možností zahájení 

studia.   -red-

Školství, pozvánky, inzerce
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Florbalisté zvou do klubu Black Angels
Florbalový oddíl 

Black Angels úspěš-

ně dokončil další 

sezónu. Ta přinesla všem jejím 

členům spousta krásných zážitků, 

fl orbalového vyžití, turnajů a akcí. 

Úspěchy jsme slavili především 

s naší přípravkou (děti roku naroze-

ní 2000 – 2003), která z osmi tur-

najů přivezla sedm zlatých a jednu 

stříbrnou medaili. Nezaostávala ani 

kategorie o rok až dva starší, kteří 

si v 1. lize elévů vybojovali krás-

né 4. místo a historický úspěch jim 

utekl o jeden jediný bodík. Mladší 

žáci okusili také první ligu. Star-

ší žáci (1995 a 1994) prošli svou 

soutěží s 194 vstřelenými brankami 

a po závěrečném turnaji se rado-

vali z postupu do nejvyšší soutěže. 

A pokračovat bychom mohli dále. 

Skvělý kolektiv přípravek vybojoval 

zlato také na mezinárodním turnaji 

v Liberci na začátku června, elévové 

si přivezli skvělé 3. místo. O týden 

později také v Liberci ukázali svou 

sílu starší žáci a zlaté medaile se 

houpaly na krku i jim. 

Rádi bychom mezi nás přivítali 

další fl orbalové nadšence, chlap-

ce i dívky, od roku narození 2005 

až 1992 do našich mládežnických 

týmů a starší hráče do kategorií 

mužů nebo veteránů. V případě 

zájmu nás kontaktujte na martina.

blackangels@seznam.cz. -mba-

T ball proniká do škol, má svoji ligu
T ball, tato varianta softballu 

uzpůsobená pro začátečníky, se 

stává stále populárnější na ško-

lách. Žáci se mu věnují v rám-

ci hodin tělesné výchovy i pro-

střednictvím specializovaných 

kroužků. Rozvoj této pálkovací 

hry mezi školáky Prahy 8 mate-

riálově a metodicky podporuje 

i nejúspěšnější český ženský soft-

ballový klub SK Joudrs Praha pro-

střednictvím svého projektu T ball 

do škol. Aby si začínající hráčky 

mohly mezi sebou poměřit získa-

né dovednosti, zorganizoval klub 

ve spolupráci s DDM Praha 8 pro 

dívčí týmy základních škol a více-

letých gymnázií v uplynulém škol-

ním roce T ballovou školní ligu 

Prahy 8.

Podle počtu zúčastněných škol 

i velmi pozitivních reakcí hráček 

můžeme již úvodní ročník Ligy 

považovat za více než úspěš-

ný. Zájem o účast přesáhl hra-

nice obvodu Prahy 8, takže je 

Liga koncipována jako otevřená 

(open) pro všechny pražské školy. 

Byly uspořádány tři ligové turna-

je, jeden halový a dva venkovní. 

Zúčastnilo se jich celkem 12 týmů 

ze šesti škol ve dvou věkových 

kategoriích. V silněji obsazené 

kategorii starších dívek si z deví-

ti týmů celkové prvenství v Lize 

vybojovalo Gymnázium Ústav-

ní, jemuž byl ve všech turnajích 

více než rovnocenným soupeřem 

celek Gymnázia Litoměřická, kte-

rý v konečném umístění obsadil 

2. místo. Bronzovou medaili pak 

získala ZŠ Dolákova.

Poděkování náleží nejen orga-

nizátorům a hráčkám, ale přede-

vším tělocvikářům, kteří výuce T 

ballu a účasti na turnajích věnují 

svůj čas i zájem, i vedení jejich 

škol, že umožňují stále většímu 

počtu svých žákyň se s touto zají-

mavou hrou seznamovat. Odmě-

nou je jim jistě nadšení jejich 

hráček, které se již těší na další 

ročník a opět dramatické zápa-

sy T ballové školní ligy Prahy 8. 

Věřme, že počet škol zapojených 

do tohoto projektu bude neu-

stále růst. Vždyť sport je jednou 

z nejdůležitějších volnočasových 

aktivit dětí a mládeže, výborným 

nástrojem proti nudě a důleži-

tou prevencí civilizačních chorob, 

drog a kriminality. -jf-

Sport 

Sezóna klubu Black Angels byla velmi úspěšná

T ball je určen pro začátečníky, kteří se tak učí odpalovat 
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Sport, pozvánky 

Pozvánka na nejbližší fotbalové zápasy FK Meteor Praha VIII 
1) muži - Divize sk. B (hřiště v Libni) hostí vždy v neděli od 10.15

 22. 8. Polepy

 5. 9. SK Viktorie Jirny 

2) A dorosty – Česká liga(hřiště v Bedřichovské ulici – Štěpničná) hostí

 18. 8. FC Písek (dohrávané 1. kolo) od 10.15 (SD) a 12.30 (MD)

 21. 8. SK Kladno od 10.15 (SD) a 12.30 (MD)

 4. 9. FK Mladá Boleslav B od 10.15 (SD) a 12.30 (MD)

3) B dorosty – divize sk. B (hřiště v Bedřichovské ulici - Štěpničná) hostí

 28. 8. FSC Libuš od 10.15 (SD) a 12.30 (MD)

 12. 9. FC Chomutov od 10.15 (SD) a 12.30 (MD)

4) A žáci – divize sk. B (hřiště v Bedřichovské ulici - Štěpničná) 

hostí

 29. 8. 10 FK Junior Děčín od 10.15 (SŽ) a 12.00 (MŽ)

 11. 9. 10 Junior Praha od 10.15 (SŽ) a 12.00 (MŽ)

Pokud máte zájem, aby vaše děti neseděly jen tak doma a věnovaly se 

například kopané, přiveďte je mezi nás. Potřebné informace najdete na 

www.fkmeteorpraha.cz. -ps-

Program DDM Praha 8

31. 8. Co teď letí v domě dětí – informační akce o činnos-

ti DDM, před KD Ládví a v Bohnicích na konečné autobusu 

č. 200, 13 – 17 hodin, zdarma. 

1. – 3. 9. Dny odemčených dveří a zápis do kroužků; pozor, 

pouze v budově DDM v ul. Přemyšlenská od 13 do 19 hodin, 

zdarma.

Sokol Kobylisy láká na házenou
Mezinárodní házená se dříve 

hrála na mnoha místech – v Libni, 

Kobylisích, Bohnicích a Čimicích. 

Dnes se hraje pouze v TJ Sokol 

Kobylisy, kde má téměř stoletou 

historii. Slavná historie házené 

bude dokumentována v publikaci 

připravované k tomuto výročí.

Kobyliská házená se úspěšně 

rozvíjela v tělocvičné jednotě Sokol 

Kobylisy a měla jak mužskou, tak 

i ženskou  složku. V roce 2000 

došlo k oddělení ženské části oddí-

lu a založení Sokola Kobylisy II., 

dokonce došlo i k rozpadu mužské 

části oddílu.

Mužská házená byla obnovena 

v roce 2003 založením družstva 

miniházené, již o dva roky později 

se tento kolektiv stal přeborníkem 

ČR. Chlapci postupně přecháze-

li s dobrými výsledky do vyšších 

věkových kategorií, jako starší 

žáci získali titul přeborníků Prahy 

pro rok 2008 a následně se umís-

tili v žákovské lize ČR na vysoce 

ceněném 5. místě. V roce 2009 už 

v kategorii mladších dorostenců 

vyhráli II. dorosteneckou ligu a ny-

ní od září 2010 zahájí sezónu v I. 

dorostenecké lize!

V Sokolu Kobylisy je zavedena 

návaznost dalších mladších kolekti-

vů, které si vedou rovněž úspěšně. 

Jen pro ilustraci, kolektiv současné 

miniházené získal z osmi soutěž-

ních turnajů šest prvenství. Přípra-

va družstev a mistrovské soutěže 

se odehrávají v prostorné a pěkné 

2 roky staré nafukovací hale v are-

álu Tyršova cvičiště. Odbornost 

přípravy zaručují kvalifi kovaní tre-

néři (bývalý ústřední trenér svazu, 

bývalý trenér reprezentace a mistr 

světa a další).

Zájemci o házenou se mohou 

přihlásit vždy v pondělí a ve středu 

16 až 17 hodin ve Sportovní hale 

na adrese: U školské zahrady 

436, Praha 8 (poblíž stanice metra 

Kobylisy), případně elektronicky: 

neja4@seznam.cz. -ai-

TJ Sokol Karlín
Malého 1, Praha 8

od září rozšiřuje hodiny o:

- dopolední „řádění” na nářadí – úterý 9.30 až
 10.30 hodin (pro děti od dvou let s rodiči,
 po domluvě mohou i mladší)

- gymnastiku s cílem zúčastnit se soutěže
 Teamgym – úterý od 17 do 18 hodin, 
 čtvrtek od 18 do 19 hodin. Určeno pro děti 
 od šesti do dvanácti let, co opravdu chtějí cvičit

- dopolední cvičení pro seniory – čtvrtek 
 od 10 do 11 hodin

Kompletní rozvrh cvičebních hodin najdete na 
www.sokol-karlin.eu 
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Z důvodů plánovaných technických úprav je hvězdárna uzavřena.

Hvězdárna Ďáblice   

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

Pozvánky

Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 
171 00 Praha 7 – Troja

www.botanicka.cz

Výstava rostlin rodu Achime-
nes, 7. - 31. 8. /úterý - neděle 
9 – 19 h, skleník Fata Morgana
Více než 80 taxonů známých 
„honzíků”, a to včetně plnokvě-
tých a velkokvětých hybridů, 
s květy dosahujícími velikosti až 
6 cm a v celé barevné škále. 

Trojské posvícení
neděle -15. 8. /13 – 22 h 
Vinice sv. Klára
6. ročník Obnoveného Trojského 
posvícení s bohatým programem. 

Káva
7. – 29. 8. /denně 9 – 19 h
výstavní sál venkovní expozi-
ce Areál JIH
Výstava o kávě představí KÁVOV-
NÍK jako zajímavou užitkovou 
rostlinu, dozvíte se o jeho pěs-
tování v domácích podmín-
kách, o pěstování na plantážích 
i o zpracování kávových zrnek. 

Autorské bonsaje Petra Herynka
1.– 12. 9. /denně  / 9 – 19 h
venkovní expozice Areál JIH
Krédem Petra Herynka je to, že 
prostřednictvím bonsají je člověk 
v každodenním v kontaktu s příro-
dou. V tom vidí hlavní smysl jejich 
pěstování. O víkendech prodej 
bonsají, poradenství, čajovna. 

Historické vinohradnické nářadí
1.- 30. 9. / denně 9 – 19 h
Vinice svatá Klára, výstavní sály 
venkovní expozice Areál JIH

Vinobraní v botanické zahradě

11. – 12. 9.

v sobotu 11 – 22 h

v neděli 11 – 19 h

Vinice sv. Kláry

Už několik let patří do základního 

programu na měsíc září vinobra-

ní. I letos zveme milovníky vína 

k příjemnému posezení na naší 

vinici. Můžete ochutnat nejen 

vína z Vinice sv. Klára, ale i další 

vzorky od našich předních vinařů. 

V prodeji bude i burčák. 

Hudební toulky

Venkovní expozice Areál JIH / 

neděle od 17 h

15. 8. – Kvarteto Národního 

divadla

Program: G. F. Händel, A. Dvo-

řák, F. Schubert

22. 8. – Musica per tre

Program: E. Schulhof, D Milhaud, 

F.X. Dušek

29. 8. – Prague Brass Quintet

5. 9. – In Camera Caritalis

Program: J. Mysliveček, P. Vranic-

ký, F. Schubert

12. 9. – Pražské dechové 

kvinteto

Program: J. Rejcha, A. Rejcha, 

W. A. Mozart

19. 9. – Antonin Rejcha kvintet

Program: W. A. Mozart, D. 

Milhaud, V. Trojan

Více na www.botanicka.cz



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

27SRPEN 2010

Nově narozené děti

Jubilea

V SRPNU SLAVÍ
Bartošová Jiřina
Bořilová Libuše
Červenková Jarmila
Dynybylová Žofi e
Gryčová Marie
Hrubá Vlasta
Hrušková Valentina
Kinkorová Radmila
Klíma Zdeněk
Kudelásková Milada
Pleskotová Miloslava
Šilhavíková Jarmila
Vlasák Vladimír
Volfová Miluše

Věra Váchová slaví významné jubi-
leum. Gratulujeme!

Helena a Josef 
Chmelařovi 
si dovolují si 
oznámit, 

že tento rok slaví 55. výročí svatby.

Manželé Marie a Luděk Kučerovi 
oslaví 5. srpna diamantovou svatbu.

Eugenie a Josef Šírovi, slaví dne 
20. srpna zlatou svatbu. Vše nej-
lepší přeje dcera Natalie s rodinou.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM OSLAVILI

Manželé
Jarmila 
a Miloslav 
Doubkovi 

oslavili 50 let společného života

Manželé Jaroslava 
a Jiří Mokrých osla-
vili 55 let společného 
života

Manželé 
Zdeňka a Alexandr 
Sukačevovi oslavili 

50 let společného života

BŘEZEN 2010

Modesto

Dominik

DUBEN 2010

Froňková

Helena

Ernst Matěj

Pajerová Erika

KVĚTEN 2010

Janečková Štěpánka

Roman Vojtěch

Sedláček Radek

Tejkal Jakub

ČERVEN 2010

Cesnaková Emma 

Dvořák Mikuláš

Galetková Veronika

Kozlík Mikuláš

Lavička Samuel

Martínek Denis

Pokorná Tereza

ČERVENEC 2010

Michal Kobes  

Maliarik Jan

Výročí, inzerce 

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

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.

(Placená inzerce)
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Zábava

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Karlínské farmářské trhy

Výherci, kteří obdrží vstupenky na Karlínské fi lmové léto, jsou: Jan Kodelka 
(Praha 8), Irena Švarcová (Praha 8), Josef Šebek (Praha 9), Jelena Petrová 
(Praha 8) a Miloš Libich (Praha 8)

Správné znění tajenky ze srpnového čísla nám zašlete nejpozději do 31. srp-
na 2010 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 po dvojici VIP vstupenek do Botanické 
zahrady a knihu o rostlinách přírodního parku Drahaň - Troja.

Sudoku (středně těžká)
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ČISTÍME KOBERCE A ČALOU-
NĚNÝ NÁBYTEK mokrou metodou 
profi  stroji Karcher. Domácnosti 
i fi rmy. Cena od 15Kč/m2 - mini-
mální zakázka 300 Kč. Pracujeme 
i o víkendech. Zajišťujeme kom-
pletní velmi levný úklid. Doprava 
po Praze 8 ZDARMA. www.cisti-
mekoberce.cz. Tel.: 777 71 78 18.

AUTODOPRAVA dodávkou a auto-
doprava osobním vozidlem kombi. 
Tel.: 728 67 47 47.

MASÁŽE KOBYLISY, rehabilitáč-
ní, čínské, thajské a refl exní od 
zkušené terapeutky. Studio hned 
u metra Kobyliské nám. 6. www.
prahamasaz.cz, tel.: 773 20 33 25.

MASÁŽE ZÁDA + ŠÍJE 200 Kč. 
Medové, baňkové, horkými lávo-
vými kameny. Parafínový zábal 
rukou+hydromasáž nohou 150 
Kč. Nápoj v ceně. Ďáblice, bus 
103 hned u zastávky Liběchovská. 
Tel:777 76 36 05.

NABÍZÍME PRONÁJEM dvou 
bytů na Praze 8, 1+kk za 8.500Kč 
a 2+kk za 10.000Kč. Ceny včetně 
všech poplatků. Možno zařízené. 
Volejte prosím pí. Inderholzovou 
na tel.: 775 61 57 30.
 
HLEDÁME PRONÁJEM menšího 
bytu v Parez 8 i jinde. Pro 2 oso-
by, nekuřáci bez zvířat. Cena do 
11.000Kč vč. poplatků - dle veli-
kosti. Tel.: 220 80 62 45, 605 84 
50 88.

ANTIKVARIÁT-Zenklova 2/37 
koupí knihy, pohlednice, obrazy, 
mince, mapy, sv. obrázky, grafi ku. 
Tel.: 212 23 71, 773 54 27 97. 

PRONAJMU garážová stání v uli-
ci k Haltýři (Na Velké Skále). 
Cena:1300 Kč/měs. Tel.: 739 55 
81 57. 

STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští 
pracovníci, specialisté na stěho-
vání bytů, SO + NE stejné ceny. 
Přistavení, odstavení+km po Praze 
zdarma. Tel.: 723 80 91 37, www.
stehovanibytu.cz.

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

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI 
HMYZU, silikon. těsnění, sprchové 
zástěny, čalounění dveří. Kontakt: 
Zdeněk Petříček, tel.: 606 35 02 
70, 286 88 43 39.

KURZY TAI-JI A QI-GONG PRO 
ZAČÁTEČNÍKY V CENTRU PAL-
MOVKA ZAČÍNAJÍ. 20.9. v 17.30 
HOD. UKÁZKOVOU HODINOU 
ZDARMA. Přihláška nutná. Info: 
605 78 50 36, www.shintai-praha.
cz.

OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZ-
NIČEK–provádí Martin Havlí-
ček!!!!!! Živnostenské i domácí zde 
je číslo volací: 603 27 47 04.

HLEDÁTE STAVEBNÍ DOZOR 
A POTŘEBUJETE SÁDROKARTO-
NOVÉ KONSTRUKCE PRO VAŠI 
STAVBU? Volejte: 606 91 02 46.

KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 
Tel.: 224 214 617; 604 20 77 71.

AUTOŠKOLA TRIO, KULTUR-
NÍ DŮM KRAKOV - sídl. Bohni-
ce. Výcvik auto – moto. Provozní 
doba: PO 16.00–18.00, ÚT 17.30 
– 19.00, ČT16.00–18.00 hodin. 
Bližší informace na tel.: 603 80 
63 70, www.autoskolatrio.cz. Další 
střediska na Praze 7 a 9.

KÁCÍM – ČISTÍM ZAHRADY. 
Tel.: 603 83 31 07.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDACÍCH 
SOUPRAV, MYTÍ OKEN, ÚKLID 
PO ŘEMESLNÍCÍCH. Tel.: 603 97 
35 00.

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LA-
KÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, 
stěrkování. Tel.: 606 22 73 90, 
e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

MASÁŽE – ŠIMŮNKOVA 4, záda 
+ šíje 220 Kč. Tel.: 737 71 77 19.

VAŠE RODINNÉ ČI PODNIKOVÉ 
OSLAVY PŘENECHTE NÁM, VŠE 
ZAJISTÍME! Profesionalita, mírné 
ceny, nebojte se nám zavolat. Tel.: 
737 10 05 60.

VÝUKA ÚČETNICTVÍ, informatiky 
a matematiky, www.vachtova.cz.

KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚ-
NÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na Vaši 
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky 
pod linku, skříňky na míru, výměna 
pracovní desky. Vrba, tel.: 603 43 
87 07, www.vrbakuchyne.cz.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, OB-
KLADAČSKÉ I ZEDNICKÉ, rekon-
strukce bytových jader i bytů, 
broušení parket. Tel.: 603 18 40 
81, e-mail: olaolda@volny.cz.

MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ  
PRÁCE, drobné zednické opravy, 
nástřik tapet, rychle, levně, kva-
litně, červen-srpen výhodné letní 
slevy 10% pro všechny, bonusy pro 
školy. Tel.: 603 43 24 76.

KOUPÍM BYT V PRAZE. 2 + kk 
nebo 3 + 1. Platba hotově! Tel.: 
607 11 04 77.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ 
A KANALIZACE, veškeré instala-
térské práce. Tel.: 603 81 33 13.

4 000 - AŽ 8 000 KČ ZAPLATÍ-
ME ZA ST. OBRAZY, lokomotivy 
od Ronka či Kreibicha. Cca 35 000 
Kč - zapl. za obraz od V. Košvance. 
Dále koup. obrazy od Kavána, Pur-
kyně a. j. Rovněž koup. st. stříbrné 
nádobí, bronz. sošky a st. sečné 
zbraně a st. zlaté mince – např. 
min. 3 500 Kč - za Svat. dukát. 
INTERANTIK, Pod Pekárnami 3, 
Praha 9, tel.: 283 89 33 34, 605 
82 94 40, 604 47 77 71. Jednotlivě 
i celé pozůstalosti.

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, LAKÝR-
NICKÉ A STAVEBNÍ DOKONČO-
VACÍ PRÁCE. Rausch Patrik, tel.: 
606 87 89 08.

ČALOUNICTVÍ, MATRACE NA 
MÍRU, PRODEJ KOŽENEK, PO-
TAHOVÝCH LÁTEK, MOLITANŮ 
a ostatních materiálů na čalouně-
ní. Kontakt: Čalounické potřeby, 
Kotlaska 16, Praha 8 - Libeň, PO 
– PÁ 8 – 13, 14 – 18 hod., tel.: 284 
82 21 81.

PROVEDU LAKÝRNICKÉ A MA-
LÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: 605 01 51 
45, 222 94 62 68, e-mail: kedar.
n@centrum.cz.

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

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

NABÍZÍM jednorázové i pravidel-
né úklidy bytů, rodinných domů 
a malých kanceláří. www. kami-
lamurphy.cz. Tel.: 775 69 17 62 .  

KOMPLETNÍ PÉČE O ZAHRADY, 
rizikové kácení, řez stromů. Tel:. 
604 81 06 63. P. Nestarec Dis, 

776 19 13 07 Bc. Krajinová, www.
nastrom.cz.

OPRAVY PRAČEK TÉMĚŘ VŠECH 
ZNAČEK. Dolák, tel.: 775 19 73 
09.

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

KOUPÍM BYT NA PRAZE 7, 
8, 9, výhodou je balkon nebo 
lodžie,preferuji byt blízko MHD 
(nejlépe na metru),max. do 4,5 
ml. v novostavbě nebo do 2,9 
ml. v panelovém domě,může 
být družstevní,platba v hoto-
vosti.Nabídky uvítám přímo od 
majitelů,realitku nechci.Volej-
te 732 75 99 95 nebo pište na 
ignatok@seznam.cz. Děkuji.

HLEDÁM  DLOUHODOBÝ  PRO-
NÁJEM V PRAZE,výhodou byt blíz-
ko MHD (nejlépe na metru),reaguji 
jen na seriózní nabídky od 
majitelů,RK nevolat.Volejte 773 
45 81 03  nebo pište igna1976@
seznam.cz. Děkuji.

PRÁCE VŠEHO DRUHU, stavba-
montáž-údržba. Tel.: 732 43 15 
94, www.hodinovymanzel.jsemin.
cz.

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

KOUPÍM  BYT, rodinný, činžov-
ní dům, vilku, pozemek, jakékoli 
velikosti kdekoli v Praze. I zde-
vastovaný, s jakoukoli právní 
vadou, podílové spoluvlastnictví, 
exekuce, v soudní žalobě, neo-
právněně obsazený nežádoucím 
nájemníkem. Veškeré formality 
vyřídím, zaplatím stěhování, dlu-
hy na nájemném, privatizaci atd. 
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní 
byt, domeček mimo Prahu a pod. 
a dát čas na vystěhování. Seri-
ozní jednání, platba v hotovosti. 
TEL: 222 94 10 32 nebo 603 42 
00 13.

PRODÁM ANTIDEKUBIT. MAT-
RACI s kompresorem, nová 
(6500)  s velkou slevou. Tel.: 283 
88 32 82.
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AUTOSERVIS KRAKOV. Opravu-
jeme osobní a užitkové automobi-
ly. Příprava vozů na STK. Vyřízení 
pojistných událostí , po dobu opra-
vy zapůjčení náhr. vozidla. PO - PÁ 
8.00 – 17.00 hod. Kontaktujte nás 
na tel.: 603 27 43 62, 602 23 53 
44.  

PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO 
VLASTNICTVÍ. Tel.: 724 30 46 
03.

ANGLIČTINA PRO DĚTI. Výu-
ka angličtiny pro děti od 3 – 6 let 
zábavně a hravě. Praha 8. www.
prima-anglictina.estranky.cz.

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ 
v objektu Velká Skála. Vřesová ul. 
11, tel.: 728 26 44 31.

VYMĚNÍM RD 5,5km od P Jih, kol. 
2004 za 2+kk, garáž,  2. – 3.p.s  
terasou a výhledem + dopl. Event. 
koupím – stav nerozhoduje. Jen 
lokalita  Velká Skála a okolí 603 71 
85 86. Spěchá.

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ SERVIS 
Přístavby, zimní zahrady, bazény, 
terasy, oplocení, dlažby, pergoly, 
altány, zahradnické práce atd. + 
Reality. Tel.:731 11 52 73, www.
eurorealitni.cz.

KERAMICKÁ DÍLNA MALVÍNA 
P-8 přijímá nové kurzisty z řad 
dětí i dospělých do kurzu kerami-
ky- letních i podzimních. Též mož-
nost točení na hrn.kruhu a kurzu 
výtvarných technik. KONTAKT: 720 
47 98 99.

PEDIKURA-MANIKURA STUDIO 
IN st. tramvaje č. 15, 19 „divadlo 
Gong”, Čihákova 2, Praha 9. Tel.: 
284 82 07 23 

NOVÁ SOLNÁ JESKYNĚ LÁDVÍ, 
zastávka bus, tram. Štěpničná, 
www.solnajeskyneladvi.cz. Tel.: 
736 27 27 80.

HLEDÁME BYTY všech dispozic, 
ne přízemí, výhoda balkon nebo 
lodžie, rozhoduje cena a lokalita, 
garantujeme rychlé jednání. Tel.: 
721 65 02 43.

KOUPÍM MENŠÍ BYT max. 2+1, 
platba v hotovosti, družstevní nebo 
osobní vlastnictví, vyřeším si exe-
kuce nebo jiné právní vady, rychlé 
jednání. Tel.: 774 70 15 55.

CHCETE SI PŘIVYDĚLAT? Víte 
o někom, kdo prodává nemovitost? 
Kontaktujte nás a my Vám vypla-
tíme až 20.000,-Kč. Tel.: 774 70 
15 55.

KOUPÍM BYT V PRAZE (družstvo, 
OV, obecní), stav nerozhoduje, 
vyplatím dluhy, zaplatím privati-
zaci, zajistím další bydlení. Platba 
hotově, stěhování nespěchá. Mohu 
též nabídnout obecní byt do výmě-
ny a doplatek. Tel.: 777 14 05 75.

HLEDÁM PRONÁJEM samostatné 
garáže v Karlíně. Tel. 604 345 009.

ŽEHLENÍ PRÁDLA - Ládví, Dana 
775 64 21 82, www.zehleni-p8.cz.

PRONAJMEME 2 kanceláře se soc. 
zař. a kuchyňkou v Bohnicích tel. 
603 21 31 68.

www.minibazar.cz/dataindex! 
Levná móda!

PRONAJMU dvěma vysokoško-
lákům, či vysokoškolačkám kom-
pletně zařízenou garsonku v 1. p. 
s lodžií v Preze 8 Kobylisích, Cena 
6 500,- Bližší na tel. 724 53 02 42 
- volat po 20 hod.

GARÁŽOVÉ STÁNÍ pronajmu. 
1000Kč/měs. Ulice K Ládví 43. 
Dálk. ovl. Tel.: 604 24 44 44.

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ 
ZAŘÍZENÍ na Praze 8 přijme 
fyzioterapeuta. Nabízíme dobré 

pracovní podmínky, široké spekt-
rum pacientů, příjemný kolektiv. 
Nástup možný od září 2010. Spoje-
ní telefon 283 024 317, mobil 774 
229 170, e-mail: lenka.bouskova@
seznam.cz.

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZA-
ŘÍZENÍ Praze 8 přijme ORL lékaře 
i před atestací, lépe po absolvová-
ní povinných stáží, možné na celý 
i částečný úvazek. Požadována spo-
lehlivost. Nabízíme zajímavou práci, 
dobré pracovní podmínky. Spojení 
tel. 283 024 317, mobil 774 229 
170. mail lenka.bouskova@seznam.
cz, www.comhealth.cz.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠET-
ŘOVÁNÍ STROMŮ. Realizace 
a údržba zahrad. Tel.: 606 66 22 
23, 723 89 95 61. 

ELEKTRIKÁŘ S ŽL, hodinový 
manžel. Tel.: 602 39 40 43, 608 
44 05 51.

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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