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Problémový bar v Bínově ulici  
zažil další policejní kontrolu

V listopadu se uskuteční tři veřejná setkání  
s občany Prahy 8

Vína z metropole jsou kvalitní,  
říká šéf trojské vinice Pavel Beránek

Fórum: Má osmá městská část místa  
pro družstevní bytovou výstavbu?

Program obou Center aktivizačních programů  
pro seniory

Říjen byl v bohnické nemocnici  
plný zajímavých akcí

V libeňské sokolovně vzniklo  
Zájmové integrační centrum

Domov pro seniory – Slunečnice  
úspěšně prošel auditem kvality

V Salesiánském divadle vystoupí  
hudební trojlístek rodiny Špačků

Velmi tajemné místo.  
Takový je bohnický hřbitov v areálu léčebny

Žáci devátých tříd opět navštívili  
koncentrační tábor v Mauthausenu
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Vážení spoluobčané,
každého člověka asi jednou za čas něco  

doopravdy dopálí. Mně se to naposledy stalo 

právě v průběhu října a obyvatelé Bínovy ulice 

asi budou vědět. Provozovatelé tamního Pizze-

rie - baru Střížkov si totiž vůbec nelámou hla-

vu se zákony. Nijak neřeší, že jimi využívané 

prostory nebyly schváleny k provozu diskotéky, přesto si musí tamní 

obyvatelé o pátečních a sobotních nocích užívat dunivé hudby linoucí se 

z podniku do ranních hodin. 

Když se bavíme o provozování diskotéky, nejde pouze o hluk a hygie-

nické limity. Je nutno brát zřetel také na bezpečnost a protipožární předpi-

sy. Provozovat tento druh zábavy v místě, kde se v uzavřených prostorech 

běžně vyskytují stovky podnapilých návštěvníků, a které pro tento účel 

ani nebylo kolaudováno, považuji za nepřijatelný risk. Však již také náš 

odbor výstavby udělil v této věci pokuty takřka půl milionu korun. 

Pouhým dokreslením situace budiž fakt, že během předposledního 

říjnového víkendu proběhly v tomto podniku dvě noční bezpečnostní 

policejní akce, při kterých bylo dohromady zajištěno více než dvacet 

podnapilých mladistvých. Takto laxní přístup k dodržování zákonů i ele-

mentární bezpečnosti mě opravdu nesmírně popuzuje a mohu garanto-

vat nejen místním, že se ze všech sil snažíme tento problém řešit.

Raději bych ale končil něčím pozitivním. Blíží se oblíbený cestova-

telský festival Kolem světa. Ten se uskuteční v KD Ládví již o víkendu 

16.–17. listopadu. Přijďte.   
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Zpravodajství

Policie provedla v Bínově 
ulici další kontroly
V Pizzeria – bar – herně Střížkov proběhly 

během předposledního říjnového víkendu dvě 

policejní akce. Ty byly zaměřeny na kontrolu 

dodržování zákazu podávání alkoholu nezle-

tilým a mladistvým a pátrání po pachatelích 

mravnostní trestné činnosti, hledaných a po-

hřešovaných.

„Tento podnik považujeme za skutečně 

problematický. Místní obyvatelé si stěžují 

zejména na hluk linoucí se z restaurace, ale 

také nepořádek, jenž způsobují její návštěv-

níci trousící se z ní v ranních hodinách domů. 

Starosti nám dělá též nalévání alkoholu ne-

zletilým a mladistvým, které v klubu proka-

zatelně probíhá, což dokázala již zářijová po-

licejní kontrola,‟ uvedl starosta Prahy 8 Jiří 

Janků.

Výsledky kontrol z předposledního říjnové-

ho víkendu mu dávají zapravdu. Mezi 18. a 20. 

říjnem bylo v klubu zajištěno více než 20 ne-

zletilých a mladistvých pod vlivem alkoholu. 

Rekordmankou byla mladistvá dívka s 2,01 

promile alkoholu v dechu, jež musela být od-

vezena Rychlou záchrannou službou k hospita-

lizaci do Nemocnice Bulovka.

„Je potřeba se na toto místo zaměřovat i na-

dále. Navíc nejde jen o nalévání alkoholu ne-

zletilým či obtěžování okolí hlukem. Náš odbor 

výstavby již provozovateli i majiteli objektu 

udělil několikasettisícové pokuty za provozo-

vání diskoték na černo. Prostory podniku totiž 

nebyly pro tento ani podobný účel nikdy zko-

laudovány,‟ upozornil Janků. Podle něj se jed-

ná o nesmírné riziko. „V pátek či sobotu večer 

klub navštěvují stovky mladých lidí. Bezpeč-

nostní a protipožární předpisy tu přeci nejsou 

pro legraci,‟ dodal starosta. -jh-

Obyvatelé Prahy 8 měli v průběhu 

září možnost vyplnit dotazník uveřej-

něný v zářijovém čísle Osmičky a na 

internetu. Dotazník se snažil zmapo-

vat situaci v osmém obvodu očima 

občanů  městské části. Vrátilo se 

velké množství vyplněných dotazní-

ků. Všem velmi děkujeme za názory 

a připomínky.

S výsledky z dotazníkového šetření 

se budete moci seznámit na veřejných 

setkáních, která proběhnou v první 

polovině listopadu. Veřejná setkání se 

uskuteční v různých částech Prahy 8 

tak, abyste nemuseli na veřejné se-

tkání cestovat příliš daleko. Můžete si 

tedy vybrat, která debata je pro vás 

nejvhodnější. Všechna setkání budou 

stejná, jen se liší místo a čas. 

Ve středu 6. listopadu od 18 hodin 

proběhne veřejné setkání v DDM Kar-

línské Spektrum (Karlínské nám. 7). 

O den později se debata uskuteční ve 

stejný čas v budově Vysoké školy ho-

telové, Svídnická 506) a v pondělí  11. 

listopadu bude od 18 hodin připra-

veno setkání v KD Ládví (Burešova 

1661/2). 

„Původně se měla bohnická deba-

ta uskutečnit v KD Krakov, ale kvů-

li rekonstrukci budovy jsme museli 

setkání přesunout do prostor Vysoké 

školy hotelové,‟ upřesnil radní Prahy 

8 Tomáš Slabihoudek, který anketu 

inicioval.

Cílem setkání bude nejen projed-

nat výsledky dotazníkového šetření, 

ale prostor bude věnován také diskusi 

o problémech, které občany v dotaz-

níku nejvíce trápily. Budete mít mož-

nost nejzávažnější problémy detailně 

popsat a zamyslet se také nad možný-

mi řešeními. Kapacita sálů pro veřejná 

setkání je však omezená, proto přijď-

te včas. Po naplnění kapacity nebude 

nikdo další již moci být vpuštěn.

Do konce letošního roku se budou 

scházet takzvané pracovní skupiny, 

které následně připraví návrh řešení 

vybraných problémů. Členem se sta-

ne každý, kdo bude chtít dané téma 

dále řešit. Všechny uskutečněné 

a připravované kroky jsou součástí 

projektu s názvem Praha 8 – komuni-

kující radnice.

„Dovoluji si vás tímto co nejsrdeč-

něji pozvat na veřejná setkání. Těším 

se na společné hledání řešení toho, co 

nás v Praze 8 pálí,‟ dodal Slabihou-

dek. -red-  

V baru na Střížkově  
běžně nalévají alkohol mladistvým

Lidé mohou přijít na veřejná setkání
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Zpravodajství

Starosta Prahy 8 Jiří Janků se kon-

cem října sešel s třemi strážníky 

Městské policie Praha 8 a dvěma 

policisty z obvodního oddělení 

Karlín, aby jim osobně poděkoval 

za záchranu lidských životů. 

„Finanční dar, který jim radnice 

věnuje, je pouze forma poděko-

vání. Domnívám se, že jakákoliv 

suma nevyváží osobní pocit ze 

zachráněného života. Zároveň je 

to informace směrem ven, k nám 

občanům, že vedle sebe máme 

lidi, kteří jsou schopni okamžitě 

reagovat a ochotni nám pomáhat 

i s nasazením vlastního života,‟ 

uvedl starosta Prahy 8 Jiří Janků.

Jeho slova potvrzuje například 

čin nadstrážmistra Petra Škro-

cha, který v září skočil do Vlta-

vy, aby zachránil tonoucí ženu. 

„Skočil jsem do vody nad jezem. 

Celé to bylo strašně rychlé, za 

chvíli jsme byli pod jezem a já 

se s tou paní přetahoval, abych 

ji vytáhl. Během chvilky jsem 

byl třicet metrů pod jezem, kde 

už byl velmi silný proud a kde už 

šlo o život,‟ vzpomíná Škroch. 

Kromě tohoto případu se strážní-

ci a policisté podíleli na záchraně 

dalších tří životů – v jednom pří-

padě hlídka zachránila sebevraha 

před otravou výfukovým plynem, 

když ho vytáhla v bezvědomí 

z vozu a poskytla mu první pomoc. 

V druhém případě policista po 

dlouhém vyjednávání zpacifikoval 

sebevraha, který chtěl vyskočit 

z okna. Ve třetím případě poskytl 

strážník cestou do práce pomoc 

muži se srdečním kolapsem.

Samotní policisté a strážníci 

hodnotí své činy s odstupem, pod-

le nich by takto jednal každý. „Je to 

běžná reakce. Policie se však stále 

bere jako represivní nástroj, dou-

fáme, že se situace bude postup-

ně měnit,‟ říkají shodně ocenění. 

Během setkání došlo i na disku-

si, jak zlepšit fungování a zázemí 

obou policíí. „Policisté jsou nedo-

cenění. Strašně se mi nelíbí, pokud 

se hledají finanční úspory v těchto 

složkách – každý by si měl uvědo-

mit, že ať je to policista, hasič, zá-

chranář, vždy jejich práci budeme 

potřebovat. V těchto oblastech by 

se nemělo škrtat, mělo by to být 

přesně obráceně. A to mám na 

mysli nejen mzdy, ale i materiálo-

vé vybavení,‟ míní starosta. Napří-

klad otázka mezd je stále aktuální 

– avizované navýšení v roce 2014 

o dvě procenta totiž nemůže po-

krýt nárůst odvodů na pojištění.

Obdobná situace panuje i v ob-

lasti vzdělávání. Strážníci i policis-

té mluví zejména o potřebě větší 

praxe a o jejich představách za-

vést interaktivní kurzy a průběž-

né kurzy první pomoci. „Velmi by 

nám pomohlo, pokud bychom se 

mohli účastnit výjezdů záchranářů 

tak, jak to funguje v cizině. Získat 

větší zkušenosti z praxe,‟ říkají. 

„Také bychom se chtěli účastnit 

více střeleb, abychom byli schop-

ni správně použít zbraně v akci – 

stávajících čtyřicet nábojů vystří-

lených na střelnici ročně je velmi 

málo,‟ tvrdí strážníci. -hš-

Ocenění 
policisté - zleva 
Petr Škroch, 
Zdeněk Nims, 
starosta Prahy 
8 Jiří Janků, 
Jan Šulaj, 
Pavel Janouš 
a Zdeněk Křístel

Starosta Prahy 8 Jiří Janků blahopřeje Petru Škrochovi,  
který z Vltavy zachránil tonoucí ženu

Starosta ocenil hrdinské činy

Radnice nesouhlasí 
s prodejem pozemku
Osmý obvod nesouhlasí se zá-

měrem hlavního města prodat 

formou výběrového řízení po-

zemky o výměře zhruba 4500 

metrů čtverečních na rohu ulic 

Pomořanská a Krynická. „Na je-

jich ploše je hřiště a zeleň, navíc 

nesouhlasíme se zahušťováním 

zástavby sídliště Bohnice,‟ řekl 

starosta Prahy 8 Jiří Janků. Se 

stejným záměrem nesouhlasila 

radnice již v roce 2011.

Pošta Ládví se opravuje
Zřejmě až do konce letošního 

roku budou probíhat stavební 

úpravy v pobočce České pošty 

v Burešově ulici v areálu ob-

chodního centra Ládví. Pošta 

se tímto omlouvá občanům za 

ztížené podmínky.

Praha 8 chce regulaci 
pro čtyři území
V rámci tvorby Metropolitní-

ho plánu požádá osmá měst-

ská část o zpracování druhé 

úrovně plánu pro čtyři loka-

lity – dvě dosud nezastavěná 

území na okraji Bohnic a Čimic  

a dále území Rohanského ostro-

va a Pelc Tyrolky. „Druhá úro-

veň Metropolitního plánu bude 

řešit regulaci lokální zástavby, 

díky níž chceme nastavit určitý 

územní koncept a především 

předejít zahuštování zástavby. 

To je ostatně roky prosazova-

ný cíl městské části,‟ prohlásil 

starosta Jiří Janků. Podle něj 

je důležité, aby plán v případě 

nezastavěných ploch počítal 

se zástavbou rodinnými domy 

o maximálně dvou nadzemních 

podlažích. „Větší pozornost si 

jistě zaslouží oblast Pelc Ty-

rolky, kde se dohady o podobě 

území táhnou někdy z 30. let,‟ 

uvedl. Řešení druhé úrovně 

Metropolitního plánu je otáz-

kou několika let.  -hš-

Krátce
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Zpravodajství

Centrum Krakov přivítalo  
své první zákazníky
Nový obchodní komplex Centrum 

Krakov uprostřed bohnického síd-

liště se začátkem listopadu otevřel 

veřejnosti. Na první dny otevření 

byly pro zákazníky přichystány 

zajímavé akce, slevy a soutěže 

o hodnotné ceny. Pamatováno 

bylo i na děti, které se bavily ne-

jen s klauny, ale také při různých 

soutěžích či zážitkových akcích, 

jako bylo například malování na 

obličej, balónková dílna či výroba 

vlastní cukrové vaty.

Nové centrum nahradilo pů-

vodní objekt nákupního středis-

ka z osmdesátých let minulého 

století, které poslední roky chát-

ralo a čekalo na rekonstrukci. 

Impuls přinesl nový investor na 

začátku roku 2012, kdy se po-

stupně uzavřely veškeré obcho-

dy střediska a začaly demoliční 

práce. Demolice a následná vý-

stavba trvala pouze rok a půl.

„Zvolili jsme konstrukční postu-

py, které byly rychlejší s menší 

hlučností a pracností, byť finanč-

ně nákladnější. Především aby-

chom zmenšili negativní vlivy na 

okolní bytovou zástavbu. Chtěli 

bychom tímto poděkovat všem, 

především lidem z blízkého okolí 

za jejich trpělivost. Věříme, že 

nové centrum tuto lokalitu oživí 

a přinese do ní takový standard 

nakupování, který je v jiných 

částech Prahy běžný, avšak tady 

dosud chyběl,‟ konstatoval před-

seda představenstva společnosti 

Centrum Krakov Martin Kubišta. 

Centrum je nyní obsazeno 

z více než 80 procent, a lidé v něm 

najdou obchody nabízející široký 

sortiment zboží a služeb. Druhá 

vlna otevření dalších jednotek 

s novými nájemci je podle zástup-

ců investora plánována na druhý 

a třetí měsíc příštího roku. -jf-  

Problémy  
s hlukem  
by měly ustat
Několik občanů bydlících v těs-

né blízkosti Centra Krakov si 

v říjnu stěžovalo na nepříjem-

ný hluk linoucí se z větráků na 

střeše objektu. „Problém jsme 

začali s majitelem komple-

xu okamžitě řešit a bylo nám 

přislíbeno, že se situace pod-

statně zlepší. Pokud by se tak 

nestalo, jsme připraveni opět 

konat,‟ řekl starosta Prahy 8 

Jiří Janků.

Podle předsedy předsta-

venstva společnosti Centrum 

Krakov Martina Kubišty ob-

jekt ve svém běžném režimu 

jednoznačně splňuje hlukové 

normy, což v rámci kolaudační-

ho řízení potvrdilo i souhlasné 

stanovisko hygienické stanice. 

„V několika říjnových dnech byl 

čas od času spuštěn hlučnější 

provoz požárního větrání, a to 

výhradně ve spojení s kontrol-

ními prohlídkami stavby. Bylo 

nutné jeho funkčnost prokázat 

hasičům a stavebnímu úřadu. 

V budoucnu se toto větrá-

ní spustí jen při požáru nebo 

periodické kontrole,‟ vysvětlil 

Kubišta. -jf-

Tato podoba 
Krakova již 
vyhovuje 
požadavkům pro 
21. století
 

Nové obchodní 
centrum se 
hned první 
den zaplnilo 
návštěvníky
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Rozhovor

Památkově chráněná vinice sv. 

Kláry v trojské botanické zahra-

dě vznikla pravděpodobně za 

vlády Václava II. S 3,5 hektaru 

dnes patří mezi největší v Praze. 

Jelikož se rozkládá na jižním sva-

hu, kam bohatě svítí slunce, do-

zrávají hrozny do výborné kvali-

ty. Počasí ale letos vinařům příliš 

nepřálo. „Letošní rok byl velmi 

zvláštní. Alespoň uvidíme, kdo 

dokáže udělat kvalitní víno. Když 

jsou dobré roky, tak to zvládne 

každý,‟ prohlašuje s úsměvem 

vedoucí vinohradu Pavel Berá-

nek. 

Jaká byla letošní úroda?
Letošní úroda je zhruba o 35 

procent nižší než loni. Sklidili jsme 

13 tun hroznů. Ale díky vyšší vý-

lisnosti hroznů by produkce vína 

měla být přibližně stejná jako mi-

nulý rok, tedy nějakých 5,5 tisí-

ce litrů, což představuje 12 tisíc 

lahví.

Co je na vině?
Když réva kvetla, pršelo. Květy 

špatně odkvetly, špatně se vyvi-

nuly bobule. Následně při tropic-

kých vedrech v létě hrozny trpěly 

úžehem, třeba osluněná strana 

u ryzlinku rýnského se spálila. Ani 

podzim hroznům moc nepřidal. Na 

druhé straně byly letos neskuteč-

ně zdravé s naprostým minimem 

plísní, hniloby, je to naprosto 

skvělá surovina na výrobu vína. 

Na to, jaké bylo velmi zvláštní po-

časí, na tu bídu to dopadlo velmi 

dobře.

Kdy lidé ochutnají první vína 
z letošní sklizně?

Příští rok v únoru, březnu, pod-

le toho, jak vyprodáme zásoby. 

Nevyráběli jsme žádné svatomar-

tinské víno, nestihli bychom to, 

protože sklizeň končila v závěru 

října. 

Kvůli tomu, že byl horší rok, 

jsme nenechávali žádné hrozny na 

slámové ani ledové víno.

A nebudeme vyrábět ani červe-

ná vína, protože jsem se zařekl, 

že červené víno nebude, dokud 

bobule nedozrají do určité cuker-

natosti. Modré hrozny vyzrály do 

pozdních sběrů, ale červená vína 

jsou mnohem kvalitnější, když se 

vyrábějí z výběru z hroznů. Toho 

bohužel letos modré hrozny nedo-

sáhly. 

Co se na podzim děje na 
vinici?

Po sklizni se vinice upravuje. 

Seče se tráva, hrabe listí, aby vi-

nohrad stále lahodil oku. 

Stále se najdou tací, kteří 
pražským vínům nevěří, myslí 
si, že nejsou příliš dobrá. Vy 

ale sbíráte nejrůznější oce-
nění...

Za minulý rok jsme získali je-

denáct cen z různých výstav. Vína 

z pražských vinic jsou bez debat 

kvalitní. Jediný problém je, že až 

na výjimky víno vyrobené v Praze 

dostanete pouze na té vinici, kde 

se hrozny pěstují. Produkce je to-

tiž většinou tak malá. 

Jaké víno ze Svaté Kláry je 
podle vás nejlepší?

Osobně mi chutná náš müller 

thurgau 2012, ale ten už je vypro-

daný. Následuje rulandské šedé. 

Dalo by se říct, že kdokoliv přijde, 

dokáže si vybrat podle toho, co 

mu chutná. 

Když jste letos na jaře křtili 
vaše bílá vína, představili jste 
skleněné zátky. Jak jste s nimi 
spokojen?

Velmi se osvědčily, takže až na 

superkvalitní červená vína je bude-

me používat u veškeré produkce. 

V případě korkových špuntů hrozí 

až v několika procentech, že víno 

bude poškozeno pachem ze špat-

ně ošetřeného korku. Kdyby korek 

měl ze sta procent vlastnost, že 

víno jím potom nenačichne, bude-

me dodnes používat korek. Ale měl 

jsem špatnou zkušenost s někte-

rými dodavateli, proto jsme přešli 

na skleněnou zátku.

Na Moravě si stěžují na špač-
ky, že jim likvidují úrodu, co 
trápí vás?

Letos nás extrémně potrápilo 

počasí, ať o měsíc zpožděná ve-

getace, dlouhodobé přeháňky, 

pršelo zvlášť v nevhodnou dobu 

nebo dlouhá vedra. Letošní rok 

byl velmi velmi zvláštní, alespoň 

uvidíme, kdo dokáže udělat kva-

litní víno. Když jsou dobré roky, 

zvládne to každý. 

Botanickou zahradou projde 

300 tisíc návštěvníků za rok, ně-

kteří jsou velmi nenechaví a neu-

káznění, třeba si pochutnávají na 

hroznech.

Od roku 2009 zpracováváte 
hrozny ve vlastním sklípku... 

Postavili jsme ho vlastně kvůli 

nestabilitě svahu nad ním. Prá-

ce začaly v roce 2005. Veškerou 

produkci ze sv. Kláry nyní zpra-

cováváme tam. V útrobách se 

nachází jedna z nejmodernějších 

vinařských technologií. Sklípek 

je přístupný s průvodcem, lidé se 

musejí objednat. -ddt-

VeDOuCí VINOHRADu SV. KLáRy PAVeL BeRáNeK ŘíKá:

Pražská vína jsou bez debat kvalitní

Letošní úroda  
je o třetinu 
nižší než loni

Vedoucí vinohradu Pavel Beránek letos svatomartinské víno nevyráběl



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

6 listopad 2013

Bezpečnost

Strážníci kontrolují dodržování  
novelizované alkoholové vyhlášky
Strážníci Městské policie hl. m. Prahy v rámci 

hlídkové činnosti mimo jiné kontrolují dodr-

žování právních předpisů metropole. Jedním 

z nich je i Obecně závazná vyhláška 12/2008 

Sb., kterou se zakazuje požívání alkoholických 

nápojů na veřejných prostranstvích. Tato vy-

hláška ale s účinností od 5. října prošla noveli-

zací s číslem 11/2013 Sb. Zmíněná novelizace 

oproti předchozí verzi rozšiřuje na území hlav-

ního města lokality, kde se občané a návštěv-

níci alkoholu nenapijí, aniž by se ohrozili mož-

ností postihu. 

„Strážníci Prahy 8 budou zpočátku občany 

spíše upozorňovat na skutečnost, že v dané 

lokalitě je zakázáno požívat alkoholické nápo-

je,‟ řekl ředitel Obvodního ředitelství městské 

policie Praha 8 Jaroslav Kašpárek. Díky této 

vyhlášce nehrozí, že by maminky s dětmi na 

hřišti musely snášet pohled na popíjející oso-

by hned za oplocením hřiště. „Vyhláška uvádí, 

že se nesmí požívat alkoholické nápoje nejen 

v okruhu sto metrů od škol a školských zaří-

zení, ale nově také sto metrů od hřišť a pís-

kovišť,‟ uvedl Kašpárek. Pokud tedy občané 

nebo návštěvníci osmé městské části budou 

svědky tohoto protiprávního jednání, mohou 

se obrátit na linku tísňového volání 156 nebo 

přímo na operační středisko Městské policie 

Praha 8. 

Alkohol se též nesmí konzumovat v okru-

hu sto metrů od stanic metra a sto metrů od 

zdravotnických zařízení. Novelizace vyhlášky 

se zaměřuje i na nástupní ostrůvky a samo-

statná nástupiště veřejné dopravy, včetně 

přístřešků pro cestující umístěné mimo ná-

stupní ostrůvky a samostatná nástupiště 

veřejné dopravy, kde se také nesmí požívat 

alkoholické nápoje. „Mimo tato obecně vyme-

zená místa existují v každé městské části dal-

ší specifické lokality, kde je zakázáno požívání 

alkoholických nápojů. V Praze 8 máme těchto 

míst sto šedesát dva. Patří mezi ně například 

Thomayerovy a Kaizlovy sady, Čimický háj, 

prostranství u některých nákupních center, 

některá náměstí, ulice a vnitrobloky. Obča-

nům doporučuji, aby se s těmito místy sezná-

mili a vyhnuli se tak nepříjemnostem,‟ dodal 

Kašpárek. -mp-
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Doprava, pozvánka

Výdej parkovacích karet se blíží
V druhé polovině letošního listo-

padu začne Městská část Praha 8 

vydávat parkovací karty pro nový 

systém regulace parkování v Kar-

líně, Libni a v okolí metra Koby-

lisy. Parkovací karty jsou zdarma 

a vyzvednout si je budou moci 

nejen obyvatelé s trvalým bydliš-

těm v Praze 8, ale i prokazatelní 

nájemci bytů, firmy (zástupci je-

jich provozoven) či majitelé domů. 

První parkovací zóna by měla 

vzniknout v únoru příštího roku 

v Karlíně a pak postupně v dalších 

lokalitách.

„V navrženém systému regulace 

dopravy v klidu budou vymeze-

ny úseky, kde v časech od 11 do 

14 hodin, respektive do 22 hodin 

bude parkování vyhrazené pou-

ze držitelům karet. Tento systém 

umožní i parkování návštěv či zá-

sobování v době, kdy nebude regu-

lace platit. Nedojde tak k umrtvení 

obslužnosti regulované lokality,‟ 

vysvětlil zástupce starosty Prahy 

8 Michal Švarc. Radnice si od na-

vrženého systému slibuje přeru-

šení takzvaného zaměstnanecké-

ho parkování, kdy se ulice Karlína, 

Libně a okolí metra Kobylisy stá-

vají odstavnou plochou pro mimo-

pražské řidiče, kteří ulice Prahy 8 

využívají jako bezplatné parkovací 

místo při cestách za prací nebo do 

centra Prahy. 

Parkovací karty se začnou vy-

dávat od 25. listopadu 2013 na 

Úřadě městské části Praha 8 (tzv. 

bílý dům), U Meteoru 6, a to zatím 

pouze občanům s trvalým bydliš-

těm v Praze 8 – rezidentům. Od 

ledna příštího roku pak i dalším 

zájemcům, to znamená například 

nájemníkům, majitelům domů, 

firmám s provozovnou na území 

Prahy 8. Od prosince 2013 také 

budou k dispozici další dvě místa 

k výdeji karet v regulovaných ob-

lastech (více v prosincové osmičce)  

Parkovací karta bude na regis-

trační značku a osobu, je tedy 

nepřenosná! Proto je nutné s se-

bou přinést občanský průkaz 

a malý technický průkaz od vozi-

dla. U nájemců pak vyžadujeme 

originál nájemní smlouvy, občan-

ský průkaz a malý technický prů-

kaz, u podnájemníků podnájemní 

smlouvu a potvrzení družstva, 

SVJ nebo majitele, že zde dotyčný 

skutečně bydlí. 

Všechny informace jsou pak 

v přehledné formě uvedeny v le-

táku, který je součástí tohoto čís-

la Osmičky, případně je naleznete 

také na internetových stránkách 

www.praha8.cz/parkovani. -red-

Parkovací karty budou ve formě plastové kartičky  

velikosti platební karty. Budou se umisťovat viditelně  

za přední okno – na palubní desku vozidla. Jako ochranné 

prvky karty slouží hologram s logem a čárový kód. 

Přečtením čárového kódu bude možné na místě zjistit, zda 

údaje uvedené na kartě souhlasí s údaji v databázi úřadu. 
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Životní prostředí

Nadšenci uklidili Čimický háj.  Zmizelo 15 tun odpadu
Již pošesté se příznivci geocachingu 

sešli v osmém pražském obvodu, 

aby od odpadků vyčistili jimi vybra-

nou lokalitu. Tentokrát zamířili do 

Čimického háje, což bylo rozlohou 

zatím největší sousto. Přes sto dob-

rovolníků tak v sobotu 12. října za-

čalo rojnicí od východu brázdit les, 

na úklid čekalo zhruba 25 hektarů 

jeho plochy.

Zřejmě nejsložitější byla likvidace 

několika bezdomoveckých doupat. 

V háji se našlo značné množství izo-

lace od kabelů, pneumatik, matrací 

či staré obuvi. Mezi kuriozity patřily 

třeba vánoční ozdoby nebo těžká li-

tinová kamna, která stála uprostřed 

lesa. „První velký kontejner jsme 

naplnili za necelou hodinu. Celkem 

byly tři, což znamená zhruba 15 tun 

odpadu,‟ řekl organizátor akce Otto 

Šleger. 

Podle něj je při těchto akcích ne-

smírně důležitá kooperace s radnicí 

Prahy 8. „Spolupráce je nadstan-

dardní. Vždy máme k dispozici kon-

tejnery, multikáru, rukavice, pytle 

a další pomůcky, a to v dostatečném 

množství. Na místě vše koordinuje 

vedoucí odboru životního prostře-

dí úřadu Ondřej Mutl,‟ konstatoval 

Šleger. Příznivci geocachingu již dřív 

pomohli přírodě například v Bohnic-

kém údolí, na Velké skále, vyčistili 

pravý břeh Vltavy v Zámcích a letos 

na jaře Okrouhlík. 

„Nejen v naší zemi je bohužel stá-

le více lidí, kteří o přírodě za peníze 

nás všech pouze mluví a nic pro ni 

nedělají. Tato skupina nadšenců pa-

tří k pravému opaku, jsou příkladem 

smysluplné občanské angažovanos-

ti, za což jim velmi děkuji,‟ prohlásil 

starosta Prahy 8 Jiří Janků, do jehož 

gesce životní prostředí patří. „Naši 

podporu budou rozhodně mít i v bu-

doucnu,‟ dodal.

Geocacheři uklízejí vybrané lokali-

ty v Praze 8 dvakrát ročně. V příštím 

roce je pravděpodobně čeká zřejmě 

nejtěžší úkol – pomoci přírodě v Ďá-

blickém háji.  -jf-

u Čimického háje se sešla více než stovka dobrovolníků včetně hajného

Toto bylo původně doupě bezdomovců Pětitunový kontejner geocacheři zaplnili do hodiny

Lidé bez domova nanesli do lesa obrovské množství odpadu
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Životní prostředí

Nadšenci uklidili Čimický háj.  Zmizelo 15 tun odpadu

Na úklid dohlížel organizátor akce Otto Šleger

Nechyběly izolace od kabelů a pneumatiky
Vyhozený kočárek posloužil jako vozítko  
pro pytle s odpadem

Zátiší čistého lesa

A co takhle jedna 
mechová botka?

Fo
ta

: 
ve

rp
a
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Životní prostředí

Termíny přistavení velkobjemových kontejnerů LISTOPAD A PROSINeC 2013

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Místo Datum Čas
    přistavení 
  a odvozu

Drahorádova 6. 11. 13.00–17.00
Na Přesypu x Pod Přesypem 6. 11. 14.00–18.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 6. 11. 15.00–19.00
Pernerova x Sovova 7. 11. 13.00–17.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 7. 11. 14.00–18.00
Pernerova x Šaldova 7. 11. 15.00–19.00
Petra Slezáka x Urxova 8. 11. 13.00–17.00
Pobřežní x Thámova 8. 11. 14.00–18.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 8. 11. 15.00–19.00
Chaberská x Líbeznická 9. 11. 9.00–13.00
Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 9. 11. 10.00–14.00
Štěpničná (parkoviště) 11. 11. 13.00–17.00
Trojská x Nad Trojou 11. 11. 14.00–18.00
Valčíkova x Na Truhlářce 11. 11. 15.00–19.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 12. 11. 13.00–17.00
Kollárova  
(mezi ul. Křižíkovou a Pernerovou) 12. 11. 14.00–18.00
Křivenická x Čimická 12. 11. 15.00–19.00
Nekvasilova (parkoviště za TJ) 13. 11. 13.00–17.00
Pernerova x Sovova 13. 11. 14.00–18.00
K Haltýři x Velká skála 13. 11. 15.00–19.00
Petra Slezáka x Urxova 14. 11. 13.00–17.00
Lindavská 14. 11. 14.00–18.00
U Sluncové x Za Invalidovnou  
(parkoviště) 14. 11. 15.00–19.00
Pobřežní x U Nádražní lávky 15. 11. 13.00–17.00
Braunerova x Konšelská 15. 11. 14.00–18.00
Burešova 15. 11. 15.00–19.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 16. 11. 9.00–13.00
Fořtova x Do Údolí 16. 11. 10.00–14.00
Křivenická x Čimická 18. 11. 13.00–17.00
Gdaňská x Toruňská 18. 11. 14.00–18.00
Havlínova x Pohnertova 18. 11. 15.00–19.00
Pekařova x Jestřebická 19. 11. 13.00–17.00
Havránkova x Šimůnkova 19. 11. 14.00–18.00
Hnězdenská x Olštýnská 19. 11. 15.00–19.00
Lindavská 20. 11. 13.00–17.00
Jirsíkova x Malého 20. 11. 14.00–18.00
Dolejškova x U Slovanky 20. 11. 15.00–19.00
K Mlýnu x Chorušická 21. 11. 13.00–17.00
Kandertova  x Lindnerova 21. 11. 14.00–18.00
Nad Rokoskou x Na Úbočí 21. 11. 15.00–19.00
Ke Stírce x Na Stírce 22. 11. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou Věží  
(východní konec) 22. 11. 14.00–18.00
Dolákova x Hackerova x Kusého   22. 11. 15.00–19.00
Korycanská x K Ládví 23. 11. 9.00–13.00
Kubíkova (u DD) 23. 11. 10.00–14.00
Kubišova (mezi ul. Pod Vlachovkou  
a S. K. Neumanna) 25. 11. 13.00–17.00
Pod Vodárenskou Věží x Nad Mazankou 25. 11. 14.00–18.00
Kurkova (parkoviště) 25. 11. 15.00–19.00
Libišská (parkoviště) 26. 11. 13.00–17.00
Ratibořská x Radomská (parkoviště) 26. 11. 14.00–18.00

Mazurská (u trafostanice) 26. 11. 15.00–19.00
Mlazická 27. 11. 13.00–17.00
Modřínová x Javorová 27. 11. 14.00–18.00
Stejskalova x U Rokytky 27. 11. 15.00–19.00
Na  Dlážděnce x U sloupu (parkoviště) 28. 11. 13.00–17.00
U Pekařky 28. 11. 14.00–18.00
Na Vartě 28. 11. 15.00–19.00
Na Pěšinách x Pod Statky 29. 11. 13.00–17.00
V Zahradách x Na Sypkém 29. 11. 14.00–18.00
Na Truhlářce (parkoviště) 29. 11. 15.00–19.00
Na Pecích x Chaberská  30. 11. 9.00–13.00
V Zámcích (u domu 51/64) 30. 11. 10.00–14.00
V Nových Bohnicích x K Farkám 1. 12. 13.00–17.00
Třebenická x Sebuzínská (parkoviště) 1. 12. 14.00–18.00
Drahorádova 2. 12. 13.00–17.00
Na Žertvách x Vacínova 2. 12. 14.00–18.00
Nad Popelářkou x Na Dlážděnce 2. 12. 15.00–19.00
Braunerova x Konšelská 3. 12. 13.00–17.00
Nad Rokoskou x Kubišova  3. 12. 14.00–18.00
Pakoměřická x Březiněveská 3. 12. 15.00–19.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 4. 12. 13.00–17.00
Petra Bezruče x Čumpelíkova 4. 12. 14.00–18.00
Písečná x Na Šutce 4. 12. 15.00–19.00
Chaberská x Líbeznická 5. 12. 13.00–17.00
Pivovarnická (proti domu č. 15) 5. 12. 14.00–18.00
Pod Labuťkou x Prosecká 5. 12. 15.00–19.00
Podhajská Pole  
(za hlídaným parkovištěm) 6. 12. 13.00–17.00
Roudnická (za Bešťákovou) 6. 12. 14.00–18.00
Drahorádova 6. 12. 15.00–19.00
Řešovská x Zelenohorská 7. 12. 9.00–13.00
 Pernerova x Šaldova 7. 12. 10.00–14.00
Frýdlantská (parkoviště u Žernosecké) 8. 12. 9.00–13.00
 Pobřežní x Thámova 8. 12. 10.00–14.00
Tanvaldská (proti domu č. 1) 9. 12. 13.00–17.00
Chaberská x Líbeznická 9. 12. 14.00–18.00
Gabčíkova  
(mezi ul. Kubišovou a Valčíkovou) 9. 12. 15.00–19.00
Janečkova 10. 12. 13.00–17.00
Valčíkova x Na Truhlářce 10. 12. 14.00–18.00
Kašparovo Náměstí 10. 12. 15.00–19.00

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně patří?
Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany 
a WC mísy, staré sportovní náčiní,  
autosklo a kovové předměty.

Co do velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří?
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.
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Životní prostředí, pozvánka

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

Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů  
určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru  
životního prostředí ÚMČ Praha 8 Lubomír Korynta, tel. 222 805 630. 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí 
svozová společnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel. 286 583 310.

Čimice: Fořtova x Okořská 2. 11. 13.00–16.00

Kobylisy: Klecanská x Na Ládví 3. 11. 9.00–12.00

Kobylisy: Javorová x Březová 10. 11. 9.00–12.00

Kobylisy: Ke Stírce x Okrouhlická 10. 11. 9.00–12.00

Čimice: Turská x K Větrolamu 16. 11. 9.00–12.00

Bohnice:  Na Bendovce 
x Nad Pentlovkou 16. 11. 13.00–16.00

Libeň: U Pekařky x Pod Bání 30. 11. 9.00–12.00

Libeň: Střížkovská 733/64 30. 11. 13.00–16.00

Mimořádně bude městskou částí Praha 8 přistaven 
velkoobjemový kontejner na bioodpad

Pod Vlachovkou x S.K. Neumanna 24. 11.

Nad Popelářkou 11 24. 11.

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) 
hmota, která v sobě váže spousty živin, jež 
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. gastrood-
pad), 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.

HARMONOgRAM VeLKOOBJeMOVýCH  
KONTeJNeRů NA BIOODPAD LISTOPAD 2013

V Čimickém háji  
jsou nově opravené cesty

Značná část cest v Čimickém háji získala zcela nový asfaltový povrch. Doposud tam 
lidé mohli používat přirozeně vyšlapané cestičky s mnoha výmoly. Tímto krokem se 
návštěvníkům oblíbeného háje uleví zejména při vstupu z okolí Luhovské ulice. Opravu 
financoval pražský magistrát na základě iniciativy člena majetkové komise RMČ Praha 8 
Jakuba Čápa. -red-

Za distribuci  
měsíčníku  
Osmička zodpovídá  
Česká pošta, s. p.

V případě, že Vám časopis nedošel  
do schránky, nebo jste jej obdrželi  
pozdě, stěžujte si u svého pošťáka.
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Má osmá městská část místa pro  družstevní bytovou výstavbu? 
Fórum

Nejprve je třeba vysvětlit, že ne každý pozemek, 
jenž v současnosti není zastavěn, patří osmé 
městské části. Ve skutečnosti je tomu právě na-
opak. Prakticky všechna místa skýtající poten-
ciální možnost výstavby patří buď soukromým 
majitelům či samotnému hlavnímu městu Praze. 
V současnosti jednáme s magistrátem o převzetí 
některých pozemků, jež by sice mohly výstav-
bě sloužit, ale cílem našeho snažení je naopak 
změna jejich užívání na městskou zeleň. Jedná 
se totiž o pozemky, jejichž případné zastavění by 
se negativně podepsalo na kvalitě života okolních 
obyvatel.

Nabízí se navíc otázka, zda by se vůbec měla 
městská část na družstevní bytové výstavbě po-
dílet. Dle mého názoru neměla. Není její funkcí 
vkládat peníze daňových poplatníků do projektů 

výstavby družstevních domů. A to navíc v rea-
litě dnešního trhu, kdy je v Praze velký převis 
nabídky bytů nad poptávkou a jejich ceny trvale 
klesají. 

V této době dokončujeme privatizaci mnoha 
domů z bytového fondu MČ Praha 8 v oblastech 

Karlína a Libně. V minulých letech jsme pak úspěš-
ně privatizovali na severních sídlištích. Pokud je 
tedy cílem naší politiky fungující městská část, 
nikoli realitní moloch pronajímající tisíce bytů, 
byly by naše intervence při výstavbě družstevních 
domů z tohoto pohledu kontraproduktivní. 

Jinou oblastí jsou například byty pro seniory 
(v rámci programu bydlení pro seniory), jež sa-
mozřejmě do bytové agendy městské části patří. 
Z toho důvodu jsme neprivatizovali domy s pře-
vahou malých bytů. Ty se k sociálním účelům 
hodí nejlépe (3+1 nebo 4+1 opravdu za sociální 
bydlení nepokládám). I po privatizaci tak budeme 
disponovat dostatečným bytovým fondem.

Městská část by měla být především městskou 
částí, nikoli realitní kanceláří. To nejlépe odráží 
poučení: „Ševče, drž se svého kopyta!‟

Jiří Janků
starosta MČ Praha 8  
za ODS

ODS Praha 8: Nepleťme si městskou část s realitní kanceláří   

Bytová problematika je zásadní pro občany i pro 
politiky. I proto se pravděpodobně tak často téma 
bytů objevuje i v tomto fóru. V Praze se prosa-
dil jednoduchý model. Všechno prodat, všeho se 
zbavit. 

K privatizacím vedly dvě jednoduché populis-
tické věty: „Občané se starají o domy lépe než 
obce‟ a „Všechny domy jsou v takovém stavu, 
že je lepší je prodat‟. Inu, když pravicový poli-
tik, který je ve straně, která se dvacet let o tyto 
byty stará, řekne, že obec se neumí o byty sta-
rat, je to výpověď především o něm samém. Ve 
skutečnosti jde totiž o to, že jak která obec a jak 
který politik se umí starat. Každopádně byty jsou 
rozprodané a z větší části za velmi malé částky, 
které neodpovídaly reálné hodnotě bytů. Peníze 
jsou v řadě případů vesele projídány. 

Co je ale daleko větší problém a co by mělo zne-
pokojovat všechny obyvatele, je to, že 11 tisíc bytů, 
které Praha 8 ještě před sedmi lety měla, generovaly 
značný zisk, a to i při více než polovičním nájem-
ném než nyní. Lépe řečeno, dnes by šlo asi o po-

lovinu rozpočtu na stránce příjmů rozpočtu MČ. Ty 
nemáme a mít už nikdy nebudeme. Koalice se snaží 
tuto ztrátu zakrýt výstavbou prý vydělávající radnice 
společně s obchodním centrem. Ve skutečnosti vám 
ale většina ekonomů po prostudování smluv řekne, 
že jde o prodělečnou aktivitu, která zavání velkým 
finančním problémem MČ do budoucna. 

Pokud jde o pořizování nového bytového fondu, 
tak je potřeba jednat o tom, jak využít některé 
drobné plochy území městské části, které zbývají. 
Určitě je potřeba se ozvat proti obsazování ploch 
uvnitř sídlišť. Nové byty postavené ať již v režii 
MČ, či společně s jiným partnerem, by jednoznač-
ně měly být striktně použity jen pro čtyři skupiny 
obyvatel. Seniory, startovací byty pro mladé, so-
ciálně potřebné občany a tzv. preferované profe-
se, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči.

Roman Petrus
zastupitel MČ Praha 8  
za ČSSD

Nad byty se musíme společně zamyslet

Družstevní bydlení je šancí nejen pro mladé rodi-
ny. Vzhledem k nákladovému nájemnému, které 
se v družstevních bytech musí používat, také pro 
řešení sociální situace obecně, kterou by i Praha 
8 měla využít. 

Docela blízko na Proseku nabízí velmi úspěšně 
SBD Praha družstevní byty. Jsou v domech, které 
staví firma FINEP. Zájemce mohu odkázat na její 
web, ale volných družstevních bytů je už jen pár. 
Pochopitelně, že v ceně těchto bytů je i zisková 
marže investora. 

Jestliže hovořím o šanci pro obyvatele z osmič-
ky, pak mám na mysli situaci, kdy by investorem 
výstavby bylo úplně nové malé bytové družstvo. 
Pak by v ceně domu byly jen skutečné náklady 
stavebních firem a cena pozemku. A vzhledem 
k nedostatku zakázek pro stavební firmy by cena 
mohla být až poloviční při porovnání s cenou bytů 
nabízených do vlastnictví různými developery. 

Chci připomenout, že od r. 2005 u nás platí zákon 
č. 378, o podpoře výstavby družstevních bytů ze 
Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Přestože 
veřejná podpora je omezena principem deMini-
mis, může v domě s pětadvaceti byty dotace do-
sáhnout až 100 a úvěr až 700 tisíc na byt. Jiným 
programem SFRB, kde lze dosáhnout výraznou 
slevu, je zvýhodněný úvěr (2 až 3,5 procenta) na 

výstavbu nájemních bytů podle vládního nařízení 
č. 284/2011 Sb. Pro oba programy existuje na 
SFRB velmi podrobná metodika, pro úvěrové byty 
jsou letos dokonce i peníze.

Před měsícem jsem se dočetl v Osmičce, že 
Praha 8 chce požádat o několik pozemků od ma-
gistrátu. Na jednom z nich, téměř hektarovém na 
Podhajských polích, by prý mohla vzniknout nová 
psí loučka. O tento pozemek jsme ale již žádali 
asi před osmi roky. Ač jsme pečlivě tajili záměr 
postavit zde družstevní byty, objevili se okamžitě 
jiní zájemci. Praha 8 tento pozemek nezískala pod 
záminkou, že je větší než pozemky, které je mož-
né podle statutu převádět na městské části, ale 
alespoň se podařilo zatím ho uchránit od převodu 
jiným. Jen připomenu, že jsme tehdy měli připra-
vený projekt a nabídky stavebních firem postavit 
byty za 18 tisíc korun za metr čtvereční, dnes by 
nákladové ceny byly asi o třetinu vyšší.

František Beneš
člen majetkové  
komise Rady MČ Praha 8 
za KSČM

Družstevní bydlení je šancí pro všechny z nás
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Historie družstevního bydlení sahá až ke kon-
ci 19. století. Jeho velký rozvoj pak následo-
val v době první republiky, kdy kromě samotné 
výstavby bytových domů měl i úlohu spole-
čenskou. Druhá světová válka tento trend na 
nějaký čas zastavila a obnovovat se začal až 
v poválečných letech. Po roce 1989 došlo k vel-
kému útlumu družstevní výstavby a až v násle-
dujícím období, především díky privatizačním 
vlnám státních bytů, opět ožilo. V současné 
době má ČR stovky bytových družstev a řadí se 
tak na špičku Evropy.  Položme si otázku: Proč 
tomu tak je? Především díky tomu, že obce, 
města a městské části se postupně zbavovaly 
ať už svého nebo svěřeného bytového fondu, 

a to z velké části právě formou družstevního 
vlastnictví.

Proto je otázkou, zda právě nyní, když v Pra-
ze 8 probíhá úspěšný prodej bytových domů 

do rukou družstev, se máme jako městská část 
pouštět do hledání pozemků a následně do vý-
stavby jakýchkoliv bytových domů – protože 
k tomu směřuje právě položená otázka. Podle 
názoru TOP 09 musí tuto funkci plnit především 
soukromý sektor, a to na základě poptávky po 
tomto druhu financování a bydlení. Stačí troš-
ku zapátrat, podívat se do praxe a vidíme, že 
v posledních několika letech se tak děje i bez 
podpory státu a bez peněz z kapes daňových 
poplatníků. 

Podle počtu prodaných bytů je tento koncept 
v soukromém sektoru úspěšný, a proto tvrdím: 
vše, co funguje bez zásahu státu, nám všem še-
tří veřejné peníze. 

Fórum

Má osmá městská část místa pro  družstevní bytovou výstavbu? 

Tomáš  
Slabihoudek
radní MČ Praha 8  
za TOP 09

TOP 09: Družstevní výstavba ano, ale bez účasti státu

Tazatelé z řad KSČM zřejmě mají na mysli, zda 
se na naší městské části nacházejí volné pozem-
ky, na nichž se dá stavět. A jelikož jsou obháj-
ci kolektivismu, tak nám naznačují, že bychom 
měli upřednostnit družstevní vlastnictví na úkor 
osobního. Nic proti družstevní výstavbě, má svo-
je výhody a nevýhody, ale pro její preferování 
není žádný důvod. Ale zpět k otázce: odpověď je 
jasná. Ano, ale… 

Prvním ale je, že pozemky jsou většinou v ru-
kou soukromých vlastníků, kteří s nimi nakládají 
tak, jak považují za správné a výhodné. A nikdo 
jim do toho nemůže, a až na výjimky na levé 
straně politického spektra, ani nechce mluvit. 
Druhým ale jsou pozemky ve vlastnictví města 
Prahy. To je nabízí k odprodeji privátním inves-
torům. Tedy případně i družstvům. Třetím ale 

jsou pozemky, na nichž územní plán zatím sta-
vět nedovoluje, ale jejich majitel žádá o změnu. 
Tady jsou největšími překážkami jednak zmatek 
kolem územního plánu, jednak zelený fundamen-
talismus, který hájí každé zanedbané rumoviště 

a omezuje tím možnost spokojeného bydlení pro 
tisíce lidí. O vlivu na růst HDP ani nemluvě. 

Jedním z nejhorších dědictví komunismu byl 
zoufalý nedostatek bytů vytvořený šílenou by-
tovou politikou praktikovanou po celých 40 let. 
S velkými obtížemi se podařilo rozhýbat trh 
s byty, který svou neviditelnou rukou nakonec 
bytovou krizi vyřešil. Městská část k tomu při-
spěla rozsáhlou privatizací bytového fondu, kte-
rou v tomto volebním období v podstatě dokončí-
me. Nechme na trhu a poptávce lidí, jakou formu 
bydlení budou preferovat. Trh na ni zareaguje 
mnohem lépe než všichni úředníci celého světa. 
Namísto zvýhodňování jedné formy bytové vý-
stavby na úkor jiné stojí před veřejnou správou 
úkol pomoci řešit bydlení seniorů, kteří svými 
příjmy na slušný standard nedosáhnou.

Václav Musílek
radní MČ Praha 8  
za Volbu pro Prahu 8 

Pozemků pro bytovou výstavbu je dost, ale překážek taky

Zelení: Podporu potřebuje zejména obecní nájemní bydlení
Důstojné bydlení by mělo patřit mezi základní 
lidská práva. Družstevní forma je pro občany 
bezpečnější způsob vlastnictví nemovitosti než 
vlastnictví čistě soukromé, pořízené na hypo-
téku. Pražany a obyvatele středních Čech však 
v souvislosti s bytovou výstavbou trápí jiné pro-
blémy.

Žijeme ve zcela jiných poměrech, než před ro-
kem 1989, kdy výstavba svépomocí družstevní-
ků často nahrazovala neschopnost státu nabíd-
nout dostatek bytů pro své obyvatele. Bytovou 
výstavbu nyní ovládla volná ruka trhu a problé-
mem dnes není nedostatek bytů, ale náklady na 
pořízení a udržení bydlení. Řešením je podpora 
obecního nájemního bydlení.

Realitní inzertní časopisy přetékají nabídkami, 
mnoho kdysi volných zelených ploch, parků či 
plácků pro dětské hry už zmizelo pod základy 

novostaveb. Tento útok na volný prostor v měs-
tě je v posledních letech patrný zejména na síd-
lištích, kde nemalou část veřejného prostoru zís-
kali restituenti a od nich spekulanti a developeři. 
Bytů, stejně jako administrativních budov nebo 
nákupních center, je v Praze přebytek a jejich 
další masová výstavba není žádoucí. Není potře-

ba rozmnožovat počty nemovitostí, které léta po 
kolaudaci zůstanou prázdné.

Ceny vlastního bydlení jsou tak vysoké, že 
hypotéky jsou pro významnou část obyvatel 
s nižšími příjmy nedostupné. Navíc – bydlení po-
řízené na hypotéku je s ohledem na délku splá-
cení riskantní investice (viz pokles cen nemovi-
tostí v USA a některých zemích západní Evropy 
a z toho vyplývající finanční krach řady rodin). 
Mladí lidé, senioři nebo občané ohrožení chudo-
bou by měli mít možnost využít výhod obecního 
nájemního bydlení, které by svou cenou zohled-
ňovalo jejich možnosti, nenutilo je jít do rizika 
hypotéky a neohrožovalo by je tím, že by museli 
vyměnit byt za život pod mostem. Nájemní byd-
lení je také mnohem pružnější, pokud si najde-
me zaměstnání v jiném městě a potřebujeme se 
přestěhovat. 

Petr Vilgus
předseda zastupitelského 
klubu Strany zelených
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radnice  školství   zdravotní  a sociální  péče  bezpečnost   sport

Pětice poli
cistů  

získala oce
nění 

za hrdinstv
í

Více na str. 3

Milovníci p
řírody 

uklidili  

Čimický há
j

Více na str. 8
Centrum K

rakov 

se otevřelo
  

veřejnosti

Více na str. 4

Přichází no
vý systém  

parkování
Více na str

. 7

  ÚMČ Praha 8, infocentrum,  
tzv. „Bílý dům�, U Meteoru 6,  
Praha 8-Libeň

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

  Nemocnice Na Bulovce,  
Budínova 2, Praha 8-Libeň

  Dětský klub Karlík, Kollárova 6, Praha 8-Karlín

  Divadlo Karla Hackera, Klapkova 26, Praha 8-Kobylisy

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

  Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8-Kobylisy

  Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8-Bohnice

  Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7-Troja

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

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

Osmička
je k dostání  
pravidelně také  
na následujících  
místech:
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro  seniory  

Pondělí

 9:00–10:00 Přístup na internet  

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

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

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

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

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

 10:00–11:30 Angličtina – mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková) 

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

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

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně 
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

 13:00–16:00 Přístup na internet  

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

Úterý

   8:00–12:00 Přístup na internet 

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

 9:30–11:30 Dramaticko–recitační kroužek (vede E. Hrbotická) 

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

 10:00–10:50 Německý jazyk – mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš)

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

 12:00–13:30  Stolní tenis – pro pokročilé, hraje se v klubovně  
DPS Burešova 12 (vede M. Bílek)

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

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

 13:45–14:30 Přístup na internet

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

 16:00–17:00  Zdravotní cvičení a terapie tancem  
– kromě 1. a 2. úterý v měsíci (vede J. Matějková)

Středa

   8:00–12:00 Přístup na internet

   9:00–9:50;  Trénink paměti 
 10:00–10:50 (vede Bc. A. Novotná) – kromě 27. 11.

   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) – kromě 27. 11.

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně 
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede Z. Pilařová)

 13:00–14:30 Přístup na internet

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

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

 14:00–14:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) – kromě 27. 11.

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

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

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

Čtvrtek

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

 8:00–10:00 Přístup na internet 

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

  10:00–12:00  Nordic walking pro zdatné  
(vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle před 
Katastrálním úřadem, aktuální info v CAP

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

 10:00–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně 
zahrát v klubovně DPS Burešova 12 (vede JUDr. V. Vinš)

 10:00–10:50, Školička PC a internetu – pokročilí 
 11:00–11:50  (vede Ing. J. Mrkvička) – sudé týdny:  

14. 11., 28. 11., přihlašování v CAP

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

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

poradny 

pohyb

kluby

jazyky

paměť

internetBurešova 1151/12
tel.: 283 881 848 

e-mail: cap@ouss8.cz 
www.ouss8.cz 

PROgRAM  
CAP BuReŠOVA
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro  seniory  

5. 11. od 9:30  Patchworková dílnička Mgr. S. Kyselové – 
materiál zajištěn

7. 11. od 13:00  „Čtyři elementy – mezníky vývoje‟ – pokračování 
přednáškového cyklu R. Svobodové

12. 11. od 9:00  Kroužek šikovných rukou – „Vánoce se blíží‟ – 
dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové

12. 11. od 10:30  Nordic walking pro začátečníky – vede Ing. M.
Carbochová, sraz ve fitnessparku vedle DPS Burešova

14. 11. od 13:00  Tvořivá dílnička – „papírová krajka‟  
– vede D. Zemanová

18. 11. od 13:00  Tvořivá dílnička – „zvonek z korálků‟  
– vede V. Urbanová

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

19. 11. od 9:00  Kroužek šikovných rukou – „Adventní věnce‟  
– dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové

20. 11. od 9:00  „Výlet do Berouna za medvědy z večerníčku‟  
– vede P. Aksamítová, přihlášky v CAP

21. 11. od 10:00  Výtvarná dílnička paní místostarostky  
Mgr. V. Ludkové – „věnce ze šišek‟

22. 11. od 10:00  „Hudba – klíč k porozumění‟ – hudební dílna pro 
všechny zájemce, kteří mají chuť zaposlouchat se do 
zvuků nástrojů z celého světa a společně si zazpívat 
a objevovat kouzlo společného muzicírování. Vede  
Bc. O. Tichý, předseda občanského sdružení 
Potichounku – přednáškový sál CAP

26. 11. od 10:00  Sidonie Nádherná – povídání s H. Kohoutovou – 
přednáškový sál CAP

27. 11. od 13:30  Vycházka po Praze s výkladem H. Barešové – 
přihlašování v CAP buď osobně, nebo tel. 283 881 848 

28. 11. – 29. 11.  Výstava „Jak se žilo v minulém století II‟ – 
vzpomínková výstava předmětů z doby přelomu 
19. a 20.století  v přednáškovém sále CAP. 28. 11. 
otevřeno od 9 do 17:30, 29. 11. od 9 do 13:30 hodin.  

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

3. 12. od 9:00  Kroužek šikovných rukou – „vánoční výzdoba‟ – 
dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové

5. 12. od 13:00  „Příroda, člověk, krajina‟ – zahájení nového cyklu 
přednášek, besed a komentovaných projekcí ekofilmů 
s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. Zaměření prvního 
programu bude uvedeno s předstihem na vývěsce  
v Centru aktivizačních programů.

9. 12. od 13:00  Tvořivá dílnička – anděl z korálků  
– vede V. Urbanová

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

 13:00–14:30 Přístup na internet

 13:45–14:30  Anglický jazyk pro mírně pokročilé  
(vede E. Parma) – sudé týdny: 14. 11., 28. 11.

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

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

Pátek

 8:00–10:00  Psychologická poradna  
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

 8:00–12:00 Přístup na internet

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

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

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

 11:15–12:00  Stolní tenis – pro všechny, kteří si chtějí aktivně zahrát 
v klubovně DPS Burešova (vede D. Červenková) 

 11:00–12:00  Psychologická poradna  
(vede PhDr. M. Holá) – pro objednané

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

uPOZORNěNí 
Jazykové kurzy jsou v současnosti obsazeny, obsazenost se však 
v průběhu roku mění, o aktuální situaci doporučujeme se informovat 
v kanceláři CAP nebo na tel.: 283 881 848.

  

Speciální

 I v listopadu, pokud to počasí dovolí, pravidelně pořádáme  
každý týden pod vedením RNDr. M. Štulce 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.

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

LISTOPAD 

2013
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Zdravotní a sociální péče

Centrum aktivizačních programů pro  seniory  

CAP Mazurská je otevřeno vždy v liché týdny, tzn. v říjnu  
v týdnech od 7. 10. – 11. 10. a 21. 10. – 25. 10.  
Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni  
využívat programy v obou centrech, stejně tak novým zájemcům  
z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8  
rádi vystavíme průkaz na obou místech.

Pondělí (4. 11.)
 8:00–12.00 Přístup na internet
 9:00–10:00 Anglický  jazyk  pro začátečníky (vede D. Setváková)
 10:00–10:50 Anglický jazyk (vede Ing. Jelínková)
 10:30–11:30 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)         
 11:00–11:50 Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)
 13:00–13:50  Školička PC a internetu – začátečníci  

(vede Ing. M. Vítková)
 14:00–14:50  Školička PC a internetu – začátečníci  

(vede Ing. M. Vítková)                      

Úterý (5. 11.)
 8:00–11:00 Přístup na internet 
 8:30–9:45  Německý jazyk konverzační metodou  

pro pokročilé (vede L. Ulč)
 9:00–10:00 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
 10:00–12:00 Výtvarná dílnička Mgr. V. Ludkové 
 10:30–11:30 Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová)
 11:00–11:50  Školička PC a internetu – mírně pokročilí  

(vede J. Jelínková)
 12:00–12:50  Školička PC a internetu – začátečníci  

(vede J. Jelínková)
 13:00–15:00 Klubové posezení 
 13:00–15:00 Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)
 13:00–14:30 Přístup na internet

Středa (6. 11.) 
 8:00–9:00;  
 11:00–12:00 Přístup na internet
 9:00–9:50  Školička PC a internetu pro začátečníky  

(vede Ing. V. Košťál)
 9:00–9:50  Anglický jazyk pro začátečníky  

(vede Ing. H. Soukupová)
 9:00–10:00 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
 10:00–11:00 Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)
 10:00–11:00 Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)
 10:30–11:30 Pilates (vede Ing. P. Halodová)
 11:00–13:30  Korálková dílnička – Vánoční ozdoby  

(vede J. Protivová)
 12:00–12:50 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
 13:00–15:00 Klubové posezení
 13:00–13:50 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
 14:00–14:50 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

Čtvrtek (7. 11.)

 8:00–10:00 Přístup na internet

 9:00–10:00 Anglický jazyk pro pokročilé (vede E. Emmerová) 

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

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

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

 13:00–14:30 Přístup na internet

 13:45–14:30 Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

Pátek (8. 11.)

 8:00–9:00,  
 12:00–14:30 Přístup na internet

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

 9:00–10:00 Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)

 9:00– 9:50 PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová)

 10:00–10:50 PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová)

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

 10:30–11:30 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

 12:30–14:30  Individuální rehabilitační poradna  
(vede Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824 ) 

Pondělí (18. 11.)

 8:00–12:00 Přístup na internet

 9:00–10:00 Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)

 9:00–10:00 Anglický jazyk pro začátečníky (vede D. Setváková)

 10:00–10:50 Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)

 10:30–11:30 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

 11:00–12:00 Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. Jelínková)

 13:00–13:50  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)

 14:00–14:50  Školička PC a internetu – začátečníci  
(vede Ing. M. Vítková)             

Úterý (19. 11.)

 8:00–12:00 Přístup na internet 

 8:30–9:45  Německý jazyk konverzační metodou  
pro pokročilé (vede L. Ulč)

 9:00–10:00 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

 10:00–12:00 Výtvarná dílnička Mgr. V. Ludkové 

 10:30–11:30 Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová)

 11:00–11:50 Školička PC pro začátečníky (vede J. Jelínková)

 12:00–12:50 Školička PC pro začátečníky (vede J. Jelínková)

 13:00–15:00 Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS)

 13:00–15:00 Klubové posezení 

 13:00–14:30 Přístup na internet

Mazurská 484/2
tel.: 283 024 118 

e-mail: cap@ouss8.cz 
www.ouss8.cz 

PROgRAM  
CAP MAZuRSKá
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Zdravotní a sociální péče, pozvánka

Centrum aktivizačních programů pro  seniory  

Středa (20. 11.) 
 8:00–9:00;  
 11:00–12:00 Přístup na internet
 9:00–9:50  Školička PC a internetu pro začátečníky  

(vede Ing. V. Košťál)
 9:00–9:50  Anglický jazyk pro začátečníky  

(vede Ing. H. Soukupová)
 9:00–10:00 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
 10:00–10:50 Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál)   
 10:00–11:00 Francouzský jazyk (vede S. Patejdl) 
 10:30–11:30 Pilates (vede Ing. P. Halodová)
 11:00–13:30 Korálková dílnička – Svícen (vede J. Protivová)
 12:00–12:50 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
 13:00–13:50 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)
 13:00–14:30 Klubové posezení
 14:00–14:50 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)   

Čtvrtek (21. 11.)
 8:00–10:00 Přístup na internet
 9:30–11:00  Zdravotní cvičení paty k hlavě  

a terapie tancem (vede J. Matějková) 
 9:00–10:00 Anglický jazyk pro pokročilé (vede E. Emmerová)
 10:00–12:00 Patchworková  dílnička (vede Mgr. S. Kyselová)
 10:00–10:50  Školička PC a internetu  

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

– konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička)
 12:00–14:30 Přístup na internet
 13:45–14:30 Anglický jazyk pro začátečníky (vede E. Parma)

Pátek (22.11.)
 8:00–9:00,  
 12:00–14:30 Přístup na internet
 9:00–9:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 
 9:00–9:50 Školička PC a internetu (vede J. Votrubová)
 10:00–10:50 Školička PC a internetu (vede J. Votrubová)
 10:30–11:20 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)
 10:30–11:30 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)
 12:30–14:30  Individuální rehabilitační poradna  

(vede Bc. A. Novotná, po objednání tel. 732 101 824,  
viz info níže) 

Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská  
buď osobně, nebo telefonicky na č. 283 024 118 nebo 283 881 848.
Kurzy Angličtiny, Školička PC a Pilates jsou v současné době 
naplněny. Děkujeme za pochopení.

Individuální rehabilitační poradna

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

LISTOPAD 

2013

Hvězdárna Ďáblice   

182 00  Praha 8, Pod Hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs zal. 1956

LISTOPAD 2013
Otevírací doba: 

Po 13.30–15.30 a 18.00–21.00, St 19.00–21.00, Čt 13.30–
15.30, 19.00–21.00, Ne 14.00–16.00

PŘeDNáŠKy astronomické, přírodovědné  
a cestopisné v pondělí od 18.30  
11. 11. RNDr. Aleš Krejčí : Iránské hory a pouště. 
25. 11.  Mgr. Michal Švanda, Ph.D.:  

Maximum sluneční aktivity: bylo, je nebo bude? 

POŘADy (filmové večery) s pozorováním oblohy  
v pondělí od 18:30  
18. 11. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVáNí OBLOHy dalekohledy 
Po, Čt 13.30–15.30,  St, Čt 19.00–21.00, Ne 14.00–16.00 
a v Po 18. 11. 20.00–21.00 za jasného počasí.  
Přístupné bez objednání. 

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

Noční obloha:   Měsíc – od 7. 11. do 21. 11., nejlépe okolo 10. 11. 
Jupiter – na konci listopadu  
uran, Neptun – za dobrých podmínek  
Dvojhvězdy,  
vícenásobné soustavy – po celý listopad 
Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů

Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy a pro-
hlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny a astronomickou výstavu. 

HROMADNÉ NáVŠTěVy – vždy ve St a Čt 18.00–19.00  
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků  
(5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).  
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

ŠKOLNí POŘADy

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 č. 283 910 644.  

POHáDKy pro nejmenší 

Ne 17. 11. od 10.15 O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici

Za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce.

  Pozor. oblohy Pořady

VSTuPNÉ: dospělí 45 Kč 55 Kč

 mládež 25 Kč 30 Kč

 senioři (od 65 let)  40 Kč 50 Kč

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

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

 –  stanice U spojů bus 202 a 10 min. pěšky
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Bohnická nemocnice nabídla zajímavé 
akce, nechyběl ani orientační běh 

V areálu Psychiatrické nemocnice 

Bohnice (PNB) se v první polovině 

října uskutečnily tři značně rozdíl-

né akce. Šlo o vernisáž knihy Nahá 

žena na střeše, Den otevřených 

dveří a závod v orientačním běhu 

pro všechny generace.

Co je hagioterapie?
Vernisáž knihy Prokopa Remeše 

a Aleny Halamové Nahá žena na 

střeše s podtitulem Bible a psy-

choterapie se uskutečnila 8. října 

ve věži kostela sv. Václava. „Naše 

kniha čerpá inspiraci z dlouholeté 

terapeutické práce (hagioterapie) 

nad biblickými texty v Psychiat-

rické nemocnici Bohnice. Hagiote-

rapie je existenciální psychotera-

pie, která pracuje s psychickými 

strukturami obsaženými v nábo-

ženských textech,‟ řekl psychiatr 

Prokop Remeš, který vede skupiny 

hagioterapie již dvacet let. Různé 

pohledy na dávné příběhy a odliš-

né způsoby jejich výkladu podle 

něj umožňují klientům, aby v prů-

běhu terapeutické práce zahléd-

li za osudy a dramaty biblických 

postav jakoby v „zrcadle‟ i svoje 

vlastní životy. „Pro naši nemocnici 

je hagioterapie a v širším pojetí 

spirituální péče významnou slož-

kou léčby. Nevnímáme ji pouze 

jako podporu lidí, kteří mají trá-

pení s nemocí, ale jako důležitou 

integrální součást psychoterape-

utické péče. Víme totiž, že u lidí, 

kteří jsou našimi pacienty, otevírá 

duševní nemoc i mnohé existen-

ciální otázky,‟ uvedl ředitel PNB 

Martin Hollý. 

Světový den  
duševního zdraví
Den otevřených dveří uspořádala 

PNB v rámci oslav Světového dne 

duševního zdraví, který připadá kaž-

doročně na 10. října. „Světový den 

duševního zdraví je velmi potřebná 

iniciativa vzhledem k tomu, že mo-

derní způsob života přináší velkou 

psychickou zátěž a celosvětově se 

zvyšuje počet duševně nemocných 

lidí. Cílem, o jehož dosažení chce 

usilovat i Psychiatrická nemocnice 

Bohnice, je co nejúplnější návrat 

všech pacientů k plnohodnotnému 

osobnímu životu a společenskému 

uplatnění,‟ vysvětlil Hollý. 

PNB proto také letos zahájila 

tradici pořádání Dne otevřených 

dveří právě 10. října. Nabízených 

akcí se v odpoledních a večerních 

hodinách zúčastnilo přes 300 lidí. 

Na programu byly například ko-

mentované prohlídky terapeutic-

kých dílen, Komunitního terénního 

centra a Centra krizové interven-

ce. Ne všichni návštěvníci strávili 

v areálu nemocnice celé odpoled-

ne. Někteří přišli na kulturu, tře-

ba do divadla nebo na písničkáře 

Xaviera Baumaxu, a někteří na 

odborné přednášky. 

Bohnický orienťák
Závod v orientačním běhu are-

álem Psychiatrické nemocnice 

Bohnice uspořádal v neděli 13. 

října Oddíl orientačního běhu 

Kotlářka ve spolupráci s PNB 

a Outdoor v Praze. „Za sluneč-

ného počasí do parku bohnické 

nemocnice dorazilo 156 závodní-

ků. Závodilo se pěšky, na kolo-

běžkách, v kočárku i na invalid-

ním vozíku. Nejmladší závodník 

Adam Urban (ročník 2013) objel 

trať v kočárku a usnul ještě dří-

ve, než stačil odstartovat; se-

dmadevadesátiletý Standa Pe-

likán se vydal na trať s volným 

pořadím kontrol a zvládl jich se-

brat sedm,‟ informovala hlavní 

organizátorka Šárka Svobodová 

z Oddílu OB Kotlářka. 

K účasti na závodu byli pozvá-

ní skutečně všichni „malí i vel-

cí závodníci‟ – včetně maminek 

a tatínků s kočárky a navíc „zá-

vodění nebylo podmínkou.‟ Zku-

šení závodníci si nicméně podle 

připravené mapy mohli zaběhnout 

nejnáročnější čtyřkilometrovou 

trať Extra. Bloudění mezi pavilony 

poskytlo mnohým z nich příležitost 

poznat areál nemocnice daleko dů-

kladněji, než při obvyklé návštěvě. 

Do závodu se zapojilo také hodně 

rodičů s dětmi a lidí využívajících 

služby nemocnice. -lch-

Den 
otevřených 
dveří se 
uskutečnil 
v rámci 
oslav 
duševního 
zdraví

Orientačního běhu  
se zúčastnilo přes 150 lidí
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V Libni vzniklo zájmové centrum
V závěru září proběhlo slavnostní 

otevření Zájmového integračního 

centra, které se zkráceně nazývá 

ZAJÍC. Centrum nabízí program 

pro děti od dvou do dvanácti let 

a nachází se v budově libeňské so-

kolovny (Zenklova 37, Praha 8).

Počasí na den slavnostního ote-

vření vyšlo ideálně, a tak si všich-

ni účastníci akce mohli ve venkov-

ním areálu sousedního libeňského 

gymnázia vyslechnout kapelu Pi-

diband ze ZUŠ Klapkova, která za-

hrála několik jazzových skladeb. 

Každé slavnostní zahájení by mělo 

mít své kmotry, a nebylo tomu 

jinak ani v případě centra ZAJÍC, 

které provozuje organizace APLA 

Praha, Střední Čechy o. s. Kmotry 

byli radní MČ Praha 8 Martin Rou-

bíček, Magdalena Čáslavská (ře-

ditelka APLA Praha) a Aleš Müller 

(starosta TJ Sokol Libeň).

Centrum slouží především dě-

tem, pro které je od 7.30 do  

15 hodin zřízena dětská skupina 

s kapacitou 12 míst. Posláním dět-

ské skupiny je umožnit maminkám 

návrat na trh práce. Jedná se o inte-

grační skupinu, kdy jsou mezi běž-

né děti zařazeny i děti s poruchou 

autistického spektra. Odpoledne 

centrum ZAJÍC nabízí zájmové a re-

habilitační aktivity, jako například 

muzikoterapii, rehabilitační cvičení, 

ergoterapii a tak dále.

Vznik centra byl možný díky 

Operačnímu programu Praha – 

Adaptabilita (spolufinancováno 

z Evropského sociálního fondu), 

který poskytl i peníze na provoz 

centra do roku 2014. -jaz- Slavnostnímu otevření centra přálo počasí

Možná jste si v průběhu září v Karlíně všimli 

bílých a žlutých balonků s nápisem „CIC – už 

10 let s vámi‟. Nejednalo se o předvoleb-

ní kampaň, ale o součást oslavy deseti let 

existence občanského sdružení Centrum pro 

integraci cizinců (CIC). 

Hlavní činností centra bylo zpočátku so-

ciální poradenství azylantům a dalším cizin-

cům. Zkušení sociální pracovníci pomáhali 

a pomáhají klientům s celou řadou problémů 

– otázky povolení k pobytu, bydlení, studium, 

zdravotnictví, finanční problémy, získávání 

občanství v České republice, uznávání či vy-

rovnávání kvalifikace, hledání práce atd. 

Poradenství CIC poskytuje dodnes, ale 

zdaleka se již nejedná o aktivitu jedinou. 

CIC nabízí také pracovní poradenství, kurzy 

češtiny a dalších jazyků i volnočasové akti-

vity. Cílem všech aktivit je pomoci cizincům 

se aktivně a rovnoprávně začlenit do české 

společnosti a naopak našincům umožňuje 

získat informace o cizincích žijících v naší 

zemi, seznámit se s nimi a třeba se i naučit 

jejich jazyk. 

Začátkem roku 2013 CIC otevřel nové 

prostory nazvané „Nová půda‟ v Karlíně. 

Nacházejí se ve třetím patře Karlínského 

Spektra - Domu dětí a mládeže hl. m. Pra-

hy na Karlínském náměstí. Probíhají tam 

kurzy češtiny pro cizince (včetně kurzů pro 

děti), dalších jazyků (například vietnamštiny 

a ruštiny), v prostorách „Podsklepeno‟ fun-

gují díky laskavé spolupráci DDM i takzvané 

večerní kluby, kde je možné zhlédnout filmy, 

diskutovat na vybraná témata a navazovat 

nové a podnětné kontakty mezi cizinci a na-

šinci. Také je tam každý čtvrtek od 15 do 

17 hodin poskytováno sociální a pracovní 

poradenství. 

Více informací včetně aktuálního rozvrhu 

kurzů najdete na www.cicpraha.org. -red-

Karlínské sdružení pomáhá cizincům
Služby CIC poskytované  
na Karlínském náměstí

n  Poradenství: 
každý čtvrtek od 15 do 17 hodin

n  Kurzy češtiny: 
každý pracovní den a v sobotu

n  Kurzy češtiny pro děti: 
jednou týdně, v pondělí nebo v úterý

n  Kurzy dalších jazyků  
(vietnamština, turečtina, aj.): 
zpravidla jednou týdně

n  Večerní klub: 
jednou za dva týdny ve středu od 19.00

n  Kurz lektorských dovedností  
pro učitele češtiny: 
zpravidla jednou ročně
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Domov pro seniory  
získal certifikát kvality
V bohnickém Domově pro seniory – Sluneč-

nice se v létě uskutečnilo hodnocení kvality 

jeho služeb. Jednalo se o audit prováděný ne-

závislými odborníky Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky. Hodnocení 

probíhalo nejen na základě předložených do-

kumentů a materiálů, ale zejména se opíralo 

o rozhovory se seniory (klienty domova) i pra-

covníky.

Značka kvality je certifikovaným oceněním 

a jedná se o první externí systém hodnocení 

z pohledu uživatele, který je založen na tzv. 

udělování hvězd. Více o značce kvality se mů-

žete dovědět na www.znackakvality.info.

Ze všech hodnocených oblastí si vedení do-

mova i pracovníci cení zvláště oblasti péče, 

kde byl udělen maximální počet hvězdiček. 

Ředitel Slunečnice Richard Král převzal certifi-

kát kvality spolu s venkovní plaketou 10. října. 

Ocenění kvality tedy nyní vidí každý návštěv-

ník Domova již u vchodu. 

Dle pravidel značky kvality probíhá každé 

tři roky přehodnocení. Bude příště hvězdiček 

pět? Ve Slunečnici o to budou intenzivně usi-

lovat. -red- 

Slunečnice získala čtyři hvězdičky 
z pěti možných. Jaké bylo hodnocení  
jednotlivých oblastí? 

1. Ubytování – čtyři hvězdičky

2. Stravování – získány tři hvězdičky

3. Kultura a volný čas – tři hvězdičky

4. Partnerství – čtyři hvězdičky

5. Péče – pět hvězdiček 

Zima už pomalu dýchá na záda 

a přišel čas na kontrolu šatníků. 

Možná nějaký hezký nový kou-

sek pro radost a oživení? Děti 

zase ze všeho vyrostly a my ře-

šíme, co s nepotřebnými oděvy. 

Obyvatelé Prahy 8 si již zvykli na 

službu POTEX – do kontejnerů 

odnášejí nepotřebný textil, který 

může dále posloužit. Kontejnery 

najdete v Bohnicích, Čimicích, 

Ďáblicích, Kobylisích a Ládví, 

jsou přístupné 24 hodin denně 

po celý rok. Z výtěžku jsou pak 

podporovány neziskové organi-

zace – Nadace Naše dítě, Kloká-

nek, Kapka naděje a Pomocné 

tlapky.

Nyní přišla společnost POTEX 

s novou službou pro veřejnost. 

Tou je lokátor kontejnerů v Pra-

ze a blízkém okolí. Stačí zadat 

lokalitu a ulici, kde bydlíte či 

pracujete a lokátor vám nabídne 

nejbližší a nejvhodnější kontej-

nery. Najdete ho na www.potex.

cz spolu s dalšími informacemi.

 -red-

Nepotřebný textil může dál sloužit

PROgRAM  
KLuBu SeNIORů 
v listopadu 2013

DPS Křižíkova 50 
Praha 8 - Karlín
Provozní doba klubu:

ÚTeRý  15.00–18.00 hod.

ČTVRTeK  13.00–16.00 hod.

n  5. 11. – 15.00 hod.  
– hrajeme BINgO

n  7. 11. – 14.00 hod  
– trénink paměti - Bc. Novotná 

n  12. 11. – 15.00 hod.  
– Hudební odpoledne Mgr. Vomáčky  
(procházka českou operetou)

n  14. 11. – 14.00 hod.  
– trénink paměti - Bc. Novotná

n  19. 11. – 15.00 hod.  
– vyrábíme náramky  
z paměťového drátu  
(výtvarná dílnička Mgr. Neckářové

n  21. 11. – 14.00 hod.  
– „Hong-Kong‟ – přednáška 
Ing. Burdycha z cyklu  
„Světové metropole‟

n  26. 11. – 15.00 hod.  
– Filmový klub (film „Kočičí hra‟  
s D. Medřickou v hl. roli) 

n  28. 11. – 14.00 hod.  
– Bylinky, potraviny a my - 
přednáška 

Po celou provozní dobu bude v klubu  
volný přístup na internet a vždy v úterý  

od 17.00 do 18.00 hodin můžete  
využít rad lektora Adama Nováka. 

Ředitel 
Slunečnice 
Richard Král 
převzal na 
Výročním 
kongresu 
poskytovatelů 
sociálních 
služeb 
certifikát 
kvality 
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Pozvánky

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

e-mail: info@nakorabe.cz, PO–Pá   8.00–16.00 hod.
JuDr. Vítězslav Jaroš, zastupitel MČ Praha 8
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Anketa, pozvánka

PROgRAM  
NA LISTOPAD 2013
BIO elementy – Dušan Swalens

do 24. 11. 2013 – výstavní sál 
do 31. 12. 2013 – venkovní 
expozice Stráň a skleník Fata 
Morgana
Velkoformátové fotografie Dušana Swalense 
budou vystaveny v expozici Stráň a menší 
fotografie budou vystaveny ve výstavním 
sále. Během výstavy bude možné zakoupit 
si knihy s fotografiemi D. Swalense.
Dušan Swalens (*1974) vystudoval 
Vyšší odbornou školu filmovou, obor 
fotografie a kamera. Autor experimentuje 
s makrofotografií a s podněcováním 
veřejnosti k tvůrčímu vnímání fotografie 
od 90. let 20. století. Za dvacet let práce 
vytvořil několik souborů fotografií, které 
se rozhodl postupně představit nejen při 
výstavách, ale také knižně. V návaznosti 
na autorovy životní postoje mají jeho 
publikace i veřejně prospěšný přesah. 
Fotografie vystavované v Botanické zahradě 
hl. m. Prahy jsou součástí cyklu fotografií 
nazvaných BIO. 

Svatomartinské 
11. 11. 2013 – Vinice sv. Kláry
Přijďte i letos ochutnat mladá vína 
a poodhalit tak kvalitu nového ročníku. 
Již tradičně vás zveme 11. 11. v 11 h ke 
slavnostnímu otevírání Svatomartinského 
vína. Ochutnávání mladých vín patří 
k tradičním rituálům milovníků vína, kteří 
se již nemohou dočkat, až pozvednou 
sklenici svěžího a jiskrného moku z nové 
úrody lahodných hroznů z prosluněných 
vinic. 
V Botanické zahradě můžete tato první 
mladá vína z Moravy a Čech ochutnat  
11. listopadu od 11 h ve viničním domku  
na vinici sv. Kláry.
Svatomartinská vína mají lehkou barvu 
i chuť a nižší obsah alkoholu, obvykle okolo 
12 %.

Floristův rok  
aneb co potřebuje aranžér 
30. 11. 2013 – 5. 1. 2014  
– výstavní sál
Pro letošní období Adventu a Vánoc jsme 
pro vás připravili trochu netradiční výstavu.
Během výstavy se budete moci denně 
od  9 h do 16 h seznámit s aranžérským 
materiálem a floristickými potřebami, které 
používají mistři svého  oboru - floristi. Na 
výstavě se dozvíte zajímavosti z historie 
aranžování květin, o symbolice věnce jako 
koloběhu života atd. 

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

Své vybrané �rmy a živnostníky můžete podpořit  
a anketní lístky zasílat do 30. března 2014 na adresu redakce: 

Měsíčník Osmička 
Zenklova 35/1 (Libeňský zámek), 180 48 Praha 8 Libeň

Anketa

NEJLEPŠÍ NA OSMIČCE
V každé kategorii vyplňte pouze jednu �rmu, živnostníka 
či instituci sídlící v Praze 8, kterou považujete za nejlepší. 

Kategorie:

  1. Restaurace a bary: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Kavárny a cukrárny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Krása a relaxace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Kultura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5. Ubytování:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6. Květiny a dekorace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7. Sport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8. Řemeslníci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9. Auto-moto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Neziskové organizace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaše adresa nebo e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partner akce

TIPOVACÍ OTÁZKA PRO HLASUJÍCÍ:

Kolik hlasů obdrží vítěz kategorie Neziskové organizace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kulturní program  
Klubu V. kolona  
v listopadu 2013
 

Otvírací doba:  pondělí až pátek  
od 13:00 do 21:00 

sobota, neděle  
od 13:00 do 17:30

Tel: 777 913 058 (284 016 517)

e-mail: v.kolona@greendoors.cz

Web: www.greendoors.cz  

Facebook: http://www.facebook.com/v.kolona

Spojení:  Bus 177 a 200 z metra C Kobylisy na zastávku Odra,  
klub se nachází přímo v PL Bohnice

n 7. 11. Čt 19:00

NONSeN V KLuBu V. KOLONA
Pražská kapela plná mimopražských muzikantů, hrající směsici 
vlastních instrumentálních i zpívaných skladeb, které se nejlépe dají 
charakterizovat označením blues či jazzrock, s občasnými hudebními 
výlety jak k zavedeným žánrům jako je šanson, funk, latina či world-
music, tak naopak k experimentální či alternativní hudbě.

n 14. 11. Čt 19:00

HRAVÉ HLASy V KLuBu V. KOLONA
Tvořivý sbor LuHawy Goldin, který se svým všeprostupujícím melodic-
kým vlněním dotkne vaší duše.

n 16. 11. So 17:00

VýPLACH FeST [ ALgAeS, NáDRť, yeDHAKI NAuTIKA, 
yOu Ś THINKS, VýPLACH ]
ALGAES: Violoncellová průtrž mračících se mračen NÁNDRŤ: Rozdr-
cené ryfy slizkého biometalu YEDHAKI NAUTIKA: Hořící didgeridy 
bezdechých monster YOU Ś THINKS: Blues rockový pohřeb VÝPLACH: 
Šílené ethno posledních neuronů
 
n 28. 11. Čt 18:30

JíZDA NA SLONOVI - NeŘVI MI DO uCHA - KOPeC ŠI-
ŠeK V KLuBu V. KOLONA
JÍZDA NA SLONOVI - acoustic-alternative NEŘVI MI DO UCHA - expe-
rimental-electronica KOPEC ŠIŠEK - death-folk

PL-Bohnice 
Divadlo Za plotem 
Ústavní 91 
181 02 Praha 8

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

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

Iva Hubená 737 353 942

PROgRAM NA LISTOPAD 2013
n  12. 11. ÚTeRý: VýTVARNá DíLNA – Síťování, šitá krajka

Pomůcky: nůžky, stehovka, jehly, bavlnka a mulinka ve stejné nebo 
hodně podobné barvě. 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

n  19. 11. ÚTeRý: BABINeC – Společenské hry

Od 13.00 hod. v Gerontologickém centru. Pod vedením Ivy Hubené

n  26. 11. ÚTeRý:VýTVARNá DíLNA – Šitý korál

Pomůcky: nůžky, tužka, tenké jehly, silonové vlákno, pevná nit, textil 
k pošívání korálků. 13.00 – 16.00 hod. v Gerontologickém centru. 
Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry Boušové

n NORDIC WALKINg: VyCHáZKA S HOLeMI.  
Ve středu 6. 11., 13. 11., 20. 11., a 27. 11. Hole vlastní nebo 
můžeme zapůjčit. Sraz  
ve 13.30 hod. v Gerontologickém centru. Pod vedením paní Ivy 
Hubené

n PÉTANQue: PÉTANQuOVÉ HŘIŠTě – přijďte si zahrát 
do zahrady Gerontologického centra, kde je vám k dispozici 
hřiště o rozměrech 13 x 3 m. Všední dny od 8:00 hod. do 19:00 
hod. Víkendy od 11:00 hod. do 19:00 hod. Zdarma vám půjčíme 
pétanquové koule

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

n Konverzační kurzy anglického jazyka – OD ZÁŘÍ 2013. 
Lektorka: Ing. Dana Zemanová, 2 skupiny:  
1. pondělí 9:25 – 10:55, od 2. 9. do 16. 12. 2013 
2. úterý 9:25 – 10:55, od 3. 9. do 10. 12. 2013.  
Počet lekcí: 15 x 90 min. Cena: 675 Kč.  
Není vhodné pro začátečníky.  
Zájemci se mohou přihlásit na recepci Gerontologického centra, 
Šimůnkova 1600, Praha 8 tel: 286 883 676.

n  3. 12. ÚTeRý: VýTVARNá DíLNA – Vánoční dekorace – 
závěsy na dveře apod.

Pomůcky: drát, kleště na větvičky, talířek nebo misku, kamínky, 
suché rostliny, živé větvě, různé vánoční ozdoby. 13.00–16.00 hod. 
v Gerontologickém centru. Vstupné: 20 Kč, pod vedením Alexandry 
Boušové

(Placená inzerce)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

28 listopad 2013

Pozvánka



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

29listopad 2013

Kultura

Pavel Anděl uvádí  
Špačkův rodinný koncert
V Salesiánském divadle v Kobylisích se 10. pro-

since v 18 hodin poprvé setkají Špačci s mode-

rátorem, hercem a producentem v jedné osobě 

Pavlem Andělem. Jejich společné účinkování 

na benefičním koncertě pro Salesiánské stře-

disko mládeže svede dohromady hned několik 

známých osobností z uměleckého světa.  

Prvním z nich je Josef Špaček jun. - hous-

lista, který se zapsal do historie hned dvakrát.  

V roce 2011 se stal nejmladším koncertním 

mistrem České filharmonie a v roce 2012 se 

jako první český houslista probojoval v nej-

obtížnější světové houslové soutěži Královny 

Alžběty v Bruselu až do jejího finále a získal 

laureátský titul. 

Petr Špaček – violoncellista, bratr Josefa, 

získal bakalářský titul na prestižní americké 

Univerzitě New England Conservatory v Bos-

tonu v USA a je zakladatelem nejznámějšího 

violoncellového kvarteta u tuzemsku – Prague 

Cello Quartet.

Tatínek Josefa a Petra – Josef Špaček sen. 

– violoncellista, působí jako zástupce kon-

certního mistra v České filharmonii již 23 let 

a s oběma syny často koncertuje nejen v Čes-

ké filharmonii, ale i na netradičních akcích, 

jako jsou právě rodinné koncerty. K hostová-

ní na těchto koncertech přibírá i dceru Janu 

Špačkovou – příčná flétna, studentku medicíny 

a nejmladšího z rodiny Špačků – jedenáctileté-

ho Jakuba, klavír, housle.

Pětici Špačků, hrajících na různé nástroje 

a v různém obsazení, bude na benefičním kon-

certě uvádět skvělý moderátor Pavel Anděl, 

který je známý u diváků především svými po-

řady Noci s Andělem. V současné době se podílí 

nejen na přímých přenosech nového pořadu ČT 

Art, Tečka páteční noci, na přípravě pokračo-

vání velmi úspěšného animovaného večerníčku 

„O nejmenším slonovi na světě‟, ale i na činnos-

ti nově vznikající nadace Modrá rybka. 

Pavla Anděla se Špačky na stejných diva-

delních prknech spojila tak trochu náhoda 

a zároveň snaha pomáhat těm nejpotřebněj-

ším, tedy dětem, které si samy pomoci ne-

mohou. 

Pokud jste i vy naladěni na stejných frek-

vencích pomoci dětem, ale i lásky k hudbě 

a umění, nenechte si tento koncert ujít a přijď-

te Salesiánské středisko mládeže podpořit. 

Vstupné je dobrovolné. -red- 
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Hudební trojlístek rodiny Špačků.  
Zleva Josef junior, Josef senior a Petr

Benefiční 
koncert 

v Kobylisích 
bude 

moderovat 
Pavel Anděl

Foerstrovo komorní pěvecké 

sdružení se sbormistrem Jaro-

slavem Brychem pobývalo mezi  

3. a 6. říjnem v belgickém Maas-

mechelenu. Usilovalo tam v pres-

tižní pěvecké soutěži o některý 

z cenných kovů. Představilo se 

také publiku v Genku, kde v mo-

derním a akusticky úžasném kon-

certním prostoru kostela Vrouw 

van Fatima nabídlo skladby ze 

svého bohatého repertoáru (T. L. 

da Victoria, K. Bex, P. I. Čajkov-

skij, Z. Lukáš, J. Novák, V. Petrov 

atd.). Samotná  soutěž probíhala 

ve dvou kolech a všechny zúčast-

něné sbory prezentovaly kromě 

vybraného repertoáru i povinná 

díla belgického skladatele Mar-

tina Slootmaekerse. Odpoledne 

po skončení soutěžního klání na-

vštívil sbor starobylé univerzitní 

město Leuven.

Sboru uniklo stříbro jen o jeden 

jediný procentní bod. Takže sbírku 

„medailí‟ rozšířil sbor, který má 

své domovské zázemí v libeňské 

sokolovně, o bronz. -čer-

Pěvecké sdružení  
uspělo v Belgii

Sbor navštívil i univerzitní Leuven
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Výročí kostela připomněl i kardinál
Nejen obyvatelé Karlína si v říjnu připomněli 

150. výročí vysvěcení kostela sv. Cyrila a Me-

toděje, který je jednou z dominant hlavního 

města. Jednou ze součástí oslav byla i mše, 

kterou za účasti starosty Prahy 8 Jiřího Janků 

a radní Markéty Adamové celebroval kardinál 

Dominik Duka.

Jedna z největších sakrálních staveb v re-

publice byla slavnostně otevřena 18. října před 

150 lety arcibiskupem Bedřichem ze Schwar-

zenbergu. Základní kámen položil sám císař 

František Josef I.

Do sbírek po celé zemi přispěli i tehdejší cí-

sař Ferdinand Dobrotivý se svou ženou Marií 

Annou – ovdovělá císařovna Karolina Augus-

ta. Právě podle ní se jmenuje Karlín, původně 

Karolinenthal. Celý chrám se stavěl devět let 

a byl otevřen při příležitosti milénia příchodu 

slovanských věrozvěstů.

„Asi nikdo z nás si dnešní Karlín nedokáže 

představit bez jeho dominanty. Její stavba má 

velkou symboliku, protože v té době měl Karlín 

12 tisíc obyvatel a žádné duchovní zázemí. Po 

schválení stavby se tamní občané pustili do ce-

lonárodní sbírky, aby sehnali na výstavbu pro-

středky. Je to ukázka občanské hrdosti, která 

inspiruje do dneška,‟ uvedl Janků. 

„Tento kostel je pro mne srdeční záležitos-

tí, ač nejsem katolička, tak jej ráda navštěvuji 

a rozjímám zde. Rovněž jeho okolí je velmi pří-

jemné místo s neopakovatelným geniem loci,‟ 

sdělila Adamová.

Mohutná trojlodní novorománská bazili-

ka patří svou rozsáhlostí mezi nejpřednější 

církevní stavby v Čechách. Původní plány na 

stavbu vznikly ve Vídni architektem Karlem 

Rösnerem. Délka celého kostela je 75 metrů 

a výška hlavní lodi je 27,5 metru. Nejvyšší 

bod stavby je 78 metrů nad zemí a v době 

svého vysvěcení byl nejvyšší pražskou stav-

bou. -jf-

Kardinála Dominika Duku před kostelem přivítali  
i starosta Prahy 8 Jiří Janků a radní Markéta Adamová

První české Noci divadel vyhlášené na sobotu 

16. listopadu se zúčastní i karlínské Divadlo 

Kámen. Návštěvníkům nabídne například in-

scenovanou a komentovanou prohlídku svých 

prostor, aktivní či pasivní účast v krátkých 

divadelních improvizacích a hru „Ras al Cha-

jma‟ ve speciálním nočním provedení. Vstup 

je po celý večer zdarma, divadelní bar po celý 

večer otevřen.

Informace o nabídce Divadla Kámen na-

jdete například na stránkách www.divadloka-

men.cz. -red-

Divadlo Kámen  
nabídne bohatý večer

Program:
n  vždy od 19.00, 20.00, 21.00 a od 22.00 hodin nočním způsobem komentovaná 

prohlídka prostor jednoho z nejmenších pražských divadel včetně přilehlých artefaktů, 
šaten, skladů a tak dále

n  vždy od 19.30, 20.30 a od 21.30 hodin jemně strukturovaná „kamenná‟ 
improvizace za dobrovolné účasti diváků a diskuze o moderním autorském divadle, 
minimalistických postupech, hledání za slovy, ...

n  od 22.30 hodin hra Ras al Chajma v „kondenzovaném nočním skupenství‟

n  od 23.15 hodin noční diskuze o hledání za slovy, podle chuti okořeněná drobnými 
kamennými improvizacemi.
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Komorní Činohra  
se stěhuje z Prahy 8
Komorní Činohra působila od roku 

2009 na Malé scéně Divadla pod 

Palmovkou. Květnové povodně to-

hoto roku v Praze však zaplavily 

sklepní prostory divadla, kde po-

ničily technické zázemí, takovým 

způsobem, že k obnovení provozu 

Divadla pod Palmovkou dojde zno-

vu až v září 2014.

Komorní Činohra se proto stě-

huje na sezónu 2013/2014 do zce-

la nového Divadla Troníček ve Vla-

dislavově ulici č. 22 v Praze 1. Tam 

od 15. října nabízí celý svůj reper-

toár: Noc bohů a Pacient dr. Freu-

da Miro Gavrana, Jak jsem se učila 

řídit Pauly Vogel, Chopin v porce-

lánu Dušana Vicena, November 

Davida Mameta, Žena a megera 

Mariny Carr a Skromnost Rafaela 

Spregelburda a řadu originálních 

písničkových pořadů uváděných 

v cyklu Okolostolalala.

Na konec listopadu je pak při-

pravená česká premiéra Chaosu, 

II. části dramatické trilogie fin-

ského autora Miky Myllyaha, jejíž 

první část Panika je také na re-

pertoáru Komorní Činohry, a to 

od prosince 2012. Další informa-

ce najdete na www.komornicino-

hra.cz. (bab)

Karlínské jeviště se letos 
uskuteční už pošestnácté
Ve dnech 15. - 17. listopadu se v Karlínském Spektru – DDM hl.m. 

Prahy uskuteční podzimní část 16. ročníku přehlídky Karlínské je-

viště 2013/14. Pořádá ji občanské sdružení Divadlo a Život ve spo-

lupráci s Karlínským Spektrem a Amatérskou divadelní asociací. 

Diváci zhlédnou kolem patnácti představení nejrůznějších žánrů, 

a to jak z pera známých dramatiků, ale i počiny ryze autorské. Po-

řadatelé přehlídky nezapomínají ani na děti, vždy v sobotu a v ne-

děli odpoledne je představení určeno právě jim. 

Přehlídka je koncipována rovněž jako divadelní dílna, kde zúčas-

těným souborům radí lektoři z řad zkušených režisérů a dalších od-

borníků. Lektorský sbor každoročně oceňuje individuální herecké 

výkony i tvůrčí počiny, vybraným souborům pak doporučí účast na 

některé z postupových přehlídek.

Podrobný program přehlídky zájemci najdou od počátku listopa-

du na www.karlinskejeviste.cz. (šle)
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Výuka v jazykové škole 
Krakově pokračuje 
Jazyková škola Irislingua, slavící letos 

již 17 let své činnosti, v posledních 

několika letech sídlí v Kulturním domě 

Krakov. Do jejích kurzů přichází kaž-

doročně několik stovek studentů z řad 

dětí, mládeže i dospělých. Po prvních 

zprávách o rekonstrukci KD Krakov se 

studenti vážně zajímali o další půso-

bení této školy. V případě přesunutí 

výuky do jiného objektu by z mnoha 

důvodů většina rodičů nemohla do 

kurzů své děti posílat. Proto všichni 

přijali s povděkem, že se jazykové kur-

zy z KD Krakov po dobu rekonstrukce 

z objektu nemusely stěhovat.

Díky pochopení a vstřícnosti MČ 

Prahy 8 pokračuje výuka v jazykových 

kurzech v kulturním domě i nadále. 

Po dobu rekonstrukce probíhají kurzy 

v tomto objektu v náhradních prosto-

rách. Studenti jsou vesměs s novými 

prostorami spokojeni a chápou nut-

nost tohoto provizorního řešení i pří-

padných dílčích omezení. Všichni spo-

lečně věříme, že termín rekonstrukce 

KD Krakov bude dodržen a že se výuka 

opět vrátí do zrekonstruovaných pro-

stor na počátku  roku 2014.

Iva Hennová,  

ředitelka jazykové školy Irislingua

Vážení čtenáři,
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce KD Krakov je pobočka Městské knihovny 

Bohnice sídlící ve druhém patře objektu od 7. října 2013 dočasně uzavře-

na. Předpokládaný termín obnovení provozu je leden příštího roku. Výpůjčky 

z pobočky Bohnice končící v období 7. října až 30. listopadu jsou automaticky 

prodlouženy. Po dobu uzavírky můžete vracet a půjčovat si v pobočkách Ko-

bylisy a Ládví nebo v kterékoliv jiné naší pobočce.

Od začátku listopadu si každou sobotu (kromě 28. prosince) můžete půjčovat 

i vracet knihy v bibliobusu Oskar, který bude zajíždět před KD Krakov v běž-

nou sobotní otevírací dobu pobočky od 9 do 13 hodin. Pozor, v Oskaru není 

možné vytvářet rezervace.

Aktuální informace sledujte na www.mlp.cz . Děkujeme za pochopení. 
Městská knihovna v Praze
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Bohnický hřbitov skrývá mnohá tajemství
Při hledání tajemství ukrytých v naší met-

ropoli se někdy vyplatí opustit její historické 

centrum, protože i na periferii se najde hodně 

zajímavých cílů, kam může zvědavý poutník 

zabrousit. Jedno takové tajemné a zajímavé 

místo najdete i v Praze 8. Je jím starý bohnic-

ký hřbitov, který kdysi patřil ke zdejší známé 

psychiatrické léčebně. Láká nejen milovníky 

historie a melancholických procházek, ale také 

podivíny a vyznavače temných sil. Dle senzi-

bilů jde o místo, které je tak nabito negativní 

energií, že se řadí svým způsobem mezi nej-

tajemnější místa v Evropě a nedoporučuje se 

zde trávit delší čas. Přes toto tvrzení na spous-

tu lidí působí hřbitov přesně opačným dojmem, 

tedy velmi pozitivně.

Bohnická léčebna byla založena v roce 

1903 a velmi záhy se součástí jejího areálu sta-

lo i místo, kam byli zdejší chovanci pohřbíváni. 

A nejen oni. Věčný sen tu sní od 1. světové vál-

ky i italští vojáci, kteří obývali zajatecký tábor 

zřízený v léčebně. Většina z nich zemřela na ty-

fovou epidemii. V roce 1932 jim zde byla insta-

lována z iniciativy Benita Mussoliniho pamětní 

deska. Této akce se účastnil velvyslanec Italské 

republiky Quido Rocco a z léčebny až na hřbitov 

šel velký průvod chovanců ústavu v čele s ar-

cibiskupem dr. Kašparem. Pamětní deska byla 

vyrobena z kararského mramoru a velvyslanec 

Rocco přivezl v měděné schránce tridenstkou 

půdu. Dnes nenajdete po této desce ani stopu.

Už samotná historie hřbitova je pochmur-

ná víc, než je tomu u jiných podobných za-

řízení. Osudy pochovaných nebožtíků byly 

veskrze smutné a tento smutek a zmar jako 

by prostoupily celý hřbitov. Nachází se tu té-

měř čtyři tisícovky hrobů dnes už v naprosto 

dezolátním stavu. Pohřbívat se tady přestalo 

už před 60 lety, i když se tu objevují ojedině-

lé tajemné náhrobní nápisy i z pozdější doby. 

Poloilegální pohřební rituály ze sedmdesátých 

let dvacátého století už k tak dost pochmur-

né atmosféře přispěly ještě větší temnotou. 

Komu patří „nejmladší‟ hroby je dnes velkou 

záhadou. A poslední ránu zasadil hřbitovu ne-

úprosný čas…

Dnes je hřbitov nepřístupný, ale vzhledem 

k tomu, v jak žalostném stavu je, šikovný 

návštěvník někde příslovečnou díru v plotě 

vždycky najde. Vyznavači gotických příběhů 

si přijdou na své. Hroby zarostlé břečťanem, 

propadající se náhrobky, smutek a opuště-

nost. Údajně se zde nachází i hroby se zed-

nářskými symboly, nám se je však nepodařilo 

najít. Nicméně nedoporučujeme se tu dlouho 

zdržovat a procházet, protože stále hrozí ne-

bezpečí propadnutí se nohou do hrudního koše 

schizofrenního sadistického maniaka, což roz-

hodně nebude příjemný pocit. Chátrá i kostelík 

a márnice, a to úplně. 

Nelze se tedy divit, že starý bohnický hřbi-

tov se stal oblíbenou lokalitou, kde si dávají 

dostaveníčko podivné existence ke svým ritu-

álům. Pokud vás tedy láká pochmurná nálada 

zmaru a beznaděje, jsou Bohnice pro vás jako 

stvořené. Ale jak prozrazují fotografie, i ta-

ková místa mají svůj nesporný půvab. V sou-

časné době občanské sdružení Tajemná místa 

Čech a Moravy připravují instalaci informační 

tabule o Bohnickém hřbitově u hlavního vstupu 

do hřbitova a důstojnou vzpomínku na italské 

vojáky ve spolupráci s velvyslanectvím Italské 

republiky v roce 2014.

Čerpáno z Pamětní knihy duchovní správy 

kr. čes. Zem. ústavu pro choromyslné v Boh-

nicích

Takto vypadal původní hřbitovní kostelík

Fo
to

: 
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OBČANSKÉ SDRuŽeNí  
TAJeMNá MíSTA ČeCH A MORAVy  
založil v srpnu 2013 bohnický rodák Jiří Ví-

tek společně s Pavlem Němečkem a Kateři-

nou Kotalovou. Jejich facebookovské stránky 

dnes čítají více jak pět a půl tisíce fanoušků 

a internetové stránky patří mezi ty úplně 

nejnavštěvovanější v oblasti tajemných míst 

a tipů na výlety opředené záhadou. Více 

informací nejen na zajímavé výlety najdete 

na www.tajemnamista.cz

Bohnický hřbitov láká vyznavače tajemna
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Bezejmenná kaple 
v Hajnovce chátrá
Barokní kaple od neznámého auto-

ra pochází pravděpodobně z 2. po-

loviny 18. století, neboť v roce 1792 

je připomínána v souvislosti s roz-

šířením terasy u kaple. Zdivo je 

převážně z opuky, stropy jsou z ci-

hel. Bývala součástí zámečku Slun-

cová, ke kterému patřívala rozlehlá 

zahrada, dříve vinice. Během let 

se vystřídalo na zámečku několik 

majitelů, nejznámějšími byla rodi-

na Reismannova, rytíř Antonín Kle-

ment Voříkovský z Kunratic a další. 

Drobná stavba sloužila jako soukro-

má kaple bohatého měšťana. Dnes 

je majetkem Českých drah.

Kaple je ojedinělá tím, že jde 

o dvoupodlažní objekt situova-

ný ve svažitém terénu. Přibližné 

rozměry jsou 5,7 krát 4,5 metru, 

celková výška je přes osm metrů. 

Střecha této drobné stavbě s ob-

délným půdorysem chybí. Provi-

zorní zastřešení tvoří plochá stře-

cha z prken a lepenky. 

V přízemí je vlastní kaple s cihlo-

vou plackovou klenbou a kulovým 

vrchlíkem. Vnitřní rozměry kaple 

jsou 4,5 krát 4,1 metru při téměř 

metr hlubokém výklenku. Vstup ze 

severní strany je zdoben edikulou 

s trojúhelníkovým štítem. Po stra-

nách jsou niky. Zdivo je zvenku ve 

spodní části kryté obložením z pr-

ken jako pozůstatek ochrany před 

míčky, dopadajícími sem z přilehlé-

ho tenisového kurtu (dříve nezakry-

tého). Dnešní vstup zprostředková-

vají dřevěná vrata s nadsvětlíkem. 

Naproti, v oltářní části, je nika rá-

movaná pravoúhlými ústupky. Po 

obou bočních stěnách jsou kamen-

né lavice. Omítka stropu je opada-

ná, na rozdíl od stěn. Kaple je bez 

oken a podlahu tvoří dlažba.

Nad kaplí se nalézá sala ter-

rena či spíše altán, který umož-

ňoval úkryt před nepřízní počasí 

společnosti, která se procházela 

po zahradě. Stejně jako kaple má 

vnitřní rohy zkosené, takže vytvá-

ří osmiúhelník. Strop je shodný 

s kaplí, tj. cihlová placková klenba. 

Uprostřed klenby je kulový vrch-

lík, na podlaze je dlažba. Dnešní 

vstup na jižní straně je pravoúhlý, 

v bočních stěnách je po jednom 

kasulovém okně. Ta jsou bez rámů 

a jsou provizorně kryta mřížemi. 

Nad vstupem je segmentový štít 

s oválným okénkem. Vedle zadní 

stěny horního patra pokračuje na 

obou stranách zděné plné zábra-

dlí, podél níž zřejmě bývalo scho-

diště ke spodní kapli. Prostor před 

zábradlím býval zřejmě terasou. 

Stavba je jako součást areálu 

zámečku Sluncová od roku 1964 

nemovitou kulturní památkou. Její 

nevyhovující stavební stav tomu 

ale neodpovídá. Kaplička není ve-

řejně přístupná. Václav Pech

Fo
ta

: 
V
ác

la
v 

Pe
ch

Současný interiér kaple

Objekt je 
v současnosti 
ve velmi 
neutěšeném 
stavu
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(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)
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(Placená inzerce)
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Dny otevřených Dveří
pro roDiče a zájemce o stuDium

na Gymnáziu praha 9, Litoměřická 726
se konají: 11. 12. 2013 a 9. 1. 2014

vždy od 17.00 do 19.00 hod.
Pro rok 2014/2015 přijímáme celkem 6 tříd,

z toho 3 třídy 4letého studia a 3 třídy  
8letého studia.

Termíny přijímací zkoušky pro 8leté a 4leté  
studium: 22. a 23. 4. 2014.

Čtyřleté studium s průměrem do 1,99  
bez přijímacích zkoušek.

Zkoušky nanečisto pro 8leté a 4leté studium:
5. 3. 2014 a 2. 4. 2014 od 14.30 do 17.00 hod.

Od 15.1.2014 jsou připraveny přípravné  
kurzy z matematiky a českého jazyka pro  

oba typy studia.
15. 11. 2013 otevřená výuka v rámci oslavy 

40.výročí založení školy, 
odpoledne kulturní a sportovní program.

Bližší informace na www.gymlit.cz.
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V ZŠ Bohumila Hrabala se věnují jazykům

Na Slovance myslí na ty, 
kteří potřebují pomoc

U příležitosti Mezinárodního dne evropských 

jazyků, jenž letošní rok připadl na čtvrtek  

26. září, se na druhém stupni Základní školy 

Bohumila Hrabala uskutečnil projektový den. 

Žáci 5. až 9. ročníků, kteří se učí anglický, 

německý nebo španělský jazyk, si během ně-

kolika hodin připravili pro ostatní prezentaci 

těmito jazyky mluvících zemí v podobě myš-

lenkových map.

Během týdne ozdobily chodby školy originální 

„plakáty‟, díky kterým se všichni mohli sezná-

mit se spoustou zajímavostí jednotlivých zemí. 

Žáci se například dozvěděli, kde se země nachá-

zí, jaké svátky se tam slaví, jaké speciality vaří 

a tak dále. Zkrátka to podstatné, co je pro jed-

notlivou zemi typické. Na závěr celého projektu  

si účastníci společně zazpívali mezinárodní píseň 

v několika jazycích a posléze si prohlédli plaká-

ty. Za nápadem celé akce stála učitelka Michae-

la Piačková. Za pohodovou atmosféru celé akce 

patří dík nejen týmu jazykářů, ale především 

dětem, které si vše s nadšením užily. 

Silvie Nováková, ZŠ Bohumila Hrabala 

Každý den nás lidé zastavují na ulicích, aby 

z nás dostali nejméně padesát korun za roz-

tomilého pejska či kočičku v plastovém ko-

šíčku. Často jsou to však podvodníci přiživu-

jící se na naší důvěřivosti. Občanské sdružení 

„Život dětem‟ je nadace s dlouholetou tra-

dicí, kam velmi 

mnoho z nás již 

určitě přispělo. ZŠ 

a MŠ Na Slovan-

ce se rozhodla, že 

pomůže také. Vše 

inicioval žákovský 

parlament. A musím uznat, že to stálo za to. 

Magnetky se zvířátky nebo již tradiční žlu-

té klipy se sluníčkem si u nás v průběhu říj-

na zakoupilo přes 300 dětí i většina učitelů. 

Pomozte i Vy potřebným. Přispějte na děti, 

které potřebují každodenní a neustálou péči.

Děti ze Slovanky ale pomáhají i adres-

ně. Škola obdržela dopis od devítiletého 

chlapce jménem Jan Balcar z malé ves-

ničky Bohdašín nedaleko Orlických hor. 

Chlapec trpí dětskou mozkovou obrnou, 

tzv. DMO, to je poškození hybnosti těla 

a držení těla, způsobené poškozením ně-

kterých částí mozku dítěte nebo plodu. 

Malý Honzík je připoután na invalidní vozík, 

ale i přesto rád navštěvuje školu na Novém 

Hrádku, má hodně 

kamarádů a svo-

ji asistentku paní 

Matějíčkovou, kte-

rá mu pomáhá pře-

konávat překážky.  

Nejvíce se mu snaží 

pomoci jeho rodiče i přes to, že sám pan Bal-

car je vážně nemocen. Proto Honzík požádal 

o pomoc nás, pražské kamarády. Uspořádali 

jsme sbírku plastových víček a věříme, že při 

dostatečném počtu víček ulehčíme chlapci 

jeho trápení a přispějeme na specializova-

nou rehabilitační léčbu v lázních Piešťany. 

 Jana Mašková, Daniel Zikmund,  

 redaktoři žákovského parlamentu  

 ZŠ a MŠ Na Slovance

Mezi země, které žáci představili, patřilo i Skotsko 

Křesťanská pedagogicko- 
-psychologická poradna  
se sídlem v Karlíně, 
v Pernerově ulici č. 8 nabízí:

OVěŘeNí  
SCHOPNOSTí  
Ke STuDIu
pro žáky 5. a 9. tříd  
základních škol
Díky vyšetření si rodiče mohou ověřit sku-
tečné předpoklady svého dítěte, jeho pře-
vládající zaměření a úroveň jeho vědomostí 
ve srovnání s jinými žáky pražských škol. 
Výsledky testů budou sdělovány žákům 
a rodičům v krátkém pohovoru v předem 
domluveném termínu.

Testování proběhne skupinově v budově 
poradny. 

TeRMíN KONáNí: 

n Pro žáky 5. tříd ZŠ  
dne 20. 11. v 8.15 hodin

n Pro žáky 9. tříd ZŠ  
dne 19. 11. v 8.15 hodin

Cena testování je 150 Kč.
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Škola v přírodě, aneb Ať žijí duchové 
Začátek školního roku utekl jako 

voda, ale děti z mateřské školy Ši-

můnkova už stihly prožít báječné 

dobrodružství. Ty starší si vyjely 

na školu v přírodě a nestačily se 

divit. Ocitly se ve filmu milovaném 

malými i velkými Ať žijí duchové, 

a kdo se hned první večer nepode-

psal v temném lese křídou na ta-

buli, musel alespoň překousnout 

žížalu. Místo dětí se do hladomor-

ny propadl místní kocour Snížek 

a děti měly rázem svůj vyrobený 

hrad z kartónu bez stropu. 

Některá kouzla lze opakovat 

pouze jednou za 100 let a vědecky 

vzato Bílá paní neexistuje, ale nám 

se po přečtení Zjevného pergame-

nu ukázal rytíř Brtník z Brtníku i se 

svou krásnou dcerou Leontýnkou. 

Vila svůj věneček a zpívala své 

dunky, žalky, ovšem našich dvacet 

malých trpaslíčků srdnatě celou 

situaci zachránilo. Vyhlásili tvrdou 

pomstu Jouzovi, vyplenili Černé 

Kronice záhony a plnili jeden úkol 

za druhým. Na nedalekém hradě 

Grabštejn děti postupovaly ku-

předu bez přískoků a kdo se bál ve 

sklepení, dostal radu jako Vende-

lín – pořád řvi! V podhradí se zce-

la prozaicky snědl řízek k obědu 

a hurá na průzkum okolí – hajný 

nebyl jediný, kdo tam v tomto slu-

nečném týdnu hulákal na lesy. Alá 

gips – poslední kouzlo a všechna 

zvlčilá pážata si vysloužila za opra-

vení hradu a splnění všech úkolů 

krásného trpaslíka.

Fujtajbl vespolek a příště hurá 

na další školu v přírodě.

Dana Votrubová, MŠ Šimůnkova Podoba se slavným filmem nebyla náhodná

Žáci 2. B ze Základní Školy Bohumi-

la Hrabala se účastní již 4. ročníku 

projektu „Záložka do knihy spojuje 

školy: Namaluj mi svého oblíbeného 

literárního hrdinu‟. Cílem projektu 

je navázání kontaktů mezi český-

mi školami, poznání života dětí na 

Slovensku, ale i podpora čtenářství 

a zájem o knihy. 

„Děti vytvořily záložky do knih, 

na kterých ztvárnily své oblíbené 

literární hrdiny, a ty si vyměníme 

s partnerskou školou ve Slovenské 

republice,‟ řekla vyučující Vendula 

Bízová, „Naší partnerskou školou 

je základní škola ve městě Parti-

zánske v trenčínském kraji. Tě-

šíme se nejen na spolupráci, ale 

i výměnu kontaktů, a doufáme, 

že podpoříme zájem dětí o knihy 

a čtení,‟ dodala.

Projekt zaštiťuje Národní pe-

dagogické muzeum a knihovna  

J. A. Komenského v Praze a Slo-

venská pedagogická knižnica 

v Bratislavě.  -vb-

Záložka do knihy spojí Čechy a Slovensko

Žáci libeňské školy si záložky vymění s vrstevníky ze Slovenska
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Do mateřinky  
v Lešenské  
zamířila prevence
V MŠ Lešenská se konal bezplatný 

výukový program Bezpečnostní 

průprava dětí předškolního věku. 

Projekt se zabývá prevencí proti 

úrazům doma i venku, proti ne-

bezpečným osobám, šikaně, ale 

i prevencí proti přírodním živlům, 

jakými jsou oheň a voda. Jeho 

prostřednictvím se děti učí i zá-

klady první pomoci. 

Výukový program je rozdělen 

do tří tematických částí (záchra-

náři a záchranářský vůz, policie 

a hasiči), v nichž se děti hravou 

formou za pomoci rodiny Lumpí-

kových prakticky seznámí s ukáz-

kovými situacemi, které je mo-

hou ohrozit. Formou her a dotazů 

se lektoři snažili děti motivovat 

k tomu, aby se i na školním hřišti 

chovaly tak, aby se jim nic nesta-

lo. Průprava je prezentována ná-

zornou formou, proto je pro takto 

malé děti snadno přijatelná a na-

víc zábavná. 

Kateřina Císařovská, MŠ Lešenská

V posledních dvou letech probíhá 

dílčí obnova prostor Školy česko-

německého porozumění (v pro-

storách bývalé ZŠ Chabařovická) 

v Kobylisích. Tamní základní ško-

la nabízí již od 1. třídy rozšířenou 

výuku němčiny.

Pod vedením Evy Červinkové 

z Fakulty architektury ČVUT ško-

la přikročila postupně v několika 

fázích k dílčím úspornějším úpra-

vám, z nichž vznikl zajímavý pro-

stor nové haly, zahrnující knihov-

nu, čítárnu, hernu a pódium pro 

projektové prezentace žáků. 

Odehrávají se zde setkání s rodi-

či, školní oslavy i menší koncer-

ty, děti si zde mohou o přestáv-

kách hrát i pobíhat v přilehlém 

venkovním atriu.

Venkovní atrium však bylo 

po dobu celého školního roku 

2012/13 v poměrně zanedbaném 

stavu. Nevhodně řešený parter 

obsahoval velice zajímavé umě-

lecké sochy, jejichž potenciál za-

tím zůstával zcela nevyužit.

Po konzultacích s odborem 

kultury ÚMČ Praha 8 a zástupci 

Servisního střediska pro správu 

majetku MČ Praha 8 bylo rozhod-

nuto obnovit krásu a půvab atria 

a poskytnout jej pro hraní dětem. 

S velkorysou finanční podporou 

jednoho z rodičů se podařilo bě-

hem těchto letních prázdnin pro-

stor zkultivovat tak, že školáci si 

mohli hned od prvních okamžiků 

nového školního roku užívat no-

vých herních prvků, citlivě včle-

něných do prostoru atria. Mimo 

to byl také z důvodu velkého zá-

jmu rodičů zahájen provoz před-

školní třídy takzvaných Mrave-

nečků, kteří tím získali úchvatný 

pohled do příjemného atria. 

S rozšiřováním počtu tříd ško-

ly přibylo i další oddělení školní 

družiny a další specializované 

učebny získaly přes prázdni-

ny nový kabát. Nezapomenulo 

se ani na vstupní halu, která se 

po provedení dílčích úprav stala 

příjemným prostorem pro po-

byt dětí i rodičů, včetně nového 

infocentra - recepce a dětského 

hracího koutku pro mladší souro-

zence.  -tm-

ZŠ česko-německého porozumění prošla obnovou

Atrium školy nyní již plně slouží dětem

Děti se 
názorně 
seznámily 
i se zásadami 
první pomoci
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Škola na Bulovce 
slaví 60 let
Základní škola a Mateřská škola 

při Nemocnici Na Bulovce v Praze 

8 působí už celých 60 let. Hlavním 

smyslem existence školy je zajiš-

tění psychické pohody dětí - paci-

entů, což nemalou měrou přispívá 

k jejich rychlejšímu uzdravování.

Učitelé a vychovatelky odvedou 

pozornost od nemoci tím, že zá-

bavnou formou vyučují a nabízejí 

zájmovou činnost. Mají v zásobě 

moderní technické pomůcky – iPa-

dy, notebooky, výukové progra-

my, deskové hry, hlavolamy, hrač-

ky nebo výtvarné potřeby. Zabaví 

všechny děti od tří do osmnácti 

let. Práce s nimi probíhá přímo na 

všech dětských odděleních.

Malé děti uvítají každý týden 

rozptýlení Zdravotním klaunem. 

Středoškoláci a žáci vyšších roční-

ků ZŠ využívají besed vysokoškol-

ských studentů organizovaných 

Národním muzeem. Do výuky se 

zapojují i prostřednictvím inter-

netové školy a využívají možnost 

konverzace s lektorem anglického 

jazyka. Pobyt dětem zpestřují také 

návštěvy úspěšných sportovců, 

vystoupení kouzelníka a divadelní 

představení. Děti se také podílejí 

na výzdobě jednotlivých oddělení, 

která působí barevně a přívětivě, 

což zvláště malým pacientům po-

máhá získat pocit bezpečí. Díky 

dostatečné vybavenosti školy 

a zároveň plné kvalifikovanosti 

pedagogického týmu je adaptace 

dětí většinou bezproblémová.

U příležitosti 60. výročí existen-

ce naší školy proběhlo v závěru 

října 2013 v prostorách Nemocni-

ce Na Bulovce setkání pedagogů 

školy se zástupci zřizovatele - Ma-

gistrátu hl. m. Prahy, představiteli 

nemocnice a s bývalými kolegy. 

Zúčastnění viděli krátkou filmo-

vou upoutávku o škole a prohléd-

li si výstavku z prácí žáků školy. 

Zástupci pedagogického sboru zá-

jemcům představili na tabletech 

herní a výukové aplikace využíva-

né ve výuce. 

Více se o škole můžete dozvě-

dět na internetových stránkách: 

www.skolabulovka.cz. -lad-

Pirátská loď na Šutce

Děti ze Základní školy Na Šutce mají ve svém areálu nový  
herní prvek v podobě pirátské lodi. Podle radního pro školství  
Martina Roubíčka se v podstatě jedná o pověstnou tečku  
za nedávnou rozsáhlou rekonstrukcí školy.

Hlavním smyslem fungování školy  
je zajištění psychické pohody malých pacientů
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Deváťáci opět navštívili Mauthausen
Přesně v den výročí popravy žačky ZŠ U Zá-

mečku (dnešní ZŠ Bohumila Hrabala) Jindřiš-

ky Novákové a dalších stovek vlastenců, pro-

vedené v reakci na atentát na zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha, se 

uskutečnil zájezd žáků devátých tříd základ-

ních škol z Prahy 8 do Památníku Koncentrační 

tábor Mauthausen. Žáci se seznámili s reálie-

mi jednoho z nejhorších vyhlazovacích táborů 

a spolu s reprezentanty radnice Prahy 8 uctili 

památku popravených českých občanů nejen 

z osmého obvodu. Stejný zájezd zorganizovala 

městská část již loni.

„Termín zájezdu byl stanoven na čtvrtek 24. 

října, tedy v den výročí nejmasovější popravy 

českých vlastenců. Mnozí z nich byli obyvatelé 

Prahy 8. Deváťáci si připomněli také oběť své 

čtrnáctileté předchůdkyně Jindřišky Novákové, 

žačky základní školy z Libně, která byla mezi 

umučenými,‟ uvedl iniciátor akce, místosta-

rosta Prahy 8 Michal Švarc.

Podle radního pro školství Martina Roubíč-

ka byla loňská návštěva spojená s položením 

věnce a květin k památníku českým obětem 

v koncentračním táboře pro všechny účastní-

ky hlubokým prožitkem. „S potěšením jsem 

zaznamenal, že naše žáky výklad a prohlídka 

areálu nenechaly lhostejnými a živě se o tyto 

tragické události zajímali,‟ řekl Roubíček.

Na programu byla v poledních hodinách piet-

ní vzpomínka spojená s uctěním památky obětí 

československých vlastenců, podporovatelů 

a příbuzných parašutistů operačních skupin An-

thropoid, Silver A, Out Distance a Intransitive, 

zavražděných ve dnech 24. října 1942, 26. ledna 

1943 a 3. února 1944 v Mauthausenu. Následo-

vala prohlídka takzvaného bunkru a táborové-

ho areálu. Odpoledne na žáky čekala návštěva 

Linze. Zájezd i prohlídku koncentračního tábora 

pro žáky i pedagogy hradila MČ Praha 8. 

„Připomínat historii mladším ročníkům je 

důležité především v dnešní době, kdy se pa-

měť národa pomalu vytrácí a lidé hledají rychlá 

a jednoduchá řešení závažných celospolečen-

ských problémů. Proto jsem rád, že radnice 

Prahy 8 může být nápomocna a alespoň touto 

cestou žáky seznámit s ne zas tak dalekou his-

torií,‟ dodal radní Tomáš Slabihoudek, který se 

akce rovněž zúčastnil. -vk-

Zájezdu se 
zúčastnily 
desítky žáků 
devátých tříd

Památku obětí nacistů uctili i zástupci radnice Prahy 8 
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T ballová školní liga 
Prahy 8 začala
V softbalovém areálu při ZŠ Dolá-

kova se začátkem října uskuteč-

nilo 1. kolo T ballové školní ligy 

Prahy 8 pořádané radnicí osmého 

obvodu ve spolupráci s SK Joudrs. 

Úvodního turnaje, který byl uspo-

řádán společně pro obě kategorie, 

se zúčastnilo jedenáct škol.

Po úvodním slavnostním nástu-

pu turnaj zahájil radní pro oblast 

školství Martin Roubíček. A pak 

se hned rozhořely na všech třech 

hřištích urputné boje. K vidění 

byly pěkné akce i snaha nováčků 

vyrovnat se zkušenějším hráčkám 

a hráčům. Opět byl na mnoha tý-

mech vidět herní posun a kvali-

ta některých zápasů dosahovala 

opravdu vysoké úrovně.

Druhé kolo T ballové školní ligy 

Prahy 8 se uskuteční v listopadu 

v nafukovací hale tenisového klu-

bu LOB Slovan Bohnice. -red-

KONeČNÉ POŘADí  
1. KOLA T BALLOVÉ  
ŠKOLNí LIgy

Kategorie MLADŠí MIX
1. ZŠ Dolákova

2. ZŠ Lyčkovo náměstí

3. ZŠ Gen. Fr. Fajtla

4. ZŠ Žernosecká

Kategorie STARŠí DíVKy
1. ZŠ Dolákova

2. Gymnázium Litoměřická

3. ZŠ Glowackého

4. ZŠ Na Šutce

5. Gymnázium Ústavní 1

6. ZŠ Burešova

7. ZŠ Špitálská

8. ZŠ Žernosecká

9. Gymnázium Ústavní 2

10. ZŠ Lyčkovo náměstí

Akce Sportuje celá  
Praha 8 byla pestrá
Prvním turnajem cyklu Sportuje 

celá Praha 8 bylo i letos o po-

sledním prázdninovém víkendu 

soupeření O pohár starosty Pra-

hy 8 v areálu Beachklubu Ládví. 

V sobotu 7. září ožilo veřejné 

sportoviště v Katovické ulici 

v Bohnicích hokejbalem, turnaj 

tříčlenných týmů se uskutečnil 

ve spolupráci s mládežnickým 

hokejbalovým oddílem HBC Re-

bel Praha 8. 

O týden později, v sobotu 14. 

září, se na antukových kurtech 

v ZŠ Na Šutce odehrál „šestko-

vý‟ volejbal a následující den měl 

premiéru tenisový turnaj. Čtyř-

hry se hrály v areálu tenisového 

klubu Eso v areálu na Ládví. 

Po velkém úspěchu z roku 

2012 byl do cyklu Sportuje celá 

Praha 8 zařazen pétanque. Tur-

naj proběhl v sobotu 5. října na 

hřišti v areálu ZŠ Glowackého 

pod patronací SK pétanque Ku-

lová osma. Posledním turnajem 

byl potom v sobotu 12. října 

softbal, který se tradičně konal 

ve sportovním areálu Joudrs 

Praha.

Výsledky a fotogalerii turnajů 

Sportuje celá Praha 8 najdete 

na www.praha8.cz v sekci Aktu-

ality ze sportu. -pb-

Antukové kurty při ZŠ Na Šutce hostily volejbalový turnaj

Úvodního turnaje se zúčastnilo jedenáct škol

Další ročník T ballové školní ligy 
zahájil slavnostním nadhozem radní 
Prahy 8 Martin Roubíček
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Softbalistky Joudrs  
zakončily extraligu stříbrem 
Trochu smutně zakončily letošní úspěšnou 

sezónu softbalistky bohnických Joudrs. 

V základní části extraligy byly naprosto su-

verénní a na PVP předvedly skvělé výkony, 

výborně rozjetou finálovou sérii ženské ext-

raligy se jim ale nepovedlo dovést do vítěz-

ného konce. 

V rozhodujícím pátém zápase se stejně jako 

hráčky Krče dlouho nemohly bodově prosadit 

a až do páté směny bylo skóre 0:0, potom se 

ale Eagles podařilo hned čtyřikrát skórovat 

a v následujícím inningu přidaly další dva body. 

Ani za nepříznivého stavu se hráčky Joudrs 

ale nevzdaly, v útoku se se konečně prosadi-

ly a krčský náskok snížily na rozdíl jediného 

bodu. K vyrovnání, a možná i vítězství, podob-

ně jako ve čtvrtém utkání chyběl jediný odpal. 

Na ten už ale nedošlo, hráčky Eagles zvítězily 

3:2 na zápasy a mistrovský pohár zůstává už 

potřetí v řadě v Krči. -red-

Judo Club 
Raion-ryu 
uspěl na 
mistrovství
Ve Žďáru nad Sázavou se v polovině říj-

na uskutečnilo mistrovství republiky 

v judo katách. Celkem soutěžilo na 30 

judistů. Akce se zúčastnili i dva instruk-

toři Marek Lanč a Jana Machotová z Judo 

Clubu Raion-ryu se sídlem v Praze 8. Oba 

jmenovaní získali bronzovou medaili. 

Katy mají v judu svou důležitost, jed-

ná se o předem dané techniky, kde každý 

tah ruky a krok nohy hraje svou roli. Je to 

práce ve dvojicích, kdy oba bojovníci musí 

být v perfektním dokonalém souladu. Kat 

v judu je celkem devět, každá je zaměře-

ná na jiný princip.

Koncem října se potom v Brně a Praze 

uskutečnil seminář pro trenéry pod ve-

dením japonského dvojnásobného mistra 

světa, bronzového medailisty z OH a dlou-

holetého trenéra japonské reprezentace 

Hirotaka Okada – 8. dan judo. Seminá-

ře se zúčastnilo celkem na 220 trenérů 

z Čech a Moravy. Za Judo Club Raion-ryu 

se zúčastnil jeho vedoucí Filip Rubínek. 

Seminář byl veden velmi metodicky a byl 

obrovským přínosem pro klub i pro čes-

ké judo. Více informací najdete na www.

judopraha.cz.

Tato akce hráčkám Joudrs bod nepřinesla

Filip Rubínek spolu s japonskou legendou 
Hirotakem Okadou 
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Poradna

Co dělat při nehodě? Tady je desatero 
Statistiky ukazují, že v zimních 

měsících se v celku přirozeně 

zvyšuje počet dopravních nehod. 

Jak zvládnout ošemetné situace 

na silnici radí čtenářům Osmičky 

ředitel likvidace škod na vozidlech 

pojišťovny Kooperativa Milan Gre-

gor. Každopádně přejeme, abyste 

tyto informace museli v praxi po-

užívat co nejméně.

1.  Když po nehodě 
narazíte na 
nepoctivou asistenci

Pamatujte, že každá dobrá pojiš-

ťovna vám v případě nehody zajis-

tí vlastní asistenční službu, která 

se o vás a poškozené vozidlo po-

stará. Ideální je hned si její číslo 

uložit do mobilu. Na tuto možnost 

bohužel mnoho motoristů při stre-

su po nehodě zapomíná. Postiže-

nému řidiči okamžitě a „zdarma‟ 

nabídnou pomoc různé „nehodo-

vé firmy‟. Podpisem plné moci ve 

prospěch této společnosti se řidič 

vozidla prakticky stává jejím ru-

kojmím a rozčarování přichází, 

když nehodová společnost tyto 

služby vyúčtuje. Rovněž prove-

dené opravy často neodpovídají 

účtovanému rozsahu a kvalitě. 

2.  Když se vám nelíbí 
řešení pojišťovny  
po autonehodě

Nejlepší je kontaktovat pojišťovnu 

a pojistné plnění reklamovat. Ta 

by vám měla důvody, které ji ved-

ly ke stanovené výši pojistného 

plnění, podrobně vysvětlit. Pokud 

se nedomluvíte, můžete se obrátit 

například na ČNB, která zajišťuje 

dozor nad pojistným trhem. 

3.  Když si poškodíte 
auto kvůli špatnému 
stavu silnice

Teoretickou šanci na úhradu škody 

máte od správce komunikace, kde 

ke škodě došlo. Musí se ale jednat 

o bezvadnou silnici, na které je 

jediná, neoznačená díra. Je nut-

né škodu pečlivě zdokumentovat, 

včetně místa, kde se stala. Pokud 

má motorista sjednané havarijní 

pojištění, je možné škodu uhradit 

právě z něj. 

4.  Když srazíte  
zvíře

Je nejlepší vždy volat Policii ČR, 

která upozorní zástupce místní 

honitby. Škodu je možné likvido-

vat z havarijního pojištění, nově 

i z povinného ručení, ke kterému 

si klient může připojistit škody 

způsobené zvěří. U Kooperativy 

se jedná o škody způsobené nejen 

při srážce se zvěří, ale i při poško-

zení zvěří, například poškozené 

elektroinstalace od kun. 

5.  Když se srazíte 
s autem bez 
povinného ručení

Předpokládejme, že nehodu zavi-

nilo vozidlo bez povinného ručení. 

V tomto případě doporučujeme 

opět volat Policii ČR, aby škodu 

zdokumentovala a sepsala pro-

tokol. Škodu byste poté měli na-

hlásit České kanceláři pojistitelů 

(ČKP). Ta spravuje Garanční fond, 

ze kterého bude škoda poškoze-

nému vyplacena. ČKP poté bude 

vyplacené pojistné plnění vymá-

hat na viníkovi, který neměl sjed-

nané povinné ručení.  

6.  Když předpokládaný 
viník nehody neuzná 
svoje zavinění

Pokud domnělý viník neuzná svo-

ji vinu, je nutné k nehodě zavolat 

Policii ČR. Ta nehodu zdokumen-

tuje a určí míru zavinění jednot-

livých účastníků nehody. Tento 

protokol policisté předají místní-

mu obecnímu úřadu k dořešení.  

 

7.  Když máte nehodu 
mimo veřejnou 
komunikaci

Pokud dojde k nehodě mimo 

veřejnou komunikaci, není možné 

škodu z povinného ručení uhradit.  

8.  Když máte autone-
hodu v zahraničí

Pozor, v některých zemích mu-

síte volat policii ke každé neho-

dě. Prostudujte si proto pečlivě 

dopravní a legislativní předpisy 

země, do které se chystáte vyra-

zit vozem. Zároveň nezapomeňte 

zelenou kartu. V případě nehody 

je také vždy nutné vyplnit Zá-

znam o dopravní nehodě. Jed-

ná se o takzvaný euroformulář, 

který je stejný ve všech zemích 

EU. Nikdy ale nepodepisujte nic, 

čemu nerozumíte. V takovém pří-

padě můžete česky záznam dopl-

nit popisem, jak k nehodě došlo. 

Kopii záznamu pak předložíte své 

pojišťovně.  

9.  Když nehodu 
způsobí auto  
bez platné kontroly 
technického stavu

Pokud jste poškozený, tak vám 

škodu uhradí pojišťovna viníka 

i přesto, že jeho vozidlo nemá 

platnou STK. Nicméně pak tuto 

vyplacenou částku po svém klien-

tovi může vymáhat. Samozřejmě 

je i v tomto případě nutné sepsat 

Záznam o dopravní nehodě, ne-

chat ji od všech účastníků neho-

dy podepsat a ponechat si jednu 

kopii, kterou předložíte své pojiš-

ťovně.

10.  Když vám někdo 
nabourá auto  
na parkovišti

Pokud vám u auta (např. za stěra-

čem) neponechá kontaktní údaje, 

je to problém. Pak škodu můžete 

uplatnit pouze z havarijního pojiš-

tění. Pokud ho sjednané nemáte, 

musíte škodu uhradit ze svého. 

Situaci může zachránit ještě pří-

padný svědek, který si zapama-

tuje registrační značku viníkova 

vozu. Případně by nehodu ještě 

mohla zachytit některá z bezpeč-

nostních kamer, třeba pokud k po-

škození vozu dojde na parkovišti 

supermarketu osazeném těmito 

zařízeními. 
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Poradna

V tomto vydání se budeme vě-

novat často diskutované otázce, 

a to jakým způsobem postupo-

vat, pokud jste zadluženi a máte 

problémy se splácením svého 

dluhu.

Při uzavírání smlouvy s věři-

telem vždy uvádějte adresu, na 

níž si vyzvedáváte koresponden-

ci. V případě, že následně tuto 

adresu změníte, je nutné změ-

nu prokazatelným způsobem 

věřiteli oznámit. Věřitel přitom 

nemá povinnost a prakticky ani 

možnost pátrat po vašem sku-

tečném místě pobytu a případná 

výzva k placení či jiná korespon-

dence se považuje za účinnou 

a doručenou. 

Dostanete-li se v průběhu 

splácení závazku do finančních 

potíží, vždy se pokuste s věři-

telem dohodnout na snížení či 

odložení splátek, a to co nejdří-

ve. Nejhorším postupem je vždy 

nečinnost. 

Pokud svůj dluh nebudete 

řádně hradit, očekávejte podá-

ní žaloby. V takové situaci vždy 

včas reagujte na výzvy soudu, 

neboť opomenutí může mít fa-

tální důsledky a následně vám 

již nepomohou ani sebelepší dů-

kazy k prokázání, že pohledávka 

není vymáhána po právu. 

Po podání žaloby věřitelem 

soud vydá platební rozkaz (a to 

automaticky, aniž by cokoli pře-

zkoumával), kterým vám uloží 

zaplatit dlužnou částku, přičemž 

máte možnost podat proti pla-

tebnímu rozkazu odpor. V pří-

padě podání odporu bude věc 

řešena před soudem na naří-

zeném jednání. Odpor je nutné 

a důležité řádně odůvodnit. Ke 

všemu, co tvrdíte, je potřeba 

doložit důkazy. 

Pokud odpor nepodáte, nabu-

de platební rozkaz právní moci 

a na jeho základě může věřitel 

vést exekuci. V případě, že se 

soudu nepodaří vám plateb-

ní rozkaz doručit, bude zrušen 

a nařízeno jednání. K tomuto 

vás soud předvolá, nicméně toto 

předvolání je možné doručit fik-

cí, což znamená, že si zásilku 

nemusíte převzít a přesto se 

považuje za doručenou. Soud 

vás obešle na adresu sdělenou 

žalobcem a v případě neúspěchu 

na adresu, kterou máte vedenu 

v centrální evidenci obyvatel. 

Další pátrání po vašem reálném 

pobytu provádět nebude. Jest-

liže se k jednání nedostavíte, 

soud rozhodne rozsudkem pro 

zmeškání, tj. podle návrhu ža-

lobce, ve váš neprospěch. 

I v rámci soudního řízení se 

můžete s věřitelem dohodnout 

na úhradě dluhu ve splátkách. 

Věřitelé však obvykle trvají 

na tom, že jestliže se zpozdíte 

s úhradou byť i jediné splátky, 

mohou po vás bez dalšího řízení 

exekučně vymáhat celý dluh. 

Vzhledem k rozmanitosti podá-

vaných žalob a dluhových situací 

je vždy vhodné se o obsahu od-

poru a postupu v soudním řízení 

poradit s právníkem. Můžete tím 

ušetřit jak na nákladech soudní-

ho řízení, tak na výši dluhu, který 

budete muset hradit. Nečinnost 

vás může přijít draho.

Pro bližší dotazy nás 
neváhejte kontaktovat  
na tel. 724 784 302,  
využít bezplatnou on-line 
právní poradnu,  
případně navštivte  
jednu z našich poboček.

PRáVNíK  
RADí...

Michaela Šafářová, advokátka

www.vaseadvokatka.cz 
info@vaseadvokatka.cz

Právní předpisy potkáváme na každém kroku. 

Jednou je to zákon, podruhé vyhláška, potřetí 

nařízení. Jednou je vyhláška k zákonu, podru-

hé je obecní. Celý systém právních předpisů si 

můžeme představit jako pyramidu. Na vrcho-

lu je ústava. Směrem dolů následují ústavní 

zákony, zákony, zákonná opatření, vyhlášky 

k zákonům, nařízení, vyhlášky samosprávy. 

V čem se liší?

Laicky řečeno, ústava a ústavní zákony 

musí být schváleny třemi pětinami poslanců 

sněmovny i senátorů. Zákony jsou schva-

lovány sněmovnou parlamentu a senátem. 

Vyhlášky vydávané resorty mají celostátní 

platnost a jsou to, čemu se říká prováděcí 

předpisy a vztahují se vždy ke konkrétnímu 

zákonu. Například v současnosti mediali-

zovaná „úhradová vyhláška‟. Ministerstvo 

může vydat vyhlášku pouze k tomu, k čemu 

má tzv. zákonné zmocnění. Jinak řečeno, mi-

nisterstvo dopravy nemůže vydat vyhlášku, 

která se týká skladování nebezpečných od-

padů. Nařízení vlády je předpis, který vydává 

kabinet. 

Vyhlášky také mohou vydávat kraje, města 

a obce. Na rozdíl od vyhlášek, která vydávají 

ministerstva, tyto vyhlášky mají platnost pou-

ze na území, které příslušná samospráva spra-

vuje. Klasickým příkladem je vyhláška o obec-

ním poplatku za odpad.

Systém právních předpisů je v tuzemsku 

značně složitý a dynamický. Řada zákonů se 

dočkala novelizace dříve než nabyly účinnosti 

(začaly platit). Řada zákonů je prakticky nove-

lizována neustále. Jestli se napletu, tak zákon 

o veřejných zakázek má již dvacátou novelizaci 

za sebou.

Právní přepisy jsou vydávány ve sbírkách. 

Zákony ve sbírce zákonů. V současnosti exis-

tuje řada webů, které znění zákonu a vyhlášek 

zveřejňují. Vyhlášky, které se týkají Prahy, na-

jdete na portálu hlavního města.

Příště si povíme něco o organizacích, které 

zastupují samosprávu.

 Cyril Čapka, zastupitel MČ Praha 8

JAK Se SPRAVuJe ČeSKá RePuBLIKA?

Zákony, nařízení, vyhlášky
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Výročí

Nově narozené děti

DuBeN 2013 

Kocourková Kristýna

Volková Klára 

KVěTeN 2013

Bičík Jan

Dvořák Jáchym 

Herinkovi  
Anna Karolína a Michal 

Prantl Teodor

Tafi Max 

Sasák Matěj

ČeRVeN 2013

Beranová Barbora 

Dvořáková Nikol 

Kostelecká  Anna 

Němcová Natálie 

Nováková Anna

ČeRVeNeC 2013

Beranová Johanka 

Hobl Maxim 

Jakovcová Hana 

Pištěk Teodor  

Sechovcová Karin

SRPeN 2013

Dobšínský Alexander 

Fosenbauer Jakub 

Havlásková Zuzana 

Hlaváčová Viktorie 

Jelínek Jakub 

Macková eliška 

Rahal Jasmína 

Šulc Jáchym 

Smékalová Natálie 

Vavříček Jaroslav

ZáŘí 2013 

gedrová Dorota 

Klíma Ondřej 

Kyclová ema 

Moravcová ela 

Pohnan Ondřej 

Šimeček Richard 

Šíp Jakub 

Vondra Daniel 

ŘíJeN 2013

Přindiš Tomáš 

Všem dětem přejeme krásné a šťastné dětství a jejich rodičům blahopřejeme.  

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

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

Jubilea

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.

SRPeN 2013

Dne 29. srpna 2013 oslavili 60 let 
společného života Alena a Miloslav 
Velebilovi. Zároveň je to 50 let, co žijí 
v Praze 8 na Invalidovně. Hodně štěstí přejí 
dcery Alena a Dana s rodinami.

ZáŘí 2013

n  Manželé Miroslava a Josef Harnovi 
oslavili v září padesát let společného 
života. Gratulujeme! 

ŘíJeN 2013 

n  Dne 8. října 2013 
oslavila 90 let 
paní Lidmila 
Gürlichová. Do 
dalších let naší 
mamince, babičce 
a prababičce 
přejeme hodně 
zdraví, pohody 
a spokojenosti, 
rodina Kalivodová 
a Ledvinková.   

n  Paní Jitka Georgievová oslavila kulaté 
životní jubileum - 85 let. Od narození 
žije v Praze 8. Jako učitelka a později 
jako ředitelka základní školy se podílela 
na výchově a vzdělávání stovek dětí. Se 
stejnou obětavostí se věnovala i svým 
dvěma vnučkám. Přejeme jí hodně zdraví 
a energie, Mirek, Věra, Jitka a Olga 
Georgievová.

n  Manželé Jana a František Alexanderovi 
oslavili dne 11. října zlatou svatbu. 

n  Manželé Marie a Ladislav Stanovi 
oslavili padesát let společného života. 
Gratulujeme!

n  Dne 31. října oslavil životní jubileum,  
krásných 70 let pan Ivan Loferdjuk. 
Přejeme hlavně zdraví a stále dobrou 
náladu. Manželka, dcery, vnoučata 
a Pětka.

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 
(životní prostředí, informatika),  
vladimira.ludkova@praha8.cz (kultura, 
sociální a zdravotní problematika),  
ondrej.gros@praha8.cz (majetek) 
a martin.roubicek@praha8.cz (školství).

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

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

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

Strana zelených nabízí občanům setkání 
a otevřenou debatu o lepší budoucnosti 
pro Prahu 8. Volejte, prosím, zastupitele 
Petra Vilguse (tel.: 602 807 082,  
e-mail: petr.vilgus@zeleni.cz). Diskutujte 
se zelenými na Facebooku (odkaz  
www.qrs.ly/of36zac), sledujte web 
praha8.zeleni.cz. Děkujeme vám, že se 
zajímáte o dění v naší městské části.

Zastupitelský klub Volby pro Prahu 8  
pořádá setkání s občany 27. 11. 2013  
od 18 hodin v přízemí budovy  
městského úřadu (bílý dům), U Meteoru 6. 
Tématy budou privatizace bytů  
a další otázky života v Praze 8.  
Na setkání zve JUDr. Václav Musílek.  
E-mail: vaclav.musilek@praha8.cz,  
tel.: 724 889 420.

Setkání s politiky

BeZPLATNá ByTOVá PRáVNí PORADNA
Kdy? 26. 11. od 17 hod.  Kde? Zenklova 27, Praha 8

Doprava: 200 m od stanice metra B Palmovka.
V případě zájmu se prosím, objednejte na  

tel.: 246 035 966 nebo 721 029 892 



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

52 listopad 2013

Zábava

Sudoku (snadné)

3 12

4 53

8 59

6 1

52 97

2 9

24 7

27 6

15 6

Luštěte o ceny!
Znění tajenky z minulého čísla: Nové centrum pro seniory v Mazurské

Výherci, kteří obdrží dvě vstupenky na koncertní vystoupení armádního 
pěveckého sboru Alexandrovci, jsou: Jana Kořínková (Praha 4),  
Jiří Karnet (Praha 9), Danuše Peroutková (Praha 9), Jana Lípová (Praha 8)  
a Pavla Jiránková (Praha 8).

Správné znění tajenky z listopadového čísla nám zašlete nejpozději  
do 30. listopadu 2013 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 dvě 
vstupenky na závěrečný adventní 
koncert MČ Praha 8. V úterý 17. 
prosince 2013 v 19 hodin vystoupí 
v obřadní síni Libeňského zámku 
mezzosopranistka Andrea Kalivodová 
se svým vánočním programem.
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Inzerce

MALíŘ – LAKýRNíK. ŠTuKOVáNí 
A TAPeTáŘSKÉ PRáCe.  
Kontakt: Tel.: 725 17 35 93.
www.malir-zenisek.cz

ReKONSTRuKCe ByTů 
A KOuPeLeN NA KLíČ  
vč. dodání kuchyně. Spolehlivá 
firma od roku 1999. Reference 
můžeme zaslat předem.  
Více na www.koupelny-v-praze.cz 
Tel.: 774 408 123.

JeSLe ŠKOLKA KORáLeK – 
CeLODeNNí PÉČe O DěTI  
OD 1 – 4 LeT. Provozní doba 
po – pá 8.00 18.00 hod. Cena 
za měsíc 8 000,- Kč. Čistička 
vzduch se stabilizátorem 
a s fotokatalyzátorem. Denně 
čerstvé ovoce a zelenina. Bezpečné 
a hezké prostředí. Výborné 
reference. Individuální přístup, 
bohatý program, malý kolektiv. 
www.jesleskolkakoralek.cz
Šaldova 8, Praha 8 – Karlín. 
Tel.:+420 605 132 696.

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

PROVeDu LAKýRNICKÉ 
A MALíŘSKÉ PRáCe.  
Tel.: 605 01 51 45 po 17 hod., 
222 94 62 68.

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

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

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

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

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

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

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

JeSLe ŠKOLKA KORáLeK,  
www.jesleskolkakoralek.cz výborné 
reference. Tel.:  605 132 696.

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

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

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

ČALOuNICTVí, MATRACe NA 
MíRu, KOŽeNKy, POTAHOVÉ 
LáTKy, MOLITANy a ostatní 
čalounické potřeby, U Pošty 1474/1, 
P-8 Libeň. Po – Pá 8.30 – 13.00, 
14.00 – 18.00. Tel.: 284 822 181.

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. 

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

ZAKáZKOVÉ KReJČOVSTVí ADu 
– styl. Poznaňská 149, Praha 8 – 
opravy, úpravy, návrhy oděvů,  
šítí na míru. Tel.: 602 218 041,  
e-mail: adustyl@gmail.com,  
www.adu-styl.cz.   

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

INSTALATÉRSTVí ŠVáRA.  
Tel.: 233 551 973,  
mob. 728 324 916. 

HODINOVý MANŽeL  
– řemeslné práce v domácnosti. 
Tel.: 774 908 240.

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

VeŠKeRÉ ÚKLIDOVÉ 
A ZAHRADNICKÉ PRáCe – 
LeVNě. Tel.: 604 512 297. 

ŘeMeSLNÉ PRáCe – LeVNě: 
malování, instalatérské, zednické aj. 
domácí práce. Tel.: 602 835 102. 

SOuKROMÉ LeKCe ANgLIČTINy 
A NěMČINy. Tel.: 739 677 891. 

KOuPíM FeLICII.  
Tel.: 602 123 253. 

FABII, OCTAVII – koupím horší 
i havarovanou. Tel.: 602 889 740.

KLeMPíŘSTVí, POKRýVAČSTVí, 
NáTěRy. Kvalitní opravy i nové 
střechy. Tel.: 605 350 665. 
www.strechyjarnov.cz. 

ZAKáZKOVá VýROBA NáByTKu, 
zaměření, konzultace, doprava 
zdarma. Tel.: 775 130 866.

POLIMONT PRAHA.  
Výroba, opravy nábytku  
za rozumné ceny. Tel.: 774 443 485.  
www.polimont.cz

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 apod. 
a dát čas na vystěhování. Seriózní 
jednání, platba v hotovosti. Tel.: 
222 94 10 32 nebo 603 42 00 13.

TRuHLáŘ S PRAXí nabízí výrobu 
i menšího nábytku, kuch. linek či 
opravy v domácnosti či chatě.  
Tel.: 775 034 757.

!! STěHOVáNí !! Stěhování 
všeho druhu, odvoz nepotřebných 
věcí k likvidaci. Doprava po Praze 
zdarma. Tel.: 777 227 840. 

ZNALeCKÉ POSuDKy – bytů, RD, 
chat, garáží a pozemků pro účely 
daňové a dědické, rychle a levně. 
Eduard Hölzel, 602 618 470. 
holzel@centrum.cz

PŘeVODy ByTů  
DO VLASTNICTVí, prohlášení 
vlastníka, stanovy BD  
dle nového OZ, zakládání SVJ.  
Tel.: 724 304 603.  

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

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

VeŠKeRÉ MALíŘSKÉ 
A LAKýRNICKÉ PRáCe,  
nástřik tapet a drobné zednické 
opravy, výhodné ceny.  
Rychle, levně, kvalitně.  
Volejte na tel.: 603 432 476. 

ČISTíMe KOBeRCe, postele, 
matrace, sedačky, křesla a židle 
mokrou metodou profi stroji Karcher 
– zbavte se prachu a roztočů,  
které nevidíte, ale pořád jsou 
s vámi. Rychle, kvalitně, levně.  
Doprava Praha 8 ZDARMA.  
Objednávky na tel.: 777 717 818.  
www.cistimekoberce.cz. 

HLeDáM gARS. – 2+1 v Praze 
max do 11 000 nebo 3+kk – 4+1 do 
13 000 vč. popl. Tel.: 603 257 202.  

HODINy BICíCH NáSTROJů 
A RyTMIKy PRO DOSPěLÉ 
I DěTI. Tel.: 737 667 904.

KOuPíM ByT V PRAZe 8. Přímo 
od majitele. Tel.: 604 617 788.
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KADeŘNICTVí ŽeNy, MuŽI, 
DěTI. Důchodci a ženy  
na mateřské – 10%. Stříhání bez 
mytí 60,- Kč, dámy od 75,- Kč. 
Praha 8 – Čimice, Okořská 38.  
Tel.: 233 556 612, 606 752 053.  
www.kadernictvi-mvasickova.cz

PŘíMý ZáJeMCe KOuPí DVA 
ByTy V PRAZe. Menší byt 
pro dceru, 1–2+1 a větší pro 
sebe 3–4+1. Platba hotově. Na 
vystěhování nespěchám, vyplatím 
dluhy či exekuce. Lze i před 
privatizací. Tel.: 608 661 664.

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

SeVeRNě OD PRAHy 8, v obci 
Zdiby prodám parcelu na RD,  
956 m2, cena 1.190,- Kč/m2.  
Sítě na okraji pozemku. Tel.: 
602 312 212, 602 215 014.

PRODáM 2 gARáŽOVá STáNí 
V OV, v novostavbě domu 
v Hnězdenské 735/6, Praha 8.  
Cena za obě stání 299 000,- Kč. 
Tel.: 603 113 113.

CCA 8 000,- ZAPL. za zlatou 
ruskou minci 10 Rb., min. 6 000,- 
za st. svatovacl. dukát. Koup. st. 
stř. předměty, zl. šperky atd. kval. 
obrazy čs. mistrů. INTERANTIK  
Pha 9, Pod pekárnami 3.  
Tel.: 283 893 334, 605 829 440. 
Nákup út až pátek.  

NJ IND. VýuKA ZKuŠeNOu 
LeKTORKOu. Trpělivost, solidnost. 
Děti i dospělí. Tel. 728 818 565 

AuT KReSBA - 1) informativní  
2) energie v obrazech hotových 
nebo na míru pro lidi i zvířata.  
Tel. 728 818 565

S NASTěHOVáNíM IHNeD 
nábízím 2 byty na pronájem. Menší 
byt 8 500,- Kč a větší 10 000,- Kč 
s poplatky. Tel.: 777 640 390.

HLeDáM DLOHODOBě 
PRONáJeM ByTu pro 2 lidi. 
Nemáme zvířata a jsme nenároční. 
Do ceny 11 000,- Kč. Děkuji za 
nabídku. Tel.: 774 514 241.

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

OPRAVy A SeŘíZeNí 
PLASTOVýCH OKeN.  
Tel.: 774 443 485.  

MASáŽe OD MASÉRA již  
od 250,- Kč, více na 602 876 864. 

1JMReALITy – VAŠe ReALITNí 
KANCeLáŘ. Zajistíme Vám - 
prodej, pronájem nemovitosti. 
Kompletní servis v oblasti 
nemovitostí – nízké provize.  
Tel: 608 703 343, www.1jmreality.cz 
(kancelář Praha 9).

PODLAHáŘSTVí – prodej 
a odborná pokládka (PVC, koberců, 
vinylu, plovoucí podlahy atd.). 
Zakázku bezplatně zaměříme 
a provedeme cenovou nabídku.  
Tel.: 734 381 414.

KOMLeTNí PÉČe O ZAHRADy, 
rizikové kácení, řez stromů.  
Tel.: 604 810 663. P. Nestarec Dis. 
Tel.: 776 191 307, Bc. Krajinová, 
www.nastrom.cz. 

VýKLAD TAROT. KAReT. 
Astrologická poradna.  
www.astrojana@seznam.cz. 
Malečková, tel.: 603 910 103. 

OPRAVA A VýSTAVBA plotů.  
Tel.: 777 852 270.

ZATePLeNí STROPů, SKLePů, 
gARáŽí. Tel.: 776 567 904.

MíSTNí MALíŘ. Tel.: 776 567 904.

POKLáDKA KOBeRCů, LINA, 
PLOV. PODLAH. Tel.: 776 567 904.

POKLáDKA ZáMKOVÉ DLAŽBy 
A VýSTAVBA PLOTů.  
Tel.: 777 852 270.

ReKONSTRuKCe JADeR.  
Tel.: 777 852 270.

KOSMeTICKÉ OŠeTŘeNí 
gALVANICKOu ŽeHLIČKOu  
pro vyhlazení a vyčištění pleti. Nyní 
za zaváděcí cenu 600,- Kč. Karlín. 
Tel.: 602 288 444.

gARáŽOVÉ KRyTÉ STáNí 
K PRONáJMu V uL. KŘIŽíKOVA. 
Tel.: 602 288 444.

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

LeKTORKA ANgLIČTINy  
nabízí soukromou výuku.  
Tel.: 731 824 182.

KáCeNí A ŘeZ RIZIKOVýCH 
STROMů stromolezeckou 
technikou. Tel.: 606 527 091
.
HLeDáM gARS. – 2+1 v Praze 
max do 11 000,- Kč nebo 3+kk – 
4+1 do 13 000,- Kč vč. popl.  
Tel.: 603 257 202.

POMOC S POČíTAČeM, servis, 
prodej a výuka přímo u zákazníka. 
604 806 516 (i sms) daro@daro.cz. 

PRONAJMu LuXuSNí gARáŽOVÉ 
STáNí u metra Ládví – Nad 
Okrouhlíkem – P8. 950,-Kč/m.  
Tel.: 777 003 033. 

PRONAJMu gAR. STáNí TROJA – 
Hnězdenská 40. Tel.: 606 202 962.

MALíŘSKÉ  A  LAKýRNICKÉ 
PRáCe, P – 8. Doprava a rozpočet 
zdarma. Kvalita, spolehlivost.  
Tel.: 723 984 693.

PRONáJeM KŘeSLA  
pro kadeřnici a stolu pro manikérku.  
Nový salon – Vratislavská 389.  
K – 4 000,- Kč, M – 3 000,- Kč.  
Tel.: 602 937 661. 

MyTí OKeN, čištění koberců 
a čalouněného nábytku.  
Tel.: 604 711 750. 

ČISTÉ KOBeRCe a čalouněný 
nábytek na svátky. Čistíme 
vlastními stroji vlhkou metodou. 
Tel.: 724 006 275. 

VáNOČNí ÚKLID Vaší domácnosti 
od prověřené úklidové firmy.  
Tel.: 724 006 275.

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

MyTí OKeN včetně rámů a žaluzií. 
Tel.: 724 006 275. 

MěŘeNí PŘeKySeLeNí TěLA 
a chybějících minerálů i vitaminů 
v těle. Najde příčinu i řešení při 
únavě, depresi, arytmii, nadváze, 
vysokém tlaku a bolesti kloubů či 
zad. Tel. 608 155 338.

PASPORTIZACe STAVBy 
www.zamerenistavby.wix.com/
zamerenistavby  
r.jurkovicova@seznam.cz  
Tel.: 608 038 122.

PRONAJMu gAR. STáNí  
Velká Skála, 1 200,- Kč.  
Tel.: 776 817 170. 

PRONAJMu gARáŽ uZAVŘeNOu 
v Bohnicích za poštou.  
Tel.: 604 653 717.

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

INSTALATÉR - VODA - TOPeNí. 
Výměna kuch. desek a dřezů.  
Tel.: 602 649 359.

PŘIPOJeNí K INTeRNeTu  
za 299,- Kč. www.sys-data.com 
Tel.: 777 774 215. Kancelář: 
Štítného 345/30, Praha 8 Bohnice.

KOHOuT - POČíTAČe - eLeKTRO. 
Opravy, servis, prodej notebooků 
a počítačů. Připojení k internetu. 
Kopírovací služby. Jsme na sídlišti 
Bohnice Lublinská 13 naproti Penny 
Marketu. Otevřeno v po - pá  
13 - 19. www.rooster.cz  
Tel.: 240 200 282,  
e-mail: obchod@rooster.cz

PRONAJMu gARáŽ  
od 16. 12. 2013 v Davídkově ul. 
Tel.: 733 532 709.

MASáŽe, LÉČeNí ReIKI, 
dárkové poukazy. Hýčkat vás bude 
kvalifikovaná masérka v příjemném 
prostředí, vyhřívané lůžko. Studio F, 
Frýdlantská 1318/7, Praha 8.  
Tel.: 776 825 552.

PRONAJMu gARáŽ i dlouhodobě. 
Praha 8 Písečná. 1 200,- Kč/měs. 
Tel.: 720 149 644.

KOuPíM gARáŽ - P8 Famfulíkova - 
cena dohodou. Tel.: 720 185 907.

ÚČeTNICTVí, De, DPH, MZDy, 
zástup na úřadech, na jednáních 
a kontrolách. Svědomitě.  
Tel.: 607 534 177.

NOVá FyZIOTeRAPIe - příprava 
na IVF, léčba sterility, inkontinence 
a poh. aparátu. Zdrav. cvičení pro 
děti i dospělé. Tel.: 777 956 996, 
www.budfit14.webnode.cz

MOBILNí MASáŽe z pohodlí 
vašeho domova. Tel.: 607 769 485.

PRONAJMu gARáŽ u stanice 
metra Ládví. Tel.: 603 421 288.

ADVOKáTNí KANCeLáŘ  
PRAHA 8 Nabízí všeobecné právní 
služby, řešení sporů ve všech 
oblastech, spory ve stavebnictví, 
právo nemovitostí, vymáhání 
pohledávek, rodinné právo, právo 
spotřebitelské, obchodní právo, atd.  
Tel.: 777 311 372,  
robek@akdukat.cz, www.akdukat.cz

PŘIJMeMe PRADAVAČKu DO 
TABáKu na Praze 8.  
Tel.: 773 220 095.  

DOuČOVáNí ČJ PRO ŽáKy 
základní i střední školy, příprava na 
státní maturitu. Tel.: 777 278 891. 

(Placená inzerce)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

55listopad 2013

Inzerce

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)



Osmička
měsíčník Městské části Praha 8

56 listopad 2013

Inzerce

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)

(P
la

ce
ná

 in
ze

rc
e)






